A holnap azé, aki ma tett érte.

SÓS DÓRA GABRIELLA
SZERKESZTŐ • KORREKTOR • ÚJSÁGÍRÓ

TAPASZTALATOK
2007–2022
Szerkesztőként kezdtem az Underground
Kiadónál. Utána korrektor lettem a Dialóg
Campus Kiadónál. Szerkesztőként folytattam
a Matthias Corvinus Alapítványnál.
Főszerkesztő voltam a Pallas Athéné
Kiadónál, majd elektronikus tananyagokat
szerkesztettem az ELMS Informatikai Zrt.-nél.
Az egy.hu online életmódmagazinnál
főszerkesztő-helyettesként dolgozom.
Én alapítottam a Queer Kiadót és a Tudaton
Magazint. Dolgoztam a Spanyolnátha és az
Apokrif folyóiratoknak. Könyveket
szerkesztettem az Agave Kiadónak, és számos
szépirodalmi és szakkönyvet korrektúráztam.
A Magyar Orvosi Kamara korrektora vagyok.
100+ szépirodalmi művet publikáltam, 50+
cikket írtam. Alkalmanként ismeretterjesztő
és szakanyagokat fordítok.

BIO
Kreatív, őszinte és szorgalmas
embernek tartom magam.
Könyvkiadóknál, magazinoknál
dolgoztam eddig, volt saját
könyvkiadóm és magazinom is.
Híve vagyok a tudatos életnek,
hiszek az értékteremtésben
és a közösség erejében.

ELÉRHETŐSÉG
+36 30 556 5167
doragabriella@gmail.com
www.sosdoragabriella.hu
6722 Szeged, Boldogasszony sugárút

„Légy a változás,
amit látni szeretnél a világban.”
KUTATÓ • ELŐADÓ • FORDÍTÓ

TANULMÁNYOK
2007–2020
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
tanultam. Alapszakon magyar nyelv- és
irodalmat, emellett szabadbölcsészetet
tanultam (esztétikát, filozófiát).
Mesterszakon összehasonlító irodalomés kultúratudományt specializációt végeztem,
majd ebből is doktoráltam. Tanulmányaim
során avantgárdot, kísérleti művészetet
és science fictiont kutattam.
Egyetemi tanulmányaim mellett folyamatosan
publikáltam, projektmunkákat vállaltam és
dolgoztam. Emellett csináltam a kiadót,
a magazint is. Az akadémiai tudás továbbvitele
mellett híve vagyok az ismeretterjesztésnek:
előadásokat tartottam, cikkeket írtam.
Érdekel a gasztronómia. Szakácsképzést
végeztem, és szakácskönyveket is fordítottam.
Felsőfokú angol és középfokú német
nyelvvizsgám van, egy ideig franciát és oroszt
is tanultam.

PUBLIKÁCIÓK

ELISMERÉSEK

Szépíróként tagja voltam a Vertörténés és a

Göncz Árpád műfordítói ösztöndíj (2018)

Hímzőkör csoportnak. 100+ publikációm van

Részvétel Magyarország képviseletében a Transpoesie

folyóiratokban, antológiákban.

nemzetközi versfesztiválon Brüsszelben (2018)

Szakíróként tanulmányokat és cikkeket
közöltem szakmai folyóiratokban és
magazinokban.

„A hónap költője” cím az Irodalmi Jelen folyóiratnál (2013)
Köztársasági ösztöndíj (2011)
Erasmus ösztöndíj (2010)

Újságíróként számos magazinnak írtam
cikkeket, készítettem interjúkat. Például:
Tudaton Magazin, Egy.hu, Kortárs Online
PUBLIKÁCIÓK LISTÁJA

VIDEOBEMUTATKOZÁS

„Senkinek nem kötelessége, hogy nagy ember legyen.
Már az is nagyon szép, ha ember tud lenni.”
SZÉPÍRÓ • SZAKÍRÓ • ÚJSÁGÍRÓ

PROGRAMISMERETEK

SZAKMAI ISMERETEK

Microsoft Office programok

Szövegszerkesztés

Google alkalmazások

Korrektúraismeret

Wordpress

Grammatikai, stilisztikai ismeretek

Canva

Fordítói ismeretek

Hootsuite

Könyvszerkesztés a nyomdai előkészítésig

Google Analytics

Online magazin szerkesztése

Confluence

SEO-ismeret

Trello

Digitálismarketing-ismeretek, social media

Hubspot

Analitika

Creator Studio

Grafikai alapismeretek
Tördelési alapismeretek

Alapszinten:
Adobe InDesign

Egyéb készségek:

Photoshop

kiemelkedő szövegalkotási készség

Premiere Pro

lényeg- és rendszerlátás

Affinity Photo

logisztikai, szervezési készség
irányítási, kommunikációs készség
megoldásorientált alkalmazkodás
csapatszellem
monotonitástűrés
kreativitás

