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Научни интереси
Историческа демография; Историко-демографско развитие на българските земи през
Възраждането (XVIII–XIX в.); Миграции по българските земи през Възраждането;
Миграционна политика на Османската империя в българските земи през XIX в (до 1878
г.); Урбанизация по българските земи през XIX в.
Образование
- 2006-2009 – редовна докторантура в Център за изследване на населението при БАН,
придобиване на образователна и научна степен „доктор”, присъдена на 14.01.2010 г. от
Специализирания научен съвет по нова и най-нова история към ВАК
Тема на дисертацията: „Демографско развитие на Пловдивския санджак през XIX век (до
1878 г.)”.
- 2002-2003 – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет,
образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „История”, магистърска
програма по „Нова и най-нова история на балканските народи”.
- 1998-2002 – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет,
образователно-квалификационна степен „бакалавър”, специалност „История”,
специализация по „История на Византия и балканските народи”
Научни и административни длъжности
от 2013 – Доцент, Департамент „Демография“ на ИИНЧ–БАН
2010-2013 – Главен асистент, Център за изследване на населението (от 2010 г.
Департамент „Демография“ на ИИНЧ–БАН)
2003-2006 – Редовен докторант в Център за изследване на населението при БАН
Научен секретар на ИИНЧ–БАН (от 2017 г. до сега)

Участие в научни проекти (последни пет години)
- Ръководител на самостоятелен планов научно-изследователски проект на тема:
„Урбанизацията по българските земи през XIX век (до 1878 г.)“. Срок на проекта: 2019–
2022 г. Източник на финансиране: бюджетна субсидия на БАН.
- Участие в проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република
България“ с ръководител проф. д-р Антоанета Русинова-Христова. Срок на проекта: 2017–
2018 г. Източник на финансиране: Министерски съвет на Р България.
- Участие в проект „Издирване, каталогизиране и обработка на извори за брака и брачните
отношения, съхранявани във фондовете на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и
Методий“ с ръководител гл. ас. д-р Даниела Ангелова. Срок на проекта: 2016–2017 г.
Източник на финансиране: Програма за подпомагане на младите учени в БАН.
- Участие в проект „Джендърни ефекти от политиката за удължаване на трудовия живот в
България“ с ръководител проф. д-р Кремена Борисова-Маринова. Срок на проекта: 2016 г.
Източник на финансиране: Ирландски национален университет, Голуей, Ирландия.
- Участие в съвместния българо-македонски проект „Модернизационни процеси на
Балканите под османска власт през XIX – началото на XX век” с ръководители проф. д.и.н.
Илия Тодев (директор на Института за исторически изследвания при БАН) и проф. д-р
Драги Ѓоргиев (ръководител на Института на национална история в Скопие). Срок на
проекта: 2014–2016 г. Източник на финансиране: БАН.
- Участие в съвместен планов научно-изследователски проект на тема: „Гръцкият печат от
XIX век – извор за демографската история на българските земи през Възраждането” с
ръководител проф. д.и.н. Щелиян Д. Щерионов. Срок на проекта: 2012–2016 г. Източник
на финансиране: бюджетна субсидия на БАН.
- Участие в проект „Цели, приоритети и политики за изпълнение на стратегията за
демографско развитие на Република България” с ръководител доц. д-р Антоанета
Русинова-Христова. Срок на проекта: 2015 г. Източник на финансиране: Министерство на
труда и социалната политика.
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