
АВТОБИОГРАФИЯ 
 
на 
 

ДОНЧО САШКОВ ГЕОРГИЕВ 
 

Редовен докторант по социолингвистика, 
Филологически факултет, Катедра по Български език, 
Югозападен университет “Неофит Рилски” Благоевград 

 
 
08. 03. 1974     роден в гр. София; 
 
1987/1988        частен ученик в колежа “Lui Pasteour”, гр. Триполи, Либия;  
 
25. 05. 1992    завършва средно образование – 30 ОСОУ “Знаме на мира”, гр. София, с 

разширено изучаване на френски и руски език; 
 
01. 10. 1992     сутдент редовно обучение в специалност “Българска филология”, 

Филологически факултет, ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград; 
 
м. 02. 1994        сътрудник и координатор в Международния университетки семинар за 

балканистични проучвания и специализации към ЮЗУ “Неофит 
Рилски” – Благоевград; 

 
м. 07. 1996   придобива бакалавърска степен по специалността; 
 
1997 - 1998  завършва магистърска програма – блок-специализации “История и 

теория на световните литератури” и придобива магистърска степен: 
 
   1/ литература на Английския ренесанс; 
   2/ френска литература на ІXІ век; 
   3/ съвременна американска литература /XIX – XX век/; 
   4/ славянски литератури /XVIII – XIX век/; 
   5/ литератури и култури на балканските народи /IX – XVI век/; 

6/ източни литератури и култури – средновековна японска поезия, 
проблеми на поетиката и стила “хайку”; 

 
1995 - 2003            студент задочно обучение, специалност “Право”, Правно-исторически 

факултет, ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград; придобита магистърска 
степен;  

 
1995 - 2000 участия в традиционния Международен антропологически семинар – 

Благоевград – Банско /по различни теми/; 
 
 
м. 09. – 10. 1995 специализация в Международния славистичен център към Белградския 

университет /тема: Проблеми на съвременния книжовен сръбски език – 
синтаксис/;  
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1997 участие в международен студентски проект към сепартамент 

“Политически науки” при Виенския университет /тема: “Балканите на 
сръстопътя между традицията и демокрацията”, с публикация на 
немски език/; 

 
1998 сътрудник и преводач от сръбски и хърватски език към вестник 

“Български писател”; 
    
 
26. – 28. 03. 1998 участие в международен семинар, организиран от австрийското 

културно министерство Kultur Kontakt – Viena и Balkan Media – Sofia 
/тема: “Radio Management – Media Law - Copyright”/; 

 
м. 07 1998 специализация във Философския факултет на Университета в Баня 

Лука, Република Сръбска;  
 
1995 – 2000  участие в Националните студентски кръгли маси, организирани от 

МУС по Балканистика към ЮЗУ “Неофиг Рилски”, посветени на 
различни балканистични проблеми;  

  
1998 – 2001 председател на Младежко сдружение за социална комуникация и 

интеграция на Балканите /МССКИБ/;    
 
08. – 09. 2001 лектор по български език към Австрийски институт  за Източна и 

Югоизточна Европа /OSI/ - Задгранично бюро – София; 
 
1999 – 2005 лектор по български език към Международния университетки семинар 

за балканистични проучвания и специализации, ЮЗУ “Неофит Рилски” 
– Благоевград; 

 
1997 – 2003 защитени /в екип/ проекти пред Фондация “Отворено общество”, София 

– Благоевград; 
 
от 2004 член на УС на Международния университетки семинар за 

балканистични проучвания и специализации към ЮЗУ “Неофит 
Рилски” – Благоевград и редакционния есип на сп. Balkanistic forum; 

 
2002 Член на Съюза на преводачите в България; 
 
от м. 02. 2003 редовен докторант по социолингвистика /общо и сравнително 

езикознание/, ФФ, Юзу “Неофит Рилски” 
 
2003 – 2005 хонуруван асистент по практически сръбски и хърватски език, 

социолингвистика и съвременен български език за чужденци към 
катедрата по Български език, ФФ, ЮЗУ “Неофит Рилски” – 
Благоевград; 

 
   владее френски, руски, сръбски и хърватски език; ползва английски и  
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италиански език; 
 

компютърни умения – Word 95, 98, XP 2000, XP Professional, Exell, 
Internet; 
има осъществени няколко десетки превода от/на сръбски и хърватски 
език. 

  
 
 
 
 

ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ 
 

Когато даровете стават стока. /Към поблема за приемствеността в едно културно 
самопреобразование/, Сборник доклади от Петата международна кръгла маса – Банско `96 
на тема: “Дарове и съкровища. Духовна приемственост на Балканите”; 
 
Да достигнеш предела на ненакърнимостта, рецензия за книгата на норвежкия философ 
проф. Арилд Халанд “Уйлям Шекспир. Неговата мисловна и нравствена вселена”, сп. 
“Философски преглед”, кн. № 1, 1997, Бергенски Университет, Норвегия /на английски език/; 
 
Новите лица на България. Проблеми и тенденции на масмедийния имидж, статия по 
проект на тема: “Балканите на кръстопътя между традицията и демокрацията”, сп. 
Политология и социология, кн. №2, 1997, Виенски университет, Австрия /на немски език/; 
 
