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ПРИСЪДЕНИ НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ

Доктор на филологическите науки
ПЕНКА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА е доцент по
немскоезична литература и култура към катедра
„Германистика и нидерландистика” във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, доцент по европейска цивилизация и
немскоезична култура към катедра „Европеистика” на Русенския университет “Ангел Кънчев”
и координатор на Българо-румънския интеруниверситетски Европа Център (БРИЕ), Русе. П.
Ангелова е инициаторка и ръководителка на
Австрийската библиотека във В. Търново (от
1993 г.), на Център „Елиас Канети“ в Русе (от
1995 г.) и на Австрийската библиотека в Русе (от 2005 г.). Тя е една от
общo тримата носители на Почетния кръст за наука и култура на Република
Австрия (2002).
Публ.: Romanwelten. Studien zum Roman des 20. Jahrhunderts (В.
Търново, 1995); Ich sehe was, was du nicht siehst (St. Ingbert, 2002); студии
за Херман Брох, Роберт Музил, съвременна австрийска литература. Издателка на поредица Bibliotheca Austriaca в изд. ПИК, В. Търново; на Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft â Röhrig Universitätsverlag, St. Ingbert;
на двуезичното „Елиас Канети. Международно списание за трансдисциплинарни културологични изследвания”. Преводач e от немски на бълг. ез.
на произведения от Юра Зойфер, Елиас Канети, Макс Фриш, Франц Кафка,
Роберт Волф и др. Член е на Съюза на учените в България, на Международната асоциация на германистите (IVG), както и на управителния съвет
на дружество „Юра Зойфер” и на „Института за изследване и насърчаване
на австрийски и международни литературни процеси”.
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Научният труд на тема „Елиас Канети. Подстъпи към митологичното мислене” беше защитен пред СНС по литературознание на 22.
юни 2005 г. и е публикуван на нем. ез.: „Elias Canetti. Spuren zum mythischen
Denkens“, Paul Zsolnay, Wien 2005 (срв. рец. на Емилия Стайчева в тази
книжка и снимка на корицата – на гърба на списанието).

Доктор на филологическите
науки СТОЯН ПАНАЙОТОВ БУРОВ
е роден през 1951 г. През 1976 г. завършва
специалност Българска филология във
Великотърновския университет “Св. св.
Кирил и Методий”, а през 1982 г. защитава дисертация върху степените за сравнение в съвременния български език и
придобива научната степен “кандидат на
филологическите науки”. От 1984 г. работи във Великотърновския университет,
през 1990 г. се хабилитира за доцент по
съвременен български език. През 2005 г.
му е присъдена научната степен, “доктор
на филологическите науки”, след успешна защита на дисертационния труд
Езикова категоризация на предметността. Граматични класове и
категории на съществителното име в съвременния български език.
Неговите основни теоретични приноси са в областта на функционалната граматика, на теорията на семантичното взаимодействие и на теорията на категоризацията. Работи върху въпроси на българската граматика,
езиковата култура и лингвистичната прагматика, както и в областта на
лексикографията, речниковото дело, на обучението по български език като
роден и чужд език.
Автор и съавтор на 90 труда – статии, 3 монографии, учебници,
речници, помагала и др.
Чете лекционни курсове по морфология на съвременния български
език, лингвистична прагматика, теория на речевите актове, българска
лингвистична историография и др.

