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Гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ (borisslav@seznam.cz) е препода-
вател по чешки език в Катедрата по славистика към Филологическия 
факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Автор е 
на монографията Българският и чешкият книжовен език през Възраж-
дането. Особености на кодификацията (2012), както и на учебници и 
учебни помагала по български език за средния курс. Научните му инте-
реси са в областта на историята на книжовните езици, съпоставително-
то езикознание, социолингвистиката, методиката на обучението по бъл-
гарски език, методиката на чуждоезиковото обучение. 

Велина ЖЕЛЕВА (velinajelewa@gmail.com) е студентка в специал-
ността „Славистика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарс-
ки“. 

Ас. Гергана ИВАНОВА (gerganapd@abv.bg) е преподавател по 
сръбски език в Катедрата по славистика към Филологическия факултет 
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Завършила е сла-
вянска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Освен упражнения по 
сръбска граматика води и практикум по правопис и пунктуация на съв-
ременния български език в различни специалности на Филологическия, 
Философско-историческия и Педагогическия факултет на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“. Работи и като редактор и коректор 
в Университетското издателство „Паисий Хилендарски“. 

Проф. д.ф.н. Диана ИВАНОВА (dpivanova@abv.bg) е езиковед към 
Катедрата по български език във Филологическия факултет на Плов-
дивския университет „Паисий Хилендарски“. В периода 2005 – 2018 г. 
е директор на Департамента за езикова и специализирана подготовка на 
чуждестранни студенти към същия университет. Научните ѝ интереси 
са в областта на историята и теорията на книжовните езици, стандарто-
логията, социолингвистиката, текстологията и лингвистиката на биб-
лейския текст, славянските културни и езикови връзки и др. Автор е на 
над 250 публикации, в т.ч. на 20 монографии и учебници: Българският 
периодичен печат и градивните книжовноезикови процеси през 
Bъзраждането (върху материал от сп. „Читалище“, 1870 – 1875) 
(1994), Григор Пърличев и книжовноезиковата ситуация през 60-те – 
80-те години на ХIХ век (1995), Езиковите въпроси в българския перио-
дичен печат през Възраждането (1998), По следите на анонимното 
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авторство в печата през Възраждането (2000), Традиция и приемст-
веност в новобългарските преводи на Евангелието (Текстология и 
език) (2002), Eзикът на Библията. Български синодален превод 1925 г. 
(Върху материал от Евангелието) (2003), Недописани страници от 
историята на българския книжовен език. І част. Славистични ракурси 
(2008), И от зазоряването започва денят… Изследвания върху прием-
ствеността в развоя на българския книжовен език (2010) (в съавторст-
во с Б. Велчева), История на новобългарския книжовен език (второ 
преработено и допълнено изд., 2017), Недописани страници от исто-
рията на българския книжовен език. ІІ част. Щрихи от палитрата на 
българското слово (XVII – XX век) (2017) и др. Носител е на наградата 
на фондация „Пигмалион“ за научноизследователска и преподавателска 
дейност (2009), както и на други национални и международни награди 
(на СУБ, Познанския университет „Адам Мицкевич“). Член е на СУБ, 
зам.-председател на Комисията за славянски книжовни езици към 
Международния комитет на славистите и член на Изпълнителния съвет 
на Фонд „Научни изследвания“ – МОН. 

Борислава КАСАВЪЛЧЕВА (kasavulcheva@abv.bg) е студентка в 
специалността „Славистика“ в Пловдивския университет „Паисий Хи-
лендарски“. 

Ас. Веселина КОЙНАКОВА (vescoy@gmail.com) е преподавател в 
Катедрата по английска филология във Филологическия факултет на 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Завършила е специ-
алността „Английска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Води 
семинарния курс по морфология на съвременния английски език във 
всички бакалавърски програми с английски език към катедрата, а науч-
ните ѝ интереси са в областта на съпоставителното езикознание (анг-
лийски и български език), по-конкретно върху средствата за изразяване 
на епистемна (конклузивна) модалност в двата езика. Ръководител е и 
на три магистърски програми към Катедрата по английска филология: 
„Лингвистика и превод“, „Превод и бизнес комуникации“ и „Language 
and Linguistics“. 

