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Мариана ФРОЛОВА – ст. н. с., д-р, работи в Института по славянознание и балканистика към РАН (Москва). Автор е на добре
приета монография, посветена на личността и делото на А. Д.
Чертков – изключително вещ колекционер на книги и ръкописи до
средата на XIX в., сред които е и препис на „История славянобългарска“.
Ния РАДЕВА – д-р, главен асистент по съвременен български език
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Публ.: „Етюди върху явления
от историята на българския език” (2012). Научни интереси в
областта на историята на българския език, историята на новобългарския книжовен език, диалектите, езика на художествената
литература.
Жанета НАЛЕВАЙК – д-р на хуманитарните науки, преподавател
в катедрата „Полска литература на ХХ век“ и член на ателието
„Антропологични проблеми на литературата“ към полонистичния
факултет на Варшавския университет. Автор на монографията
„В посоката на перспективизма.Проблематика на телесността в
прозата на Бруно Шулц и Витолд Гомбрович“ (W stronê perspektywizmu. Problematyka cielesnoœci w prozie Brunona Schulza i Witolda
Gombrowicza, s³owo/obraz terytoria, Gdañsk 2010). Научните £
интереси са насочени към философската есеистика на ХХ и XIX
век, литературния авангард, релациите между литература, литературознание и философия, методологичните перспективи на
компаративистиката и интердисциплинарната теория на културата.
Катя СТАНЕВА – доцент, доктор , работи в Катедрата по българска
литература в СУ „Св. Климент Охридски”. Научните интереси
и публикациите £ са в областта на литературата и културата на
Българското възраждане, рецептивистиката, колективните идентичности. Авторка е на книгите „Атанас Илиев”(1993), „Апология
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на Българското. Творчеството на Г. Раковски”(1996) , „Гласове
на Възраждането”(2001).
Иво БРАТАНОВ – магистър филолог, гимназиален учител по български език и литература, докторант на самостоятелна подготовка
към Катедрата по български език на ШУ „Епископ Константин
Преславски”. Член на Съюза на учените в България. Специализирал е история на новобългарския книжовен език. Научните му
интереси са в областта на съвременния български книжовен език
и историята на новобългарския книжовен език.
Олга КОНДРАТИЕВА е кандидат на филологическите науки, доцент в катедрата по общо езикознание и славянски езици, заместник-декан на факултета по филология и журналистика на Кемеровския държавен университет (гр. Кемерово, Русия). През 2004 г.
защитава кандидатска дисертация на тема “Концепты внутреннего мира человека в русских летописях (на примере концептов
“душа”, “сердце”, “ум”). Научните £ интереси са в областта на
метафорологията, историята на руския език и руската менталност.
Ана КОСТАДИНОВА е родена във Велико Търново през 1988 г.
Завършила сп. Българска филология (2011) и магистратура по
българска литература и култура (2012) във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Интересите £ са в областта
на българската литература от ХХ век.
Владислав МАРИНОВ е преподавател по съвременен български
език във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Научните му интереси
са в областта на социолингвистиката (билингвизъм и билингвални
езикови ситуации), диалектологията, ареалната лингвистика и
балканското езикознание; e-mail: vladi_marinov@abv.bg
Таня ТОПАЛОВА е преподавател по съвременен италиански език
във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Научните £ интереси са в
областта на художествения и специализирания превод и езикознанието; e-mail: tanit_bg@abv.bg
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