
   
 

 

  

 
 

 
АВТОБИОГРАФИЯ 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Еля Александрова Цанева 

Адрес  ул. „Академик Никола Обрешков”, №7, г.София 1113, България 

Телефон  Стационарен домашен: +359 28723992; мобилен: 0887596664 

Факс   

E-mail  etzaneva@gmail.com; elyatzaneva@hotmail.com; elya.tsaneva@iefem.bas.bg 

 

Националност  Българка 

 

Дата на раждане  23 януари 1956 г. 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  2001 - до днес  

• Име и адрес на работодателя  Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей 

при БАН  

Адрес: Ул. „Академик Георги Бончев”, бл.6, София 1113, 

България 

/до 2010 г. - Етнографски институт с музей при БАН; адрес ул. 

"Московска" 6А, София 1000/  

 
 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Академична изследователска работа в областта на 

хуманитарните и социални науки 
 

• Заемана длъжност   доцент /ст.н.с. II ст./; Свидетелство за научно звание   

№20617/14.05.2001 г. 
 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Извършване на аналитични изследвания, базирани върху 

теренни проучвания и научни интерпретации; развиване на 

изследователска и преподавателска дейност; подготовка, 
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ръководство и участие в проекти; популяризаторска дейност; 

Председател на НС на ИЕФЕМ (2011-2014); Научен секретар на 

ЕИМ (2004-2008); Член на ОС на БАН (2004-2010); Член на ОСУ 

на ЕИМ; Член на Проблемния съвет по културно-историческо 

наследство и национална идентичност (2006-2008); Член на ИК 

на БИД; член на Съвета за чуждестранна българистика (2004-

2007); член на Специализирания научен съвет по нова и най-

нова история (2004-2007); член на редколегията на сп."Българска 

етнология" (до 2017); ръководител на Отдел „Научна 

информация и документация“ (от 2017) 

• Дати (от-до)  1988-2001 г.  

• Име и адрес на работодателя  Етнографски институт с музей при БАН, 1000 София, ул. 

„Московска”, № 6А 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Научноизследователска и научно-приложна дейност в областта 

на културната и социална антропология и социология 

• Заемана длъжност  Научен сътрудник I ст. 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Научноизследателска, съставителска, редакторска, експертна и 

проектна дейност 

• Дати (от-до)  1985-1988 г.  

 

 

• Име и адрес на работодателя  Етнографски институт с музей при БАН, 1000 София, ул. 

„Московска”, № 6А 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Научноизследователска и научно-приложна дейност в областта 

на фолклористиката, културната антропология и нематериалното 

културно наследство 

• Заемана длъжност  научен сътрудник ІI степен 

• Основни дейности и  

отговорности 

 Научноизследателска, съставителска, редакторска, експертна и 

проектна дейност 

• Дати (от-до)    

 1985-2008 (с прекъсване през 1994-1999 г.; 2001-2002 г.); 

работа на хонорар 

 

 

• Дати (от-до)    

 1985-2008 (с прекъсване през 1994-1999 г.; 2001-2002 г.); 

работа на хонорар 

 

 

2009-2011 

• Име и адрес на 

работодателя 

 Национален лицей за древни езици и култура "Св. Константин-

Кирил Философ" - София  

Ул. "Баба" №16, София, България 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Образователна 

 

• Заемана длъжност  Преподавател по предметите "Българска етнография" и 

"Етнология на извъневропейски народи" в лицея 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Лекторски и семинарни часове с учениците от лицея в 

специализираното образование по култура; работа на половин 

щат  
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

 

• Дати (от-до)  1995 – 1999  

• Име и вид на  

обучаващата или образователната 

организация 

 School of Sociology and Social Anthropology, Faculty of 

Arts, University of New South Wales. 

Адрес: Kensington NSW 2033, Anzac Pde, 2033 Sydney, 

Australiа. 

 

• Основни предмети 

/застъпени професионални умения 

 Етнология, социална и културна антропология, 

социология. 

