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Curriculum vitae

- urodzony w Sofii 21.10.1955 r.;
- 1973-1978: studia magisterskie: filologia słowiańska na Wydziale
Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Sofijskiego im. Św. Klemensa Ochrydzkiego
(kierunek filologia słowiańska, specjalność polonistyka);
-

1978-1979:

sekretarz

redakcji

czasopisma

paleoslawistycznego

„Palaeobulgarica”;
- 1981-1987: doktorant i asystent w Katedrze Literatur Słowiańskich przy
Uniwersytecie Sofijskim;
- 1987-1990: asystent w Centrum Badań Bizantyńsko-Słowiańskich im.
Iwana Dujczewa przy Uniwersytecie Sofijskim;
- 1990-1995: staż naukowy w Watykanie – Papieski Instytut Wschodni w
Rzymie. Licencjat z teologii chrześcijańskiego Wschodu (1993); wykładowca
języka cerkiewno-słowiańskiego i liturgiki wschodniej na Papieskim Instytucie
Wschodnim;
- od 1995 r. mieszka w Polsce i pracuje na Uniwersytecie Łódzkim,
najpierw w Zakładzie Filologii Słowiańskiej, a od 2000 r. - w Katedrze Filologii

Słowiańskiej (po zmianie nazwy – w Katedrze Slawistyki Południowej) na
Wydziale Filologicznym UŁ;
- 1996 r.: doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy
I Nuovi Fogli Slavi del Sinai (un frammento glagolitico del X - XI secolo). Origini,
classificazione e rapporti con L'euchologium Sinaiticum ed i Fogli di Krylov –
Uspenskij;
- 2004 r.: habilitacja na podstawie rozprawy Święta księga - ikona - obrzęd.
Teksty kanoniczne a ich funkcjonowanie w sztuce sakralnej i folklorze Słowian na
Bałkanach (Łódź 2003);
-

2004-2008:

członek

Komitetu

Redakcyjnego

czasopisma

„Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe”.
- 2005 r. nominacja na profesora nadzwyczajnego UŁ;
- 2007-2012: kierownik Zakładu Paleoslawistyki i Kultury Ludowej przy
Katedrze Slawistyki Południowej;
- 2008-2011: kierownik projektu badawczego „Zdigitalizowany korpus
słowiańskich

apokryfów

starotestamentowych.

Paleografia,

tekstologia,

kodykologia” (grant NN103196635). Udział w kilku innych polskich i
międzynarodowych projektach badawczych;
- 2000-2012: wykłady na uniwersytetach: Karola (Praga), Ca’ Foscari
(Wenecja), Św. Klemensa Ochrydzkiego (Sofia), Paisijusza Chilendarskiego
(Płowdiw) i in.;
- 1999-2012: wypromował ponad stu magistrów oraz trzech doktorów;
- od 2011 r.: przewodniczący Międzynarodowej Rady Naukowej i zastępca
dyrektora Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i
Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana przy UŁ;
- od 2011 r.: redaktor naczelny rocznika „Studia Ceranea” oraz członek
komitetu redakcyjnego serii „Seria Ceranea”;
- od 2012 r.: kierownik Katedry Slawistyki Południowej;
- 2012 r.: nominacja na profesora nauk humanistycznych.

Członkowstwo w organizacjach naukowych:
- członek Komisji Biblijnej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;
- członek „Association pour l’etude de la litterature apocryphe chretienne”
(Paryż – Lozanna – Genewa);

- członek łódzkiego Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich na rzecz
Krzewienia Kultury Języków Europejskich;
- członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Specjalność naukowa: paleoslawistyka, historia średniowiecznej literatury
bułgarskiej, liturgika prawosławna, kultura ludowa Słowian, historia i tekstologia
literatury apokryficznej oraz problematyka Cyrylo-Metodejska.

Odznaczenia i nagrody:
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne trzykrotnie odznaczony przez
Rektora UŁ:
- 2000 r. - indywidualna nagroda II stopnia za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze;
- 2004 r. - indywidualna nagroda I stopnia za osiągnięcia naukowobadawcze;
- 2007 r. zespołowa nagroda III stopnia za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze.

