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ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ 

 

1992 Πηπρίν Βνπιγαξηθήο Φηινινγίαο ηεο Φηινινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «Άγ. 

Κύξηιινο & Μεζόδηνο» ηνπ Βειίθν Σίξλνβν, Bνπιγαξίαο. Βαζκόο «Λίαλ Καιώο»  

1993 Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα ζηε Δθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή γιώζζα θαη ιαβηθή 

παιαηνγξαθία κε ζέκα ηεο εξγαζίαο: «πγθξηηηθή κειέηε ηεο δηαθόζκεζεο ηνπ 

Δπαγγειίνπ ηεο Νηξαγθνκίξλα (1614) κε ηα Δπαγγέιηα ηνπ Λνλδίλνπ (1356) θαη ηεο 

Ομθόξδεο (1429)». Βαζκόο «Άξηζηα» 

1995 Φνίηεζε ζην ρνιείν Νενειιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο. Πηπρίν κε βαζκό «Γέθα» 

1995 Δπηηπρήο ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνλζόξηζηνπκ γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε επάξθεηαο ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο. Πηπρίν  επίπεδν "C2" 

 

ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ 

 

Διιεληθή γιώζζα (Άξηζηε γλώζε) 

Ρσζηθή γιώζζα (Πνιύ θαιή γλώζε)  

Γαιιηθή γιώζζα (Πνιύ θαιή γλώζε) 

 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Ι. ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 

1996  «Βνπιγαξνειιεληθό & Διιελνβνπιγαξηθό Λεμηθό Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Όξσλ», 

εθδόζεηο Phoenix-Faber, Βειίθν Σίξλνβν, Βνπιγαξία. 

 

 

mailto:sfm@uom.edu.gr


ΙΙ. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 

2018 " Πξνβιήκαηα θαη πξνθιήζεηο ζηελ εθκάζεζε ηεο βνπιγαξηθήο γιώζζαο σο μέλε ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο", Γεκνζίεπζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνύο ζπλεδξίνπ Bulgarian 

Studies in Europe:Present and Future, Βνπιγαξηθή Αθαδεκία Δπηζηεκώλ, όθηα, 2018 (ππό 

δεκνζίεπζε) 

2009 «The origin and etymology of the toponym Lehovo in the Bulgarian, Serbian and Greek 

languages», Γεκνζίεπζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ «The Bulgarian Language 

and Literature in Slavic and Non-Slavic contexts», Szeged, Hungary 2010, 34-41. 

2008 «Αλάιπζε ησλ ιαζώλ ζηε ρξίζε ηνπ ξήκαηνο κάνω ζε πεξηθξαζηηθέο εθθξάζεηο από 

Έιιελεο θνηηεηέο». Γεκνζίεπζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ «Παξάδνζε θαη 

θαηλνηνκίεο ζηελ εθκάζεζε ηεο βνπιγαξηθήο γιώζζαο σο μέλεο», όθηα 2008, 124. 

2006 «θέςεηο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ηεο εθκάζεζεο ηεο βνπιγαξηθήο θαη ηεο ξσζηθήο γιώζζαο 

ζην Σκήκα Βαιθαληθώλ, ιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ ζπνπδώλ». Γεκνζίεπζε ζηα Πξαθηηθά  

ηνπ 5νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ξέλεο Γιώζζαο γηα Δηδηθνύο θαη 

Αθαδεκατθνύο θνπνύο, Θεζζαινλίθε 2006, 1-7. 

2004 «Η Διιάδα ησλ λεζηώλ ζε θείκελα ηεο ζύγρξνλεο βνπιγαξηθήο ινγνηερλίαο». Γεκνζίεπζε 

ζηα πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ «Η Διιάδα ησλ λεζηώλ από ηε Φξαγθνθξαηία έσο 

ζήκεξα», Αζήλα, εθδ. «Διιεληθά γξάκκαηα», η. Α, 2004, 719-726. 

