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Гл.ас.д-рБориславБорисов(borisslav@seznam.cz)епреподавателпо
чешкиезиквКатедратапославистикакъмФилологическияфакултетна
Пловдивскияуниверситет„ПаисийХилендарски“.Авторенамонографи-
ятаБългарският и чешкият книжовен език презВъзраждането.Особе-
ностинакодификацията(2012),кактоинаучебницииучебнипомагала
побългарски език за средниякурс.Научнитемуинтереси са в областта
наисториятанакнижовнитеезици,съпоставителнотоезикознание,соци-
олингвистиката,методикатанаобучениетопобългарскиезик,методиката
начуждоезиковотообучение.

Гл.ас.д-рБогданДичев(BDichev@seznam.cz)ефилологбългаристи
бохемист,възпитаникнаВеликотърновскияуниверситет,Софийскияуни-
верситетинаКарловияуниверситетвПрага.Интереситемусасъсредото-
ченивобласттаналитературнатакомика,върхунеязащитаваидисерта-
циятасивПрагапрез2012г.(ModelykomickéhovHaškověrománu„Švejk”
vporovnání svrcholnýmisatirickýmidílybulharské, ruskéa srbskébeletrie).
РаботилекатоучителвСофияикатохоноруванлекторпобългарскиезик
вЗападночешкияуниверситетвПилзенивУниверситетанаПардубице.От
април2012г.работивсекция„Сравнителнифолклористичниизследвания“
наИЕФЕМ–БАН,главенасистентот2013година.


Ас.ГерганаИванова (gerganapd@abv.bg)епреподавателвКатедрата

пославистикакъмФилологическияфакултетнаПловдивскияуниверситет
„ПаисийХилендарски“.Водиупражненияпосръбскиипобългарскиезик
настудентислависти,българистиибалканисти.

Д-р Росина Кокудева (rosina_bg@yahoo.com) е завършила славянска
филология(бохемистика)вПловдивскияуниверситет„ПаисийХилендар-
ски“.Научнитеѝинтересисавобласттанадетскаталитература,фолклори-
стиката,съпоставителнитепроучванияначешкатаибългарскатаприказна
проза.Дисертациятаѝенатема„Проекцииифункционираненафолклор-
ния приказен модел в детското творчество на Божена Немцова и Ангел
Каралийчев(наблюдениявърхуприказките)“.Работикатохоноруванпре-
подателпочешкалитературакъмКатедратапославистикавПловдивския
университет„ПаисийХилендарски“.

Доц. д-р Ива Mалкова (Iva Málková, iva.malkova@osu.cz) е доцент
докторвКатедрата по чешка литература и литературознание къмФило-
софскияфакултетнаОстравскияуниверситет.Изследователскитеѝинте-
ресисавобласттаначешкаталитературанаХХвек,особенонапоезията
след1945г.АвторенамонографиятаВтърсененаВилемЗавада(Hledání
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VilémaZávady,2003),азапоредицата„Ческакнижнице“подготвииздание-
тоСтихотворениянаВилемЗавада(BásněVilémaZávady,2007),къмпоре-
дицатаПолифония(Vícehlasí)издадеКореспонденциятанаВилемЗавада
(KorespondenceVilémaZávady, 2007), а заедно сДаниелРжехак–книга-
таЛичносттаитворчествотонаВилемЗавадавбиблиографскиданни
(OsobnostadíloVilémaZávadyvbibliografickýchdatech,2006).Тяесъав-
торнаЛитературенречникнаСевернаМоравияиСилезия(Slovníkseverní
MoravyaSlezska,2001),написалаеняколкоглавизамонографиятанаСва-
таваУрбановаКоординатинаместата(Souřadnicemíst,2003),речникови
статиизаКултурно-историческаенциклопедиянаСевероизточнаМоравия
иСилезия(KulturněhistorickáencyklopedieSlezskaaseverovýchodníMoravy,
2005,2013).Къмпоредицата„Ческакнижнице“издаваСтихотворенияна
ФрантишекХрубин(BásněF.Hrubína,2010),авиздателство„Хост“–кни-
гатаАдресатФрантишек Хрубин (Adresát František Hrubín, 2010). През
2011г.публикувамонографиятаФрантишекХрубин(изархинытефондо-
ве)(FrantišekHrubín(zarchivníchfondů).ЧлененаредколегиятанаЛите-
ратурнияархив.

Доц. д-р ЯнМалура (JanMalura, jan.malura@osu.cz) е преподавател
вКатедрата по чешка литература и литературознание къмФилософския
факултетнаОстравскияуниверситет.Научнитемуинтересисавобластта
настаратачешкалитература,най-вечеотпериоданаХуманизмаибарока.
Среднай-новитемунаучнимонографиисакнигитеПеснинаемигранти-
теотследбилохорскияпериод1670–1750(Písněpobělohorskýchexulantů
(1670 – 1750), 2010) иПейзажът. Изобразяване на пространството в
литературатаиизобразителнотоизкуство(Krajina.Vytvářeníprostoruv
literatuřeavýtvarnémumění;всъавторствосМартинТомашек,2012).

