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Научни интереси: история, културна антропология, старобългаристика, средновековни
славянски ръкописи, канонично право, история на България, история на Византия,
кирилометодиевистика.
Чужди езици: английски (C1), немски (B2), руски (B2).
Дата на раждане: 24. 08. 1975, гр. София.
Образование и квалификация:
3.01. 2011 –30.06.2011 специализация в Института по славистика към Виенския
университет със стипендия на OeAD (Австрийската агенция за международна мобилност и
сътрудничество в областта на образованието, науката и научните изследвания).
2007 Научна и образователна степен “доктор”.
1. 10. 2004–31. 03. 2005 специализация в Института по славистика към Виенския
университет със стипендия на OeAD (Австрийската агенция за международна мобилност и
сътрудничество в областта на образованието, науката и научните изследвания)
2002–2005 Редовен докторант в Кирило-Методиевския научен център към БАН.
2003 Бад Бевензен, Германия. Лятно училище “Rechtshistorische Wurzeln Europas”.
1993 – 1998 Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет,
специалност история. Образователно-квалификационна степен магистър.

Професионално развитие:
2016 – хоноруван преподавател в магистърската програма: Българско средновековие:
държава, общество, култура” към катедра „История на България” , СУ „Св. Кл.
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Охридски”. Спец. курс: „Грях и общество. Престъпления и наказания в средновековна
България”.
2013–2014 и.д. научен секретар на КМНЦ.
2009-2014 координатор по програма „Erasmus” за КМНЦ.
2010 – главен асистент в Кирило-Методиевския научен център.
2007 –2010 научен сътрудник І ст. в Кирило-Методиевския научен център.
2006–2007 г. проучвател в Кирило-Методиевския научен център.
Експертни оценки
-

към Фонд научни изследвания и Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SRa Slovenskej akadémie vied.
външен рецензент за сп. „Старобългарска литература” и “Studia Ceranea”.

