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Лична информация  

Собствено име и Фамилия(и) ЛЮБА ИЛИЕВА ИЛИЕВА 

  

Адрес София 1404, ж.к. „Стрелбище”, бл. 35А, вх.А, ап.10. 
  

Телефон +35928594773 +359888516158 +359898672299 
    

E-mail lubasum@gmail.com 
  

  

Националност Българска 
  

Дата на раждане 14.04.1980 
  

Пол Женски 
  

Сфера на работа 
Области на научна квалификация

• Средновековна българска история, Византинистика, Кирилометодиевистика, Българска 

етнография и фолклор. 

  

Трудов стаж  
  

Дати  2009 - 2013 

Заемана длъжност или позиция • 2010 – Главен асистент в КМНЦ – БАН. 

• 2009 – Научен сътрудник II ст. в КМНЦ – БАН. 

• 2009 – Хоноруван преподавател в магистърска програма на специалност "Етнология и 

културна антропология" в Катедра Етнология, Исторически факултет, СУ „Св. Климент 

Охридски” - от академичната 2009 г. 

  

Име и адрес на работодателя Кирило-Методиевски научен център – БАН, София 1000, ул. "Московска" №13. 
  

Вид на дейността или сферата на 
работа 

• Средновековна българска история и култура, Византинистика, Кирилометодиевистика, 

Български фолклор. 

  

Образование и обучение 
Дати 

 

  

Наименование на придобитата 
квалификация 

 

• 2008 - Доктор по История на България. 

• 2008 - Ръководител на танцов ансамбъл по специалността Български танци. 

• 2004 - Магистър по История. 

  

Образование, научни степени и 
звания 

2008 - Доктор по история. 

2004 - 2007 - Докторантура по Средновековна българска история в Катедра История на 

България, СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, защитена пред 

Специализирания научен съвет по стара и средновековна история, археология и етнография 

при ВАК през 2007 г. 

  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• 1998 - 2008 - СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, специалност История. 

• 2006 - 2008 – ХТМУ – София, специалност Български танци. 

• 1993-1998 – НГДЕК „Константин Кирил Философ” – София. 
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Специализации 
 

• 2008 - Специализация в Международния семинар за балкански фолклор Balkanfolk. 

  

Ниво по националната класификация  • 2010 – Главен асистент. 

• 2008 – Научен сътрудник ІІ ст. 

• 2008 - Художествен ръководител на танцов състав. 

  

Лични умения и компетенции  

Майчин (и) език (езици) Български език. 
  

Чужд (и) език (езици) • Английски език. 

• Ползвам класически езици (латински, старобългарски, старогръцки) и руски език. 

 •  

Научноизследователски проекти 
и научни постижения 

• 2013 - Участник в проекта ДКОСТ 01/3 “ISCH COST Action IS 1005 – Medieval Europe 

Mediaeval Cultures and Technological Resources“ по договор с НФНИ (02.- 04. 2013). 

• 2009-2012 - Участник в проекта “Кирило-Методиевското културно наследство и неговите 

български и европейски измерения“ по договор с Фонд „Научни изследвания“ и с 

международно участие. 

• Съставител на програмата на магистърския курс по Балкански танцов фолклор в ИФ/СУ. 

• Работа в международен екип - Международен форум за млади историци по проект на 

БОСФОР ОБЩЕСТВО, Босна, Мостар 2003 г. 

Членство в международни и 

национални професионални научни 

асоциации, федерации, дружества 

• 2004 - Асоциация на византинистите и медиевистите в България. 

• 2004-2007 - Участник програмата на фондация “А. Мелън” и в дейността на работна група 

“Византия” (подкрепяна от Дом на науките за човека – Париж), обединяваща 

изследователи от различни специалности в съвместна работа по проблеми, свързани с 

византийската история и култура и с идеята на Византия. 
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Участие в научни форуми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2012 - Трета национална конференция по археология, история и културен туризъм 

“Пътуване към България” - “България в световното културно наследство”, Шумен, 17-19 

май, с доклад на тема „Кирило-Методиевското културно наследство на българите в 

гръкоезичните извори от ХІ-ХІІІ в”. 

