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Преподавателска дейност

РЕНЕТА ВАНКОВА БОЖАНКОВА
Факултет по славянски филологии
доцент, доктор по филология
заместник декан по международната,
проектната и информационната дейност
литературна история и теория,
славистика, електронна литература,
електронно обучение
Електронна литература и киберкултура
(Магистърска програма «Компютърна
лингвистика. Интернет технологии в
хуманитаристиката»)
- Английски език за специални цели
(Магистърска програма«Компютърна
лингвистика. Интернет технологии в
хуманитаристиката»)
- Хипертекст и хипермедия (Магистърска
програма “Литература. Кино. Визуална
култура”)

Изследователска работа

Научно ръководство
докторантури / магистри

Избрани публикации

Електронна литература Електронно
обучение в славистиката
Проблеми на електронната публикация
Докторант Радостина Велева –
“Митологични сюжети в съвременната
руска проза”
Магистърски тези:
Елица Мунтянова – Електронни ресурси
за ранно чуждоезиково обучение”; Денис
Коробко – “Хипертекст и литература”;
Ростислав
Минев
„Киберпънк
литературата
в
контекста
на
киберкултурата”
- Литературният текст в мултимедийното
чуждоезиково обучение – Международна
научна конференция “Обучение без
граници. Език и култура.” – Организира и
публикува СУ “Св.Климент Охридски”,
Департамент за чуждоезиково обучение,
София, 2001, с.378-381, ISBN 954-911731-6.(публикация върху CD-ROM)
- Виртуалният автор и литературният
текст. – Сб. “Фигури на автора”. Юбилеен
сборник в чест на 60-годишнината на
професор д.ф.н. Боян Биолчев. С., 2002.
- Cultural memory and cultural hybridization
on the Internet. – Review of the National
Center for Digitization, 6 [2005]. Belgrade,
Serbia.
- Жанрови характеристики на
електронната литература. – Литературата,
2007, кн.2.
- Киберкултура и хуманитаристика –
Държавата на духа. С., 2007
- Multicultural context and e-learning Second International OPTIMA Conference
IDEAS FOR QUALITY IN LANGUAGE
EDUCATION - 25 – 26 October 2008, Sofia,
Bulgaria.
- Структуриране на филологически
ресурси за университетско електронно
обучение. – В: “120 години
университетска педагогика. Между
традицията и реалността. С., 2008.
- Текстове-мигранти (Преходите между
книжна и електронна литература на
границата между два века) - “Преходи и
граници” – годишна научна конференция
на Факултета по славянски филологии,
18-19 май 2009”
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