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IN MEMORIAM

Äîö ä-ð Âåðà Èâàíîâà ×åíåâà
(19402010)
На 17 юли 2010 г. завинаги ни напусна доц.
д-р Вера Ченева – един от
най-дългогодишните, уважавани и
авторитетни преподаватели в катедра
“Руски език”.

Нейният професионален и житейски път е свързан здраво с
Филологическия факултет на Великотърновския университет “Св. Св.
Кирил и Методий”. Родена на 23 февруари 1940 г. в с. Михалци,
Великотърновско, тя е един от първите студенти на нашия университет
(тогава ВПИ “Братя Кирил и Методий”). Приета през 1963 г. в първия випуск
на специалност “Руска филология”, през 1967 г. завършва висшето си
образование с пълно отличие и е наградена със златен медал.
От 1971 до 2008 г. Вера Ченева е преподавател в катедра “Руски
език”. Нейните научни интереси обхващаха широк езиковедски диапазон – синтаксис, морфология, словообразуване, лексикология, ортография на съвременния руски език. Повече от 70 монографии, студии и
статии – такава е научната равносметка на доц. Ченева. Голяма част от
тези трудове са съпоставителни или сравнителни изследвания в изброените области.
Един от най-добрите специалисти по синтаксис на руския език в
България, през октомври 1981 г. тя защити в Москва дисертация на тема
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“Соотношение видо-временных форм глаголов-сказуемых в русских и
болгарских темпоральных предложениях”. Самостоятелно написа “Современный русский язык. Синтаксис” – един от двата учебника по руски
синтаксис, специално предназначени за български студенти-русисти
(другият е дело на двама съавтори). Участва в авторските колективи на
редица учебници и учебни помагала за аспектно обучение по практически
руски език. Нейната монография “Русские и болгарские уступительные
конструкции в сопоставлении” представлява ценен принос в компаративистичните изследвания на синтактичната структура на двата славянски езика. С активното си участие в международни научни форуми
(конференции, симпозиуми и конгреси) доц. Ченева допринесе за издигането и утвърждаването на Велико Търново като един от водещите центрове на русистиката в България.
В личността на доц. Вера Ченева хармонично се съчетаваха професионалният перфекционизъм на учения с щедрата, широко скроена
душа на човека, излъчващ заразителен оптимизъм и жизнелюбие. Нейният индивидуален стил на преподаване спояваше строгата взискателност – до последната буква и запетая – с достъпността при излагането и
на най-сложната лингвистична материя. Винаги етична, коректна и
отзивчива към хората около себе си, тя помагаше на своите колеги и
студенти, на дипломантите и докторантите в катедрата с точните си препоръки, с компетентната си и безкористна подкрепа в трудни моменти.
Професионалните и житейски трудности не я плашеха: напротив, катализираха нейната енергия за преодоляването им.
Студентите от 11-членната група, в която допреди 25 години учеше
авторът на тези редове, се реализираха по различен начин в живота: старши
научен сътрудник в БАН, директор на училище в голям областен град,
кмет на община Червен бряг, учители, бизнесмени… Но и днес всички
ние помним как нашият административен групов ръководител Вера
Ченева всяка година на 8 декември ни посрещаше като най-скъпи гости
в собствения си дом. Тези уроци по уважение и толерантност към хората
и към тяхната личност ние няма да забравим до края на живота си…
Колегите на доц. д-р Вера Иванова Ченева и хилядите нейни студенти винаги ще си спомнят за нея с признателност и благодарност, с
почит и преклонение.
`
ÄÚËÁÎÊ ÏÎÊËÎÍ ÏÐÅÄ ÑÂÅÒËÀÒÀ È
ÏÀÌÅÒ!
доц. д-р Владимир Хънтов
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