2003 «Από ην ειιεληθό «Καιεκέξα» θαη ην ξσζηθό «Dobrii den» κέρξη ην βνπιγαξηθό «Dobar 

den» (Πξνβιήκαηα ζηελ εθκάζεζε γιώζζαο από Έιιελεο θνηηεηέο, νη νπνίνη καζαίλνπλ 

ηαπηόρξνλα Ρσζηθά θαη Βνπιγαξηθά). Γεκνζίεπζε ζηα πξαθηηθά ηεο Γηεζλνύο 

Δπηζηεκνληθήο πλάληεζεο «40 ρξόληα Ιλζηηηνύην Ξέλσλ γισζζώλ», όθηα 2003, 313-319. 

2002 «πγθξηηηθή κειέηε ησλ θηεηνξηθώλ κηθξνγξαθηώλ ηνπ ηεηξαεπαγγειίνπ «Dragomirna» 

(1614) θαη ηνπ ηεηξαεπαγγειίνπ «Londonsko» (1356)» Γεκνζίεπζε ζηα πξαθηηθά ηνπ Σ΄ 

Γηεζλνύο πλεδξίνπ «Η θηινινγηθή ρνιή ηνπ Σηξλόβνπ», Βειίθν Σίξλνβν, Βνπιγαξίαο, 

2002, 705-716. 

 

ΙΙΙ. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ 

2018 πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην Bulgarian Studies in Europe: Present and Future, 

Βνπιγαξηθή Αθαδεκία Δπηζηεκώλ ( όθηα, 2018) κε ζέκα αλαθνίλσζεο: "Πξνβιήκαηα θαη 

πξνθιήζεηο ζηελ εθκάζεζε ηεο βνπιγαξηθήο γιώζζαο σο μέλε ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο" 

2008 πκκεηνρή ζην 2ν Γηεζλέο πλέδξην «The Bulgarian Language and Literature in Slavic and 

Non-Slavic contexts» (Szeged, Hungary) κε ζέκα αλαθνίλσζεο: «The origin and etymology 

of the toponym Lehovo in the Bulgarian, Serbian and Greek languages» 

2008 πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην «Παξάδνζε θαη θαηλνηνκίεο ζηελ εθκάζεζε ηεο 

βνπιγαξηθήο γιώζζαο σο μέλεο» (όθηα, επηέκβξηνο 2008) κε ζέκα αλαθνίλσζεο: 

«Αλάιπζε ησλ ιαζώλ ζηε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο κάνω ζε πεξηθξαζηηθέο εθθξάζεηο από 

Έιιελεο θνηηεηέο»  

2005 πκκεηνρή ζην 5
ν
 Γηεζλέο πλέδξην γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ξέλεο Γιώζζαο γηα Δηδηθνύο θαη 

Αθαδεκατθνύο θνπνύο (1-2 Οθησβξίνπ, Θεζζαινλίθε) κε ζέκα αλαθνίλσζεο: 

«Πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά  κε  ηα  θίλεηξα ηεο εθκάζεζεο ηεο βνπιγαξηθήο θαη ηεο ξσζηθήο 

γιώζζαο ζην Σκήκα Βαιθαληθώλ, ιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ  ζπνπδώλ» 



2004 πκκεηνρή ζηε 25
ε
 Δηήζηα πλάληεζε ηνπ Σνκέα Γισζζνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (7-9 Μαΐνπ) κε ζέκα αλαθνίλσζεο: «Η 

γισζζηθή εζηκνηππία ηεο θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο. (πγθξηηηθή κειέηε ησλ ζιαβηθώλ 

γισζζώλ θαη ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο)» 

2003 πκκεηνρή ζηελ Σηκεηηθή Δπηζηεκνληθή πλάληεζε «40 ρξόληα Ιλζηηηνύην Ξέλσλ Γισζζώλ» 

(όθηα Βνπιγαξίαο, 10-13 Ινπλίνπ) κε ζέκα αλαθνίλσζεο: «Πξνβιήκαηα ζηελ εθκάζεζε ηεο 

γιώζζαο από Έιιελεο θνηηεηέο νη νπνίνη καζαίλνπλ ηαπηόρξνλα ξσζηθή θαη βνπιγαξηθή 

γιώζζα»   

2002 πκκεηνρή ζην Β΄ Δπξσπατθό πλέδξην Νενειιεληθώλ πνπδώλ (10-12 Μαΐνπ, Ρέζπκλν), κε 

