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Curriculum Vitae
Мира Нико
Живея изпълнена с любов.
Нищо не печеля, нищо не губя, нищо не доказвам, нищо не очаквам.

Драгомира Никова (с арт. псевдоним Мира Нико) е родена в Стара Загора, през
април 1975 г. На 9 години пише с огромен патос куклена пиеса, рисува отдадено в
школата по изобразително изкуство и посещава клуб по „Художествено слово“.
Завършва „Национална Априловска Гимназия“, с профил
хуманитарно-естетически. Там интензивно се занимава с театър,
литература, изкуствознание, културология, история, философия.
През 2000 г. завършва специалност Философия в Софийски
университет „Св. Кл. Охридски“. Петгодишното обучение при
много и различни забележителни умове се явява извор на безценно
знание и вдъхновение. Доайенът по Антична философия в СУ проф. Ради Радев я насърчава да пише модерна литература във
философска форма и това вероятно повлиява на стилът й на
писане.
От 2002 година Мира Нико живее заедно със своя съпруг,
оперният певец Руси Ников и двамата им сина в Баден, Австрия.
Авторката пътува в много далечни страни по света, благодарение
на работата на своя съпруг. Всяко пътуване е възможност за среща с интересни
личности и повод за задълбочени изследвания на стари места и култури. Найдългите престои са свързани с посещенията им в Англия, Мексико, Япония, Египет,
Бразилия, Чиле.
От 2006 г. работи като публицист и журналист на свободна практика. До 2012 г.
прави интервюта и портрети на артисти от оперния бранш, ангажирана е като есеист
и колумнист в различни списания и електронни издания в Австрия. За списанието
на Българите в Австрия работи без заплащане в продължение на 8 години. От тогава
насам ежедневното писане, преводите на чужд език и арт фотографията,
представянията на книги на немски и български език и музикално-литературните
проекти пред жива публика са основните професионални занимания, от които се
издържа като писател на свободна практика. Член на KSVFond, Австрия.
През май 2012 година излиза нейният дебютен роман „Die nächtliche Sonne der
Tolteken“ ISBN 978-3-85040-467-9 на немски език, издателство Vindobona Verlag. В
момента работи върху няколко проекта едновременно. Повече информация за
книгите на авторката може да намерите на личната ѝ страница: www.mira-niko-com
През 2019 и 2020 година превежда специализирана научна литература от немски
на български език към Vitarights Innovations GmbH, www.vitarights.de.
Награди:
° През май 2012 година, Мира Нико е отличена от мексиканския посланик във
Виена, Н.Пр. Алехандро Диас и Перес Дуарте за нейния дебютен роман на
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мексиканска тематика – „Die nächtliche Sonne der Tolteken“. Авторката е наградена
със сребърна монета за принос към мексиканската култура и популяризирането на
Толтекската цивилизация в Европа.
° Мира Нико е Сребърен лауреат с диплома на Международния конкурс „Золотое
перо Руси“, Москва, 2013 година. Авторката е номинирана и отличена в категория
„Проза“ за висок художествен стил в областта на романистиката, сред 30 хил.
представители от 70 страни.
° 2019 година - Сертификат за „активно популяризиране на българската
литература зад граница“. Писмено отличие от регионална библиотека „Захарий
Княжески“, Стара Загора, България.
Мира Нико - Произведения/книги
Драгомира Косева, Философско-антропологични аспекти на любовта, бр. 3, 2000,
София, Списание Философия, издание на МОН
* „Любовта през един философско-антропологичен поглед“ – eine moderne
philosophische Abhandlung, 2000, Литера принт АД
* „Liebe in Zeiten des Wandels“, Theaterstück, 2007, Пиеса
* Die Liebe – aus philosophisch-anthropologischer Sicht, 2011, Vindobona Verlag,
ISBN:9783850402002 – първо издание, изчерпано
* ‚Die nächtliche Sonne der Tolteken‘, 2012, Roman, Vindobona Verlag,
ISBN 978-3-85040-467-9 първо издание - изчерпано
* „Ich denke, deshalb habe ich eine Wahl“, Philosophisches Handbuch für jedes Alter,
Kindle Edition bei Amazon.de, Jahr 2013
* „Die Liebe und ihre Facetten“, Mira Niko, 2018, Kota Verlag, ISBN 978-619907552-4
- второ издание, изчерпано
* „Ерата на шестото слънце“, Roman, Mira Niko, 2018, BG Edition,
ISBN 978-619-90755-0-0
* Либрето за оратория, „Ода на безсмъртието“, 2019
* Roman, „Die Gefühle der Familie Zubura“, Mira Niko, в процес на превод и обработка
на немски език
Мира Нико прави дарения на нейни книги с благотворителна цел по време на
пандемията през 2020 година.

