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ХристинаБалабанова(balabanova_k@abv.bg)еединотавторите(заед-
носИ.ПавловиВ.Тодоров)наИсторияначешкаталитература.Втора
част(1989),къдетоимаочеркзачешкаталитературамеждудветесветовни
войни.Защитавадокторатнатема„Къмпоетикатанабългарскатаичешка-
талиризиранапрозаследПърватасветовнавойна“(1978)исехабилитира
(1993)вИнститутазалитератураприБАН.Презпериода1992–1993г.е
директорнаБългарскиякултуренинститутвПрага.Литературоведскитеѝ
публикациивбългарски,чешкиисловашкипериодичниизданияинаучни
сборницизасягатпроблемитеначешкиялитературенмодернизъмиаван-
гардизъм(вславянскииевропейскиконтекст),напреводаирецепциятана
междувоеннатачешкалитературавБългария,насравнителнотославянско
литературознаниеикомпаративистикатакатоцяло.Съставителнабългаро-
словашкиянаучен сборникЕзицитена европейскатамодерност (2000);
участвакатосъставител,редакториавторнапослесловипредговорвбъл-
гарските книжни издания: Ф. К. Шалда. Безсмъртие на творчеството
(1984)иЯнМукаржовски.Студиипотеориянаизкуството(1993).През
1990г.енаграденасмедал„КарелЧапек“отМинистерствотонакултурата
наЧехословашкатафедеративнарепубликазапопуляризираненатворчест-
вотонаписателя.

Борислав Борисов (borisslav@seznam.cz) е главен асистент доктор в
КатедратапославянскафилологиякъмФилологическияфакултетнаПло-
вдивския университет „ПаисийХилендарски“.Преподавател е по чешки
език.АвторенамонографиятаБългарскиятичешкияткнижовенезикпрез
Възраждането.Особеностина кодификацията (2012), кактои на учеб-
ницииучебнипомагалапобългарскиезикзасредниякурс.Научнитему
интересисавобласттанаисториятанакнижовнитеезици,съпоставител-
нотоезикознание,социолингвистиката,методикатанаобучениетопобъл-
гарскиезик,методикатаначуждоезиковотообучение.

Стоян Буров (stobur@abv.bg) е професор доктор на филологически-
тенаукивъвВеликотърновскияуниверситет„Св.св.КирилиМетодий“,
член-кореспондентнаБАН.Научнитемуинтересисавобласттанабългар-
скатаграматика,езиковатакултураилингвистичнатапрагматика,лексико-
графията,обучениетопобългарскиезиккаточуждезик.Основнитемутео-
ретичниприносисавобласттанафункционалнатаграматика,натеорията
насемантичнотовзаимодействиеинатеориятанакатегоризацията.Автор
енамонографиитеСтепенитезасравнениевсъвременниябългарскиезик
(1987),Формиизначениенасъществителнотоиме(Согледпредимнона
категориятачисло)(1996),Познаниетовезиканабългарите.Граматично
изследваненаконцептуалнатакатегоризациянапредметността(2004),
кактоинаредицаучебницииучебнипомагалапобългарскиезик.Участва
катосъавторнаречницииенциклопедии.
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СевдалинаВелева (Sevdalina.Veleva@upce.cz) е докторант къмКате-
драта по южнославянски и балкански езици и литератури към Универ-
ситета в Пардубице. Завършила е славянска филология (бохемистика) в
Пловдивскияуниверситет„ПаисийХилендарски“.

МаргретаГригорова(margretag@yahoo.com)едоцентдокторнафило-
логическите науки във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий“,преподавателпославянскилитератури.Защитилаедокторати
затворчествотонаБолеславПрус(1995)иДжоузефКонрад(2014).Авторе
нанаучнитемонографииХоризонтиипътищанаполскатаидентичност
(2002), Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полска-
та литература (2003),ДжоузефКонрад.Творецъткатомореплавател.
Литератураипреселение(2011),кактоинамножествостудии,статии,пре-
води.Презпоследнитегодининаучнитеѝинтересисасвързанистематаза
ересите,кактоисмигрантскатаиномадскатапроблематикавтворчеството
наДжоузефКонрад,ГуставХерлинг-Груджински,РишардКапушчински,
ЧеславМилош,ОлгаТокарчук.Член енаполскотодружествонаконра-
дистите и намеждународното дружество на чуждестранните полонисти.
ПревелаеРоднатаЕвропанаЧеславМилош,съвместносМираКостова.

