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Петя Йорданова КОНАКЧИЕВА (Petya Yordanova
Konakchieva) – доцент, доктор, преподавател в катедра „Предучилищна педагогика“, Педагогически факултет във ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“. Научни интереси: педагогика на взаимодействието
„дете – среда“, предучилищна педагогика, дидактика на висшето
педагогическо образование. Научна продукция: монографии, учебници, учебни помагала, студии, статии и доклади. Съавтор на педагогическа система „Моливко“ за предучилищно възпитание и подготовка, одобрена от МОН. Монографии: Синергетични идеи в педагогиката на взаимодействие „дете – среда” // Sinergetichni idei v
pedagogikata na vzaimodeystvie „dete – sreda” (2013). Членство в научни организации: член на Съюза на учените в България.
Рени Георгиева ХРИСТОВА-КОЦЕВА (Reni Georgieva
HRISTOVА-KOTSEVА) – доцент, доктор, преподавател в катедра
„Предучилищна педагогика“, Педагогически факултет във ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“. Научни интереси: предучилищна педагогика,
педагогика на ранното детство, технологии на играта, интерактивни
технологии за предучилищна възраст, педагогически аспекти на дейността по интереси и половата идентификация на децата от предучилищна възраст. Научна продукция: три книги и над 80 публикации.
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Галя Йорданова БОНЕВА (Galya Yordanova BONEVА) –
професор, доктор, преподавател в катедра „Педагогика“, Педагогически факултет във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научни интереси: теория на възпитанието и дидактика, основи на началната училищна педагогика, педагогическа социология, социално-педагогически тренинг, работа с изоставащи и отпадащи ученици. Научна
продукция: осем книги и над 80 публикации.
Мила Христова ГЪЛЪБОВА-МАРИНОВА (Mila Hristova
GALABOVА-MАRINOVА) – главен асистент, доктор, преподавател във филиал гр. Враца към ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”.
Научни интереси: български език и литература в начален етап на
основно образование, словесен фолклор и литература за деца, читателски компетенции в училищното детство, приложно-методически
разработки за обучението по БЕЛ в начално училище. Научна продукция: статии за детското словесно общуване и творчество.
Елица Иванова АЛЕКСАНДРОВА (Elitsa Ivanova
АLEKSАNDROVА) – асистент във филиал гр. Враца към ВТУ
”Св. св. Кирил и Методий”. Научни интереси: рисунката като средство за себеизразяване на детето в предучилищна и начална възраст,
развитие на творчеството и интелекта чрез изобразителното изкуство, опознаване и изследване на формата, чрез интерактивни методи
на обучение.
Деница Христова РУСЕВА (Denitsa Hristova RUSEVА) –
магистър. Работи в гр. Мюнхен, Германия, в детска градина по
системата на Мария Монтесори. Изследва и ръководи развитието
на десет деца от различни страни (България, Полша, Унгария).
Мариана Гатева МАНДЕВА (Mariana Gateva MАNDEVА)
– доцент, доктор на науките, преподавател в катедра „Начална училищна педагогика“, Педагогически факултет във ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“. Научни интереси: насърчаване четенето в началното
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училище, продължаваща квалификация на началния учител. Научна
продукция: учебници, учебни помагала по методика на обучението
по български език и литература в 1. – 4. клас.
Марта Симеонова НИКОЛОВА (Marta Simeonova
NIKOLOVА) – докторант по методика на обучението по български
език и литература в 1. – 4. клас, катедра “Начална училищна педагогика”, Педагогически факултет във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
Ренета Пенкова МИНЧЕВА (Reneta Penkova MINCHEVА) – докторант по методика на обучението по български език и
литература в 1. – 4. клас, катедра “Начална училищна педагогика”,
Педагогически факултет във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
Нина Иванова НАЧЕВА-МАРКОВСКА (Nina Ivanova
NАCHEVА-MАRKOVSKА) – доцент, доктор, преподавател в катедра “Музика”, Педагогически факултет във ВТУ “Св. св. Кирил
и Методий”. Научни интереси: солфежна методика, теория на музиката и методика на музикалното възпитание; корепетиторска дейност
и ръководство на самодейни хорови състави.
Стефания Иванова БЕЛОМЪЖЕВА-ДИМИТРОВА
(Stefaniya Ivanova BELOMAZHEVА-DIMITROVА) – главен
асистент, доктор, преподавател в катедра “Теория и методика на
физическото възпитание”, Педагогически факултет във ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“. Научни интереси: кинезитерапия и двигателна рехабилитация на деца и възрастни, класически и рефлекторен
масаж, теория и методика на физическото възпитание, фукционално
възстановяване след травми, адаптирана физическа активност,
физическо възпитание и спорт за деца със специални образователни
потребности. Преподавани учебни дисциплини: кинезитерапия, класически масаж, точков масаж в спорта, адаптирана физическа активност, текуща педагогическа практика по физическо възпитание и
спорт при деца със специални образователни потребности, туризъм,
алпинизъм. Специализация – ориентиране и зимни спортове.
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Мартин Руменов СТОЙЧЕВСКИ (Martin Rumenov
STOYChEVSKI) – бакалавър по „Педагогика на обучението по физическо възпитание”, Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий”. Научни интереси: теория и методика на физическото
възпитание, адаптирана физическа активност, профилактика на детското здраве чрез средствата на физическото възпитание, спорт за
високи спортни постижения.
Анелия Цакова ГЪРБАЧЕВА (Аneliya Tsakova GARBАCHEVА) – професор, доктор на науките, преподавател в катедра
„Начална училищна педагогика“, Педагогически факултет на ВТУ
“Св. св. Кирил и Методий”. Научни интереси: специална педагогика
и психология, интеграция на деца със специални образователни
потребности, подготовка на учители и ресурсни учители, методики
за функционално оценяване на развитието.
Светослав Ивайлов ЗАШЕВ (Svetoslav Ivaylov ZАSHEV) –
докторант в катедра „Начална училищна педагогика“, Педагогически
факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Участник е в национални и международни изследователски проекти. Научни интереси:
инклузивно образование, специална педагогика и модели на кообучение.
Красимира Петрова КОЛЕВА-МИНЕВА (Krasimira
Petrova KOLEVА-MINEVА) – професор, доктор на науките, преподавател във Философски факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Научни интереси: психология на развитието, психология на
рисковото и асоциалното поведение, психология на социалната работа.
Научна продукция: Социално-психологичен тренинг: теория, методика, практика”. Велико Търново, 2015 // Sotsialno-psihologichen trening:
teoriya, metodika, praktika”. Veliko Tarnovo, 2015; Деца, реинтегриране
в семейства на близки и роднини”. Велико Търново, 2015 // Detsa,
reintegrirane v semeystva na blizki i rodnini”. Veliko Tarnovo, 2015.
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Габриеле ПИЕРДЖОВАНИ (Gabriele PIERDZhOVАNI) –
италиански музиковед и преподавател в град Пезаро, Италия. Научни интереси: история на италианската и западноевропейската музика
и по-специално живота, дейността и творчеството на генуезкия цигулар-виртуоз Николо Паганини. Научна продукция: статии в италиански и други музикални издания за дейността и творчеството на
генуезкия цигулар-виртуоз Николо Паганини.
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