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2005 – 2008: Хоноруван асистент в Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”. Дисциплини: „Критическа теория”, „Социология на история”. 

 

2007 – 2008: Хоноруван асистент в Софийски университет. Дисциплини: 

„Социология на социалните общности”, „Критическата социология на Пиер 

Бурдийо и полето френските социални науки”. 

 

2009- 2011: Редовен асистент по чл. 68 от КТ към катедра „Социология” на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Дисциплини: „Въведение в 

социология”, „Социология на социалните общности”, „Критическата 

социология на Пиер Бурдийо и полето френските социални науки”. 

 

2011- април 2013: Редовен асистент към катедра „Социология” на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”. Дисциплини: „Въведение в социология”, 

„Социология на социалните общности”, „Критическата социология на Пиер 

Бурдийо и полето френските социални науки”. 

 

Април 2013 – юни 2014: Хоноруван асистент към катедра „Социология” на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Дисциплини: „Въведение в 

социология”, „Основни категории на социологическия анализ”, „Историческа 

социология на социализма”, „Хигиена и град” (в Магистърска програма 

„Градски изследвания“).  

 

Октомври 2012 – 2015: Хоноруван асистент към катедра „Социология и науки за 

човека” към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Дисциплини: 

„Историческа социология на политиката, II част”, „Биополитика и сигурност”. 

 

 

Образование: 

2006 – Магистърска степен по социология, СУ „Св. Климент Охридски”. 

2004 – Бакалавърска степен по философия, Великотърновски университет „Св. 

св. Кирил и Методий”. 
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Участия в научно-изследователски проекти: 

2010 – 2014:  „Противоречията на наследството: стратегии за виртуален музей 

на социализма”, Институт за критически социални изследвания, София-

Пловдив. 

2009 – 2012: „Предизвикателства пред представителната демокрация днес”, 

Фондация за хуманитарни и социални изследвани. 

2008-2012: „Теория на практическата логика като органон на историческата 

социология на социализмите и преходите”, Институт за критически социални 

изследвания, София-Пловдив, Център за социална психология, Люблянски 

университет. 

2009 – 2012: „Градски изследвания”, катедра „Социология” към Философски 

факултет на СУ. 

2009 – 2012: „Предизвикателства пред представителната демокрация“, 

Фондация за хуманитарни и социални изследвания „Критика и хуманизъм“, 

София. 

2009 – 2012: „Нация и гражданство”, катедра „Социология” към Философски 

факултет на СУ. 

2006 – 2007: „Социалните науки на периферията”, Мировни институт 

Любляна. 

2005:  „Състояние на обществото 2”, съвмествен проект на Отворено общество 

и Център за Либерални стратегии. 

 

 

Научни специализации и командировки: 

Февруари – Май, 2009: Лаборатория „Geophile”, Ecole Normale Supérieure – 

Lettres et Sciences Humaines, Лион, Франция. 

Март – Април, 2011: Факултет по социални науки, Люблянски университет. 

Ноември – Декември, 2011: ERRAPHIS (Equipe de Recherche sur les Rationalités 

Philosophiques et les Savoirs), Université Toulouse II – Le Mirail, Тулза, Франция. 
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Някои научни публикации: 

 

Предприемачески дух и призрачни предприемачи: Експертно знание, 

неолиберално управление и социално страдание. София: Колектив за 

обществени интервенции, 2015 (в съавторство с Г. Медаров, Ж. Цонева и О. 

Касабов). 

„Портрет на здравния работник като биополитик“, В: П. Кабакчиева, М. 

Якимова, В. Димитрова (съст.), По стъпките на другия. Сборник в чест на 

Майя Грекова, София: Просвета, 2014. 

„Биополитиката като техника и технология”, В: Годишник на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски”, Книга Социология, Том 104, С., 2013. 

„Полемичните основи на гражданското образование”, В: сп. Критика и 

хуманизъм, бр. 2/2012. 

„Фигури на народа при Фуко: народът като властови обект”, В: сп. Критика и 

хуманизъм, бр. 1/2012. 

„Интерпелация и/или субективация: социалистическият субект между Фуко и 

Алтюсер”, В: сп. Социологически проблеми, бр. 3-4/2011. 

„Демокрацията между народа и гражданското общество”, В: сп. Социологически 

проблеми, Извънреден брой, 2010. 

„Мишел Фуко и либералната идея за гражданско общество”, В: сп. Критика и 

хуманизъм, бр. 2/2010. 

« Socialisme, communisme, totalitarisme : quelle différence pour une recherche 

historique du point de vue moral ? » - in : Meta, Vol. I, No. 2, 2009. 

„Мишел Фуко и историческата социология на социализма” – В: сп. Критика и 

хуманизъм, бр. 2/2009. 

« Biopolitiques de l’habitat socialiste. Le privé comme objet gouvernemental dans les 

politiques de l’Etat bulgare des années 1950 et 1960 » - in : Histoire@Politique. 

Politique, culture, société, No. 07, janvier-avril, 2009, sur http://www.histoire-

politique.fr/ 
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