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АВТОРИТЕ В БРОЯ

Дафина ГЕНОВА – доц. д-р, преподава “Семантика” и “Прагматика” в бакалавърските и магистърските програми на специалност
“Англицистика и американистика” към Филологическия факултет на ВТУ.
Има издадена монография и множество статии в областта на прагматиката
на езика. Последните £ публикации са свързани с вербалния хумор в
текста на вица.
Николина БУРНЕВА – д-р, доцент по немскоезична литература
във ВТУ, гост-доцентури в Кьолн, Дебрецен и Марибор. Публ.: „Streifzüge in der (Lietatur-)Theorie der „Postmoderne“.” (Дебрецен, 1998), „Zur
Kunst des Lesens. Germanistische Literaturwissenschaft” (В. Търново, 2001),
статии по немскоезична литература, съпоставително културознание, българска литература и др.
Илияна ДИМИТРОВА – д-р, хоноруван преподавател към
катедра „Българска литература”. Дисертационният £ труд, защитен през
2009 г., е на тема „Моделиращата функция на времето и пространството
в романите на Ивайло Петров”. Научноизследователските £ интереси са
ориентирани към проблемите на българската литература в периода след
Втората световна война.
Кирил КАБАКЧИЕВ – д-р, доцент по история на българския
език в катедра “Обща лингвистика и старобългаристика” на ВТУ. Публ.:
“Евтимиевата реформа (хипотези и факти)” (Пловдив, 1997); “Търновска
книжовна школа. Преводи и тълкувания” (В. Търново, 2001); студии и
статии в областта на старобългаристиката.
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Андреана ЕФТИМОВА – доктор по общо и сравнително езикознание (психолингвистика), главен асистент в Катедра Български език
като чужд, ФСлФ, СУ “Св. Климент Охридски”. Защитава дисертацията
си през 2000 г. През 2002 г. издава първата си книга “Невербалната
комуникация в телевизията” (“Сема РШ”), през 2008 г. – „Ефективната
невербална комуникация” („Сиела”), а през 2010 г. - монографията
„Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по
български език като чужд”. Съавтор е на учебници и сборници за
университетски курсове по български език като чужд, както и на помагала по български език и литература за различните степени в средното
училище. Андреана Ефтимова е в екипа, работил над най-новия “Български асоциативен речник” (Унив. изд. “Св. Климент Охридски” 2003).
Милка ЕНЧЕВА е лектор по немски език в катедрата по германистика в университета в гр.Марибор, Словения. Завършила е немска
филология в СУ „Св. Климент Охридски”, от 1993 г. живее и работи в
Словения. Интересът £ към лексикографията е още от 90-те години, когато
става съавтор на Българско-немски речник под редакция на проф. д-р
Павел Петков, проф. д-р Карл Гутшмит и д-р Биргит Игла.
Венелин ГРУДКОВ –доц. д-р, преподава старобългарска
литература във Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Научни интереси – в областта на
културата на Втората българска държава и проекциите и в съвременната
историческа проза. Автор е на монографиите: „Призвани да просияят”.
В. Търново, 1999, „Небесен човек и земен ангел”. В. Търново, 2001,
„Житие на българския антихрист”. София, 2010.
Мария ДИМИТРОВА е завършила Българска филология и магистратура по Българска литература във Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий”. В момента е редовна докторантка по Българска литература (след Освобождението) към катедра Българска литература. Има публикации в областта на българския модернизъм.
Ивета Рашева – д-р, завършва във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” специалността Български език и история през 1995, а през
2009 г. – редовната си докторантура по старобългарска литература. От
две години е хоноруван асистент по същата дисциплина. Научните щ
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интереси са свързани със старобългарската литература и средновековните
литературни връзки между славянските страни. Има 15 публикации в
страната и чужбина.
Людмила ВЕСНИНА – аспирант, асистент в катедрата по риторика и междукултурна комуникация в Уралския държавен педагогически
университет, гр. Екатеринбург, Русия.
Ана КОЧЕВА – научен сътрудник І степен в Секция за българска
диалектология и лингвистична география на ИБЕ. Автор е на монографията “Немски лексикални елементи в българските говори”, на множество статии, посветени на българо-немските езикови връзки и на
народната основа на старобългарския език, разгледана на морфосинтактично равнище. Специализирала е в Австрия и в Германия, където е
била Хумболтова стипендиантка. Работи в областта на диалектологията, историята на езика, компаративната лексикология, социолингвистиката.
Анита ТОДОРАНОВА – завършила Българска филология през
2008 година. Защитила е дипломна работа на тема: “Наречието в българската разговорна реч”, както и магистърска теза: “Маркери за разговорност (наблюдения върху романа “Брокат и парцали” на Иван
Голев)”. В момента е редовен асистент в катедра “Съвременен български
език” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Интересите £ са предимно в
областта на синтаксиса.
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