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ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ
Музеология, културно наследство, колективна памет, национализъм и национална
идентичност
ОБРАЗОВАНИЕ
2006 - 2010

2004 - 2005
2000 – 2004

докторантка във ФФ на СУ “Св. Кл. Охридски”, тема на дисертацията:
„Символни места на паметта в процеса на изграждане на българска
национална идентичност: ролята на историческите музеи”
магистър по “Културна антропология”, Катедра “История и теория на
културата”, ФФ, СУ “Св. Кл. Охридски”
бакалавър по“Библиотечно-информационни науки”, Катедра
“Библиотекознание, научна информация и културна политика”, ФФ, СУ
“Св. Кл. Охридски”

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
2009„Музеология”, „Институции на културна памет”, „Краезнание”,
„Културна политика”
ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Международен съвет на музеите (ИКОМ)
УЧАСТИЕ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ



Българо-словенски научноизследователски проект “Наследството на социализма в
сравнителна перспектива”, февруари 2009 – май 2011 г.
Научноизследователски проект “Дигитализиране на българско културно наследство”,
реализиран през 2005 г.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, КРЪГЛИ МАСИ



Международна конференция „Социалните и хуманитарни науки и висшето
образование в Източна Европа след 1991 г.”, Вилнюс, Литва, 14-16.06.2011 г.
Международна конференция „Културни срещи: Изследване на етничности,
идентичности и политики в глобализирания свят”, Ексетър, Англия, 21-22.05.2011 г.



Международен семинар на тема: „Наследството на социализма в сравнителна
перспектива”, София, 10 септември 2010 г., част от програмата на съвместен българословенски научноизследователски проект



Международен семинар „Еuropean City Seminars 2010” на тема „Етничност в града”,
Виена, Австрия и Братислава, Словакия в периода 14-18 май 2010 г.



“Империи и нации” – Съвместна конференция на Института за политически науки в
Париж (SciencesPo) и Асоциацията за изследване на нациите (ASN), Париж, Франция,
3 - 5 юли 2008 г.
Международен уъркшоп “Представяйки си наново националния музей: традиционни
институции в ерата на технологическата промяна”, Лестърски университет,
Великобритания, 16-18 юни 2008 г.
Лектор в “ISSS’2008 – Международно студентско лятно училище „Нови европейски
библиотечно-информационни науки: управленски умения”, организирано от СУ “Св.
Кл. Охридски” съвместно с четири партньорски университета в рамките на
интензивната програма за продължаващо образование Еразмус на ЕС и проведено в
Китен, България, 6-18 юли 2008 г.
Международна лятна школа по антропология, етнография и сравнителен фолклор на
Балканите, Коница, Гърция, 30 юли – 10 авгурст, 2007 г
Международна лятна школа “Визии за Европа – перспективи за обединена култура”,
гр. Ваймър, Германия, 12-26 август 2006 г.: курс по “Изследване на музеите в
контекста на местното и регионално развитие”
Международна лятна школа “Европейска интеграция и публични политика”,
организирана от Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” - проект
“Експертно знание за публичните политики и академична промяна” и проведена в
Творчески дом на СУ, Китен 12 – 24 юни 2006
Семинар, организиран от Катедра по Библиотекознание, научна информация и
културна политика, СУ “Св. Климент Охридски” на тема: “Междубиблиотечното
заемане в България: някои идеи от ИФЛА “, 7 ноември 2006 г.










