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Други езици 
Английски език 
- Четене [Определете нива: отлично, добро, основно] 
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- Разговор [Определете нива: отлично, добро, основно] 
 
Организационни умения и компетенции 
Член на Съюза на учените в България 
 
Технически умения и компетенции 
Компютърна  грамотност 
 
Артистични умения и компетенции 
- изобразително изкуство - изящно, приложно, дизайн;  
- скулптура – пластика, миниатюри;  
- музика – пиано; 
- фотография и др. 
 
Свидетелство за управление на МПС 
Да 



  

 

Списък на публикациите 

1. Банкова, Д., Християнската религия, наука и изкуство в динамика и синтез. “Съвременното 
обучение между теорията и практиката“. УИ ,,Св. Климент Охридски”, София, 2010 г. ( с.225-231) 
 
2.  Банкова, Д., “Синтетичното познание като основа на съвременната култура“. Философия и 
евроинтеграция. Култура и духовност. Изд. СУБ, София, 2009 г. ( с.145-148) 
 
3. Д. Станков, Д. Банкова, Ф. Филипов, “Духовна и виртуална реалност: паралели на познанието“. 
Моралът в българските медии. Изд. ИФИ – БАН, София, 2009 г. ( с.285-291) 
 
4. Банкова, Д. “Интеркултурни аспекти на сътрудничество – наука, изкуство, религия”. Годишник на 
Югозападен университет “ Неофит Рилски” – Благоевград, Факултет по изкуствата, т.VI – 
“Интеркултурен диалог и интеграция”. Изд. ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2008 г. ( с.166– 168 ) 
 
5. Банкова, Д. “Проектът в обучението по изобразително изкуство и неговата творческа 
интерпретация (анализ и резултати). Годишник на Югозападен университет “ Неофит Рилски” – 
Благоевград, Факултет по изкуствата, т.V – “Европа като културно пространство”. Изд. ЮЗУ “Неофит 
Рилски”, Благоевград, 2007 г. ( с.203 – 205 ) 
 
6. Банкова, Д. “Култът към свети Георги в съвременното социокултурно пространство”. ). Годишник на 
Югозападен университет “ Неофит Рилски” – Благоевград, Факултет по изкуствата, т. IV – 
“Национални култури и европейска идентичност”. Изд. ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2006 г. ( 
с.103 – 105 ) 
 
7. Банкова, Д. “Християнските ценности и обединена Европа”. Годишник на Югозападен университет “ 
Неофит Рилски” – Благоевград, Факултет по изкуствата, т. III – “Културните права в европейска 
перспектива”. Изд. ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2005 г. ( с.83 – 85 )  
 
8. Банкова, Д. “Християнските ценности в произведенията на изобразителното изкуство (Книга и 
Албум за ученика – 5. – 12. кл.)”. Сп. “Педагогика”, бр. 7 от 2004 г. (с. 79 – 89). 
 
9. Банкова, Д. “Европейските християнски ценности в съвременния образователен контекст”. Сп. 
“Педагогика”, бр. 11 от 2004 г. (с. 39 – 53). 
 
10. Банкова, Д. “Обучението по изобразително изкуство и християнските ценности: състояние и 
перспективи”. Годишник на Югозападен университет “ Неофит Рилски” – Благоевград, Факултет по 
изкуствата, т. II. – “Култура, изкуство, съвременност – европейски аспекти”, Изд. ЮЗУ “Неофит 
Рилски”, Благоевград, 2004. (с.63 - 65) 
 
11. Банкова, Д. “Дидактическа преценка на художествените произведения, свързани с християнските 
ценности в обучението по изобразително изкуство (V - XII кл.). Образование и изкуство. т.III. Доклади 
от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 20 годишнината от създаването на 
Педагогически факултет на ШУ “Еп. Константин Преславски”, гр. Шумен 14.-15.05.2004 г., УИ “Еп. 
Константин Преславски”,  Шумен, 2004. (с.413 - 420) 
 
12. Банкова, Д. “Аксеологически аспекти на художественото образование”. Сборник “Общество на 
знанието и образование за всички”, Доклади от юбилейна научна сесия по случай 10 години списание 
“Стратегии”, 21 - 22.02.2003 г., София, изд. МОН и НИО, София, 2003 (с.  367 - 369) 
 
13. Bankova, D. “Christian Culture and the Process of Secularization”. Philosophy between Old and New 
Values. Proceedings 22-nd Session Varna International Philosophical School 29 May – 01 June 2002. IPhR 
– BAS. Sofia 2003. (p. 405 – 409) 
 
14. Банкова, Д. “Християнските ценности и модерното изкуство – общ поглед върху съвременната 
култура”. Сборник материали от научно-практическа конференция “Ценности на съвременното младо 
поколение”, София, 21.01.2002 г. Изд. Съюз на учените в България, София, 2003 (с.161 – 166) 
 



  

15. Банкова, Д. “Образователни възможности на християнството в постхристиянски контекст”. Контакт 
2002 - сборник статии, Девета академична сесия “Гражданското общество в действие”, София, 11-
12.07.2002 г., ИК “Темпо”, София, 2002. (с.171 – 174) 
 
16. Банкова, Д. “Християнската религия и изкуство в образованието на ХХІ век” Сборник с научни 
доклади и съобщения от Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм 
в образованието на XXI век”, Варна, 24-26.10.2001 г. Изд. “Славена”, Варна, 2001. (с.196 - 198) 
 
 17. Банкова, Д. “Наука, религия и изкуство в образователен срез”. Контакт 2001 - сборник статии, 
Седма интердисциплинарна сесия “Интердисциплинарността в действие”, София, 1-2.11.2001 г., ИК 
“Темпо”, София, 2001. (с.173 – 176)  
 
18. Банкова, Д. “Православната икона и масовата култура: проблемът за сакралното в 
глобализиращия се свят”. Доклади от Международна научна конференция - “България в световната 
цивилизация – дух и култура”, Варна, 23 - 24.11.2001 г., Изд. “Народен Будител”, Варна, 2002. ( с. 178 
– 182) 
 