Докт.ЯкубМикулецки(jakub.mikulecky@abv.bg)едокторантпочешка
литературакъмКатедратапославистикавПловдивскияуниверситет„Паи-
сийХилендарски“.Научнитемуинтересисавобласттанаъндърграунда.

Доц.д-рНиколайНейчев(neychev@abv.bg)епреподавателкъмКате-
дратапорускафилологиявПловдивскияуниверситет„ПаисийХилендар-
ски“,четелекциипорускакласическалитература.През1997г.защитава
докторскадисертациянатемаВлияниенадогмато-мистичнатаортодок-
сиявърхукъснототворчествонаФ.М.Достоевски.Хабилитационният
мутрудепосветеннахристиянскатаидеологемностнарускиялитературен
логос(РускиятлитературенмесианизъмнаХІХвек).Авторенаредица
публикациивБългарияичужбина,посветенинаидейнатапоетологияна
рускатакласическалитература.Основнитемунаучниинтересисанасоче-
никъмпроблемитенарускиялитературенмесианизъмивчастносткъм
творчествотонаФ.М.ДостоевскииН.В.Гогол.Авторенамонографиите:
Ф.М.Достоевски–Тайнственатапоетика(Пловдив,2001),преведенаи
издаденавРусия(ТаинственнаяпоэтикаФ.М.Достоевского.Екатерин-
бург,2010);ЛитератураиМесианизъм.Рускотолитературномесианство
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презХІХ век (Пловдив, 2009).Двапъти еносителнаНаградата за лите-
ратурнакритиканаДружествотонапловдивскитеписатели(2002,2009),
кактоинаНаградатазависокитворческипостиженияиприносвразвитие-
тонабългаро-рускитекултурнивръзки„Золотаямуза“(2003).

Доц. д-рМартинПиларж (Martin Pilař, martin.pilar@osu.cz)  работи
вКатедрата по чешка литература и литературознание къмФилософския
факултетнаОстравскияуниверситетивИнститутапорегионалниизслед-
ваниянаФилософскияфакултетнаОстравскияуниверситет.Преподаваи
вунивреситетавГлазгоу.Научнитемуинтересисапредимновобласттана
съвременнатачешкалитература.УчаствакатоавторнастудиивРечникна
чешкияроман1945–1991(Slovníkčeskéhorománu1945–1991,1992),Речник
начешкатапроза1945–1994(Slovníkčesképrózy1945–1994,1994),Реч-
никначешкитеписатели(Slovníkčeskýchspisovatelů1–2,1995,1998)ив
двутомнияречникКултурноисторческаенциклопедиянаСилезияиСеверо-
източнаМоравия(KulturněhistorickáencyklopedieSlezskaaseverovýchodní
Moravy,2005).АвторенакнигитеОпитзажанровадиференциациянараз-
каза(Pokusožánrovévymezenípovídky,1994),Чешкиятцикълразказипрез
ХХвек(PodobyčeskéhopovídkovéhocykluveXX.století,2008),Ъндърграунд.
Студиивърхучешкиялитературенъндърграунд(Underground.Kapitolyo
českémliterárnímundergroundu,1999,2-роизд.2002),Вкърпавързано,или
заклишетовлитературата(VrabecvhrstianebKlišévliteratuře,2005).

ИванкаРомова(vanq_romova@abv.bg)езавършилаславянскафилоло-
гиявПловдивскияуниверситет„ПаисийХилендарски“.Защитавадиплом-
наработанатема,,ЖенатаписателвчешкаталитературанаXIXв.“.

Гл. ас. д-р Зденек Смолка (Zdeněk Smolka, Zdenek.Smolka@osu.cz)
работи вКатедрата по чешка литература и литературознание къмФило-
софския факултет на Остравския университет и в Института по регио-
налниизследваниянаФилософскияфакултетнаОстравскияуниверситет
катозаместник-директор.Професионалнитемуинтересисасъсредоточе-
нивърхурегионалнатакултураилитература,особенонаЧешкаСилезия.
АвторенамонографиязапоетаПетърБезруч(Поетътмеждулегендите,
митаиреалността.СтранициотлитературатазаПетърБезруч(Básník
mezilegendami,mýtemarealitou.KapitolyzliteraturyoPetruBezručovi,2000).
СъставителенавторотоизданиенаКултурноисторческаенциклопедияна
СилезияиСевероизточнаМоравия(KulturněhistorickáencyklopedieSlezska
aseverovýchodníMoravy,2013).