“През тия усилни за племето ни години” Към историята на организираното младежко 
движение в България /30-те – 40-те години на XX век/., Сборник доклади от Осмата 
международна кръгла маса – Банско `99 на тема: “Университетът и младите на Балканите”; 
 
Език и обществена история, рецензия за книгата на доц. д-р Мирослав Йованович, на 
сръбски, сп. Balkanistic forum, кн. 1-2-3-/2002; 
 
Сърбо-хърватска граматика. Сръбски, хърватски, босненски, рецензия за книгата на доц. 
д-р Лили Лашкова, София, ЕМАС, 2001; сп. Balkanistic forum, кн. 1-2-3/2003; 
 
Манипулативни и езикови стратегии в младежките печатни медии. Случаят 
“Егоист”, Юбилеен славистичен сборник, Благоевград, 2005; 
 
Etnonyma циганин/cikán/циганин/ciganin v bulharštině, češtině, srbštině a chorvatštině, 
Сборник с доклади от Mezinárodní studentská konference AntropoWebu, Plzeň /04. - 06. 11. 
2005/; 
 
Между забравата на миналото, безгрижието на настоящето и лудостта на бъдещето 
– история на младежките електронни медии през 90-е години на XX век, публикация в 
сборник, посветен на 75-годишнината от рождението на проф. д-р Надежда Драгова, ЮЗУ 
“Неофит Рилски” – Благоевград, /под печат/; 
 
“Do you want to be my friend? Fill out my lexicon!”Youth culture on the border of two centuries 
– intimate worlds and public spases in the lexicons of one generation (Bulgaria - Croatia), 
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доклад, изнесен на Students’ and Graduates’ Conference on Historical Anthropology 2005 – 
“Intimate and Public Worlds in Western Europe, in the Balkans and in Central Europe”, 
Graz/Austria, 08. – 12. 09. 2005, сп. Balkanistic forum, кн. 1-2-3/2005 /под печат/;   
 
За някои съвременни фразеологизми и тяхната роля при изграждането на популярната 
младежка преса – българският и хърватският опит, публикация в сборник, посветен на 
70-годишнината от рождението на проф. д.ф.н. Костадин Динчев, ЮЗУ “Неофит Рилски” – 
Благоевград, /под печат/; 

 
Някои по-важни преводни текстовe 

 
- îò õúðâàòñêè 

 
1/ Ñòåïàí Äàìÿíîâè÷ /Õúðâàòñêà/, Â Áàíñêî ñúæèòåëñòâàò òóðèçìúò è 

íàóêàòà, ñï. Balkanistic forum, 1-2-3/1998; 
2/ Èðåíà Àðñè÷ /Õúðâàòñêà/, Ðåíåñàíñîâèÿò Äóáðîâíèê ïðåç XVI âåê. Öâåòà 

Çóçîðè÷ Ïåøîíè /1552 - 1648/. Çà îòêðèòèåòî íà Ëóêî Ïàëåòàê – “Òàéíàòà ãðàäèíà”, 
ñá. Òÿ íà Áàëêàíèòå, Áëàãîåâãðàä, 2001; 
 3/ Êðóíîñëàâ Õåðóö, ñïîìåíè, äîêóìåíòè è ïúòåïèñè êúì êíèãàòà “Íàøèÿò 
ñïåöèàëåí äîïèñíèê ñúîáùàâà...” Õúðâàòñêèÿò êîðåñïîíäåíò è äîáðîâîëåö 
Êðóíîñëàâ Õåðóö çà Áúëãàðèÿ è áúëãàðèòå, “Âîåííî èçäàòåëñòâî” ÅÎÎÄ, Ñîôèÿ,  
2005 

- îò ñðúáñêè 
 

1/ Òàíÿ Ïåòðîâè÷ /Ñúðáèÿ è ×åðíà ãîðà/, Êëåòâàòà â ñðúáñêè åçèê – îò 
àðõàè÷íàòà ìàãèÿ äî ïîñòìîäåðíàòà ïàðîäèÿ, ñá. Äàðîâå è ñúêðîâèùà. Äóõîâíà 
ïðèåìñòâåíîñò íà Áàëêàíèòå, Áëàãîåâãðàä, 1998; 

2/ Ëþáèíêà Òúðãîâ÷åâè÷ /Ñúðáèÿ è ×åðíà ãîðà/, Îáåäèíåíèåòî íà Áàëêàíèòå 
– ñðúáñêèòå èäåè â íà÷àëîòî íà XX âåê, ñá. Áàëêàíúò è ìîðåòî. Ïîñëàíèÿ êúì 
âðåìåíà è ïîêîëåíèÿ, Áëàãîåâãðàä, 1998; 

3/ Ìèëàí Ðèñòîâè÷ /Ñúðáèÿ è ×åðíà ãîðà/, Äóíúâúò è Áàëêàíèòå ïðåç Âòîðàòà 
ñâåòîâíà âîéíà – íåìñêàòà êîíöåïöèÿ çà ðàçâèòèåòî íà Åâðîïåéñêèÿ þãîèçòîê, ñá. 
Áàëêàíúò è ìîðåòî. Ïîñëàíèÿ êúì âðåìåíà è ïîêîëåíèÿ, Áëàãîåâãðàä, 1998; 

