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Гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ (borissov@ uni-plovdiv.bg) е пре-
подавател по чешки език в Катедрата по славистика към Филологичес-
кия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 
Автор е на монографията Българският и чешкият книжовен език през 
Възраждането. Особености на кодификацията (2012), както и на 
учебници и учебни помагала по български език за средния курс. Науч-
ните му интереси са в областта на историята на книжовните езици,  
съпоставителното езикознание, социолингвистиката, методиката на обу-
чението по български език, методиката на чуждоезиковото обучение.  

Ас. Илонка ГЕОРГИЕВА (ilonageo@gmail.com) – редактор и кни-
говед, преподавател по руска литература на ХХ век и практически руски 
език в ПУ „Паисий Хилендарски“, магистър психолог, водещ психо-
драма 1-во ниво, преводач от и на руски език на художествена проза и 
публицистика. Има множество публикации в научни издания по проб-
леми на творчеството на Борис Пастернак, Андрей Платонов, Николай 
Нароков, Леонид Андреев, женската проза. 

Доц. д-р Елена ГЕТОВА (egetova@uni-plovdiv.bg) е преподавател 
към Катедрата по българска литература и теория на литературата във 
Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хи-
лендарски“. Доктор по филология (2005), доцент по българска литера-
тура (2008). Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охрид-
ски“ – специалност „Българска филология“ и втора специалност 
„Френска филология“ (1995). В Пловдивския университет постъпва 
като докторант през 1999 г. Понастоящем чете лекции по българска 
възрожденска литература в Пловдивския университет, както и във фи-
лиала на университета в гр. Смолян. Била е лектор по български език и 
литература в Страсбургския университет, Франция (2012 – 2015). За-
местник-декан е на Филологическия факултет в Пловдивския универ-
ситет (от декември 2015 т.). Член е на Съюза на учените в България и 
на Академичния кръг по сравнително литературознание.  

Автор е на книгите: Журналистически езици на Възраждането. 
Българо-френски контексти (2005); Почеркът на пътя. ХІХ век, пъту-
ването, писането (2006); Изобретяване на модерни светове през ХІХ 
век. Иван Богоров (2009); Йовкови вписвания. Контексти, гадания и 
пътувания във „Вечери в Антимовския хан“ (2009); Възрожденската 
библиотека (2012); Политически следи в езика на Възраждането 
(2018), както и на повече от 100 публикации, засягащи въпроси на въз-
рожденската литература и култура. Научните ѝ интереси са в областта 
на българската възрожденска журналистика, културни, политически и 
литературни идентичности през ХIX век, отношенията език – литера-
тура – култура през Българското възраждане.  
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Проф. д-р Суман ГУПТА (Suman Gupta, suman.gupta@open.ac.uk) е 
професор по литературознание и културология в Отворен университет 
(Open University), Великобритания. Защитава докторската си степен в 
Оксфордския университет върху творчеството на Джеймс Джойс през 
1993 г. Сред най-новите му изследвания, публикувани като самостоя-
телни издания, се нареждат Philology and Global English Studies (2015), 
Consumable Texts in Contemporary India (2015), както и Usurping 
Suicide: The Political Resonances of Individual Deaths (2017, в съавторст-
во с Кацарска, Спирос и Хаджимайкъл). Професор Гупта участва ре-
довно в съвместни академични инициативи с колеги и институции от 
България от 2004 година насам, в частност – с ПУ „Паисий Хилендарс-
ки“, чрез проекти в различни области на хуманитаристиката, ръководе-
ни съответно от Живко Иванов, Милена Кацарска и Добринка Паруше-
ва. Особено значим е приносът му към англицистиката в България 
предвид изследването English Studies on this Side: Post-2007 Reckonings 
(2010).  

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, Педагогическия и Химическия факултет на 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Работи и като редак-
тор 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 
авторство в печата през Възраждането (2000), Традиция и приемст-
веност в новобългарските преводи на Евангелието (Текстология и 
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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 съавторство 
с Б. Велчева), История на новобългарския книжовен език (второ прера-
ботено и допълнено изд., 2017), Недописани страници от историята 
на българския книжовен език. ІІ част. Щрихи от палитрата на бъл-
гарското 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“.  

Гл. ас. д-р Милена КАЦАРСКА (milena.katsarska@gmail.com) пре-
подава американска култура и литература към Катедрата по английска 
филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Докторс-
ката ѝ дисертация на тема „Парапозиции: предговарянето на преводна 
американска литература в България 1948 – 1998 г.“ е защитена във Фи-
лологическия факултет на ПУ през 2019 г. Научните ѝ интереси са в 
сферата на дисциплинарната история, но и често се насочват към поли-
тическите измерения на съвременната култура и културата на ХХ век 
(особено социалистическия период) в различни лингво-културни, соци-
ални и институционализирани контексти. Тя е съавтор в Usurping 
Suicide: The Political Resonances of Individual Deaths (Zed Publishers, 
2017), както и автор на библиографското издание От Азимов до Ърдрич 
// От Абаджиева до Юруков (2014), наред  с множество други научни 
публикации в страната и чужбина. Превежда от и на английски език ху-
дожествена литература, критическа теория и изследвания в областта на 
хуманитаристиката. Публикува поезия и кратки литературни форми на 
английски език в англоезични литературни списания. 

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 
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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“.  