• 2012 - Участие в Международната научна конференция „Библейските понятия в 

славянската традиция: езикови, текстологически и културно-исторически аспекти” - 

Варна, 02-08.09.2012 г.,  на кръглата маса, посветена на проблемите и перспективите за 

издаване на Кирило-Методиевските извори. 

• 2011 - ХХІІ Международен конгрес за византийски изследвания – София, 22-27 август, с 

доклад на тема Bulgarian Contribution to the Economics and Culture of the Byzantine Empire 

(Bulgarian territories in the end of XI-XII centuries). 

• 2010 - Втора национална конференция по археология, история и културен туризъм 

“Пътуване към България” - „От тука започва България “, Шумен, 14-16 май, с доклад на 

тема „Културни рецепции от периода на първата българска държава”. 

• 2008 - Първата национална конференция по археология, история и културен туризъм 

“Пътуване към България” - “Пътуванията в Средновековна България и съвременният 

туризъм”, Шумен, 8 -11 май, с доклад на тема „Духовното пътуване в българските земи 

От края на ХІ – ХІІ в.” 

• 2004 – 2007 - Участие в кръглите маси по програмата на фондация “А. Мелън” на 

работната група “Византия”, подкрепяна от Дом на науките за човека – Париж. 

• 2003 - Научна конференция, организираната от Историческия музей на Община 

Перущица, 9 май, с доклад на тема “Писмата на Теофилакт Охридски – отражение на 

българския манталитет и душевност”. 

Социални умения и компетенции • Комуникативност и умения за работа в екип - както в професионалната сфера, така и в 

изявите в областта на изкуството и спорта. С работа ми в екип са свързани различни 

научни кръгове и асоциации, хорови и танцови ансамбли, посочени по-долу. 
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Публикации 1. Илиева, Л. Българските земи под византийска власт в края на ХІ-ХІІ век. (Монография), 

309 с., изд. Фондация „Българско историческо наследство”, Пловдив. Под печат. 

2. Илиева, Л. Писмата на Теофилакт Охридски – отражение на българския манталитет и 

душевност. // Перущица. Гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Том 5-6. Изд. ИМН, 

Пловдив, 2004, 46-57. ISBN 954-317-046-0. 

3. Илиева, Л. Градското стопанство в земите между Дунав и Стара планина през периода 

на византийското владичество в българските земи (XI-XII в.). // ТАНГРА, Сборник в чест на 70-

годишнината на акад. Васил Гюзелев. Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, С., 2006, 559-577.  

ISBN  - 10:954-07-2435-X, ISBN  - 13: 978-954-07-2435-5. 

4. Илиева, Л. Пространното житие на св. Климент Охридски и проблемът за българо-

византийския културен синтез. // Византия в собствените й очи и в очите на другите (Сборник с 

материалите от колоквиума на РГ Византия „Византия в собствените й очи и в очите на другите”, 

София, 8-9 април 2005 г.), ИК “Гутенберг”, С., 2007, 160–176. ISBN 978-954-617-022-4. 

5. Илиева, Л. Пространното житие на св. Климент Охридски и проблемът за българо-

византийския културен синтез. // OMNIA VINCIT AMOR (Юбилеен сборник на НГДЕК в чест на 

проф. Василка Тъпкова-Заимова). Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, С., 2008, 331-350.  

ISBN 978-954-07-2850-6. 

6. Илиева, Л. Духовното пътуване в българските земи от края на XI-XII в. // Пътуванията в 

Средновековна България (Материали от първата национална конференция „Пътуване към 

България. Пътуванията в средновековна България и съвременният туризъм”, Шумен, 8 – 11.05. 

2008 г.). Изд. „Абагар”, В. Търново, 2009, 411-431. ISBN: 978-9-54427-860-1. 

7. Илиева, Л. Културни рецепции от периода на първата българска държава. // ОТТУКА 

ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ. (Материали от Втората национална конференция по история, археология и 

културен туризъм „Пътуване към България”- Шумен, 14-16.05.2010 г.). УИ „Епископ Константин 

Преславски”, Шумен, 2011, 435-438. ISBN: 978-954-577-588-8. 

