
Асистент Мария Кърджиева е родена на 18 ноември 1974 г. 
в гр. Шумен. Преподавател във Варненски свободен 
университет «Черноризец Храбър», катедра «Изкуства», 
специалност «Хореография» от 2003 г. В момента докторант в 
катедра «Публична администрация» във ВСУ. Тютор на II-ри 
курс специалност „Хореография”. 

1992 г.  завършва средното си образование в СОУ "Панайот 
Волов" гр. Шумен със специализация “Специалист по фирмен 
мениджмънт и маркетинг”.  

2000 г. завършва с отличен успех първият випуск на 
специалност «Хореография – Български народни танци», ОКС 

«бакалавър» във Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” гр. Варна 
с професионална квалификация «Хореограф – Педагог». Научни ръководители на 
дипломният ѝ проект на тема «Дунаве, бели Дунаве» са проф. Петър Ангелов и 
проф. Петър Луканов.  

2002 г. защитава магистърска теза в Академия за музикално и танцово изкуство 
гр. Пловдив и получава диплом за ОКС «Магистър по Българска Народна 
Хореография» с професионална квалификация «Хореограф – Режисьор». 

От 1997 г. до 2003 г. работи като Хореогаф-Педагог в сферата на образованието 
в следните училища на град Варна: ОУ “Сф.Врачански”, ЧОУ “Знание и сила”, ОУ 
”Черноризец Храбър” и ОУ “П.Славейков”. 

В рамките на един творчески сезон (1998/1999) е ръководител на Детска 
танцова школа при РДВР град Варна. 

В периода 2003-2008 г. е Хореограф на студентски ансамбъл «Академика» към 
Варненски свбоден уневерситет «Черноризец Храбър». 

От 2008 г. до момента е Хореограф на Фолклорен ансамбъл към Академичен 
танцов театър при Варненски свободен университет ”Черноризец Храбър”: 
http://dancetheater.vfu.bg/.  

Съществен етап в развитието ѝ като артист в областта на сценичното фолклорно 
изкуство е 1995-2001 г., като артист в танцово-изпълнителско звено на Ансамбъл за 
народни песни и танци «Варна». Своеобразен връх в артистичното и развитие е 
изпълнението ѝ на образа  на баба  Щърба в спектакъла «Де гиди, вино червено» 
през 2010 г. до момента. 

Сред творческите постижения на ас. Мария Кърджиева се отличават: (1) 
Участие като хореограф в направата на фолклорен филм в БНТ, направление 
“Детски предавания”, “Върба има по лазари лазарници”, 2000 г.; (2) Диплом за 
танцови колективи (възрастни) за авторство на стилизиран сюжетен тематичен 
танц за “Дунаве, бели Дунаве” от Десети национален конкурс “Коледно 
надиграване – Варна 2002”; (3) Участие в реализацията на ТВ предаве „Пътя към 
Европа (Изкуството в един български университет)” в телевизия МСАТ – 2006 г.; 
(4) Като част от организационно-творческият екип на Академичен танцов театър 
«Черноризец Храбър» участва  в реализацията на множество концерти и спектали, 
като постановчик и помощник режисьор. Сред тях са спектаклите:  «Де гиди, вино 
червено», «Първи в космоса», «20 години Варненски свободен университет» и др.  

http://dancetheater.vfu.bg/


Области на научни изследвания на асистент Мария Кърджиева са «Фолклор» и 
„Организация и управление извън сферата на материалното производство”. 
Публикации в посочените области:  

- „Игри и хора по Лазаровден в кв. Дивдядово, гр. Шумен”, Научен алманах, 
Серия Изкуства, ВСУ, 2006 г.; 

-  „Лазаровден в гр. Смядово, област Шумен”, Научен алманах, Серия Изкуства, 
ВСУ, 2009 г.; 
 - „Творчеството във фолклорното изкуство като процес”, Известие на Съюза на 
учените – Варна, книжка 1/2011 г.; 
 - „Фолклорното изкуство като система”, Научен алманах, Серия Изкуства, ВСУ, 
книжка 1/2012 г. 
 Води семинарни занятия по учебните дисциплини «Основи на хореографската 
композиция» и «Композиция и режисура на БНТ» и лекционни курсове по 
дисциплините «Методика на преподаване на БНТ» и «Фолклорни експедиции». 
 Работи с компютърни текстообработващи, аудио и видео програми. 
 
E-mail: m_kardjieva@abv.bg 
Мобилен телефон: 0887 / 207 572 
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