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 НАУЧНА АВТОБИОГРАФИЯ 

  

1. Област на научна квалификация – славистика (химнография, литературна 

история), кирилометодиевистика, старобългарска текстология, история на средно-

вековните славянски текстове. 

  

2. Име и служебен адрес – Бойка Петрова Мирчева, ул. „Московска“ 13; сл. тел. 

987 02 61, факс 986 69 62, e-mail: kmnc@bas.bg; e-mail: mircheva.boyka@abv.bg. 

  

3. Владеене на езици: владее – руски, италиански; ползва – английски, 

сърбохърватски. 

  

4. Образование, научни степени и звания – висше образование по българска 

филология (1980 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски“); 1992 г. – 

научен сътрудник в Кирило-Методиевския научен център; 1997 г. – доктор с тема 

на дисертацията „Две химнографски произведения за Кирил и Методий в старата 

славянска книжнина”, защитена в Кирило-Методиевския научен център при БАН; 

2006 г. – старши научен сътрудник II ст. в Кирило-Методиевския научен център 

при БАН. 

  

5. Заемани длъжности до момента – председател на Атестационната комисия на 

Кирило-Методиевския научен център. 

  

6. Месторабота и длъжност – ст.н.с.ІІ ст. в Кирило-Методиевския научен център 

  

7. Научна и преподавателска дейност: изследователски проекти, които 

кандидатът е ръководил и в които е участвал; преподавани курсове и упражнения, 

дипломанти, аспиранти. 

Участник в проект 1.„Извори за живота и делото на Кирил и Методий“ 

по договор с Националния фонд „Научни изследвания“ с международно участие 

(1992–1995 г.); след завършването му награден от фонда.; 2. участник в проект 

“Осъвременяване на научно-информационния комплекс в областта на Кирило-

Методиевското културно наследство” (2007-2009), по договор с Фонд “Научни 

изследвания”; участник в проект „Кирило-Методиевското културно наследство и 

неговите български и европейски измерения“ (2009-2011) по договор с Фонд 

„Научни изследвания“ с международно участие; 3. участник в проект 

„Славянското литургическо творчество в България и в Русия (с Института за руски 

език „В. В. Виноградов“ на РАН в Москва, 2002–2005 г., по спогодбата между 

РАН и БАН, завършен и работата е одобрена от БАН); 4. участник в проект Biblia 

Patristica Slavonica. T. I: IX—X в. (с Института за руска литература – Пушкински 



дом на РАН в Санкт Петербург,(2002–2005 г.), по спогодбата между РАН и БАН, 

завършен и работата е одобрена от БАН); 5. участник в проект „Византия и 

славяните: контакти и традиция (с Института по история на Словашката АН в 

Братислава, 2003–2005 г. по спогодбата между БАН и Словашката АН, завършен и 

работата е одобрена от БАН); 6. участник в проект „Кирило-Методиевското 

наследство и националната идентичност на българите и словаците (с Института по 

славистика “Ян Станислав” на Словашката АН в Братислава, 2008–2010 г., по 

спогодбата между БАН и Словашката АН); 7. участник в проект 

 „Старобългарската агиография и химнография като извор за културните контакти 

между европейския Изток и Запад през Средновековието” (2006-2008) по договор 

с фонд „Научни изследвания”. 

            

Участва с доклади в 10 международни научни форума, проведени в България, 

Германия, Словакия и Унгария и в 24 национални научни форума, проведени в 

София, Шумен, Варна и Копривщица. 

  

8. Публикационна дейност, цитати 

Автор на една научна монография, за която има 1 положителна рецензия в 

България; на 31 научни статии, публикувани на български и руски език в 

България, Германия, Словакия и Унгария; на 10 научни съобщения, рецензии, 

обзори и др., публикувани на български език. 

Трудовете й са цитирани 35 пъти в 25 научни публикации (от тях 7 – в 

чужбина с 10 цитирания), излезли от печат в Австрия, България, 

Германия, Италия, Русия, Словакия, които са дело на 9 български и 7 

чуждестранни учени. 

  

9. Научноприложна дейност 

  

10. Участие в научни съвети и научни експертни комисии 

Член на Научния съвет на Кирило-Методиевския научен център (от 2007 г.), 

  

11. Членство в международни и национални професионални научни асо-

циации, федерации, дружества и др. 

            
12. Награди 

  

София, 18. 05. 2009 г.  
 