ВенциславаДимитроваезавършилаславянскафилология(бохемисти-
ка)вПловдивскияуниверситет„ПаисийХилендарски“.

Маргарита Димитрова (margovd@abv.bg) е доктор по методика на
обучениетопобългарскиезикилитература,преподавателвМедицинския
университетвгр.Пловдив–ДЕСО.През2012г.защитавадокторскадисер-
тация на тема „Религиозният синкретизъм като културна памет в извън-
класнитеформиполитература8.–9.клас(поматериалиотселоБаните,
Смолянскаобласт“.Научнитеѝинтересисавобласттанаинтерактивните
форминаработапобългарскиезикилитература.

ДаниелаЗапрянова(dannybg@abv.bg)езавършилаславянскафилоло-
гия(бохемистика)вПловдивскияуниверситет„ПаисийХилендарски“.

Диана Иванова (dpivanova@abv.bg) е професор доктор на филоло-
гическите науки към Катедрата по български език във Филологическия
факултетнаПловдивскияуниверситет„ПаисийХилендарски“.Научнитеѝ
интересисавобласттанаисториятаитеориятанакнижовнитеезици,стан-
дартологията,социолингвистиката,текстологиятаилингвистикатанабиб-
лейскиятекст,славянскитекултурнииезиковивръзкиидр.Авторенанад
250публикации,междукоито18книги(монографиииучебници).Носи-
теленанаградатанафондация„Пигмалион“занаучноизследователскаи
преподавателска дейност, както и на другинационалниимеждународни
награди(наСБУ,наПознанскияуниверситет„АдамМицкевич“).Членна
СБУизам.-председателнаКомисиятазаславянскикнижовниезицикъм
Международниякомитетнаславистите.
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ДиманаИванова(dimanaiv@abv.bg)езавършилаславянскафилология
(бохемистика)ифренскафилологиявСУ„Св.КлиментОхридски“.През
2011г.защитавадокторатвКарловияуниверситетвПраганатема„Kon-
cepcelyrickéhosubjektuvpoeziičeskýchdekadentůvsrovnávacímaspektu“.
Двапътиеносителнанаградата замладичешкипреводачиотконкурса
„ПостъпкитенаГригорЛенков“,организиранотЧешкияцентървСофия
(2002,2006).ПревелаеотсловашкиезиккнигатанаПетерБилиСветият
демон (2011) и от чешки –Една дълга нощ в Бискупов (2011) на Тереза
Рийдълбаухова.АвторенастихосбиркатаПоканазабаща (2012).Нейни
стиховесапреведениипубликуванинаанглийскиезик.

РосинаКокудева(rosina_bg@yahoo.com)езавършилаславянскафило-
логия(бохемистика)вПловдивскияуниверситет„ПаисийХилендарски“.
Понастоящем е докторант към ФСлФ на СУ „Св. Климент Охридски“.
Тематанадисертационнияѝтруде„Проекцииифункционираненафол-
клорнияприказенмоделвдетскототворчествонаБоженаНемцоваиАнгел
Каралийчев (наблюдения върху приказките)“. Научните ѝ интереси са
вобласттаначешкатаибългарскатаприказнапрозапрезXIXиXXвек,
кактоинасравнителнотолитературознание.

Йордан Костурков (ykosturkov@yahoo.com) е доцент доктор към
КатедратапоанглийскафилологиянаПловдивскияуниверситет„Паисий
Хилендарски“.АвторенамонографиитеРефлексии:КнигитенаАмалтея
(2010)иАспектинамодерносттавроманитенаУилаКатър(2011).Науч-
нитемуинтересисавобласттанаамериканскаталитература,английската
литература,постмодернизма,теориятаипрактикатанапревода.Превеле
редицаавтори,катоГорВидал,ЛидияДейвис,ДжеръмК.Джеръм,Ерика
Джонг,УилаКатър,ОливияМанинг,НорманМейлър,ЕднаО’Брайън,Син-
тияОзик,СоняРув,РичардРусо,МюриълСпарк,ЛорънсСтърн,ЕдитУор-
тън,МадоксФорд,РичардХюз.

