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E-mail: nelly.stoeva@gmail.com 
Адрес: СУ “Св. Климент Охридски”  
 бул. “Цариградско шосе” No 125, бл. І, каб. 405 
 София 1113 
Специалност: Културология 
Служебна позиция: главен асистент 
 
Изследователски интереси: политики за култура, мениджмънт на изпълнителските изкуства, 
финансиращи програми за изкуство и култура, методи и индикатори за оценяване на ефектите от 
програми и проекти в културата и изкуствата, институционална среда за развитие на изкуствата, 
развитие на публики 
 
Образование: 
2013 Степен “Доктор”, присъдена от Софийски университет “Св.Климент Охридски” 
2005-2009 Докторантура в Софийски университет "Св. Климент Охридски", кат. "История и теория 
на културата". 
2001 Завършено висше образование, магистърска степен по културология, СУ 
«Св.Кл.Охридски» 
 

Чужди езици: английски, руски 
 
Преподавателска дейност (последните пет години): 
 

Магистърска програма: Изкуства и съвременност - Неправителствените организации: спонсориране 
и мениджмънт на изкуствата и културната сфера: българският контекст 
 
Бакалавърска програма по културология: Политики за култура, Мениджмънт на културата, Културни 
институции: инфраструктури и процеси, Културологични изследвания, теоретични модели и 
преодоляване на граници, Теоретични основи на проектирането в продуктивната култура, Увод в 
културните изследвания, Развитие на публики 

 
  Гост-преподавател (последните пет години): 
 НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”  
 

Научна дейност (последните пет години):  
2016  Участие в проект «Разработване на механизъм за сътрудничество между общините и 
независимия артистичен сектор в светлината на добри европейски практики», подкрепен от 
Програма «Европа» на СО 
2014 Участие в проект «Кислород» на Сдружение Танц БГ За развитие на независимия културен 
сектор в Бургас, финансиран от Програма за съфинансиране на културни проекти на Община 
Бургас 
2012 Участие в екипа, подготвил Стратегията за развитие на културата в София 2013 – 2023 
СОФИЯ – ТВОРЧЕСКА СТОЛИЦА, приета с решение на СОС от 20.12.2012г. 
2012  Участие в проект «Пресечната точка между култура и предприемачество – 11 добри 
примера от София», осъществен от Фондация за граски проекти и изследвания, подкрепен от 
Програма «Европа» на Столична община 
2011  Културни събития и културна инфраструктура в осемте периферни района на град 
София, подкрепен от Изследователски център по социални науки, СУ 
“Св.Кл.Охридски” 
2011  Методика за идентификация и анализ на културен потенциал, подкрепен от СУ 
“Св.Кл.Охридски” 
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Научно-организационна дейност (последните пет години): 
2009-2016   Студентски практики в културни организации 
 
 
Публикации (последните пет години): 
 
Статии и студии: 
1. “Предизвикателства пред развитието на музейни публики”, 2016, под печат 
2. “Интеркултурализмът като подход за управление на културното многообразие на местно ниво”, 
Идеи в мениджмънта и политиките за култура, УИ “Св.Кл.Охридски”, 2014, стр.211-215 
3. “Информационно осигуряване на политиките за култура”, Идеи в мениджмънта и политиките за 
култура, УИ “Св.Кл.Охридски”, 2014, стр.239-242 
4. “Картографиране на културата”, Идеи в мениджмънта и политиките за култура, УИ 
“Св.Кл.Охридски”, 2014, стр.292-296 
5. “Аргументирани политики за култура в български вариант”, Списание: Публични политики.bg, Vol 
4, No 1 (2013), http://ejpp.eu/index.php/ejpp/article/view/162  
6. “Регионът като резултат от административно-териториално делене”, в “Регионът: начини на 
употреба”, УИ “Св.Кл.Охридски”, 2011, с.37-46 
7. “Рамки за организация на статистически данни в културата”, в Информационен бюлетин 
“Култура”, издание на Национален фонд “Култура”, 2008, с.19-41 
8. Информационни системи, обслужващи политиките за култура в България, в: Българската култура 
между държавата и пазара, ИК ИФИ-БАН, 2007; с.297-302 
9. Културата като фактор за регионално развитие и регенерация, 
http://ncf.bg/wp-content/culture_as_factor_for_regional_development.pdf , 2007г. 
10. Институции и среда за развитие на съвременното българско изобразително / визуално 
изкуство, Литернет 2006, http://liternet.bg/publish16/i_kuiumdzhieva/institucii.htm, съвместно с Ива 
Куюмджиева 
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