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ПРИСЪДЕНИ НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ

На 4 април 2007 год. ВАК
присъди научното звание доцент по
специалност “История на испанската литература” на д-р Владимир Сабоурин.
Владимир Сабоурин е роден
през 1967 г. в Сантяго де Куба. Завършва специалностите “Българска
филология” и “Руска филология” в СУ
“Св. Климент Охридски”. През 1994 г.
защитава докторат на тема “Увод в
метаезика на Хумболтовата философия на езика”. От ноември 1994 г.
преподава във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” антична и западноевропейска литератури. От 2004 г. води лекции по история на испанската
литература и художествен превод от испански. От 2007 г. е доцент по
“История на испанската литература” към Катедра “Романистика”.
Вл. Сабоурин има научни публикации в България, Германия,
Австрия и Канада; участие в научни конференции в България, Полша,
Германия, Австрия и САЩ; гост-лектор на Университета на Федерална
провинция Саар, Саарбрюкен и на Калифорнийския университет, Бъркли; стипендиант е на Гьоте-Общество във Ваймар, на Германската служба за академичен обмен (DAAD), на Федералното министерство за наука
и комуникации на Република Австрия (BMWV) и на Фондация Роберт
Бош.
Доц. д-р Вл. Сабоурин е автор на пет научни монографични изследвания: „Увод в метаезика на Хумболтовата философия на езика”
(Самиздат, 1994), „Изследвания. Литература / Модерност. Теология. Кино” (2000), „Ляво и литературно” (2001), „След сюблима” (2003),
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„Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der literarischen Moderne“ (2003), „Произход на испанския пикаресков роман” (2006).

На 30 май 2007 год. Висшата
атестационна комисия присъди звание доцент по специалността “История на българската литература” на
Антония Велкова-Гайдаржиева.
Антония Велкова завършва “Българска филология” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” през 1993 г. и втора специалност “Журналистика”. Редовен докторант по история на българската литературна критика и наука (1994–1997 г.).
От 1998 г. е доктор с дисертация на тема
“Митологизацията и демитологизацията като критически опит на литературната ни наука (д-р К. Кръстев, Б. Пенев,
Вл. Василев)”. От 1996 до 2001 е хоноруван, а от 2001 редовен асистент,
старши асистент (2003), главен асистент (2004) в Катедра “Българска
литература” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. През 2001 г. получава
университетската награда за млади учени.
Научните £ интереси са в областите: история на българската литература и на литературната критика, литературна периодика, оперативна
литературна критика, проблеми на литературното митотворчество,
архетипни пластове на културата, скрити диалози в литературното пространство. Антония Велкова-Гайдаржиева е автор на десетки рецензии,
статии и студии върху проблемите на българската литература и критика,
както и на книгите: Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ
“Св. св. Кирил и Методий” (1999), Посмъртното слово като феномен
на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико
Търново: Слово (2000), Литературнокритически прочити (Паисий
Хилендарски, Хр. Ботев, Захари Стоянов, Ив. Вазов, П. П. Славейков,
П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Ел. Багряна, Н. Хайтов,
В. Попов, А. Германов). Велико Търново: Слово (2002), Васил Пундев

