Христо Бонджолов специализира в университетите на Лвов
(1991), Тбилиси (1992) и Братислава (1995) и в продължение на пет
години е лектор по български език и култура в Нишкия университет,
Сърбия (2005–2010). Наред с преподавателската си дейност заема
редица изборни, организационни и административни длъжности,
сред които са директор на Международния българистичен център (от
2005 г.) на ВТУ, декан на Филологическия факултет (от 2011 г.) и
председател на Съвета на деканите на ВТУ (2013).
На 19.10. 2012 година е избран за професор в катедра Славистика.


На 25 юни 2012 г. на Раки Васил Бело бе присъдено научното
звание доцент по Балканско езикознание – албански език. Раки Бело е
преподавател в катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“ към
Филологически факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
Завършил е специалност „Българска филология“ в ЮЗУ „Неофит
Рилски“ гр. Благоевград през 1997 г.
В същия университет през 1998 г. е завършил следдипломна научна
специализация по „Балкански литератури” със защитена научна
работа на тема: „Мотивът на „мъртвия брат” в творчеството
на Пенчо Славейков и Исмаил Кадаре”. През 2003 г. печели конкурс
за редовен асистент по албански език и албанска литература във
Великотърновския университет. През същата година защитава
успешно дисертационния си труд за придобиване на образователна
и научна степен „доктор“ на тема “Деминутивността в балканските езици (съществително име)”. През 2004 е избран за главен
асистент. През периода 2003–2013 г. му е възложено провеждането
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на занятия по няколко дисциплини във Филологическия факултет на
ВТУ: практическа граматика по албански език, история на албанската литература, албанско странознание, принципи на превода на
художествени и специализирани текстове (албански език), специфика на превода на албанската публицистика и есеистика, проблеми
на превода на албанска драматургия, проблеми на превода на
фолклорни текстове (албански език). Научните му интереси са
предимно в следните области: балканско езикознание, албански език,
български език, балкански литератури, балкански фолклор, балканска
ономастика. Автор е на над 30 научни публикации в страната и
чужбина. Хабилитационнен труд – „Nomina loci в българския и
албанския език“. (Университетско издателство „Св. св. Кирил
и Методий“. Велико Tърново, 2011, 271 с. ISBN 978–954–524–
798–9.)


На 23.01.2012 г. научно жури с
председател доц. д-р Людмила Иванова присъди на гл. ас. Нели Христова Пейчева образователната и
научна степен „доктор“ по научно направление 2.1. Филология, научна
специалност Германски езици (немски език).
Защитената дисертация на
тема „Мотивация на употребата на
англицизми в лайфстайл пресата“
представлява принос към изследването на проблема за англицизмите
в съвременния българския език и се
отличава с интердисциплинарния си характер. Мотивите за навлизането на англицизми в езика на рекламата в лайфстайл пресата
са проследени с оглед на промените в ценностната система през
последните десетилетия. Предмет на изследване са рекламите в
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