ζέκα αλαθνίλσζεο: «Η Διιάδα ησλ λεζηώλ ζε θείκελα ηεο ζύγρξνλεο βνπιγαξηθήο 

ινγνηερλίαο» 

1999 πκκεηνρή ζην 7
ν
 Γηεζλέο πκπόζην ηεο Φηινζνθηθήο  ρνιήο Σηξλόβνπ, κε ζέκα 

αλαθνίλσζεο: «Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ θηεηνξηθώλ κηθξνγξαθηώλ από ηα 

εηθνλνγξαθεκέλα επαγγέιηα ηύπνπ «Σηξλόβνπ»» 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Ι. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Α/ Σηον Προπηστιακό κύκλο μαθημάηων ηοσ Τμήμαηος Βαλκανικών, Σλαβικών και Αναηολικών 

ζποσδών 

2014-2019  Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Βνπιγαξηθή γιώζζα Ι», «Βνπιγαξηθή γιώζζα ΙΙ», 

«Βνπιγαξηθή γιώζζα V», «Βνπιγαξηθή γιώζζα VI», «Βνπιγαξηθή νξνινγία 

νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθνπνιηηηθώλ επηζηεκώλ Ι», «Βνπιγαξηθή νξνινγία 

νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθνπνιηηηθώλ επηζηεκώλ ΙΙ». 

2008-2013 Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Βνπιγαξηθή γιώζζα Ι», «Βνπιγαξηθή γιώζζα ΙΙ», 

«Βνπιγαξηθή γιώζζα ΙΙΙ», «Βνπιγαξηθή γιώζζα ΙV», «Κνηλσληθνπνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά θείκελα ηεο Βνπιγαξηθήο Γιώζζαο» σο κέινο Δ.Δ.ΓΙ.Π., θιάδνπ Ι, κε 

εηδηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο Βνπιγαξηθήο γιώζζαο (ΦΔΚ 964/18.1.2008) . 

2000-2008  Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Βνπιγαξηθή γιώζζα Ι», «Βνπιγαξηθή γιώζζα ΙΙ», 

«Βνπιγαξηθή γιώζζα ΙΙΙ», «Βνπιγαξηθή γιώζζα ΙV», «Κνηλσληθνπνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά θείκελα ηεο Βνπιγαξηθήο Γιώζζαο» σο Δηδηθή επηζηήκνλαο κε Π.Γ. 

407/80. 

Β/ Σηον μεηαπηστιακό κύκλο μαθημάηων ηοσ Τμήμαηος Βαλκανικών, Σλαβικών και Αναηολικών 

ζποσδών 

2015-2017  Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Βνπιγαξηθή ινγνηερλία θαη πνιηηηζκηθή θξηηηθή» ζην 

ΠΜ Ιζηνξία, Αλζξσπνινγία & Πνιηηηζκόο ζηελ Αλαηνιηθή & Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξώπε. 

2011-2012  Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Βνπιγαξηθή Γιώζζα» ζηε Γξάζε «Ξέλε γιώζζα γηα 

εηδηθνύο ζθνπνύο» ηνπ ΠΜ ζηηο Πνιηηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο πνπδέο ύγρξνλεο 

Αλαηνιηθήο & Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο.  

 

 



Γ/ ζε άλλα ιδρύμαηα  

2010-2013 Αμηνινγήηξηα ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γισζζνκάζεηαο ζηε βνπιγαξηθή γιώζζα 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο όθηαο, ζύκθσλα κε ην Κνηλό Δπξσπατθό Πιαίζην 

Αλαθνξάο γηα ηηο Γιώζζεο θαη ην ALTE (Certificate №006-6/21.06.2010) 

1999-2009 Γηδάζθνπζα βνπιγαξηθήο  γιώζζαο ζηε ρνιή Βαιθαληθώλ Γισζζώλ  ηνπ 

Ιδξύκαηνο Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ ζε ηκήκαηα αξραξίσλ θαη 

πξνρσξεκέλσλ. 

ΙΙ. ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ 

2000 Μεηάθξαζε από ηελ εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή πξνο ηε λενειιεληθή γιώζζα ηνπ «Βίνπ ηνπ 

Μάμηκνπ Γξαηθνύ». πλεξγαζία κε ηελ Ιεξά Μνλή Βαηνπεδίνπ, Αγίνπ Όξνπο. 