Членство в международни и национални професионални научни асоциации,
федерации, дружества и др.
Член на Българското историческо дружество; на Асоциацията на византинистите и
медиевистите в България; на Centrum Ceraneum в Лодз (Полша).
Участие в национални и международни проекти:
Ръководител:
1. 2018–2020 Medieval Church Law Sources and Their Slavic Reflections in the European
Juridical Culturе. Съвместен проект на КМНЦ с Института по история на
Словашката АН в Братислава, г., по спогодбата между БАН и Словашката АН.
2. 2016-2017 Културата на юбилея. Кирило-Методиевото дело в социалистическа
България. Програма за подпомагане на Младите учени в БАН.
3. 2011 Mittelalterliche slawische Übersetzungen byzantinischer Rechtstexte,
реализиран с финансовата подкрепа на OeAD (Австрийската агенция за
международна мобилност и сътрудничество в областта на образованието, науката
и научните изследвания).
Участник:
4. Кирило-Методиевски извори и традиции – развитие на Кирилометодиевската
идея като параметър на националната и европейска идентичност. Проект на
КМНЦ.
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5. 2017–2019 From the Holy Land to the Holy Church: Apostolic Missions and Pilgrimage
and the Formation of Christianity during the Late Antiquity and Middle Ages.
Съвместен проект на КМНЦ и The Hebrew University - Jerusalem / The Israel
Academy of Sciences and Arts, в рамките на междуакадемичните договори и
споразумения.
6. 2017-2019 Arts, Literature and Power in Contact Areas (Orthodoxy and Islam and
Orthodoxy and Catholicism).Glorification of Power versus Contestation of Power.
Съвместен проект на Института за исторически изследвания с Румънската
академия на науките в рамките на междуакадемичните договори и споразумения.
7. 2015–2017 Holy Men, Priests, Rulers, Judges: the Book and the Power on the Both
Banks of the Danube River during the middle Ages. Съвместен проект на Института за
исторически изследвания – БАН и Института по история „Николае Йорга” на
Румънската АН.
8. 2014–2012 “The Cultural Exchange and the Creation of a Common Space. The Example
of the Traveling Books” на Института за исторически изследвания към БАН,
съвместно с Института по история „Николай Йорга” на Румънската академия на
науките.
9. 2012–2015 „Информатика, граматика, лексикография”. Проект на Софийския
университет, по програма Структурни фондове.
10. 2012–2014 „Юнжо-славянските ръкописи в електронна форма – уеднаквяване на
терминологията” на Секцията по „Стара литература” към Института по
литература към БАН съвместно с Института по сръбски език към САНУ.
11. 2009–2012 „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на
идеите за история”. Проект на Софийския университет, финансиран от ФНИМОН.
12. 2009–2011 „Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски
изследвания”. Проект на Софийския университет по програма Структурни
фондове.
13. 2009–2011 “The Cultural Exchange and the Creation of a Common Space. The Example
of the Traveling Books” на Института за исторически изследвания към БАН,
съвместно с Института по история „Николай Йорга” на Румънската академия на
науките.
14. 2009–2011 „Културно-религиозни и философски аспекти на средновековните
славянски литератури и техните съвременни проекции”, съвместен проект на
КМНЦ с Института по славистика на Полската АН по спогодбата между БАН и
Полската АН.
15. 2009–2011 „Кирило-методиевското културно наследство и неговите български и
европейски измерения”, , финансиран от фонд „Научни изследвания”.
16. 2007–2009 «Славянски правни текстове от Средновековието и Новото време».
Съвместен проект на КМНЦ, ИИИ и ИБЕ, вътрешен за БАН.
17. 2008–2010 „Кирило-методиевото дело и националната индентичност на
българите и словаците” съвместен проект на КМНЦ с Института по славистика
«Ян Станислав» на Словашката АН в Братислава по спогодбата между БАН и
Словашката АН.
18. 2006–2008„Метаданни и електронни каталози на старобългарски текстове” на
секцията по «Стара българска литература» към Института по литература към БАН,
финансиран от фонд „Научни изследвания”.
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19. 2003–2005 Византия и славяните: контакти и традиция, съвместен проект на
КМНЦ с Института по история на Словашката АН в Братислава, по спогодбата
между БАН и Словашката АН.
Участие в научни форуми
1. 27. 07.–2. 08. 2003. Bad Bevensen, Deutchland. “Rechtshistorische Wurzeln Europas”.
Есе на тема: “Das Staatsmonopol über die Macht in den mittelalterlichen ortodoxen
Staaten und das Konzept der Staats – Kirche, sowie deren Wiederspiegelung im Ersten
Bulgarischen Reich”.
2. 14–16. XI. 2005. International Humboldt Conference. Challenges to the Science in
South-East European Countries before Their Membership in European Union. Доклад
на тема: “Die byzantinischen Gesetze und ihre slavischen Übersetzung im Ersten
bulgarischen Reich. Zur Funktion der Texte”.
3. 11. май 2006 г. Участие в семинара Juridical Ideals ръководен от проф. Ханс
Хатенхауер от Университета в Кил, Германия. Организиран от Centre for Advanced
Study in Sofia.
4. 3. юли. 2007, Нитра, Словакия. „Learning about SS Cyrill and Methodius” – доклад
на тема Cyrillo-Methodian juridical heritage in mediaeval Bulgaria.
5. 21–23. септември, Варна, България. Преславска книжовна школа. Доклад на тема
„Какви законови книги е получил от Византия княз Борис І–Михаил”.
6. 11 –14 септември 2009 г. Варна, Бъргария. Библейските преводи в славянската
традиция и кирило-методиевските извори”. Доклад на тема: Цар Давид и
владетелското покаяние (средновековна България ІХ–Х в.).
7. 11–13 ноември 2009 г., Братислава, Словакия. „Кирило-методиевото дело и
националната идентичност”. Доклад на тема: Кирило-методиевото дело и
българският национален идеал (1887–1944).
8. 25-27 май 2010 г. Санкт Петербург „Современные проблемы археографии к 100летию первого тома „Описания рукописного отделения Библиотеки
Императорской академии наук” с доклад на тема: „О работе над каталогом
славянских юридических рукописей из собраний болгарских библиотек”.
9. 11-12 май 2012, София. Международна конференцията „Празникът на Св. Кирил и
Методий – от националното към европейското духовно пространство”. Доклад на
тема „Хилядагодишнината от смъртта на св. Методий и европейската политика на
Великите сили“.
10. 17–19 май, 2012, Шумен. Трета националана конференция „Пътуване към
България” по археология, история и културен туризъм. Доклад на тема:
„Междуконфесионалните бракове в славянските каноничноправни сборниц“.
11. 28 ноември, 2012. София. Научна сесия на Смесената българо-румънска смесена
комисия по история. Доклад на тема: Anti-Armenian polemic in Slavic canon low
miscellany.
12. 19 юни 2012. Кръгла маса, посветена на годишнината от създаване на История
славянобългарская. проведена на 19 юни в Асеновград. Доклад на тема: „История
славянобългарская и национланата идентичност. – Паисий Хилендарски между
Средновековието и Новото време“.
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13. 23-26 май 2013 г. София. Трети международен конгрес по българистика. Доклад на
тема: „Другите“ в славянските каноничноправни сборници“.
14. 24–25 юни 2013 г. Нови Сонч, Полша. Международна научна конференция
“Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regionie karpackim.
Historia, tradycje, odwołania”. Доклад на тема „Кирило-методиевото дело в
политическата пропаганда на XIX век“.
15. 28-30 ноември, Солун, Гърция. International conference of Cyril and Methodius.
Byzantium and the World of Slaves. Доклад на тема:„Cyrillo-Methodian legal heritage
and the adoption of byzantine political thought in the mediaeval Slavic states“.
16. 10-12 октомври 2014 г., София. Международна конференция „100 години
кирилометодиевистика в България“. Доклад на тема: „Васил Златарски и
изследванията по кирилометодиевистика“.
17. 27.06.2016 - 29.06.2016 г., София, България. Международна научна конференция
„Beyond the Borders. 10th Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars”.
Доклад на тема: „In the Name of Cyril and Methodius”: The Cyrillo-Methodian Idea
and the Socialist Propaganda”.
18. 5–7 октомври 2016 г., Братислава, Словакия. Международна научна конференция
Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach Kliment Ochridský a jeho prínos pre
slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti). Доклад на тема: „Кирилометодиевото дело и създаването на историческа памет в социалистическа
България”.
19. 24–27 ноември 2016 г., София, България. Международна научна конференция „Св.
Климент Охридски в културата на Европа”. „Доклад на тема: „Траки или пазители
на Кирило-Методиевото дело. Социалистическа България. Проблеми с
идентичността”.
20. 29–31 март 2017 г., Торун, Полша. Международна научна конференция
„Remembering Communism in Post-Communist Europe. Memory of History and
History of Memory”. Доклад на тема (съвместно с Е. Drzewiecka): „Remembering
Cyril and Methodius. A history of Slavic Enlighteners in (post)socialist Bulgaria”.
21. 4-6 октомври, Братислава, Словакия. Международна научна конференция
Liturgické jazyky v duchovnej kultúre slovanov. Доклад на тема: „Южнославянская
рукописная традиция номоканона Котелерия (славянский Псевдозонар)”.
22. 30 –31 октомври, 2017, София, България. Международна научна конференция
„Between the worlds: people, spaces and rituals”. Доклад на тема: „In The Footsteps Of
The Medieval Traveler”.

16. 06. 2018 г.
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