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ИННА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ГР.СОФИЯ 1124, УЛ. НИКОЛАЙ РАКИТИН №1, АП.7
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Българка
9/05/1963 Г. ГР. ВАРНА.

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)

От 2009г и понастоящем – преподавател по английски език в Университет по
Библиотекознание и Информационни Технологии – София.
2007 - 2009 Управител офис–Варна и преподавател – Фондация “Английски клуб”.
1995 – 2005 Отдел международни връзки и търговско представителство към ЕТ“Абра“,
„Санимат“ООД, „Медицентрал ООД“ – гр. Варна.
1992 – 1995 Преводач (на свободна практика).
1988 – 1992 Преводач – кореспондент „Електроимпекс” – гр. София.

Образование и обучение
• Дати (от-до)
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Юли 2015 г. - Докторант БАН – Кирило–Методиевски научен център
2009 – 2011г. Старобългаристика – магистър – (следдипломна квалификация) – СУ „Св.
Климент Охридски“ – София.
(професионална квалификация специалист по Старобългаристика (Старобългаристиката
в контекста на византийската книжовност)
1994г. - Английска филология – магистър – СУ „Св. Климент Охридски” – София
(дипломиране 2007г., професионална квалификация: филолог, учител по английски език и
литература.)
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„

2010: New books (съвм. ред) // Scripta & E-Scripta, vol.8-9/2010
2011:
„Опити за тълкуване на глаголицата в символен аспект“ – магистърска теза
//Архив катедра „Кирилометодиевистика“, СУ „Св.Климент Охридски“.
2012а: „Глаголицата в символен аспект – нови теории“ //Научни трудове на
УниБИТ, т. 10, 2012 г. стр.371-394.
2012б: New books (book reviews) // Scripta & E-Scripta, vol. 10-11/2012.
2012в: „Числовата структура на глаголицата от гледна точка на азбучната
гносеология“ – доклад // БАН - Колегиум по старобългаристика, 22.11.2012 г.
2013: „Неделният ден и създаването на славянската книжовна традиция“ //
Научни трудове на УниБИТ, т. 11, 2013 г.
2014: „Nomina Sacra – сакралните съставки на глаголицата“ //За буквите: КирилоМетодиевски вестник, год.XXXIV, бр.42/2014г. , стр. 9.
2015а: „Interaction of Semitic and Greek Models in the First Slavic Script System” –
доклад // Международна конференция „Идентифициране на еврейски и християнски
модели в литературата на Късната античност и Средните векове“, Варна, 38.IX.2015г.
2015б: „Чашата на Соломон и началото на българската писменост“ – доклад в
рамките на конференцията Докторантски и постдокторантски четения 2015,
Софийски университет "Св. Климент Охридски", 14-16.12.2015г.
2016а: „Графематични проблеми на прехода между глаголица и кирилица“доклад// Ежегодни четения посветени на Кирил и Методий, СУ „Климент
Охридски“,София, 12-14.05.2016г.
2016б: Учебно-методическо помагало по глаголическа писменост на Западните
Балкани, c. 139–143. (рецензия) // Palaeobulgarica, XL (2016), 3
2016в: “Which is the first Glagolitic letter? – Insights into the origin of the first Slavic
alphabet” – 13.дек.2016г., Виенски университет, секция Славистика. (лекция);
2017а: “Коя е първата буква на глаголицата?“ – Разсъждения върху произхода на
първата славянска азбука //Ден за отдаване почит към делото на Константин-Кирил
Философ. Национален Музей „Земята И Хората“, София, 14.02.2017 г. (лекция)
2017б: (доклад) „The Slavic week and its first day. Towards the origin of Slavic names
for the days of the week and their connection to the Moravian mission.“// International
scientific conference “Changes of the northern part of the Middle Danube region and its
vicinity at the turn of Antiquity and the Middle Ages, April 25 – 26, 2017”- Нитра,
Словакия.
2017в: The Slavic Week and its First Day. Towards the origin of Slavic names for the
weekly days and their connection with the Moravian Mission.// Changes to the northern
part of the Middle Danube region and its vicinity at the turn of Antiquity and the Middle
Ages, April 25-26, 2017, Konstantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia,
Collection of the Conference Abstracts, 56-57.
2017г: Alphabet Symbolism and Philosophy (Inna Dimitrova, Lubos Lukovini)//Institut für
Slawistik, Uniwersität Wien, Diskussionsrunde, 2.05.2017 г. (Семинар).
2017д: „Славянският седмичен модел и названието на деня неделя“; Collegium
Cyrillomethodianum; декември, 2017. (доклад)
2018: Rewriting Holiness: Reconfiguring Vitae, Re-signifying Cults; King’s College
London, 2017, pp.322. (Palaeobulgarica,XLII(2018),2, 102-109, (обзор)
2019а: „Към въпроса за двете букви „Х“ в глаголицата“; //Международна научна
конференция „Нему да бъде слава, чест и почит“- 1150 години от кончината на
Константин-Кирил Философ, 13-15.02.2019г. – София, КМНЦ-БАН, СУ“Св.Климент
Охридски“. (доклад)
2019б: Относно втората графема за Х в глаголицата. (непубликувана статия)
2019в: „Глаголицата – българският принос в европейската култура.“ // Форум
„Българският дух през вековете“ – Пловдив, Конгресна зала „България“, 910.05.2019 г. (доклад)
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ДРУГИ ЕЗИЦИ
АНГЛИЙСКИ, РУСКИ, НЕМСКИ, СЛОВАШКИ, СТАРОГРЪЦКИ, ЛАТИНСКИ

• Четене
• Писане
• Разговор

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

отлично, отлично, добро, добро, добро.
отлично, много добро, отлично, много добро, -

РАБОТА С КОМПЮТЪР – WORD, EXCEL;
РЕДАКТОРСКИ ПРОГРАМИ – QUARK EXPRESS.

Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции, които не са споменати
по-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
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ПРАКТИКА В ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – ПРЕВОД И ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В БИЗНЕС , ЮРИДИЧЕСКА И КОМПЮТЪРНА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Да.

Специализация 2015-1016г. Виенски университет, Департамент по философия и история
Институт по славистика
2016-2017г. Унив. „Константин-Кирил Философ“, Нитра, Словакия – септ.2016г. – ян.2017г.
– програма Еразъм Плюс.
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