1999   Μεηάθξαζε θεηκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζε πιηθό αξραηνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ, από ηελ 

λενειιεληθή πξνο ηε βνπιγαξηθή γιώζζα, γηα εθδόζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «RAPHAEL» 

(εγγξαθή ζε CD ROM). πλεξγαζία κε ηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία Βόινπ, Βάξλαο θαη Λπώλ. 

1999 Μεηάθξαζε κεζαησληθώλ ειιεληθώλ θεηκέλσλ ζηε βνπιγαξηθή γιώζζα. πλεξγαζία κε ηε 

Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Ισαλλίλσλ. 

1998 πλεξγάηηδα (κεηαθξάζηξηα θαη δηεξκελέαο) ηεο LEXICON (Γηεζλείο Μεηαθξαζηηθέο 

Τπεξεζίεο). 

ΙΙΙ. ΔΚΓΟΣΙΚΗ 

2001 Μεηάθξαζε θαη θηινινγηθή επηκέιεηα θεηκέλσλ βνπιγαξηθήο ινγνηερλίαο γηα ηε ζύληαμε 

Αλζνιόγηνπ Βαιθαληθώλ Λνγνηερληώλ ζηα πιαίζηα Πξνγξάκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 

Δηαηξείαο Νενειιεληθώλ πνπδώλ ηνπ Universitie des Sciences Humaines de Strasbourg πξνο 

ρξήζε ησλ καζεηώλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ζηε Βνπιγαξία θαη ζηελ Διιάδα. 

        

2000 Μεηάθξαζε θαη θηινινγηθή επηκέιεηα ηνπ ηόκνπ κε ηα Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ κε 

ζέκα: «Θεζζαινλίθε θαη Φηιηππνύπνιε ζε Παξάιιεινπο Γξόκνπο (18
νο 

- 21
νο

 αηώλεο)», 

Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία Δπηρεηξεκαηηώλ Βνξείνπ Διιάδνο, Θεζζαινλίθε, 2000. 

1992 Φηινινγηθή επηκέιεηα ζε εγθπθινπαίδεηεο θαη επηζηεκνληθά βηβιία ζηνλ εθδνηηθό νίθν 

"ΔΛΠΙ" ηνπ Βειίθν Σίξλνβν, Βνπιγαξίαο. Δπηκέιεηα θαη κεηάθξαζε θεηκέλσλ παιαηάο 

ζιαβηθήο γιώζζαο πξνο ηε ζύγρξνλε βνπιγαξηθή. 

 

ΑΛΛΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Ι. Σςμμεηοσή ζε εκπαιδεςηικά ζεμινάπια για ηη διδαζκαλία και ηην πιζηοποίηζηρ ηηρ βοςλγαπικήρ 

γλώζζαρ 

2012  πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην «Σηπαηηγικέρ διδαζκαλίαρ για ηη διεύπςνζη ηων 

γνώζεων ζηην εκμάθηζη ηηρ βοςλγαπικήρ γλώζζαρ». Γηνξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο 

Ξελόγισζζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο όθηαο θαη ηνπ ΙΜΥΑ, Θεζζαινλίθε 

2012. 

2010 πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην θαζεγεηώλ βνπιγαξηθήο γιώζζαο κε ζέκα: «Η 

δεμηόηεηα παπαγωγή πποθοπικού λόγος: εθκάζεζε, πηζηνπνίεζε θαη βαζκνιόγεζε ηεο 

πξνθνξηθήο παξαγσγήο». Γηνξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο Ξελόγισζζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο όθηαο θαη ηνπ ΙΜΥΑ, Θεζζαινλίθε 2010. 



2007 πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην θαζεγεηώλ βνπιγαξηθήο γιώζζαο κε ζέκα: «Η 

εςπωπαϊκή γλωζζική πολιηική. Καινοηομίερ ζηην πιζηοποίηζη ηηρ βοςλγαπικήρ γλώζζαρ και ηα 

κπιηήπια αξιολόγηζηρ». Γηνξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο Ξελόγισζζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο όθηαο θαη ηνπ ΙΜΥΑ, Θεζζαινλίθε 2007.  

