На 25 април 2014 година
доц. д-р Марийка Николова Димитрова бе избрана за професор
по Съвременен немски език към
катедра „Германистика и нидерландистика“. Родена е на 23.11.
1951 г. в гр. Бургас. Възпитаник е
на Немската езикова гимназия в
гр. Бургас. През 1974 г. завършва
специалностите „Немска филология“ и „Българска филология“ в
СУ „Св. Климент Охридски“. От
1976 г. преподава лингвистика на
немския език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Била е гост-доцент в университетите в Билефелд (1993), Бон (1994/1995), Залцбург (1998, 2001), Йена (1998,
2000), Вроцлав (2007), Мюнстер (2009) и др. Специализирала е в
Института по немски език, Манхайм (1981/1982, 1993), в Лайпцигския университет (1990), в Рейнския университет в Бон (1994/1995).
Автор е на учебниците Wortbildung und Semantik (2006), Textlinguistik und Pragmalinguistik (В. Търново, 2013), използвани и в
другите български университети.
Докторската дисертация на М. Димитрова е на тема Към семантиката на префигирани глаголи с в-, за-, из-, на-, от-, при-, по-,
про-, с- в българския език и техните съответствия в немски език
(СНС към БАН, 1986 г.), а хабилитационният £ труд е Zum Anteil von
Wortbildungskonstruktionen an der Konstitution von deutsch- und
bulgarischsprachigen wissenschaftlichen und populдrwissenschaftlichen
Texten (М. Д. е избрана за доцент от Факултета по класически и
нови филологии на СУ “Св. Кл. Охридски, 1991 г.).
В конкурса за професор по Съвременен немски език към ВТУ
М. Димитрова участва със съпоставителни лингвистични изследвания върху номинацията и върху словообразуването и семантиката
на съществителното име в българския и немския език, върху текста
като обект на лингвистичен анализ и с оглед на чуждоезиковото
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обучение. Редица статии посвещава на въпроси относно германистичните специалности и преподаването на немски като чужд език.
В съпоставителната монография Die Wortbildung unter nominativem
Aspekt (am Beispiel der Kцrperteilbezeichnungen im Deutschen und
Bulgarischen) (2013) тя разкрива същността на номинативната функция на словообразуването на базата на комплексен лингвистичен
анализ на словообразувателната активност на първичните названия
на частите на човешкото тяло. С помощта на интегративен подход,
обхващащ словообразувателното, семантичното и текстовото равнище, са проучени възможностите на словообразувателните процеси
за създаването и употребата на нови думи.
М. Димитрова е член на Дружеството на преподавателите по
немски език в България, а от 2002 г. и на неговия Управителен съвет,
редактор на сп. BDV-Info (впоследствие BDV-Magazin). Участвала е
в Световните конгреси на преподавателите по немски език във Виена
(1989), Луцерн (2001), Грац (2005), Йена (2009) и Болцано (2013),
както и в други национални и международни конференции. Инициатор и организатор е на Първия и Втория конгрес на германистите
от Югоизточна Европа през 2000 г. и 2010 г., чийто домакин бе ВТУ.
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През м. април 2014 г. на Маргрета Любомирова Григорова е присъдено званието доктор на филологическите науки. Дисертацията на
тема „Джоузеф Конрад Коженьовски.
Творецът като мореплавател. Море,
преселение, творческа биография“ е
разширена версия на издадената от
авторката първа българска монография
за творчеството на поляка английски
писател Джоузеф Конрад. Тя проследява разнообразните четения на прозата
на Конрад и представя основни аспекти на връзката мореплаване – творчест162