Доц. д-р Николай НЕЙЧЕВ (neychev@abv.bg) е преподавател към 
Катедрата по руска филология в Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“, чете лекции по руска класическа литература. През 1997 
г. защитава докторска дисертация на тема Влияние на догмато-
мистичната ортодоксия върху късното творчество на Ф. М. Досто-
евски. Хабилитационният му труд е посветен на християнската идеоло-
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гемност на руския литературен логос (Руският литературен месиани-
зъм на ХІХ век). Автор е на редица публикации в България и чужбина, 
посветени на идейната поетология на руската класическа литература. 
Основните му научни интереси са насочени към проблемите на руския 
литературен месианизъм и в частност към творчеството на Ф. М. Дос-
тоевски и Н. В. Гогол. Автор е на монографиите: Ф. М. Достоевски – 
Тайнствената поетика (Пловдив, 2001), преведена и издадена в Русия 
(Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург, 2010); Ли-
тература и Месианизъм. Руското литературно месианство през ХІХ 
век (Пловдив, 2009). Два пъти е носител на Наградата за литературна 
критика на Дружеството на пловдивските писатели (2002, 2009), както 
и на Наградата за високи творчески постижения и принос в развитието 
на българо-руските културни връзки „Золотая муза“ (2003). 

Таня НЕЙЧЕВА (tanja_sp@yahoo.com) е завършила последовател-
но руска и славянска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работи 
като сътрудник в Департамента за езикова и специализирана подготов-
ка на чуждестранни студенти при ПУ „Паисий Хилендарски“. Научни-
те ѝ интереси са в областта на историята на руския книжовен език и 
връзката му с църковнославянския език. Превежда научна и художест-
вена литература от руски и от сръбски език.  

Елка ПЕТРОВА (elka.petroff@gmail.com) е студентка в специалността 
„Славистика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

Мартина САЛХИОВА (Salhiova@seznam.cz) е завършила бохе-
мистика и българистика в Масариковия университет – Бърно. Дисерта-
ционната ѝ тема е посветена на българската и чешката модерна приказ-
ка и предстои да бъде защитена в същия университет. Интересите ѝ са в 
областта на фолклора, литературата за деца и юноши, приказния жанр. 
Превежда научна и художествена литература от български език. 

Мариела СИМЕОНОВА (mariela900@abv.bg) е студентка в специал-
ността „Славистика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

Доц. д-р Паулина СТОЙЧЕВА (pstoycheva@yahoo.com) е завършила 
специалността „Българска филология“ в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Научните ѝ интереси са в областта на жанрологията, 
титрологията, наратологията, теориите за нацията и техните проекции в 
литературата, теорията на автобиографията и мемоарите. Занимава се с 
изследване на белетристичните форми през ХІХ и първата половина на 
ХХ век,  с жанровите модели и техните трансформации в творчеството на 
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Васил Друмев, Илия Блъсков, Любен Каравелов, Алеко Константинов. 
Като преподавател в Катедрата по българска литература на Софийския 
университет чете лекции по българска литература от Освобождението до 
Втората световна война, както и по литература за деца и юноши.  През 
2002 г. печели Фулбрайтова стипендия,  специализира и преподава на сту-
денти слависти в университета Бъркли, Калифорния. Научен ръководител 
на докторанти и специализанти.  Автор е на  книгите Нацията – копнежи 
и употреби (2010),  Автобиографията, мемоарите и други жанрове 
(2018), както и на отделни студии и статии, посветени на творчеството на 
Раковски, Л. Каравелов, Св. Миларов, Й. Йовков, Елин Пелин, Д. Талев, К. 
Константинов. Ръководител е на секция „Литература“ (1999 – 2001) на  
Международния летен семинар за чужденци българисти в София. Ръково-
дител и участник в проекти с българско и международно участие.  

