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Образование 

СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, Катедра Нова и съвременна история,

докторант (1 февруари 2008 – 1 февруари 2011 г.), тема на дисертацията: „Руският консерватизъм

през втората половина на XIX–началото XX век”

СУ “Св. Климент Охридски”, д-р по история, 2012;

СУ “Св. Климент Охридски”, специалност История, магистър, 2007; 

СУ “Св. Климент Охридски”, специалност История, бакалавър, 2005. 

 

Членство в научни организации: 

Международната програма Cliohres.net (2005-2010), проект на ЕС за съставяне на общоевропейска

история, проект „Диалог Европа“ на СУ,  проект “Collegium historicum” на СУ, проект “Anamnesis”,

електронно списание на Исторически факултет към СУ.

Специализации в чужбина, участие в научни конференции:



 

Участие в конференция на” Диалог Европа” “Докторантските диалози - Есен-2011", 1.11.2011.

Специализация в Москва, май-юни, 2011.

Участие в докторантска конференция в СУ, ноември 2010.

Септември 2010 - докторантско училище организирано от Института за докторанти и

постдокторанти „Диалог Европа”, Пампорово.

Специализация в Москва, април-май, 2010.

Специализация в Москва, септември-октомври 2009.

Май 2010 г. участие в международна конференция в Кюстендил.

Март 2010 г. участие в международна конференция на Cliohres.net в Брюксел.

Декември 2009 г. участие в международна конференция на Cliohres.net в Пиза

Специализация в Москва, септември-октомври 2009.

Август, 2009- докторантско училище организирано от Института за докторанти и постдокторанти

„Диалог Европа”, Пампорово.

Май 2009 г. участие международна конференция в Кюстендил “Кризите в историята”. 

Март  2009 г. участие студентска конференция в Гьолечица.

Февруари 2009 г. участие в международна конференция на Cliohres.net в Алкала.

Ноември (27-30) 2008 г. участие в международна конференция на Cliohres.net в  Прага. 

Октомври (16-18) 2008 г. участие в международна етноложка конференция в Гьолечица.

Септември (11-14) 2008г. участие в международна конференция на Cliohres.net в Постдам.
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8. „Власт и пропаганда в Руската империя през втората половина на XIX,  началото на XX  век. (Службата на Константин Победоносцев в полза на
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