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Букурещкия университет 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ: 2000 – – СУ „Св. Климент Охридски“, главен 
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УЧАСТИЕ В НАУЧНИ 
ПРОЕКТИ: Българо-румънски  междуакадемичен  проект 

Етничност,  език  и  идентичност в 
Европейския  Югоизток  (2011–2013;  2008–
2010)

Интердисциплинарни  аспекти  на  балканистиката   ІІ. 
Научноизследователски  сектор  на  СУ  „Св. 
Кл. Охридски“ (2010); I.  (2009)
Българо-румънски  междуакадемичен проект 
Характерни явления в Югоизточна Европа и 
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модерните  методи  за  изследването  им 
(2005–2007)
Българо-френски  проект  Балканските 
диалекти  в  България (2005–2007,  по 
програма Рила 2/11 на МОН)
Балкански  традиции  –  съжителство  на 
култури, религии и езици (2005, с финасовата 
подкрепа на Фондация Отворено общество).
Българо-румънски  междуакадемичен  проект 
Етнолингвистични и исторически извори за 
югоизточноевропейската  цивилизация 
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Българо-румънски  междуакадемичен  проект 
Етнолингвистични  извори  за  Югоизточна 
Европа (1995–2001) 

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ
И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ
СРЕЩИ: 32 участия с доклади 

ПУБЛИКАЦИИ: 3 книги (една в съавторство); 4 студии (една 
в съавторство);  82 статии (5 в съавторство), 
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енциклопедични  статии;  7  библиографии  и 
архивни  справочници  (5  в  съавторство); 
преводи на архивни документи, на научна и 
художествена литература
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3. Румъния. На една река разстояние. София, Изд. „Отворено общество“, 
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7.  Представата  за  човешката  доброта  в  румънската  фразеология.  –  В: 
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2, 33–61.

11.  Български  книжовни  елементи  в  румънската  лексика  –  етапи  и 
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Страшимир Димитров. Т. I. София, 2001, 142–153. (Studia Balcanica, 23)
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