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E-mail: paideia@mail.orbitel.bg 
Адрес: СУ “Св. Климент Охридски”  
 бул. “Цариградско шосе” No 125, бл. І, каб. 514 
 София 1113 
Специалност: Културология 
Служебна позиция: Гл. асистент 
 
Изследователски интереси: обща история, средновековие, методика на историята 
 
Образование: 
 
1994 Диплом за завършено висше образование по история, СУ «Св. Климент Охридски» 
 Докторантура по история 
 
Чужди езици: френски, руски, сръбски, английски 
 
Преподавателска дейност:  
 
История на средновековната култура,  
Антропология на дворцовия церемониал във Византия 
“Божественият мимезис”: теология на императорската власт във Византия 
 
 
Други длъжности: 

 
От 1999 – Председател на УС и съосновател на Фондация Пайдея, нестопанска организация 

в обществена полза 
 
Научна дейност:  
 
2008-2011 Византийската памет и паметта за Византия, Център за академични изследвания  
      (София), подкрепен от CAORC (Washington) 
 
Научно-организационна дейност:  
 

2007 – 2009 Консултант изследвания и местна политика в образованието, Проект 
„Заедно за прозрачно училище: инициатива участие отговорност” CEE Trust 
BG/III/2006/125 – партньор Столична община  и PHARE CSDP 2004-Lot1.053 – партньори 
общини Плевен и Димитровград. 

2006- „Пътешествие в Европа” – проект за разработване на мултимедия за деца, 
създадена по поръчка на Делегацията на ЕК в България. Съавтор и редкатор. 

2005 – Консултант изследвания и обучение, Проект „България в Европа на знанието: 
основни аспекти на членството на България в ЕС в областта на образованието и 
обучението”.  1 годишен проект повишаване на капацитета на българското училище за 
използването на възможностите за сътрудничество в единното европейско образователно 
пространство. - PHARE SPP Europe programme 2003.02 

2004 – Консултант изследвания и обучение, Проект „ Толерантността се учи: училищно 
образование за социална интеграция”.  1 годишен проект за повишаване на капацитета 
на българското училище за успешна социална интеграция на маргинализирани социални 
групи. PHARE CSDP 2001.Lot1.014 



2000-2003 – Ръководител на проект „Европейски уроци” . 3 годишен проект за развитие на 
европейско измерение в българското образование. Основните дейности по проекта са 
изследователска, изработване на интегрирана учебна програма по евроинтеграция „ЕУ”, 
изграждане на мрежа от училища, прилагащи програмата и обучение на директори и 
учители за възможностите за интегриране на актуални теми на съвременността в 
обучението по обществени науки, заложени в новия учебен план на българското училище 
(в действие след 2000 г.) 

 
Участия в международни форуми:  
 
2009, ноември   Памет и забрава във Византия, СУ "Свети Климент Охридски, София 
 
Членство в международни научни, професионални, неправителствени организации: 

 
2006  – Член на Консултативния съвет за образование на Столична община 
2004 – Член на Работна група „Византия”, финансирана от Фондация Мелън (САЩ)  и Дом на 

науките за човека-(Франция). 
2003 –  Член на Асоциацията на византинистите в България. 
2000 - Член на Комисията за изработване на програмите по История и цивилизация (V-ХІІ 

клас), Министерство на образованието и науката 
1999-2002 - Член на Експертния съвет на Европейската програма, Институт Отворено 

общество - София 
1998-2001 - Член на Художествения съвет на Българска Народна Банка 
1992-1993 - Член на Комисията за изработване на учебните програми по история (IV-XI клас), 

Министерство на образованието и науката 
 
 
Избрани публикации: 

 
Европейски политики за образование. 2006.Докладите на Пайдея № 4. (European education 

policies. Paideia’s reports No 4, 2006)  
 
Сравнителен анализ за съответствие на стандартите и учебните програми по 
гражданско образование в българското училище ( ЕSCCA) – 2004. Докладите на Пайдея 
№ 1. Education Standards/Content Compliance Analysis for Civic education in Bulgarian School. 
Paideia’s Reports No 1, 2004) 

 
За ценностите на съвременността: гражданското общество и историята, в: в-к Studium 

2001, бр.3 (On the Modern World Values: The Civil Society and the History. In& Studium, No 3, 
2001) 

Образът на "другия" в българските учебници по история, в: Образът на "другия". С., 
Балкански Колежи, 1998. с. 5-15. ISBN 954-90302-1-0 The Image of "The Other" in “The Image 
of the Other, Balkan Colleges Foundation”, 1998. 

 
Електронна визитка:  
 

 http://www.paideiafoundation.org/ssp.php?page=7 - Пайдея 

 http://gtbyzance.com/bg/index.php - Работна група „Византия”  

 

 