Гл. ас. д-р Давид КРОЧА (David Kroča, kroca@ped.muni.cz) е пре-
подавател към Катедрата по чешки език и литература в Педагогическия 
факултет на Масариковия университет в Бърно. Дисертационният му 
труд на тема „Поетика на драматургичното и на поетическото творчес-
тво на Йозеф Топол“ е защитен в същия университет  през 2003 г. и е 
публикуван със същото заглавие (Poetika dramat a básní Josefa Topola, 
2005). Научните му интереси са в областта на теорията на литературата, 
предимно на теорията на драмата и интерпретацията на литературния 
текст. Автор е и на монографията Чешката проблемна драматургия от 
60-те години на ХХ век (Česká problémová dramatika šedesátých let 20. 
století, 2019). През последните двадесет години  е участвал в повече от 
20 колективни издания, между които Речник на чешките литературни 
списания, периодични литературни сборници и алманаси 1945 – 2000 
(Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a 
almanachů 1945‒2000, 2002), История на чешката литература 1945 – 
1989  III (Dějiny české literatury 1945 ‒ 1989 III, 2008), Речник на авто-
рите на литература за деца и юноши. Чешки писатели (Slovník autorů 
literatury pro děti a mládež. Čeští spisovatelé, 2012), Перформативност 
на войните и конфликтите (Performativita válek a konfliktů, 2016), 
Текст и театър (Text a divadlo, 2019). Сътрудничи на Чешкото радио, 
на Чешката телевизия и на редица периодични издания. От 2015 г. е 
заместник-декан по учебната дейност на Педагогическия факултет в 
Масариковия университет.   

Йоан ЛАЗАРЕВ (Ilaz97@yandex.ru) е роден в Москва. Последните 
класове от средното си образование завършва в знаменитото московско 
училище № 1567 – хуманитарна специализация. Две години учи в ак-
тьорския факултет на Руския университет за театрално изкуство  
(ГИТИС), след това се прехвърля във факултета по театрознание, в 
който работи и до днес. Понастоящем е помощник по творческите въп-
роси на Едуард Бояков – художествения ръководител на Московския 
художествен академичен театър „Максим Горки“. 

Проф. д.ф.н. Любка ЛИПЧЕВА-ПРАНДЖЕВА (llipcheva@abv.bg) 
е преподавател по история на българската литература в ПУ „Паисий 
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Хилендарски“. Специализира в Мюнхен, Виена и Берлин, а през перио-
дите 2003 – 2006 г. и 2011 – 2016 г. преподава българска литература и 
култура в Института по славистика на Виенския университет. Научните 
ѝ интереси са в полето на българската културна и литературна история, 
сравнителното литературознание, социологията на литературата и др. 
Ръководител е на международни изследователски проекти, свързани с 
проблематиката на интертекстуалността и на превода като културен 
трансфер („Текстът Левски. Прочити в свой и чужд контекст“, „Вирту-
ална библиотека Иван Шишманов. Българска литература в превод“, 
„Живописна България. Български литературни маршрути“ и др.) Автор 
е на монографиите Бързият сън на митовете (1999), Левски: Букви от 
името (2001), Битие в превода. Българска литература на немски език 
XIX – XX век (2010), както и на множество студии и статии в областта 
на хуманитаристиката. 

Мария ЛОЛОВА (lolova97@gmail.com) е студентка в специалността 
„Славистика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  

Д-р Якуб МИКУЛЕЦКИ (Jakub Mikulecký, jakub.mikulecky@abv.bg) 
е завършил славистика в Университета в Пардубице, Чехия. През 2016 г. 
защитава докторат в ПУ „Паисий Хилендарски“ на тема „Егон Бонди, 
или за поетиката на чешкия ъндърграунд“. В момента работи в Славян-
ския институт при Чешката академия на науките в Прага. Занимава се 
предимно с история на славянските литератури от втората половина на 
XX век, с ъндърграунд културата в страните от Източния блок.  

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 догматомистична-
та ортодоксия върху късното творчество на Ф. М. Достоевски“. Хаби-
литационният му труд е посветен на християнската идеологемност на 
руския литературен логос (Руският литературен месианизъм 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 литерату-
рен месианизъм и в частност към творчеството на Ф. М. Достоевски и 
Н. В. Гогол. Автор е на монографиите: Ф. М. Достоевски – Тайнстве-
ната поетика (Пловдив, 2001), преведена и издадена в Русия (Таинст-
венная поэтика Ф. М. Достоевского (Екатеринбург, 2010); Литерату-
ра и Месианизъм. Руското литературно месианство през ХІХ век 
(Пловдив, 2009). Два пъти е носител на Наградата за литературна кри-
тика на Дружеството на пловдивските писатели (2002, 2009), както и на 



205 АВТОРИ, ПРЕВОДАЧИ, РЕДАКТОРИ 

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. 

Доц. д-р Дияна НИКОЛОВА (dianikwork@gmail.com) е препода-
вател по антична и западноевропейска литература в Пловдивския уни-
верситет „Паисий Хилендарски“. Докторската ѝ дисертация на тема 
„Идеята за човека в старогръцката лирика (архаика и класика)“ е защи-
тена през 2008 г. и е издадена през 2010 г. Автор е още на книгите От 
разказа към мита (1997, в съавторство със Св. Черпокова) и Транспо-
зиции на пасторалното в Бел епок (2018), на редица публикации в 
сборници и в специализирани периодични издания. Съставител е на 
антологията Старогръцка лирика (2001). Професионалните ѝ занима-
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на Италианската читалня „Асен Марчевски“ към НЧ „Ал. Константи-
нов“ – Пловдив. Инициатор и жури в конкурси за превод и съставител и 
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граматика на славянските езици, функционалната граматика, съпоста-
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