ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ
(FNSF-2005)

Име:

Попова, Димитрина, Маринова
(фамилия, име, презиме)

ЕГН:

Място на раждане:

Служебен адрес:

София, България

Домашен адрес:

София-1404, България
ж.к. Гоце Делчев

тел:

тел:

факс:

факс:

E-mail:

d_popova@hotmail.com

E-mail:

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

-Българска академия на науките, Институт за изследване на изкуствата, сектор „Архитектура”, докторантура по
специалност: Теория и история на архитектурата, 2014г.
-Университет по архитектура, строителство и геодезия, Архитектурен факултет, специалност: Архитектура, 2000г.
Научни степени (организация, степен/звание, година на придобиване) :

-БАН, Институт за изследване на изкуствата, сектор Архитектура, предстои доктор – в процедура, 2014 г.
-Университет по архитектура, строителство и геодезия, Архитектурен факултет, магистър-архитект, 2000 г.

Заемани длъжности през последните 5 години (организация, длъжност, година на заемане-година на напускане):

- БАН, Институт за изследване на изкуствата, сектор Архитектура, редовен докторант по „Теория и история на
архитектурата”, 01.2011-12.2013г.
- Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, България., Хоноруван преподавател и асистент в
упражнения Архитектура за специалност ССС, 2010-2014 (втори семестър)
- Архитект на свободна практика 2010-2011
-„Ателие Гиляна-Виолета Комитова” ЕТ, Архитект , 2010-2011
- „Артек дизайн” ЕООД, Архитект, 2006-2009

Области на професионален интерес (ключови думи):

Теория и история на архитектурата, периферни градски зони, архитектурно наследство, панелни комплекси, градска
история, римски селища, Сердика, Филипопол, урбанизъм.

Членство в научни организации:

Съюз на архитектите в България от 2000г. до сега
Член на работна група по „Градски проблеми” към Архитектурен съвет на Европа, от 2012 г. до сега

Научни награди:

- стипендия на Централно-европейския университет, Будапеща, Унгария за участие в курс “Luminosus
Limes”, юли 2014г.
- стипендия по програма за учени от югоизточна Европа на Американския научен център в София,
февруари – април 2014 г.
- стипендия по програма за докторанти на Американския научен център в София за едномесечин престой в
Американската школа за класически науки в Атина, Гърция, юли 2013
- спечелено финансиране в конкурс на програма Култура, СО, с проект „Организиране на конкурс, изложба
и семинар на тема изкуство в междублоковите пространства на панелните комплекси в София” 2013
- награда от Асоциация за развитие на София за проекта „Интерактивна улична лампа” в конкурса
„Насърчаване на иновациите в културната индустрия на столицата” 2012г.
Езици (равнище на владеене):

Ниво на владеене на езика: Моля посочете Вашите компетенции по скалата от 1 до 5 ( 1 – ниско; 5
– отлично)
Език

Четене

Говорене

Писане

български

5

5

5

английски

5

5

5

френски

2

2

2

италиански

2

2

2

Специализации и работа в чужбина през последните 5 години (страна, организация, година, брой месеци):

- Унгария, Будапеща, Централно-европейски университет, 2014г. , юли.
- Гърция, Атина, Американската школа за класически науки в Атина, 2013г., юли.
Лица и/или организации, които могат да дадат професионална препоръка или отзив:

1.

проф.д-р арх. Малвина Русева, Институт за изследване на изкуствата, БАН- malvina.rousseva@gmail.com

2.

Камара на архитектите в България, централен офис- office1@kab.bg

3.

проф.д-р арх. Антон Гугов, Институт за изследване на изкуствата, БАН- agugov@abv.bg

Основни публикации през последните 5 години (представя се пълно библиографско описание по БДС):1

Попова, Д. „Границите на Сердика, Филипопол и Пауталия през І-ІІІ век”, в сп. „Архитектура”, бр.5/ 2013,
София, стр. 47-51.
Попова, Д. „Градоустройствени архетипове през І-ІІІ в. на Пауталия, Сердика, Филипопол и Августа
Траяна”, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012- гр.София, 2012, Том І, стр.
51-56, ISBN 978-954-724-049-0.
Попова, Д. „Строителни норми на римската архитектура на Балканите І-ІІІ век”, XII Международна научна
конференция ВСУ 2012, София, България, Том ІІ, стр.ІV18-ІV22, ISSN 1314-071X.
Попова, Д. „Законът за устройство на територията в Римската империя”, Изкуствоведски четения 2011,
Институт за изследване на изкуствата, БАН, София, стр. 99-105, ISSN 1313-2342.
Popova, D. “Access of heavy load vehicles in Pautalia, Serdika, Philippopolis and Nicopolis ad Istrum”,
Conference Proceedings volume: Communication and commerce on the Balkans. American Research Center in
Sofia, Bulgaria, 2014
Попова, Д. „Римският град в компютърните игри”, в: Изкуствата, пазарът, публиките. Институт за
изследване на изкуствата, Българска академия на науките, София, 2012,стр.183-187,ISBN 978-954-859444-8
Забележка: В комплекта документи се попълва автобиографията на координатора на проекта. Автобиографиите на членовете на колек тива се
представят за всеки участник поотделно, съгласно приложените формуляри.
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Продължете на отделен лист ако е необходимо.

