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.
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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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и явлението тронкация в устната спонтанна реч на френски и български език. Обърнато е внимание на дискурсните особености на
функционирането на устната реч на фонетично ниво. Анализирани
са фонетичните и извънфонетичните фактори, които обуславят ненормативното елизионно поведение на френските и българските
звукове. Формулирани са общи фонетични закономерности, обуславящи проявата на въпросните явления в устната спонтанна реч на
двата езика.
Веска Кирилова е автор на статии в областта на съпоставителното езикознание. Съавтор е на следните учебници и учебни помагала: Сборник с материали за кандидатстудентския изпит по френски
език (В.Търново, изд. „Слово”, 2000); Lexique nominal, I partie (В.
Търново, УИ „ Св. св. Кирил и Методий”, 2008); Lexique nominal, II partie
(В. Търново, УИ „ Св. св. Кирил и Методий”, 2011); Сборник с
материали за подготовка на кандидатстудентския изпит по френски
език (В. Търново, УИ „ Св. св. Кирил и Методий”, 2011).
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