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ÏÐÈÑÚÄÅÍÈ ÍÀÓ×ÍÈ ÑÒÅÏÅÍÈ È ÇÂÀÍÈß

На 19 октомври 2012 г. на
Лиляна Михайлова Цонева е присъдено научното звание професор.
Лиляна Цонева е родена през
1952 г. в с. Обнова. През 1975 г. завършва специалност Руска филология (с втора специалност Българска
филология) във ВТУ “Св. св. Кирил
и Методий”. През 1976 г. постъпва
на работа във Филологическия факултет на ВТУ като асистент по
практически руски език.
Л. Цонева води практически
занятия по различни компоненти от
практическия руски език, лекционни курсове по съвременен руски
език (синтаксис) и по стилистика в бакалавърската степен на специалностите Руска филология, Български и руски език, Руски и втори
чужд език, както и различни лекционни курсове в магистърските
програми с руски език. Учебно-преподавателската работа на Л. Цонева включва също така ръководство на дипломни работи, учебни
практики, работа над редица учебни помагала по практически руски
език.
От 2011 г. е ръководител на Руския културно-информационен
център към Филологическия факултет на ВТУ.
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Научните интереси на Л. Цонева са в областта на синтаксиса,
стилистиката, медиалингвистиката, политическата лингвистика,
метафорологията, културологията.
През 1992 г. защитава докторска (кандидатска) дисертация
на тема “Сочетаемость наречий с именами существительными в
русском языке (лексико-семантический и стилистический аспект)”
в Института по руски език “А. С. Пушкин” в гр. Москва.
Научното звание доцент придобива през 2001 г. с изследване,
посветено на същността на езиковата игра и нейните прояви в руската и българската публицистика.
Л. Цонева е автор на десетки студии и статии, посветени на
различни аспекти на изследването на руския език и българския език,
както и на монографиите: “Езиковата игра в съвременната публицистика” (В. Търново, изд. “Фабер”, 2000, 176 с.), “Българската политическа метафора” (В. Търново, изд. “ИВИС”, 2012, 258 с.), “Думата
криза в медийния дискурс . Българско-руски паралели” (В. Търново,
изд. “ИВИС”, 2012, 215 с.).
Л. Цонева е участник в работата на редица научни форуми в
България и чужбина (Русия, Сърбия, Украйна, Полша). Изнасяла е
и лекции по проблемите на медийния дискурс в наши и чуждестранни
университети.
Л. Цонева е активен член на Съюза на учените в България и
председател на секция “Филолози” в клон Велико Търново, както и
на Дружеството на русистите.
Работи в редколегията на филологическото списание “Проглас”, на списанието “Политическая лингвистика” (гр. Екатеринбург,
Русия) и на списание “Наука”, орган на СУБ.
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