 

• Наименование на  

придобитата квалификация 

 Редовна докторантура и присъдена степен "Doctor of 

Philosophy"  /15 октомври 1999/ за дисертация на тема 

"Ethnic Origins of National Identity" (на английски език).  

 

Заверена във Външно М-во на Австралия под 

№5738/27.10.1999; Заверена в Заверена от Генерално 

консулство на РБългария в Сидней: № 

137/29.10.1999 г.  

Легализирана във ВАК към МС на РБългария с шифър  

05.11.01 „Социология” с удостоверение №1498-ВАК/07.01. 

2009, протокол №32 от 17.12.2008 г. 

 
 

• Ниво по националната класификация 

(ако е приложимо) 

 Ниво 8 

 

 

• Дати (от-до) 

  

1981 – 1985  

• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 Кафедра „Этнографии”, Исторический факультет 

Московского университета им. М.В.Ломоносова. 

Адрес: ГСП-1, Ленинские горы, 119991 Москва, Россия.  

• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

 Етнография, етнология, социална и културна антропология. 

 

• Наименование на придобитата 

квалификация 

 Редовна докторантура и присъдена степен „кандидат на 

историческите науки” /25 март 1985 г./ за дисертация по 

теория на етничността /на руски език/:  № КД 

004568/25.09.1985 г.;  

Легализирана във ВАК към МС на РБългария с шифър  

05.03.14 „Етнография”  
 

• Ниво по националната класификация 

(ако е приложимо) 

 Ниво 8 

 

 

• Дати (от-до) 

  

1975 – 1980  
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• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 Катедра "Етнография", Исторически факултет, Софийски 

университет "Св.Кл.Охридски" 

Адрес: бул. "Цар Освободител" №15, 1505 София, България. 

 

• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

 Всички основни предмети по история и етнографи; 4-

годишна теренно-полева практика по етнография  

• Наименование на придобитата 

квалификация 

 Специалист по история и преподавател в средните училища, 

профил Етнография; втора специалност – Български език и 

литература; № на дипломата 089479/29.11.1979 г. 
 

• Ниво по националната 

класификация (ако е 

приложимо) 

 Завършено висше образование 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 

Немски език  завършена Немска езикова гимназия, София; Екскурзовод 

на немски език - дългогодишна практика; сертифициран 

стенограф и машинописец 

Немски, Руски, Английски - отлично владеене, дипломи и 

сертификати: Сертификат за преподаване на английски 

език на възрастни /CELTA-Cambridge Certificate/; защитени 

редовни докторантури на руски и на английски езици;  

 

немски език:  

• Умения за четене  отлично 

• Умения за писане  отлично 

• Умения за разговор  

 

 отлично 

Английски език  Сертификат за преподаване на английски език /CELTA-

Cambridge Certificate/; защитена редовна докторантура на 

английски език в англоезичен у-тет;  

 

• Умения за четене  отлично 

• Умения за писане  отлично 

• Умения за разговор  

 

 отлично 

Руски език  защитена редовна докторантура на руски език в рускоезичен у-

тет;  

 

• Умения за четене  отлично 

• Умения за писане  отлично 

• Умения за разговор  

 

 отлично 
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СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в мултикултурно обкръжение, 
в ситуации, в които 

комуникацията и  екипната работа 
са от съществено значение 

(например в културата и спорта) и 
др. 

 Работа в академична и образователна среда: Институти на 

БАН, средни и висши училища в България и в чужбина 

/Русия, САЩ, Австралия, Китай - дългосрочно пребиваване; 

лекции и краткосрочни престои в балкански и европейски 

страни/.  

Живеене и работа в български дипломатически мисии и 

представителства в Австралия и Китай; 

Живеене и работа в среда на българска емиграция в САЩ, 

Австралия и Китай. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация и управление на хора, 
проекти и бюджети в 

професионалната среда, на 
доброволни начала (например  в 

областта на културата и спорта) у 
дома и др. 

