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Представителни научни проекти 

2016-2021 – “Reclaimed Avant-Garde.  Central and Eastern European Theatre Avant-Garde” – 

Международен изследователски проект 

2015-2017 – „Създаване и управление на специализирана е-библиотека с научен текстов 
и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства“ – Национален  
изследователски проект, финансиран от Национален фонд „Научни изследвания”  

2014-2017 - „Art Interactions between Romanian and Bulgarian Lands (15
th
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th

 Century) – 

Междуакадемичен изследователски проект 

2011-2014 – Международен проект “Digital Theatre Words”  

2005 – Проект "Janus", Международна организация за европейска драма THE FENCE  
2001 – 2011 – „История на българския театър. Българският театър между двете 
световни войни на ХХ век“ – колективен проект на сектор „Театър“, Институт за 
изследване на изкуствата, Българска академия на науките 

1997-1998 – “New Theatre Words” (OISTAT. Sweden, 1998) - Международен проект за 
подготовка на многотомен многоезичен речник на сценографските термини;  
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1995 – 2000 – „Енциклопедия на българския театър“ – колективен проект на сектор 
„Театър“, Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките  

 

Участия в научни конференции и форуми 

Участва с доклади и като организатор и водещ в много научни конференции в България, 
Обединеното кралство, САЩ, Полша, Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Франция, 
Германия. 
 

Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ  
История на европейския театър; история и теория на театралната режисура; текст и 
интерпретация; авангарден и експериментален театър; съвременни сценични практики; 
британска драма; нова европейска драма; принципи на театралното изследване; 
критическа практика – бакалавърски, магистърски и докторантски курсове в НАТФИЗ, 
БАН, НХА, НБУ и други наши и чужди университети. 
  

Обучение на докторанти 
Ръководство на докторанти – Институт за изследване на изкуствата към БАН, НАТФИЗ 
“Кръстьо Сарафов”, Нов български университет и др. – 14 докторанти 

  

Награди 
2016 – Награда „Златен век” на Министерството на културата  

2015 – Номинация за Награда ПИТАГОР за наука и научни постижения в категория 

           "утвърден учен в областта на обществените и хуманитарните науки" 

2014 – Награда ИКАР на Съюза на артистите в България за критически текст за книгата 

           "Българският театър след 1989 и новата британска драма" (2013) 
2013 – Награда "Златна маска" на Драматичен театър-Варна за театрална критика 

2012 – Награда ИКАР за критически текст за “История на българския театър. Том ІV. 
            История на българския театър между двете световни войни” (2011, с колектив) 
2010 – Награда ИКАР за театрална теория и критика на Съюза на артистите в 

            България за книгата “Британската драма 1945-1989” (2009) 

2007 – Награда ИКАР за театрална теория и критика на Съюза на артистите в 

            България за “Българското драматургично наследство” (2006, с колектив) 
2001 – Награда за театрална теория и критика на Съюза на артистите в България 

            за книгата "Експресионистичният театър и езикът на тялото" (2000) 
1996 – Награда ACKEER за театрална критика 

1996 – Награда за театрална теория и критика на Съюза на артистите в България 

            за книгата "Другото име на модерния театър" (1995) 
 

Други  
Гост-професор е в НБУ и НХА, гостуващ лектор в чужди университети. 

Член е на Сдружението на театроведите, театралните критици и драматурзите към САБ, 
Международната организация на театралните критици IATC, Комисията по публикации 
и комуникации на OISTAT и на Международната организация за европейска драма THE 
FENCE.  

Експерт е в комисии към НАОА, МК и Европейската комисия.  