Гл. ас. д-р Димитрина ХАМЗЕ (didiham@abv.bg) е преподавател 
към Катедрата по славистика във Филологическия факултет на ПУ „Паи-
сий Хилендарски“. Завършила е специалността „Славянска филология“ 
(полски език) в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2016 г. защитава док-
торат, който през същата година е издаден със заглавие Езикът на ко-
мичното. Върху творчеството на полския писател-новатор Витолд 
Гомбрович (София: Авлига, 2016). Автор е и на монографията Гротеск 
как интеркультурная ценность (Beau Bassin: Lambert Academic 
Publishing, 2018), както и на повече от 130 научни публикации до момен-
та. Научноизследователските ѝ интереси са в областта на когнитивната 
лингвистика, семантиката и лингвистичната прагматика, теорията и есте-
тиката на комичното, интеркултурната комуникация, философията на 
езика, философията на ценностите, културологията и изкуствознанието. 
Има многобройни участия в международни шампионати по научна ана-
литика към МАНВО (Международна академия за наука и висше образо-
вание, Лондон), отличени с дипломи за призово място. Член е на Нацио-
налната федерация за научна аналитика и на Съюза на българските ху-
дожници (Секция „Теория и история на изкуството“). Превежда научна  
художествена литература от полски език. 

Кристина ХРИСТЕВА (christina36943@gmail.com) е студентка в 
специалността „Славистика“ в Пловдивския университет „Паисий Хи-
лендарски“. 

Доц. д-р Красимира ЧАКЪРОВА (krchakarova@gmail.com) е ези-
ковед към Катедрата по български език във Филологическия факултет 
на ПУ „Паисий Хилендарски“. Научните ѝ интереси са в областта на 
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морфологията и стилистиката на съвременния български език, сравни-
телната граматика на славянските езици, съпоставителната аспектоло-
гия, методиката на преподаването на български език като чужд. Автор е 
на Феноменът стилистична грешка (как да откриваме и редактираме 
коварните сателити на нашата реч) (в съавторство с П. Костова, 
1999), Помагало по българска морфология (2000), Аспектуалност и 
количество (2003), Императивът в съвременния български език (2009). 

Доц. д-р Юлиана ЧАКЪРОВА (jchakarova@yahoo.com) е русист 
езиковед в Катедрата по руска филология в Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“. Докторската ѝ дисертация на тема Местоимения 
как средство выражения анафорической связи в болгарском и русском 
текстах е защитена през 1997 г. в Минск, Беларус. Хабилитационният ѝ 
труд (2013) е посветен на критически анализ на различните школи и под-
ходи в когнитивната лингвистика и прилагането на тази оптика при лин-
гвистичния анализ. Преподава морфология на съвременния руски език, 
когнитивна лингвистика, теория и методология на превода. Сферата на 
научните ѝ интереси включва когнитивния подход в езикознанието, кон-
цептуалната метафора, лингвоконцептологията, съпоставителното ези-
кознание, лингвистиката на текста, теоретични и приложни проблеми на 
превода. Автор е на монографиите Местоимения и анафора в болгарс-
ком и русском текстах (2010) и Ракурси на когнитивната лингвистика 
(2015). Превежда от и на руски и английски език. 

Доц. д.ф.н. Жоржета ЧОЛАКОВА (gtcholakova@abv.bg) е препода-
вател по чешка литература и по славянски литератури към Катедрата по 
славистика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Била е 
лектор по български език и цивилизация в Провансалския университет в 
Екс-ан-Прованс (1998 – 2002) и в Париж – 4, Сорбона (2009 – 2010). На-
учните ѝ интереси са в областта на поетиката, тематологията, еволюция-
та на идеите, литературоведската компаративистика. Основните ѝ изс-
ледвания са върху чешката поезия на XIX и XX век. Докторската ѝ ди-
сертация на тема Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu е 
защитена във Философския факултет на Карловия университет в Прага 
през 1993 г. и е издадена със същото заглавие (Praha, 1999). Съставител и 
преводач е на книгата Карел Хинек Маха или Гласът на падналата арфа 
(1993), автор е на монографията Лицата на човека в поезията на чешкия 
авангардизъм (1998). През 2018 г. защитава степента „доктор на науки-
те“ с дисертация на тема „Митопоетичен генезис, художествена еволю-
ция и контекстуализация на езерото в поезията на Чешкия романтизъм“. 
Превежда поезия от чешки, френски, сръбски и руски език. 
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