На 13 май 2014 г. д-р Иванка
Янакиева Атанасова е избрана за
професор в катедра „Русистика” на Великотърновския университет. Завършила е специалността „Руска филология” в същия университет и от 1972 г.
работи като стажант-асистент по съвременен руски език, а от 1974 г. – като
редовен преподавател. През 2003 г.
защитава дисертация на тема Терминология на изобразителното изкуство
в руския и българския език (семасиологически и ономасиологически аспект). Разностранните £ интереси са в областта на терминологията,
лексикологията, лексикографията и компютърната лингвистика.
Резултатите от изследванията £ са публикувани в научни сборници
у нас и в чужбина (Русия, Сърбия, Гърция, Узбекистан, Грузия, Полша, Чехия и др.).
Терминологичните речници Словарь терминов изобразительного искусства, Речник на термините в изобразителното изкуство, Болгарско-русский словарь терминов изобразительного искусства, Руско-български речник на термините в изобразителното
изкуство, Учебный словарь-справочник имен прилагательных с однокорневой основой, публикувани през 2006–2007 г., всеки от които
включва около 3 000 лексикални единици, са най-пълните и найподробни лексикографски разработки от тази област и пръв опит за
съставяне на двуезични (за български и руски езици) тълковни терминологични речници на изобразителното изкуство. При съставянето
им е използвана програма, специално разработена за целта от
компютърни специалисти. Тя включва съставянето на тълковните
речници на двата изходни езика и предоставя възможност за паралелно построяване на двата двуезични речника. На базата на тези
електронни речници са направени експерименти със специални софтуерни продукти, разработени от програмисти – формална и семантична техника за автоматично извличане на хипоними.
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Учебный словарь-справочник имен прилагательных с однокорневой основой е тълковен речник, подпомагащ по-задълбоченото
усвояване на руския език и преодоляването на грешките в употребата
на еднокоренните прилагателни имена в речта на българските
студенти. Интерес представляват и експерименталните разработки
за автоматична проверка и оценка на качеството на учебни преводи,
както и специалната програма за подбор на диктовки, създадени в
сътрудничество с компютърни програмисти.
Най-значителният научен труд на Иванка Атанасова е монографията Несклоняемые существительные в современном русском языке
(2014), посветена на един недостатъчно изследван езиков материал.
В нея всестранно са анализирани и описани лексикалните, ортографските, морфологичните и функционалните особености на несклоняемите съществителни в руския език, което има значимост в
използването, преподаването и изучаването на руския език.

PPP

На 28.05.2014 г. на гл. ас. Веска
Кирилова беше присъдена образователната и научна степен доктор. Тя е
завършила специалността „Френска
филология“ във ВТУ „ Св. св. Кирил
и Методий” през 1986 г. Научните £
интереси са в областта на френската
фонетика и фонология, на съпоставителното езикознание, както и в областта на методиката и дидактиката на обучението по френски език.
Дисертационният £ труд е на тема
„Фонологични аспекти на проява на
закона за минималното артикулационно усилие в устната спонтанна
реч на френски и български език“. Той разглежда явлението ненормативна елизия, насочено към вокални, консонантни, полуконсонантни сегменти, произносителното опростяване на геминати, както
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