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Изследователски интереси:  

 

Мениджмънт, политики за култура, културно наследство, културни права, 

културно многообразие, правна и институционална инфраструктура на 

културата, интелектуална собственост и достъп до култура, култура и 

регионално развитие. 

 

Изследователски проекти:     

 

2000                        Проект „Предизборните програми за култура” 

                               Подкрепен от фонд „Научни изследвания” на СУ ”Св. 

Климент  Охридски” 

 

2001                        Проект „Технологичен парк”Култура”  

                      Подкрепен от програмата „Политики за култура” на  

                      Европейската културна фондация – Амстердам и   

                      Асоциация ECUMest 

                                 Доклад на тема „Правни възможности за финансиране на 

културата” (съвместно с доц. д-р Е. Марков - Юридически 

факултет СУ” Св. Климент  Охридски”).                           
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2005                       Проект „Култура, образование, пазар: общността  

                               като фактор за развитие”,  

                               Подкрепен от фонд „Научни изследвания” на 

                               СУ”Св.Климент Охридски” 

 

2007                       Научен редактор и съставител на сборник с правни     

                               актове  „Международноправна защита на културно 

                               наследство” 

 

2008                       Проект ”Културно многообразие и глобализация. 

Въздействието на съвременните предизвикателства                

върху политиките за култура” – научен ръководител 

                              Подкрепен от Национален фонд „Култура” 

 

2010 Проект  “Модел за представяне на регионите в България” в рамките на 

проект “Българските региони в Европа – представяне на културата като 

фактор за развитие”, осъществено през 2010 г. от Фондация “Арт Офис” 

(http://artoffice.bg/) , и подкрепен от Държавен културен институт към 

Министъра на външните работи (http://sic.mfa.government.bg/).  

 

2011 Проект „Методика за идентификация и анализ на културен потенциал” 

(научен ръководител) Подкрепен от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. 

Климент Охридски” 

  
 

Образование: 

 

1996                         СУ”Св.Климент Охридски”  

                                 Философски факултет 

http://artoffice.bg/
http://sic.mfa.government.bg/


                                 Магистър по културология 

 

2000                         СУ”Св.Климент Охридски” 

                                 Юридически факултет 

                                 Магистър по право 

        

2005                         СУ”Св.Климент Охридски” 

                                 Доктор по културология 

                                 05.08.33 -  Теория и история на културата 

 

Чужди езици: английски език, руски език 

 

Преподавателска дейност: 

СУ”Св.Климент  Охридски”  

Философски факултет         

Катедра”История и теория на културата” 

 

2004-2005                Правна и институционална инфраструктура на 

                                 артмениджмънта 

 

2005                         Културмениджмънт 

 

2008                         Културни институции: инфраструктури и процеси 

 

2008                         Правна инфраструктура на културата 

 



2008                         Договорни отношения в областта на културата 

2015       Европейски политики за култура      

 

Магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното  

наследство” 

 

2005                         Правна и институционална инфраструктура на 

                                 културното наследство 

 

2005                         Производство и апробация на тематични културни  

                                маршрути 

 

2005                        Галеристиката – реални и виртуални измерения  

 

СУ”Св.Климент  Охридски”          

Докторантско училище по социални и хуманитарни науки. Проект, 

финансиран от Оперативната програма ”Развитие на човешките ресурси” 

 

2008/2009               Интелектуална собственост и достъп до култура             

Зимен семестър  

 

СУ”Св.Климент  Охридски”  

Философски факултет         

Катедра”Библиотечно-информационни науки” 

 



 

2006                        Културна политика 

 

2007                        Авторското право и сродните му права     

 

Факултет по начална и предучилищна педагогика 

Педагогика на масовата и художествената комуникация 

 

2009                        Мениджмънт на културата и образованието 

 

2010                        Право и комуникация  

 

НАТФИЗ ”Кръстьо Сарафов” 

Магистърска програма „Мениджмънт на сценичните изкуства” 

  

2005                        Правна и институционална инфраструктура на 

                                сценичните изкуства 

 

НБУ  

Магистърска програма „Артмениджмънт” 

 

2010                        Административна реформа и културно развитие 

 

2010                          Стратегии за културно развитие 

 

2016       Стратегически дилеми на артмениджмънта 



  

Научна дейност: 

 

2001 Национална конференция “Университетското  

икономическо образование и социалната реформа : между 

очакванията и реалностите”. Доклад на тема “Концесията 

в сектора на културата” 

    

2007                       Национална конференция „Българската култура –                           

                               между държавата и пазара” – доклад на тема „Права  

                               и/или държава” 

2005 Национална научна конференция на тема  

                               „Българските музеи в условията на членство на     страната 

в ЕС. Сливен, 13-14.2008 

 

2012                    Национална научна конференция, посветена на 50-

годишнината на Музея на занаятите, Троян 18-19. 10.2012 

г. Доклад на тема: "Музеят и изграждането на 

образа/марката на града" 

 

2013                 Научна конференция в рамките на „Дни на наследството” 

в ИЕФЕМ-БАН „Изследване на културното наследство – 

състояние, резултати, перспективи”. София 11-12.11.2013 

г. Доклад на тема: Изследователската инфраструктура на 

културното наследство. 

 

2014             Международна научна конференция „Културно 

наследство и културен туризъм: музейни перспективи”, 

посветена на 110-годишнината на РИМ-Шумен, 25-

27.06.2014 г., Доклад на тема: Тематични културни 

маршрути. 

 

 



 

Участия в международни форуми: 

 

2002                        Международен семинар „Културните права”   

                               Университет – Фрибург, Швейцария 

2004                        Международен семинар „Законодателната реформа   

в областта на културното наследство в Югоизточна  

                               Европа”  

2006 Международна конференция „Културните права в 

Европейска перспектива – доклад на тема „Културните 

права като инструмент за конструиране на граници и 

идентичност” 

 

2007 Международна конференция „Политики на 

културното наследство и стратегии за  

развитие” –  доклад на тема „Политики 

за културно многообразие”  

2007                      „Европейски дни на наследството - 2007”  

2008                      „Европейски дни на наследството - 2008” 

2009                      „Европейски дни на наследството - 2009” 

 

2014             Международна научна конференция „Културно 

наследство и културен туризъм: музейни перспективи”, 

посветена на 110-годишнината на РИМ-Шумен, 25-

27.06.2014 г., Доклад на тема: Тематични културни 

маршрути. 

2015 „Европейски дни на наследството - 2008” 
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