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ОБРАЗОВАНИЕ 
 

1984-1996 73 СОУ “Вл.Граматик”, София (с преподаване на английски и руски 
езици) 

1996-2001 Магистър по специалност “Балканистика”, СУ “Св. Кл. Охридски”, 
ФСФ, завършва с отличен успех и е първенец на випуск 2001 

1998-2001 Втора специалност “Английски език и литература”, СУ “Св. Кл. 
Охридски”, ФКНФ 

1998-2000 Четирисеместриален курс по “Международни отношения”, СУ “Св. 
Кл. Охридски”, Свободен факултет 

2003-2006 Редовен докторант към Институт по балканистика, секция “Културна 
история на балканските народи”, тема на дисертационния труд: “Модерните 
литературни движения и гръцката поезия (първите десетилетия на ХХ в.)” 
 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ: 
 

1998-1999 Преподавател по английски език в училища “Фарос” 
1999-2000 Преводач и говорител към Гръцка редакция на БНР 
2003  Преводач от гръцки език към ОББ 
2005 Асистент в СУ “Св. Кл. Охридски”, катедра “Общо, сравнително, 

индоевропейско и балканско езикознание” 
  
ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ  
 
История на новогръцката литература, новогръцки език  
 
СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ 
 
новогръцки език, новогръцка литература 
 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОБЛАСТИ 
 
История на новогръцката литература и култура, гръцки символизъм, новогръцки език 
  
 
УЧАСТИЯ... 
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Участия в 10 семинара (езикови, културно-исторически и др. в Румъния, Гърция, 
Германия, Дания, Литва и др.), участие в 7 научни конференции; член е на Академичен 
кръг по сравнително литературознание (CALIC) и Международна асоциация “Приятели 
на Никос Казандзакис” 
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