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Кирил Цанков е роден на
7 септември 1949 г. в Павликени.
Основното и средното си образование завършва в родния си град,
след което постъпва във Великотърновския университет, където
следва българска филология с
втора специалност история.
След като завършва университета, работи около една година във филиала на Института за
чуждестранни студенти в м. Качулка край Сливен, където преподава български език на виетнамци. През есента на 1975 г. Великотърновският университет обявява
конкурс за асистент по съвременен български език, на който К.
Цанков се явява с още 17 кандидати и го печели. В началото води
семинарни занятия, а по-късно чете и лекции по различни дялове на
съвременния български език.
През 1980 г. е на двумесечна специализация в Московския
държавен университет „М. Ломоносов”, а в периода 1984–1987 е лектор
по български език и култура в Крайовския университет (Румъния).
През 1993 г. защитава дисертация на тема: „Възвратните
глаголи в българския език”, а през 1995 се хабилитира като доцент.
В периода 1995–1999 г. е заместник-декан на Филологическия факул217

тет на ВТУ, а от 1998 до 2000 г. е директор на Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново.
От 2000 до 2004 г. е лектор по български език и литература в
Комратския университет, Република Молдова, където изпълнява
длъжността и на ръководител на Катедрата по българска филология.
По същото време чете лекции и в Педагогическия университет „Йон
Крянга” в Кишинев, както и в Славянския университет в Киев. От
есента на 2010 г. отново е лектор в чужбина – в Крайова, Румъния.
Автор е на над 200 публикации – учебници и учебни помагала,
речници, монографии, студии и статии.
През ноември 2011 г. е избран за професор във Великотърновския университет.

На 21.11.2011 г. на Сава Йорданов Василев е присъдено научното
звание „професор”. Роден е на 18.01.
1957 г. в гр. Каварна. От 1960 г. живее
и учи в гр. Варна. Завършва Великотърновския университет, специалност
„Българска филология” (1982). От 1989 г.
е редовен преподавател в катедра „Българска литература”. Води упражнения
по „Българска литература след Първата световна война”, „Историческа
поетика” и др. В момента чете лекции
по „Българска литература между двете
световни войни”, „Българска литература след Втората световна война”, „Образи на културата в медиите”, „Насоки и търсения на повествователните форми”, „Българската литература и европейският културен контекст” и др. Води
дисциплините „Кино и литература”, „Литературни кръгове и издания”,
„Литературно-критическа митология” и др. в магистърския курс
„Литература и култура”. Чел е лекции във филиалите на ВТУ в Пле218

