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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.  

Д-р Севдалина ВЕЛЕВА (Veljan@email.cz) е завършила специал-
ността „Славянска филология“ (бохемистика) в Пловдивския универси-
тет „Паисий Хилендарски“. През 2017 г. защитава докторска степен в 
Университета в Пардубице, Чехия, с дисертация на тема „Пародията в 
чешката средновековна литература“ („Parodie v české středověké 
literatuře“) под научното ръководство на доц. д-р Петър Последни. Изс-
ледователските ѝ интереси са в областта на литературната медиевисти-
ка и сравнителното литературознание.  

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  
съвременния 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 Пловдив-
ския университет „Паисий Хилендарски“. От 2005 г. е директор на Де-
партамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни 
студенти към същия университет. Научните ѝ интереси са в областта на 
историята и теорията на книжовните езици, стандартологията, социо-
лингвистиката, текстологията и лингвистиката на библейския текст, сла-
вянските културни и езикови връзки и др. Автор е на над 250 публика-
ции, в т.ч. на 20 монографии и учебници: Българският периодичен печат 
и градивните книжовноезикови процеси през Bъзраждането (върху ма-
териал от сп. „Читалище“, 1870 – 1875) (1994), Григор Пърличев и 
книжовноезиковата ситуация през 60-те – 80-те години на ХIХ век 
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(1995), Езиковите въпроси в българския периодичен печат през Възраж-
дането (1998), По следите на анонимното авторство в печата през 
Възраждането (2000), Традиция и приемственост в новобългарските 
преводи на Евангелието (Текстология и език) (2002), Eзикът на Библия-
та. Български синодален превод 1925 г. (Върху материал от Евангелие-
то) (2003), Недописани страници от историята на българския книжо-
вен език. І част. Славистични ракурси (2008), И от зазоряването започ-
ва денят… Изследвания върху приемствеността в развоя на българския 
книжовен език (2010) (в съавторство с Б. Велчева), История на новобъл-
гарския книжовен език (второ преработено и допълнено изд., 2017), Не-
дописани страници от историята 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 научноизследова-
телска и преподавателска дейност (2009), както и на други национални и 
международни награди (на СУБ, Познанския университет „Адам Мицке-
вич“). Член е на СУБ, зам.-председател на Комисията за славянски кни-
жовни езици към Международния комитет на славистите и член на  
Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ – МОН. 

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“. 

Д-р Росина КОКУДЕВА (rosina_bg@yahoo.com) е завършила сла-
вянска филология (бохемистика) в Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“. Научните ѝ интереси са в областта на детската литерату-
ра, фолклористиката, съпоставителните проучвания на чешката и бъл-
гарската приказна проза. Дисертацията ѝ е на тема „Проекции и функци-
ониране на фолклорния приказен модел в детското творчество на Божена 
Немцова и Ангел Каралийчев (наблюдения върху приказките)“. Работи 
като хоноруван преподавател по чешка литература към Катедрата по 
славистика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 
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Проф. д-р Владимир КРШИВАНЕК (Vladimír Křivánek, 
vlad.krivanek@seznam.cz) е чешки литературен историк, критик и поет. 
Преподава чешка литература в Университета в Храдец Кралове. Преди 
това е бил дълги години научен сътрудник в Института за чешка и све-
товна литература към Чешката академия на науките и преподавател в 
Педагогическя факултет на Карловия университет и в Литературната 
академия „Йозеф Шкворецки“ в Прага. Докторска дисертация на тема 
„Ранната лирика на „маевци“ и наследството на Маха“ („Počátky lyriky 
májovců a Máchovo dědictví“) защитава през 1995 г. В изследователско-
то поле на неговите творчески интереси е преди всичко поезията на 
XIX и XX век. Автор е на монографии върху К. Х. Маха (1986), Я. Не-
руда (1983), Вл. Холан (2010), върху чешката поезия на XIX и XX век: 
Да бъдеш поет в Чехия. Студии и есета за чешката поезия от Маха 
до днес (Býti básníkem v Čechách. Studie a eseje o české poezii od Máchy 
po dnešek, 1999) и Какви възможности има стихотворението. Студии 
върху чешката следвоенна поезия през периода 1945 – 2000 (Kolik 
příležitostí má báseň. Kapitoly z české poválečné poezie 1945–2000, 2007). 
Член е на чешкия ПЕН клуб и на други литературни сдружения. 

Доц. д-р Иржи КУДЪРНАЧ (Jiří Kudrnáč, kudrnac@phil.muni.cz) е 
доцент доктор от Катедрата по информационни науки и библиотечно 
дело към Философския факултет на Масариковия университет в Бърно. 
Автор е на изследвания върху чешкия декаданс и сецесиона, историята 
на чешката литературна критика, Иржи Карасек от Лвовице, Ярослав 
Дурих, Ф. Кс. Шалда, Йозеф К. Шлейхар, Ярослав Връхлицки, З. М. 
Кудей и др.  Участва като автор и редактор в изданията  Arne Novák, 
literární historik a kritik (2000),  Jaroslav Durych: život, ohlasy, soupis díla 
a literatury o něm (2000),  Česká literární kritika v dotyku se strukturalis-
mem (1880–1940) (2003), Slovník české prózy 1945 – 1994 (1994),  Slovník 
českého románu 1945 – 1991 (1992) и др. 