8. Илиева, Л. Духовен живот в българските земи XI-XII в. // Сборник в чест на 60-

годишнината на доц. д-р Милияна Каймакамова, Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, Под печат. 

9. Илиева, Л. Икономическо развитие на югозападните български земи от края на XI - 

началото на XII век. // Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов, Унив. изд. 

“Св. Климент Охридски”, Под печат. 

10. Ilieva, L. Bulgarian contribution to the economics and culture of the Byzantine Empire 

(Bulgarian territories in the end of XI-XII centuries). // Bulgaria Mediaevalis 2/2011. Studies in honour of 

Professor Vassil Gjuzelev. Bulgarian historical heritage foundation. Sofia, 2012. ISSN 1314-2941 
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Publications Monograph: 

Ilieva, L. Bulgarian territory under Byzantine rule in the end of XI – XII century, 273 

p., Фондация „Българско историческо наследство”, Пловдив. In press. 

Papers: 

1. Ilieva, L. The Letters of Theophylact of Ohrid – A Reflection of Bulgarian

Mentality. // Perushtitsa. Voices from the Past, Present and Future. Volume 5-6. – Plovdiv: 

Publisher IMN, 2004, p. 46-57 (Перущица. Гласове от миналото, настоящето и бъдещето. 

Том 5-6. Изд. ИМН, Пловдив, 2004, 46-57). 

2. Ilieva, L. Urban Economy in the Territory between the Danube River and Balkan 

Mountain during the Period of Byzantine Rule in the Bulgarian Lands (XI-XII century). // 

TANGRA, Miscellany in honor of the 70-year anniversary of Acad. Vasil Gyuzelev. – Sofia: 

Univ. Publishing House St. Kliment Ohridski, 2006, p. 559-577 (ТАНГРА, Сборник в чест 

на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев. Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, С., 

2006, 559-577).  

3. Ilieva, L. St Clement’s Long Life and the Issue of the Bulgarian-Byzantine Cultural

Synthesis. // Byzantium in its Own Eyes and in the Eyes of Others (Collection of materials

from the Colloquium of RG Byzantium "Byzantium in its own eyes and in the eyes of others", 

Sofia, 8-9 April 2005). – Sofia: IK Gutenberg, 2007, p. 160-176 (Сборник с материалите от 

колоквиума на РГ Византия „Византия в собствените й очи и в очите на другите”, 

София, 8-9 април 2005 г., ИК “Гутенберг”, С., 2007, 160–176). 

4. Ilieva, L. St Clement’s Long Life and the Issue of the Bulgarian-Byzantine Cultural

Synthesis. // OMNIA VINCIT AMOR. Юбилеен сборник на НГДЕК в чест на проф. 

Василка Тъпкова-Заимова. Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, С., 2008, 331-350.  

5. Ilieva, L. Intellectual journey across Bulgarian lands from the end of ХІ – ХІІ 

century // Пътуванията в Средновековна България” (Материали от първата национална 

конференция „Пътуване към България. Пътуванията в средновековна България и 

съвременният туризъм”, Шумен, 8 – 11.05. 2008 г.). Изд. „Абагар”, В. Търново, 2009, p. 

411-431. ISBN: 978-9-54427-860-1 

6. Ilieva, L.  Cultural receptions from the period of the First Bulgarian kingdom // 

ОТТУКА ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ. (Материали от Втората национална конференция по 

история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”- Шумен, 14-

16.05.2010 г.). УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011, 435-438.  

ISBN: 978-954-577-588-8. 

7. Ilieva, L.  Intellectual Life in Bulgarian Lands from The End of ХІ – ХІІ Century. // 

Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Милияна Каймакамова, Унив. изд. “Св. 

Климент Охридски”, In press. 

8. Ilieva, L.  Economical Development of the Southwest Bulgarian Lands from the

end of ХІ – ХІІ Century // Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър 

Ангелов, Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, In press. 

9. Ilieva, L. Bulgarian contribution to the economics and culture of the Byzantine 

Empire (Bulgarian territories in the end of XI-XII centuries). // Bulgaria Mediaevalis 2/2011. 

Studies in honour of Professor Vassil Gjuzelev. Bulgarian historical heritage foundation. Sofia, 

2012. ISSN 1314-2941 

  

 


