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Athens като стипендиант на American Research Center in Sofia. 
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11. 2009 – 12. 2011 – участие в проект “Компютърни и интерактивни средства за 
исторически езиковедски изследвания” (№ BG051PO001.3.3-04/0011/28.08.2009) с водеща 
организация СУ „Св. Климент Охридски“. Изпълнената персонална задача в рамките на 
проекта: изготвяне на триезичен философски терминологичен речник (старогръцко-
латинско-старобългарски). http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/index.php/about/95-computer 

 
06. 2010 – 06. 2013 – участие в Проект Arion за “Документиране и изследване на 
рецепцията на античната драма в България: превод, сценична реализация, изкуства, 
образование, културни политики.“ Проектът с ръководител д-р Невена Панова е съвместен 
на СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“ и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.  
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методи и информационни и компютърни технологии“ (BG051PO001-3.3.06-0045) с водеща 
организация СУ „Св. Климент Охридски“.  
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„Разказът за Кирка в „Одисея”, публикация в Електронно списание за литература и 
хуманитаристика Литернет:  http://liternet.bg/publish23/v_kalfina/razkazyt.htm 

 
„Матрилокална екзогамия или защо римляните грабнали сабинянките. Наблюдения върху 
интересен механизъм за властово наследяване по данни от класическия римски епос” – 
публикация в Електронно списание за литература и хуманитаристика Литернет:  

  http://liternet.bg/publish23/v_kalfina/matrilokalna.htm  
 
Преводи:  

Под печат: Сборник „Старогръцки митографи“, съдържащ съчиненията: Метаморфози 
(Антонин Либерал), Любовни страдания (Партений), Невероятни истории (Палефат), 
Възнасяния сред звездите (Пс.-Ератостен), Нова история (Птолемей Ефески). 
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