Гл. ас. д-р Майя КУЗОВА (majakuzova@abv.bg) е преподавател в 
Катедрата по руска филология в Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“. Възпитаник е на Пловдивския университет в специал-
ността „Руска филология“ с втора специалност „Български език и лите-
ратура“, бакалавър по френски език и литература. Защитила е доктор-
ска степен по общо и славянско езикознание във Воронежкия държавен 
университет (Воронеж, Русия). Автор е на четири учебника и редица 
статии, публикувани у нас и в чужбина. Води лекционни курсове по 
съвременен руски език (синтаксис) и съпоставителна руско-българска 
граматика. В сферата на научния ѝ интерес са съпоставителната линг-
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вистика, съпоставителният синтаксис, разговорният синтаксис, стилис-
тиката, лингвокултурологията, лексикологията, проблемите на превода.  

Доц. д-р Николай НЕЙЧЕВ (neychev@abv.bg) е преподавател към 
Катедрата по руска филология в Пловдивския университет „Паисий Хи-
лендарски“, 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); Литература 
и Месианизъм. Руското литературно месианство през ХІХ век (Плов-
див, 2009). Два пъти е носител на Наградата за литературна критика на 
Дружеството на пловдивските писатели (2002, 2009), както и на Награ-
дата за високи творчески постижения и принос в развитието на бълга-
ро-руските културни връзки „Золотая муза“ (2003).  

Таня НЕЙЧЕВА (tanja_sp@yahoo.com) е завършила руска и сла-
вянска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работи като сътрудник 
Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестран-
ни студенти при ПУ „Паисий Хилендарски“. Научните ѝ интереси са в 
областта на историята на руския книжовен език и връзката му с цър-
ковнославянския език. Превежда научна и художествена литература от 
руски и 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 книгата От 
разказа към мита (1997, в съавторство със Св. Черпокова) и на редица 
публикации в сборници и в специализирани периодични издания. Със-
тавител е на антологията Старогръцка лирика (2001). Професионални-
те ѝ занимания и интереси са в областта на митологията, фолклора, 
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античната литература и култура, западноевропейската литература, 
сравнителното литературознание, културологията. 

Гл. ас. д-р Радостина СТОЯНОВА (r.stoyanova@ue-varna.bg) е 
член на Катедрата по славянска филология на Санктпетербургския 
държавен университет, където води лекционни курсове по лексиколо-
гия, странознание на България, методика на обучението по български 
език, особености на разговорния стил на българския език, практически 
занятия по български език и др. Има дългогодишен опит като препода-
вател по български език в различни университети в Москва и Ереван. 
Работи в областта на терминологията, лингвокултурологията, общото и 
сравнителното езикознание и методиката на обучение по български 
език като чужд. Автор е на учебните пособия Български речев етикет 
(с еквиваленти на фразите на руски, арменски и английски език) (2012), 
Българско-руско-арменско-английски речник (2012), Разговорный бол-
гарский в диалогах (2015).  

Доц. д-р Красимира ЧАКЪРОВА (krchakarova@gmail.com) е ези-
ковед към Катедрата по български език във Филологическия факултет 
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Автор е на Фено-
менът стилистична грешка (как да откриваме и редактираме ковар-
ните сателити на нашата реч) (в съавторство с П. Костова, 1999), 
Помагало по българска морфология (2000), Аспектуалност и количест-
во (2003), Императивът в съвременния български език (2009). Научни-
те ѝ интереси са в областта на морфологията и стилистиката на съвре-
менния български език, сравнителната граматика на славянските езици, 
съпоставителната аспектология, методиката на преподаването на бъл-
гарски език като чужд. 

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 „Местоиме-
ния как средство выражения анафорической связи в болгарском и рус-
ском текстах“ е защитена през 1997 г. в Минск, Беларус. Хабилитаци-
онният ѝ труд (2013) е посветен на критически анализ на различните 
школи и подходи в когнитивната лингвистика и прилагането на тази 
оптика при лингвистичния анализ. Преподава морфология на съвре-
менния руски език, когнитивна лингвистика, теория и методология на 
превода. Сферата на научните ѝ интереси включва когнитивния подход 
в езикознанието, концептуалната метафора, лингвоконцептологията, 
съпоставителното езикознание, лингвистиката на текста, теоретични и 
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приложни проблеми на превода. Автор е на монографиите Местоиме-
ния и анафора в болгарском и русском текстах (2010) и Ракурси на 
когнитивната лингвистика (2016). Превежда от и на руски и английски 
език. 

Гл. ас. д-р Иван ЧОЛАКОВ е завършил славянска филология 
(езиков профил бохемистика) в Пловдивския университет „Паисий Хи-
лендарски“. Понастоящем е член на Катедрата по българска литература 
и теория на литературата към Филологическия факултет на същия уни-
верситет. Преподава методика на обучението по български език. Автор 
е на монографията Зараждане и развитие на методиката на обучени-
ето по български език (2016) и на десетки научни статии, публикувани 
у нас и в чужбина. 

Доц. д-р Жоржета ЧОЛАКОВА (gtcholakova@abv.bg) е препода-
вател по чешка литература и по славянски литератури към Катедрата 
по славистика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Би-
ла е лектор по български език и цивилизация в Провансалския универ-
ситет в Екс-ан-Прованс (1998 – 2002) и в Париж – 4, Сорбона (2009 – 
2010). Научните ѝ интереси са в областта на поетиката, тематологията, 
еволюцията на идеите, литературоведската компаративистика. Основ-
ните ѝ изследвания са върху чешката поезия на XIX и XX век. Доктор-
ската ѝ дисертация на тема „Чешкият сюрреализъм от 30-те години. 
Структура на поетическия образ“ („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 Лица-
та на човека в поезията на чешкия авангардизъм (1998). Превежда 
научна литература и поезия от чешки, френски и руски. 
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