На 17. 06. 2010 г. Висшата атестационна комисия при Министерския
съвет присъди на Ивета Кирилова
Рашева образователната и научна
степен доктор след успешна защита на
дисертацията на тема “Житие на свети
крал Стефан Дечански” от Григорий
Цамблак в руската ръкописна традиция”.
Дисертационен труд ситуира
“Житие на св. крал Стефан Дечански”
в руската ръкописна публицистична и
историографска традиция, съобразно със санкционирането на светителския владетелски култ при източните славяни и проекцията му в идеята
за Трети Рим – Москва. Отделните му глави са посветени на контаминирането на житието в творчеството на Йосиф Волоцки (в “Послание до
И. Третяков” и “Трактат за защита на църковното имущество”), в
Царските сводове от XVI век (в Хронографа от 1512 година, в Никоновския свод, в Руския илюстриран летописен свод) и Макариевите
Чети-Минеи от XVI век.


На 17.02.2010 г. ст. ас. д-р Боряна Колева Братанова от катедра „Англицистика и
американистика” на ВТУ защити дисертацията
си пред СНС по общо езикознание, класически
и нови езици при ВАК. От 2006 г. тя работи като
щатен преподавател във ВТУ и води лингвистични дисциплини на студентите от англицистичните специалности на университета. Научните £ интереси са в областите общо и съпоставително езикознание, морфология, синтаксис, семантика. Специализирала е в Университет Улвърхемптън, Великобритания, през 2003 г.
Дисертационният труд на д-р Боряна Братанова е съпоставително
изследване на тема Структури за изразяване на каузативност в съвременния английски и български език. Разглежда се сложната езикова
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категория каузативност и нейната реализация в два неблизкородствени
езика – английски и български. Каузативните езикови единици са обединени
от общото значение за причинност. Каузативната семантика се реализира на
лексикално и на морфосинтактично равнище, поради което се смята, че
категорията каузативност пресича и обединява равнищата на езиково
описание. В дисертацията се търси връзката между конкретната каузативна
структура и спецификата на кодираната каузативна ситуация. Анализират се
и сложни каузативни структури като проекция на сложни причинноследствени отношения в обективната действителност. В дисертацията се
разглеждат каузативни структури в рамките на простото изречение.
При осъществената междуезикова съпоставка се установява, че в
двата езика се наблюдават каузативи със структурен маркер на каузативното
значение. В българския език префиксацията е продуктивен способ за
образуване на каузативни глаголи. Слабата продуктивност на афиксите в
английския език се компенсира от наличието на фразеологични глаголи с
каузативно значение. Извежда се важна междуезикова асиметрия –
каузативните значения, изразени чрез префикс в българския език, в
английския език често се предават чрез фразеологични глаголи със
задпоставени адвербиални частици или предлози. Специално внимание се
отделя и на структурите, при които каузативното значение е изразено чрез
експлицитен каузативен глагол, напр. make в английския и българските му
съответствия (на)правя и (на)карам. Установява се, че структурните
модели при този тип каузативи в английския и българския са сходни, но
следват синтактичната специфика на всеки от двата съпоставяни езика.
Направените изводи показват, че каузативите в английския и българския
демонстрират баланс между общите закономерности и различията в
своята структурна реализация.
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