ΙΙ. Σςμμέηοση ζε οπγανωηικέρ επιηποπέρ ζςνεδπίων& ημεπίδων 

2014 Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηεο Δπηζηεκνληθήο εκεξίδαο κε ζέκα «Η διμεπήρ 

οικονομική και πολιηική ζςνεπγαζία Ελλάδαρ-Βοςλγαπίαρ ωρ ππόηςπο διεθνών ζσέζεων και 

παπάγονηαρ ζηαθεπόηηηαρ ζηη ΝΑ Εςπώπη». Γηνξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Γεληθό Πξνμελείν ηεο Βνπιγαξίαο, ην Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο & Θξάθεο θαη ην 

Διιεληθό Δπηρεηξεκαηηθό πκβνύιην ζηε Βνπιγαξία, 14 Γεθεκβξίνπ 2014 

2013 Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ 16
νπ

 Γηεζλνύο ζπλεδξίνπ ηεο Βαιθαληθήο Δηαηξίαο 

Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο κε ζέκα «The Image of the “other”/the Neighbor in the 

Educational Systems of the Balkan Countries (1998-2013)», Θεζζαινλίθε, 26-29 

επηεκβξίνπ 2013 

2013 Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηεο Δπηζηεκνληθήο εκεξίδαο κε ζέκα «Ελλάδα-Βοςλγαπία: 

Έναρ αιώναρ διακπαηικών ζσέζεων». Γηνξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Γεληθό Πξνμελείν ηεο Βνπιγαξίαο, ην Γηπισκαηηθό Ιλζηηηνύην ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ 

θαη ην Διιεληθό Δπηρεηξεκαηηθό  πκβνύιην ζηε Βνπιγαξία,13 Ννεκβξίνπ 2013 

2012  Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηεο Δπηζηεκνληθήο εκεξίδαο κε ζέκα «Η κληπονομιά ηος 

Κςπιλλικού αλθαβήηος». Γηνξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν 

Βπδαληηλώλ θαη ιαβηθώλ Μειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο  όθηαο, 12 Απξηιίνπ 2012  

ΙΙΙ. Σςμμέηοση ζε διοπγάνωζη εκθέζεων και διαγωνιζμών 

2013  πκκεηνρή ζηε δηνξγάλσζε θαη ηε θηινινγηθή επηκέιεηα ηεο θσηνγξαθηθήο έθζεζεο «Το θωρ 

ηων Γπαμμάηων». πλδηνξγάλσζε ηνπ Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ κε ην Γεληθό 

Πξνμελείν ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνπιγαξίαο ζηε Θεζζαινλίθε, ην Σκήκα Βαιθαληθώλ, 

ιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ην Ιλζηηηνύην 

Πνιηηηζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ην Ίδξπκα “Elena θαη Ivan 

Dujčev”.  

2013  Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ θνηηεηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηε ζπγγξαθή εξγαζίαο κε 

ζέκα: «Ελλάδα- Βοςλγαπία: Έναρ αιώναρ διακπαηικών ζσέζεων». Γηνξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο 

ΒΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθό Πξνμελείν ηεο Βνπιγαξίαο, ην Γηπισκαηηθό Ιλζηηηνύην 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ θαη ην Διιεληθό Δπηρεηξεκαηηθό  πκβνύιην ζηε Βνπιγαξία. 

2012  πκκεηνρή ζηε δηνξγάλσζε θαη ηε θηινινγηθή επηκέιεηα ηεο έθζεζεο «Η Κςπίλλιηζα. Έπγα 

καλλιηεσνών από ηη Φιλιππούπολη, αθιεπωμένα ζηα γπάμμαηα ηος Κςπιλλικού αλθαβήηος». 

πλδηνξγάλσζε ηνπ Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ κε ην Γεληθό Πξνμελείν ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Βνπιγαξίαο ζηε Θεζζαινλίθε, ην Σκήκα Βαιθαληθώλ, ιαβηθώλ θαη 

Αλαηνιηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηε Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε ηεο 

Φηιηππνύπνιεο. 