ЕваКрасковска(EwaKraskowska,ewa.kraskowska@gmail.com)епрофе-
соркъмКатедратапополскафилологиявУниверситета„АдамМицкевич“
вПознан.АвторенамонографиитеТворчествотонаСтефанТемерсон–
двуезичностилитература(TwórczośćStefanaThemersona–dwujęzyczność
aliteratura,1989),Читателяткатожена.Залитературатаитеорията
(Czytelnikjakokobieta.Wokółliteraturyiteorii,2007),ЗофияНалковска(Zofia
Nalkowska,1999),СестритеБронте(SiostryBrontë,2006).Каторедактор
исъставителучаствавизданиятаНаписаноотжени.Запроблемитена
женскатапрозаотмеждувоеннияпериод(Pióremniewieścim.Zproblemów
prozykobiecejdwudziestoleciamiędzywojennego,1999,2003)иУбийството
надетевевропейскаталитератураикултура(Zabójstwodzieckawlitera-
turzeikulturzeeuropejskiej,2014).

mailto:rosina_bg@yahoo.com
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Елена Крейчова (Elena Krejčová, elena.krejcova@gmail.com) е главен
асистентдокторвКатедратапославистикакъмФилософскияфакултетна
Масариковияуниверситет,Бърно,Чехия.Преподавателепопрактически
българскиезикичетелекционникурсовепостаробългарскиезик,потео-
ретичнаграматиканаюжнославянскитеезициипоисторическаграматика
наславянскитеезици.Завършилаеславянскафилология(бохемистика)и
английскафилологиявСУ„Св.КлиментОхридски“.През1999г.защитава
докторскадисертациявобласттана старобългаристиката вМасариковия
университетвБърнонатема„Slovoslednézměnyvbulharskýchasrbských
církevněslovanskýchpamátkáchz12.a13.století“.Научнитеѝинтересиса
вобласттанасравнителнотославянскоезикознание,психолингвистиката,
старобългаристиката, теорията и практиката на превода, обучението по
български езиккаточужд.Автор енамножествонаучнипубликациипо
съпоставителноезикознание,начешко-българскиречници(Česko-bulhar-
skýprávnickýslovník,2014,Česko-bulharskýtematickýslovník(súkolynapro-
cvičování slovní zásoby“,2014),наРъководство заобучениепобългарска
стилистика(Příručkaprovýukubulharskéstylistiky,2014),науеббазирани
курсовезачуждестраннистудентибългаристикъмМасариковияуниверси-
тет,съставителенаантологиятаРодихмесмезмейове.Антологиянамодер-
ниябългарскиразказ(Narodilijsmesejakodraci.Antologiebulharskémoder-
nípovídky,2003).Превеждахудожественаиспециализираналитература.

МихаелаКузмова(kuzmovam@abv.bg)eглавенасистент,преподавател
почешкиезиквЮЗУ„НеофитРилски“,Благоевград.Завършилаеспеци-
алността„Славянскафилология“(бохемистика)вСУ„Св.КлиментОхрид-
ски“.Научнитеѝинтересисавобласттаначешкотоезикознание,съпоста-
вителнотославянскоезикознание,лексикологията.

ЕлицаМариноваезавършилаславянскафилология(профилсръбскии
хърватскиезик)вПловдивскияуниверситет„ПаисийХилендарски“.

ВераМаровска(vmarovska@uni-plovdiv.bg)едоцентдокторнафило-
логическитенаукикъмКатедратапобългарскиезиквъвФилологическия
факултетнаПловдивскияуниверситет„ПаисийХилендарски“.Научните
ѝинтересисавобласттанаморфологиятаистилистикатанабългарския
език.АвторенамонографиитеСтилистиканасъвременниябългарскиезик
(1998),Новобългарскиятперфект–функционалниметаморфози итео-
ретичнипредизвикателства(2005),Референцияиреферираневсветана
езика (2013).Удостоенаеснаграданафондация„Пигмалион“запринос
къмфилологията(2010).

