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ÏÐÈÑÚÄÅÍÈ ÍÀÓ×ÍÈ ÑÒÅÏÅÍÈ È ÇÂÀÍÈß

На 13 октомври 2011 г. на Мария Спасова бе присъдено научното
звание професор. Мария Спасова завършва през 1968–1972 г. висше образование (Българска филология;
втора специалност – История) във
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. От
1973 г. е асистент по старобългарски
език във ВТУ. През 1976–1977 г. е
лектор по български език, литература и култура в Катедрата по славянска
филология при Филологическия факултет на Лвовския държавен университет „Иван Франко”, гр. Лвов,
Украйна. През 1994 г. защитава дисертация за образователната и научна степен доктор на тема “Славянският превод на 16-те слова на Григорий Богослов (Текстологични и лексикални проблеми)“. От 1998 е доцент по старобългарски език
във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В периода1999–2002 г. ръководител на катедра “Класически и източни езици” във ВТУ. От 2000–
2004 г. е лектор по български език, литература и култура към Катедрата
по славянска филология в Московския държавен университет “М. В.
Ломоносов”. В периода 2004–2009 г. е ръководител на катедра “Обща
лингвистика и старобългаристика” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
Научната квалификация на М. Спасова е в областта на кирилометодиевистиката, старобългаристиката, историята на българския език,
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лингвотекстологията, историческата лексикология, хомилитичната книжнина, славянските извори за българската история.
За периода 1973–2011г. е водила семинарни занятия и е чела лекции по следните дисциплини: старобългарски език, църковнославянски
език, историческа граматика на българския език, морфология на съвременния български език, културологични аспекти на палеославистиката
и извори за българската история.
По време на двата лектората по български език, литература и култура е чела лекции по съвременен български език, историческа граматика на българския език, история на книжовния български език, старобългарска книжнина и култура X–XIV век.
М. Спасова има многобройни публикации в България и чужбина:
седем книги (шест в съавторство), 3 учебника и 2 помагала за студенти
(в съавторство), 7 студии, 59 статии, 2 обзора, 2 рецензии, 15 превода
от старобългарски на съвременен български.
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