Десислава Лилова
София 1504, ул. „Велико Търново” 10
dessislavalilova@gmail.com

Професионален
опит

Преподавател
 СУ „Св. Климент Охридски”
2016 Доцент в катедра Библиотечно-информационни науки
Лекционни курсове:
o История на модерната българска култура
o Европейска култура ХХ век
o Философия, литература, история
o Въобразени географии
o Грамотност, читатели и четене в България (ХІХ-ХХІ в.)
o Нация и идентичност: печатни медии и образователна система
през Възраждането
 ЮЗУ „Неофит Рилски”-Благоевград
1998 – 2012
Преподавател в катедра Културология, доцент (2002), доктор по
филология (1997)
Лекционни курсове:
o Българска възрожденска култура
o История на културата – ХХ век
o Глобализация и култура
o Популярна култура
o Виртуални общности
o Междукултурни комуникации
o Въобразени географии
o Митове на консумативното общество
Журналист
 В. Вечерни новини
1992-1994

Образователна
квалификация





Специализации



ЮЗУ „Неофит Рилски”-Благоевград
o Докторант
1995 – 1997
СУ „Св. Климент Охридски”
o Класическа филология
1987 – 1991
СУ „Св. Климент Охридски”
o Българска филология
1982 – 1987
Институт за науките за човека, Виена
o Гост-изследовател
Юли-декември 2015

Десислава Лилова





Лекции в
чуждестранни
университети

Научни проекти

Институт за изследване на учебниците и учебната литература „Георг
Екерт” – Брауншвайг
o Гост-изследовател
Юни-август 2009
Дом на науките за човека, Париж
o Гост-изследовател
Януари – февруари 2008
o Стипендия „Фернан Бродел”
Януари – март 2005
o Стипендия „Ендрю Мелън”
Ноември 1998 – януари 1999

Висше училище за социални науки, Париж
 Семинар „Сравнителна история на Централна Европа от 1700 до наши дни:
държави, населения, идентичности, територии” на проф. Мари-Елизабет
Дюкрьо
21 февруари 2007
o тема на лекцията: „Европейци ли са българите? Визии за
идентичността в учебниците и печата през ХІХ век”
 Семинар „Територията: географски репрезентации и политически
практики” на проф. Мари-Вик Озуф-Мариние
8 февруари 2007
o тема на лекцията: „Откриване на родината: българските
въобразени географии (1830-1878)”
 Семинар „Балканските общности: от Османската империя към национални
държави” на проф. Натали Клейер
5 февруари 2007
o тема на лекцията: „Исторически канон и колективна памет:
османското нашествие в българското въображение”
 семинар „Антропология на политическите пространства” на проф. ЖанФрансоа Госийо
08 май 2004
o тема на лекцията: „Откриване на предците: етногенетични митове
в българската историография през ХІХ век”
Централноевропейски университет, Будапеща
 Центъра за изкуство и култура
28 март 2006
o тема на лекцията: „Българският разказ за падането под османска
власт: исторически канон без месианистичен мит”
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СУ „Св. Климент Охридски” / Министерство на образованието
(България)
2009-2012
„Националното като публичен репертоар”
СУ „Св. Климент Охридски” / Министерство на образованието
(България)
2009-2012
„Нови млади, нови култури, нови каузи”
Национална агенция за научни изследвания (Франция) /
Университет „Лил-ІІІ” / Френско училище в Атина
2007-2010
„Военните окупации в Европа”
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VІ рамкова конвенция на ЕС / Университет на Будапеща /
Университет на Катания / Университет на Клуж / Висше
училище за социални науки, Париж/Карлов университет, Прага
/ СУ „Св. Климент Охридски”
2005-2008
„Европейските територии (цивилизация, нация, регион, град):
идентичност и развитие”
Център за академични изследвания, София
2007-2008
„Природни науки и социални светове”
Колегиум Будапест, Будапеща / Център за академични
изследвания, София
2004-2005
o „Ние, народът. Визии на националната специфика в Европа на
малките нации”
Университет „Париж-І – Сорбона” / Френско училище в Атина
2003-2006
o „Граници и територии на Балканите”
Център за академични изследвания, София
2001-2002
o “Nexus”

Научни
организации

Списание Семинар БГ
 Член на редколегията

Езикови
компетенции

Английски
Френски
Немски
Руски
Новогръцки
Старогръцки
Латински
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