ЯкубМикулецки (JakubMikulecký, jakub.mikulecky@abv.bg)едокто-
рантпочешкалитературакъмКатедратапославянскафилологиявПло-
вдивскияуниверситет „ПаисийХилендарски“.Тематанадокторскатаму
дисертацияе„ЕгонБонди,илизапоетикатаначешкияъндърграунд“.

mailto:elena.krejcova@gmail.com
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ЙоаннаМлечко(JoannaMleczko,asiam23@op.pl)еглавенасистентдок-
торвШльонскияуниверситет(Катовице,Полша),Филологическифакул-
тет,Институтпославянскафилология.Завършилаеславянскафилология
(българистика)вЯгелонскияуниверситет.ЗащитавадокторатвъвФилоло-
гическияфакултетнасъщияуниверситетпрез2000г.Тематанадисерта-
циятаѝе„Думаиобред.Изюжнославянскитепролетниобредивъзоснова
на българския обред лазаруване“.Научните ѝ интереси са в областта на
българскотоезикознание,насловообразуването,наетнолингвистиката,на
теориятанапревода.

НиколайНейчев(neychev@abv.bg)едоцентдокторкъмКатедратапо
рускафилологиявПловдивскияуниверситет„ПаисийХилендарски“,пре-
подавателпорускакласическалитература.През1997г.защитавадоктор-
скадисертациянатема„Влияниенадогмато-мистичнатаортодоксиявърху
късното творчествонаФ.М.Достоевски“.Хабилитационниятму труд е
посветен на християнската идеологемност на руския литературен логос
(РускиятлитературенмесианизъмнаХІХвек).Авторенаредицапубли-
кациивБългарияичужбина,посветенинаидейнатапоетологиянаруската
класическа литература.Основнитему научни интереси са насочени към
проблемитенарускиялитературенмесианизъмивчастносткъмтворчест-
вотонаФ.М.ДостоевскииН.В.Гогол.Авторенамонографиите:Ф.М.
Достоевски–Тайнственатапоетика(Пловдив,2001),преведенаиизда-
денавРусия (ТаинственнаяпоэтикаФ.М.Достоевского.Екатеринбург,
2010);ЛитератураиМесианизъм.Рускотолитературномесианствопрез
ХІХвек(Пловдив,2009).Двапътиеносителнанаградатазалитературна
критиканаДружествотонапловдивскитеписатели(2002,2009),кактоина
Наградатазависокитворческипостиженияиприносвразвитиетонабъл-
гаро-рускитекултурнивръзки„Золотаямуза“(2003).

ВелинПетров(velindimitrov@abv.bg)еглавенасистентдокторвКате-
драта по съвременен български език въвВеликотърновския университет
„Св.св.КирилиМетодий“.Завършилебалканистика(2009г.)итрансла-
тологиясновогръцкиезик(2010г.)въвВТУ„Св.св.КирилиМетодий“,от
2014г.едокторпофилология(съвременнабългарскалингвистика).Работи
вобласттанасъвременнотобългарскоезикознание,граматикатанабългар-
скияезик,историятанабългарскияезик,сравнителнотобалканскоезико-
знание,езиковатакултура.АвторенамонографиятаСъбирателнитеимена
вбългарскияезик(Всъпоставкасдругибалканскиезици)(2015).Частеот
екипа на проекта „Българистично лингвистично наследство.Портрети и
творбинабългарскиичуждестранниучени“(www.e-nasledstvo.com).

КичкаПешевапоспециалностебиблиограф.РаботилаевНародната
библиотека„ИванВазов“–Пловдив.От1968г.сезанимавассбиблиог-
рафскиобзорииизследвания,кактоислитературнакритикапредимноза
българскиписатели.АвторенакнигатаНаказаниталанти (1993),която
е посветена на 25 български писатели, пострадали от комунистическия
режим.

mailto:asiam23@op.pl
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ЖанаСтанчева(jana_stancheva@abv.bg)еглавенасистентдокторкъм
Катедрата по славянско езикознание в СУ „Климент Охридски“ и към
Катедратапо славянскафилология вПУ„ПаисийХилендарски“.Дисер-
тационниятѝтруденатема„Народномедицинскалексикавбългарскатаи
полскатаезиковакартинанасвета“иезащитенпрез2013г.вСофийския
университет.Научнитеѝинтересисавобласттанакогнитивнатасеманти-
ка,наизследваниятанаезиковатакартинанасвета,натеориятазаконцеп-
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