Гл.ас.д-рМартинТомашек(MartinTomášek,Martin.Tomasek@osu.cz)
епреподавателвКатедратапочешкалитератураилитературознаниекъм
ФилософскияфакултетнаОстравскияуниверситет.През2006г.еиздадена
дисертациятамуПрез лабиринта натворчеството наК.М.Чапек-Ход
(LabyrintemdílaK.M.Čapka-Choda).Понастоящемнаучнитемуинтереси
савобласттанапейзажа,респективноизобразяваненаприродния,град-
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скияипромишленияенвиронмънтвчешкаталитературанаXIXиначалото
наXXв.ВсъавторствосЯнМалураиздавадвемонографии,посветенина
конструираненапространствотовлитературатаиизобразителнотоизку-
ство:Градът(Město,2011)иПриродата(Krajina,2012).

Ас. Катерина Томова (tyka@abv.bg) е преподавател по съвременен
чешкиезиквКатедратапославистикакъмПловдивскияуниверситет„Паи-
сийХилендарски“.Завършваспециалността„Славянскафилология“(бохе-
мистика)през1990г.вСофийскияуниверситет„Св.КлиментОхридски“.
Специализира в Карловия университет в Прага. Научните ѝ интереси и
публикациисаосновновсфератаначуждоезиковотообучение,сравнител-
нотославянскоезикознаниеикогнитивнаталингвистика.

Проф.д-рСватаваУрбанова(SvatavaUrbanová,svatava.urbanova@osu.
cz) епреподавателвКатедратапочешкалитератураилитературознание
къмФилософскияфакултетнаОстравскияуниверситет.Научнитеѝинте-
ресисавобласттанасъвременнатачешкалитератураинарегионалната
проблематика(монографиитеРегионбезграници/Regionbezhranic,2001;
Координатинаместата/Souřadnicemíst,2003),налитературатазадеца
июноши(Меандрииметаморфозинадетскаталитература/Meandrya
metamorfózydětské literatury, 2003;Седемключа заотварянена литера-
туратазадецаиюношиот90-тегодининаХХвек/Sedmklíčůkotevření
literaturyprodětiamládež90.letXX.století,2004;Фигурииконфигурации
/Figuryafigurace,2010).Чешко-испанскоизданиеекнигатаѝДвижения
(Pohyby/Movimientos,2010).Изследваисториятаначешкатаисловашката
литератураслед1945г.Авторенаредицалексикографскииенциклопедич-
ниречниковистатии.

Доц. д-рЮлианаЧакърова (jchakarova@yahoo.com) е русист езико-
ведвКатедратапорускафилологиявПловдивскияуниверситет„Паисий
Хилендарски“.ДокторскатаѝдисертациянатемаМестоимениякаксред-
ствовыраженияанафорическойсвязивболгарскомирусскомтекстахе
защитенапрез1997г.вМинск,Беларус.Хабилитационниятѝтруд(2013)е
посветеннакритическианализнаразличнитешколииподходивкогнитив-
наталингвистикаиприлаганетонатазиоптикаприлингвистичнияанализ.
Преподаваморфологияна съвременниярускиезик, когнитивналингвис-
тика,теорияиметодологиянапревода.Сфератананаучнитеѝинтереси
включвакогнитивнияподходвезикознанието,концептуалнатаметафора,
лингвоконцептологията,съпоставителнотоезикознание,лингвистикатана
текста,теоретичнииприложнипроблеминапревода.Авторенамоногра-
фиитеМестоименияианафоравболгарскомирусскомтекстах(2010)и
Ракурсинакогнитивнаталингвистика (2015).Превеждаотинарускии
английскиезик.
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Доц.д-рЖоржетаЧолакова(g_tcholakova@abv.bg)епреподавателпо
чешкалитератураиславянскилитературивКатедратапославистикакъм
Пловдивскияуниверситет„ПаисийХилендарски“.Билаелекторпобъл-
гарскиезикицивилизациявПровансалскияуниверситетвЕксанПрованс
(1998–2002)ивПариж–4,Сорбона(2009–2010).Научнитеѝинтересиса
вобласттанапоетиката,тематологията,еволюциятанаидеите,литературо-
ведскатакомпаративистика.Основнитеѝизследваниясавърхуромантизма
иавангардизмавчешкаталитература.Докторскатаѝдисертациянатема
Českýsurrealismus30.let.StrukturabásnickéhoobrazuезащитенавъвФило-
софскияфакултетнаКарловияуниверситетвПрагапрез1993г.иеизда-
дена(Praha,1999).СъставителипреводаченакнигатаКарелХинекМаха
илиГласътнападналатаарфа(1993),авторенамонографиятаЛицата
начовекавпоезиятаначешкияавангардизъм(1998).Превеждапоезияот
чешкиифренскиезик.

Гл.ас.д-рТаняЯнкова(sulamittania@abv.bg)епреподавателпочешка
литератураи славянски литератури къмКатедратапо славистика вПло-
вдивскияуниверситет„ПаисийХилендарски“.Докторскатаѝдисертация
имакнижноиздание–ПовествователнипрактикивразказитенаЯнНеру-
да(2010).НаучнитеѝинтересисавобласттаначешкатапрозанаXIXв.
ПонастоящемелекторпобългарскиезиквКарловияуниверситетвПрага.


