
АВТОБИОГРАФИЯ 
на  Доротей Найденов Гетов, проф. д-р  в секция “Стара българска литература”, 

Институт за литература, БАН 
 
 

 

Име     Доротей Найденов Гетов  

 

Дата и място на раждане  14.I. 1953 г., с. Беглеж 

 

Националност    Българин 

 

Семейно положение   Женен, с едно дете 

 

1972-1979 г.   Студент в СУ “Св. Кл. Охридски”, Факултет  

“Западни филологии”, специалност английска филология (1972-

75 г.) и специалност класическа филология (1975-1979 г.) 

 

1979-1983 г.                           Преподавател по старогръцки език в  

Националната гимназия по древни езици и   

 култури 

 

 

1988-1989 г.     Специализация по история на     

    византийското право към Центъра за     

    славяно-византийски проучвания “Иван    

    Дуйчев” и следдипломна квалификация към   

    Юридическия факултет на СУ “Св. Кл.    

    Охридски” 

 

1990-1994 г.   Член на българо-гръцкия екип за     

    съставяне на пълния каталог на гръцките    

    юридически ръкописи, съхранявани в    

    центъра “Иван Дуйчев” 

 

1995-1997 г.    Стипендиант на Фондация “Елена и Иван    

    Дуйчеви”; работа по съставяне на кратък    

    опис на гръцките ръкописи в Църковния    

    историко-архивен институт 

 

От ХI. 1999 г.   Литературовед в секция ”Стара българска литература”  

към Института за литература при БАН  

 

3. ХI. 1999 г.    Защита на дисертационен труд за присъждане на 

научната и образователна степен “доктор”  на тема 

“Непубликуваните схолии към Синопсиса на Василиките 

(Ръкописна традиция, анализ на състава на сбирката и критическо 

издание)”. 

 

От 2005 г.   Научен сътрудник в секция ”Стара българска  

литература”, ИЛ БАН  

 

От 2009 г.   Доцент в секция ”Стара българска литература” ИЛ БАН 

 



От 2015 г.   Професор в секция ”Стара българска литература” ИЛ БАН 

 

Научни интереси  Византийските оригинали на преводните произведения  

в старобългарската литература; история на византийското право; 

византийска химнография  и литургика; византийска филология; 

изследване на гръцкото ръкописно наследство, съхранявано в 

България. 

 

Специализации в чужбина Институт за история на европейското право “Макс  

Планк” към Гьотингенската академия на науките - Фракнкфурт на 

Майн, проект “Византийски правни извори” (дек. 1990, септ.1991-

февр. 1992, окт.-дек. 1995, ян. 1997, ян. 1998, ян. 1999, ян. 2000 г., 

ян. 2001, ян. 2003, ян.-февр. 2004, ян.-февр. 2005, окт. 2006-февр. 

2007 г., окт. 2007-февр. 2008 г.).  

  

Солунски университет (юни 1993 г.)  

 

Линкълн Колидж, Оксфорд  ( юли 1997 г.).  

 

Център за византийски изследвания, Вашингтон (септ. 2001 – май 

2002). 

 

Австрийска академия на науките (окт.-дек. 2003) 

 

 


