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ÀÂÒÎÐÈÒÅ Â ÁÐÎß
Свилен СТАНЧЕВ (Svilen Stanchev) – доцент д-р, преподавател по
лингвистика в катедра „Англицистика и американистика“ на
ВТУ. Научни интереси в областта на структурната лингвистика
и функционалната граматика, съпоставителното езикознание
български – английски, синтаксис и семантика, информационна
структура на изречението. Публикации: „Аспекти на (ин)транзитивността в българския и английския“ (2001) и множество
съпоставителни статии върху глаголната валентност и предикативност, словореда и актуалното членение на изречението.
Водил е курс по функционална граматика в Университет Билефелд, Германия.
Валентина БОНДЖОЛОВА (Valentina Bondzholova) – доц. д-р,
преподавател в катедра „Съвременен български език“ във ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“. Научните £ интереси са в областите лексикология и лексикография, език и стил на медиите и
рекламата, развой на българската предложна система. Автор е
на монографиите „(Не)съществуващи думи: оказионалното словотворчество“ (2007), „В света на българските предлози“ (2007),
„(Не)съществуващи думи: Оказионализмите в медийния текст“
(2009), на „Неологичен речник“ (2003), съавтор е на „Съвременен тълковен речник на българския език“ (1994) и на „Речник
на новите думи в съвременния български език“ (1999), на учебници по български език и други учебни помагала.
Теодора Г. ИЛИЕВА (Teodora G. Ilieva) е редовен докторант в катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“ с научен ръко235

водител проф. д-р Мария Спасова. Завършила е Българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с магистърска
теза „Периодът в съчиненията на митрополит Григорй Цамблак (синтактични, семантични, стилистични функции)“, както
и магистърска програма по Международни икономически отношения (УНСС) с дипломна работа „Договор за международен
лизинг“.
Милена ОБРЕТЕНОВА (Milena Obretenova) е докторантка по история на българския език към катедра „Обща лингвистика и
старобългаристика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, с научен ръководител проф. дфн Иван Харалампиев.
Северина ПЛАЧКОВА (Severina Plachkova) е докторантка по възрожденска литература към катедра „Българска литература“ във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, с научен ръководител проф.
д-р Елена Налбантова. Работи над дисертация на тема „Възрожденски истории за мъченичество в българската литература
от средата на ХVIII до средата на XIX век“.
Ваня ГЕОРГИЕВА-АНГЕЛОВА (Vanya Georgieva-Angelova) е редовен докторант към катедра „Съвременен български език“ на
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научните £ интереси са в
областта на лингвистичната историография, на историята на
българския език и българското езикознание, на литературата,
историята и културологията.
Наталия НЯГОЛОВА (Nataliya Nyagolova) – д-р, доцент по руска
класическа литература в катедра „Русистика“ на ВТУ. Публикации: „Между бита и битието. Герой и вещ в драматургията
на А. П. Чехов“ (В. Търново, 2008); „Речник-конкорданс на многоактната драматургия на А. П. Чехов“ (София, 2013), „Текст и
кинотекст“ (Шумен, 2014), „Семиотика на кабинета в руската
литература от втората половина на XIX век“ (София, 2014).
Валерия ТОДОРОВА (Valeria Todorova) – гл. ас. д-р, е преподавател
по словашки език и литература в катедра „Славистика“ и по
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български език в Департамента за езиково обучение във ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“. Научни интереси: славянски литератури. Дисертация на тема „Словашката католическа модерна като литературен и културен феномен“.
Гинка ПЕНАКОВА (Ginka Penakova) – доц. д-р, преподавател в
катедра „Англицистика и американистика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Защитила е
докторска дисертация през 1999 година, а през 2005 година
става доцент по съвременен английски език. Голяма част от
публикациите £ са посветени на английския глагол.
Радослав МИНКОВ (Radoslav Minkov) е докторант в катедра
„Русистика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил
и Методий“ с научен ръководител проф. д-р Лиляна Цонева.
Научните му интереси са свързани със съвременния руски и
български език, медийната лингвистика, съпоставителното езикознание. riddick_1988@abv.bg
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