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Националност Полша 
  

Дата на раждане   29.04.1983 
  

Пол Жена 
  

  

Трудов стаж 
 

Дати 
 

             Заемана длъжност или позиция 
         Основни дейности и отговорности 
                 Име и адрес на работодателя 

 
   Вид на дейността или сферата на работа 

 
 

Дати 
 

Заемана длъжност или позиция 
Основни дейности и отговорности 

Име и адрес на работодателя 
 

Вид на дейността или сферата на работа 
 

 
Дати 

 
             Заемана длъжност или позиция 
         Основни дейности и отговорности 
                 Име и адрес на работодателя 

 
Вид на дейността или сферата на работа 

 
 

Дати 
 

             Заемана длъжност или позиция 
         Основни дейности и отговорности 
                 Име и адрес на работодателя 

 
Вид на дейността или сферата на работа 

 
  
   Май 2014 –  

 
Главен асистент  
Изследователска дейност  
Кирило-Методиевски научен център – Българска академия на науките 
София, ул. „Московска“ №13 
Висше образование, изследователска дейност 
 
 
Февруари 2014 – април 2014 
 
Асистент  
Изследователска дейност  
Кирило-Методиевски научен център – Българска академия на науките 
София, ул. „Московска“ №13 
Висше образование, изследователска дейност 
 
 
Януари 2014 –  
 
Главен асистент  
Изследователска дейност  
Институт по славистика - Полска академия на науките  
Варшава (Полша), ul. Bartoszewicza 1B/17 
Висше образование, изследователска дейност 
 
 
Юли 2012 – декември 2013 
 
Асистент  
Изследователска дейност  
Институт по славистика - Полска академия на науките  
Варшава (Полша), ul. Bartoszewicza 1B/17 
Висше образование, изследователска дейност 
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Дати 
 

             Заемана длъжност или позиция 
         Основни дейности и отговорности 
                 Име и адрес на работодателя 

 
Вид на дейността или сферата на работа 

 

Януари 2012 – април 2012 
 
Стажант 
Изследователска дейност  
Институт по славистика - Полска академия на науките  
Варшава (Полша), ul. Bartoszewicza 1B/17 
Висше образование, изследователска дейност 
 

Образование и обучение  
  

Дати Октомври 2007 – септември 2012  

Наименование на придобитата 
квалификация 

доктор 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Хуманитарни науки, културология, преподавателска практика 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 

Варшавски университет – Факултет по полонистика, Варшава (Полша) 
 

Дати Октомври 2005 – септември 2010 

Наименование на придобитата 
квалификация 

магистър 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Богословски науки, обща теология, библистика 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 

Университет на Кардинал Стефан Вишински, Богословски факултет, Варшава (Полша) 

Дати Октомври 2005 – септември 2007  

Наименование на придобитата 
квалификация 

магистър 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Славянска филология, българистика 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Варшавски университет – Факултет по полонистика, Варшава (Полша) 
 

 
Дати 

 
Октомври 2002 – септември 2005 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Славянска филология, българистика. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Варшавски университет – Факултет по полонистика, Варшава (Полша) 
 

  

 
Лични умения и компетенции 

 

  

Майчин език  полски 

Чужди езици български, английски, руски 

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

Български език   С-2  С-2  С-2  С-2  С-2 

Английски език   С-1  С-1  C-1  В-2  C-1 

Руски език   B-2  B-2  B-2  A-2  B-1 

  

  



Cтр 3/3 - Europass aвтобиография  
 

Евелина Джевиецка 

 

Социални умения и компетенции Отлични умения за междукултурна комуникация и публични изяви. Умения за работа в 
екип и способност за съгласуване на дейности.  

Организационни умения и компетенции Организация на няколко научни конференции и други работни срещи, включително 
популяризиращи науката. Умения за работа в екип, ръководство и координация на 
екипи. 

  

Технически умения и компетенции Машинопис, работа с офис-техника 

Компютърни умения и компетенции Много добра компютърна грамотност: Microsoft Office и Интернет-приложения. 
  

Други умения и компетенции Културен и езиков превод. 
  

Допълнителна информация 
Участие в избрани международни научни 

конференции с доклад  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в избрани научни проекти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Членство в редколегиите на реферирани 
научни списания 

 
Членство в международни научни асоциации 

 
 
 

Награди за научната дейност 

 
1. International Meeting of the Society of Biblical Literature (SBL) (VII.2019), Рим  
2. ASEEES Annual convention (XI.2018), Бостън 
3. Conference of the International Society for Intellectual History (ISIH) (VI.2018), 

Сейнт Андрювс 
4. „Pamiętając komunizm w postkomunistycznej Europie – Pamięć historii i historia 

pamięci“ (III.2017), Торун 
5. „Св. Климент Охридски в културата на Европа“ (XI.2016), София  
6. „Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach Kliment Ochridský a jeho prínos pre 

slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti)“ (X.2016), Братислава 
7. 7th International Conference of the European Society for the History of Science 

(IX.2016), Прага 
8. 17th conference of the Utopian Studies Society (Europe) (VII.2016), Лизабон  
9. 2nd Conference of Central and Eastern European Network for the Academic Study 

of Western Esotericism “Esotericism, Literature and Culture in Central and Eastern 
Europe” (V 2016), Белград 

10. „Primo Incontro Cirillo-Metodiano“ (V.2015), Венеция 
 

1. 2018-2020 – „Граници и граничност: библейски модели и тяхното влияние в 
южнославянските литератури и култури от Средновековието до новото време – 
Съвместен проект на Института по славистика на Полската академия на науките  
Института за литература БАН, по ЕБР. Ръководител: А. Стойкова, Е. Джевиецка 

2. 2016–2017 – „Културата на юбилея. Употребата на кирилометодиевската 
традиция през епохата на социализма в България“ – проект в рамките на 
конкурса за Млади учени на БАН – ръководител  

3. 2015-2017 – „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XX w.)”– Институт 
по славистика, Полска академия на науките – проект с международно участие, 
финансиран от полския Фонд научни изследвания (NCN), 2014/13/B/HS2/01057 – 
изпълнител  

4. 2014-2015 – „Стимулиране на развитието на научния потенциал в 
изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности” – 
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Българска 
академия на науките – проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 
BG051PO001-3.3.06 – изпълнител  

5. 2012-2017 – „Библейският текст в южнославянските литератури от 
Средновековието до Новото време“ – Институт по славистика, ПАН и Институт 
по литература, БАН – изпълнител  
 

1. „Slavia Meridionalis” – Главен редактор (от 2019), Заместник главен редактор 
(2015-2019), Секретар (2014-2015) 
 

1. Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies 
2. European Society for the History of Science 
3. Society of Biblical Literature 

 
1. Награда за Млад учен на БАН „Проф. Марин Дринов“ (София, 2017) 
2. Награда на Славистичната фондация за славистичен дебют (за книгата „Herezja 

Judasza w kulturze (po)nowoczesnej“) (Варшава, 2017) 
 
 


