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ÏÐÎÔ. Ä-Ð ÃÎ×Î ÃÎ×ÅÂ ÍÀ 65 ÃÎÄÈÍÈ
Проф. д-р Гочо Гочев е роден на
19 януари 1949 г. Възпитаник е на ВТУ
„Св. Св. Кирил и Методий“, завършва
специалност „Руска филология“ през
1972 г. След дипломирането си посвещава една година на учителската професия.
Пътят му на научен работник започва
през 1973 г., когато постъпва във Великотърновския университет като аспирант
по съвременен руски език.
През 1977 г. защитава кандидатска
(докторска) дисертация на тема Энантиосемия в современном русском литературном языке. През 1978 г.
е избран за асистент, през 1979 – за старши асистент, а от 1981 до
1989 г. е главен асистент в катедра „Руски език“ във Филологическия
факултет на ВТУ. От 1990 г. е доцент по славянски езици, а през
2012 г. получава научното звание професор.
Специализира в Русия през 1975, 1981, 1983 и 1991 г. През
1985–1987 учебна година е лектор по български език в Лвовския
държавен университет и в Киевския държавен университет (Украйна), където води занятия по практически български език и лекции
по съвременен български език. През периода 1997–2001 г. той преподава и във филиала на Русенския университет в гр. Силистра.
Проф. Гочев изнася лекционни курсове по словообразуване и
морфология, лексикология, лексикална семантика, синтаксис, и
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съпоставителна руско-българска лексикология в бакалавърските
програми. В магистърските програми има лекционен курс по невербална комуникация, а за докторантите в редовна форма на обучение
води специализиран курс по лексикална семантика.
Научната кариера на проф. Гочев е забележителна. Той е автор
и съавтор е на над сто монографии, студии, статии, речници, учебници, учебни помагала. Научните му интереси са в областта на руската и българската лексикология, семантиката и руската морфология.
Има значителни теоретични приноси в областта на съпоставителните
изследвания (български, руски, украински), в лексикографията и компютърната лингвистика. Някои от основните му публикации са:
Практическое пособие по русской орфографии (София, 1987), Антонимите в българския език (София, 1989); Русско-болгарский тематический словарь фразеологизмов (Велико Търново, 1994), Современный русский язык. Часть вторая. Морфология. (В. Търново, 2001);
Руско-български бизнес речник (София, 2009), Петезичен тематичен
бизнес речник. Български. Русский. English. Deutsch. Franзais. ( София,
2009), Словоформы и управление русских глаголов. Словарь-справочник (В. Търново, 2012) и др.
Не можем да пропуснем и редакторската работа на проф. Гочев
в 19 научни сборника и учебни пособия. Той е член на редколегията
на списание „Проглас“ (1992–2004) и на редакционния съвет на списание „Болгарская русистика“ (2000–2011). Впечатляваща е кариерата на проф. Гочев и в ръководните органи на университета.
Като ръководител на катедра „Руски език“ (сега „Русистика“) през
1990–1991 г. и 1995–2014 г. той е допринесъл съществено за съхранението на интереса към руския език и неговото изучаване, за усъвършенстването на работата на катедрата и за продължаващите контакти с руски висши училища и научни организации. Като заместник-декан на Филологическия факултет (2003–2007 и 2011–2014)
той е участва и в Научния съвет на факултета, а от 1995 г. е член на
Факултетския съвет.
Научният и творческият път на проф. Гочев е тясно свързан с
развитието на русистиката във Великотърновския университет,
страната и чужбина. Той е член на Дружеството на русистите в България от 1973 г., заместник-председател на Дружеството на русистите
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в България (2000–2011), а през 2007–2011 г. е член на Президиума
на Международната асоциация на преподавателите по руски език и
литература (МАПРЯЛ). Проф. Гочев е координатор от българска
страна на съвместен международен научноизследователски проект
„Славянските предлози в синхронен и диахронен аспект: морфология
и синтаксис“, разработван съвместно с Филологическия факултет
на МГУ „М. Ломоносов“, ръководител е и на научноизследователския
проект „Успореден корпус на руски и български текстове“ (http://
rbcorpus.com/). Той е ръководител и на много докторанти и
дипломанти, участва като официален рецензент и в редица процедури
по хабилитации.
През над четиридесетгодишната си дейност като научен работник и университетски преподавател проф. Гочев не спира да
доказва своята отдаденост на науката и перфекционизъм в знанието
и преподаването. Завидната му работоспособност, високият му професионализъм и категорично доказаните му управленски качества
са изградили неговия безспорен авторитет сред преподавателите във
ВТУ и русистите в страната и чужбина. Професионалният му подход
в преподавателската дейност и високите му постижения в областта
на науката продължават да предизвикват интерес към научна работа
сред младите хора, които в своето развитие могат да разчитат на
ценни съвети и безусловна подкрепа от негова страна.
Бъдете жив и здрав, професор Гочев!
Пожелаваме Ви бодрост и още много творчески успехи!
Ваня Иванова
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