4/ Ìèðîñëàâ Éîâàíîâè÷, /Ñúðáèÿ è ×åðíà ãîðà/, Ìåæäó ìå÷òàòà çà Ðóñèÿ, 
ñåëñêàòà äåéñòâèòåëíîñò è “ñåäåíåòî âúðõó êóôàðèòå”. Ðóñêàòà åìèãðàöèÿ íà 
Áàëêàíèòå â ïåðèîäà 1920 – 1940. Ïðîáëåìè íà àäàïòàöèÿòà, 
âçàèìîðàçáèðàòåëñòâîòî è ðååìèãðàöèÿòà, ñá. Áàëêàíúò è ìîðåòî. Ïîñëàíèÿ êúì 
âðåìåíà è ïîêîëåíèÿ, Áëàãîåâãðàä, 1998; 

5/ Òàíÿ Ïåòðîâè÷ /Ñúðáèÿ è ×åðíà ãîðà/, Ëîçóíãúò êàòî êîìóíèêàòèâåí æàíð 
/Ïî äàííè îò ñòóäåíòñêèòå ïðîòåñòè – Áåëãðàä (1996/1997)/, ñá. Óíèâåðñèòåòúò è 
ìëàäèòå íà Áàëêàíèòå.1/ Ìèðîñëàâ Éîâàíîâè÷ /Ñúðáèÿ è ×åðíà ãîðà/, “Ëåëå 
íåñðåòíà ìàéêà Ðóñèÿ”: ïðåäñòàâàòà çà “äðóãèÿ” – ðóñêèòå åìèãðàíòè â áàëêàíñêèòå 
çåìè /1920 - 1940/, Balkanistic forum, 1-2-3/1999; 

6/ Ìèðîñëàâ Éîâàíîâè÷ /Ñúðáèÿ è ×åðíà ãîðà/, Íàñëåäñòâîòî íà “Âèñøàòà 
êëàñà”: Îáùåñòâåíîòî îòðàæåíèå â ñðúáñêîòî ëèòåðàòóðíî, êóëòóðíî è íàó÷íî 
íàñëåäñòâî ïðåç XVIII âåê. /Äîïúëíåíèå êúì èçñëåäâàíèÿòà íà ãðàæäàíñêèòå 
òðàäèöèè ïðåç XVIII/, ñï. Balkanistic forum, 1-2-3/2002; 

 4



7/ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Ñðàâíèòåëåí àíàëèç íà ëàãåðèòå íà òåðèòîðèÿòà íà 
áèâøà Þãîñëàâèÿ â ïåðèîäà ìåæäó 1991 è 1995 ãîäèíà, Áàëêàíèñòè÷åí ñáîðíèê: 
“Òåðîðèçúì è èíòåëåêòóàëèçúì. Áàëêàíñêè áåçïîêîéñòâà”, Áëàãîåâãðàä, 2006; 

8/ Ñàíÿ Ïåòðîâè÷ Òîäîñèåâè÷, “Ïðàâèëíîòî íàñòàíÿâàíå è îðãàíèçàöèÿòà íà 
êîëåêòèâíèÿ æèâîò” èëè îñèãóðÿâàíåòî íà íåìñêèòå äåöà îñòàíàëè áåç ðîäèòåëñêè 
ãðèæè â ÔÍÐÞ /1946 - 1950/, Áàëêàíèñòè÷åí ñáîðíèê: “Òåðîðèçúì è 
èíòåëåêòóàëèçúì. Áàëêàíñêè áåçïîêîéñòâà”, Áëàãîåâãðàä, 2006; 

9/ ×óæäåíêèòå – “ñðúáñêè ñíàõè” ïðåç XIX è íà÷àëîòî íà XX âåê, ñï. 
Balkanistic forum, 1-2-3/2005; 

  
 
- Ñï. Áúëãàðñêè ïèñàòåë /ñúòðóäíèê, 1998ã./ 

 
1/ Õðèñòîñ ðàçïíàò íà ïðå÷óïåíèÿ êðúñò, ïðåâîä, áð. 17/27. 04. 1999; 
2/ “Ìàòèöà ñðúáñêà” äî áúëãàðñêèòå èíòåëåêòóàëöè, ïðåâîä, áð. 19/ 11. 05. 

1999; 
3/ Íà çàïàä îò Áúëãàðèÿ ãîðè /ïðåäñòàâÿíå íà “Ìàòèöà ñðúáñêà” è ïðåâîäåí 

òåêñò/, áð. 18/ 04. 05. 1999; 
4/ Ïîåçèÿòà íà åäèí ñúðáèí, âîéíàòà íà åäèí íàðîä è ñèëàòà íà èçðå÷åíèòå 

äóìè /ïðåâîäíà ïîåçèÿ è ïðåäñòàâÿíå íà ïîåòà – Äîí÷î Ãåîðãèåâ/, áð. 25/ 22. 06. 
1999. 
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