На 23 май 2012 г. на Пенка
Георгиева Радева бе присъдено
научното звание професор. Родена е през 1947 г. в с. Водица, обл.
Търговище. Следва Българска
филология (с втора специалност
История) във Великотърновския
университет “ Св. св. Кирил и
Методий”. Дипломира се през
1969 г.
От 03 януари 1972 г. е щатен асистент по съвременен български език във Филологическия
факултет на ВТУ. От 1981 г. е кандидат на филологическите науки
/доктор/ с дисертационен труд върху глаголната лексика в “ Записки
по българските въстания” на З. Стоянов.
Хабилитира се през 1989 г. с изследване върху структурата и
семантиката на съставното сказуемо в книжовния български език.
Научните и интереси са в областта на синтаксиса, разговорната реч,
антропонимията, езика на художествената литература и др. В о д и
лекционни курсове в бакалавърската и в магистърската степен по
синтаксис, морфология, общи курсове по съвременен български език
и съвременен български език и стилистика, практическа българска
граматика, синтаксис на разговорната реч (при магистри), паралингвистика (при магистри) и др.
Изнасяла е лекции в други ВУЗ-ове в страната и в чужбина.
Под нейно ръководство са разработени 36 бакалавърски и 9
магистърски тези.
По-важните и публикации са:
Динамика в синтаксиса на съвременния български език. В.
Търново, 2012, 270 с. (монографично изследване)
Имената на българите. Домашни имена. Заети имена. Празничнокалендарен именник. В. Търново, 2005, 248 с., в съавторство
(монографично изследване)
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Личното име – между традицията и съвременността. В. Търново, 2011, 112 с. (сборник статии)
Езиковедски етюди върху творби на българската литература.
В.Търново, 2011, 132 с. (сборник статии)
Записки по синтаксис на съвременния български книжовен език
(словосъчетание и просто изречение). В. Търново, 1997, 150 с.
Записки по синтаксис на съвременния български книжовен език
(сложно изречение). В. Търново, 2002, 198 с.
П.Радева е автор на няколко десетки студии, статии и научни
съобщения по проблеми на книжовния и на разговорния синтаксис,
антропонимията, езика на изящната словесност.
Автор и съавтор е на неколкократно преиздавани речници и
учебни помагала.
От 2006 г. е главен редактор на сп. Проглас, издание на ФФ на
Великотърновския университет.

Проф. Гочо Недев Гочев
е роден през 1949 г. Завършва
специалността „Руска филология”
във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”
през 1972 г. Още на следващата
година постъпва като аспирант по
съвременен руски език. През
1977 г. защитава кандидатска
(малка докторска) дисертация.
От 1990 г. е доцент по славянски
езици (съвременен руски език).
Чете лекционни курсове по съвременен руски език за бакалаври и магистри.
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