 
Умения за организиране, изработване и реализиране на 

научноизследователски и научно-приложни проекти, 

финансирани от различни източници – Фонд „Научни 

изследвания” при МОН, БАН, Програма "Застрашени 

архиви" на Британската библиотека; 

Член на организационни комитети по провеждането на 

национални и международни научни форуми – 

конференции, кръгли маси, семинари и др.; 

Умения за работа с нормативни и административни 

документи; 

Умения и готовност да изразявам и отстоявам собствените 

си и на хората, които представлявам, убеждения.  
 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със 

специфично оборудване, машини и 
др. 

 WORD; EXСEL; POWER POINT; PHOTOSHOP 

Професионален машинопис - сертификат за специалност 
 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 По-скоро - не 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са 

споменати по-горе. 

 -- Преподавателска правоспособност по английски език - 

Сертификат за преподаване на английски език на възрастни 

/CELTA-Cambridge Certificate/ от 2010 г. - валиден безсрочно, 

изискуем при дългогодишното ми преподаване в англоезични 

програми в чужди университети; 

-- Натрупан опит при изпълнение на научноизследователски 

и научно-приложни проекти, при организиране на научни 

форуми, при съставителство и редактиране на научни издания 

и др. 

-- Теренна етнографска работа, методи и техники за 

обработка и анализ на събраните данни; работа в архив и 

анализ на исторически документи и свидетелства; изготвяне 

на научно-аналитични и научно-приложни текстове и 

експертиза в областта на етнологията и културно-

историческото наследство; 



Page 6 - Автобиография на 
ЦАНЕВА, Еля Александрова 
 

-- Опит и умения при организиране на дигитализационна 

дейност на архивни материали - фотографски, писмени 

документи и др.  
 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 не 
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УЧАСТИЕ В ДРУГИ 

ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО 

ТЯХ 

  

1. Ръководство на проекти 

2021-2017 Национален проект, финансиран от ФНИ „Локални 

бедствия и качество на живот: Културни стратегии в 

преодоляване на природни, технологични и биологични 

катастрофи”. Текущ. 

2018-2017 Международен проект “Three Precious Cultural 

Collections from the 19th c. Facing Disappearance”, в рамките на 

програма на British Library “Endangered Archives”. Текущ 

(EAP0989). 

2017-2018 Вътрешен текущ проект „Извори за българската 

етнология”, т.6 „Теренни материали от архива на 

Хр.Вакарелски”. 

2013-2014 Международен проект “Unique Ethnographic Photo Archive at 

Risk, Sofia, Bulgaria”, в рамките на програма на British Library “Endangered 

Archives”. Завършен и отчетен. 

2009-2013 Международен проект “Сравнително изследване на славянските 

традиционни култури” между ЕИМ и Институт славяноведения към 

Руската академия на науките. Завършен с издаване на 2 сборника с 

публикации на участниците - на руски и английски езици. 

2008-2010 Международен проект “Етничности, идентичности и култури в 

България” между ЕИМ и Университета в Питсбърг, САЩ (Център за руски 

и източно-европейски изследвания). Завършен и отчетен. 

2005-2008 Международен проект “Социални и природни катастрофи и 

традиционна култура” между ЕИМ, Института по етнология и 

антропология при Китайската академия за социални науки и Китайския 

университет на националностите, Департамент по социология и етнология, 

гр. Пекин. Завършен с издаване на 3 сборника с публикации на участниците 

- на английски и китайски езици. 

2. Участие в научно-изследователски проекти 

2012-2014  Международен: Проект по изследване на миграциите – 

съвместен между ЕИМ и САНУ; Завършен с издаване на колективна 

монография. 

 

2005-2008 Национален: Проект на МОН “Осиновеното дете: между 

държавата и семейството”, Завършен с издаване на колективна 

монография. 

 

2005-2008 Международен: Проект по джердър-изследвания – съвместен 

между ЕИМ и РАН. 
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