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На 03.06.2010 г. гл. ас. д-р ПЕПА
ПЕТРОВА ЛУНГАРОВА защити дисертацията си пред Специализирания научен
съвет по Стара и средновековна история,
археология и етнография” при ВАК. Пепа
Петрова Лунгарова завършва специалност “Класическа филология” в СУ “Св.
Климент Охридски”. От 1977 г. работи във
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” като преподавател по старогръцки и латински
език в Катедра “Класически и източни
езици и култури” към Филологическия
факултет. Специализира през 1986 г. в
Университета “La Sapienza” в Рим и през
1998 г. в Атинския университет със стипендия от Фондация “Онасис”.
Научните £ интереси са в областта на методиката и лексикологията (семантика и словообразуване) на класическите езици, учебния превод и
античната епиграфика.
Темата на дисертационния труд е “Римските култове в провинция
Долна Мизия”. Дисертацията представлява нов опит за систематизация
на актуалната информация въз основа на съвременното състояние на
научната литература от последните десетилетия, на музейните фондове и
експозиции. За целта е изготвен каталог на епиграфските паметници на
латински език и на анепиграфските паметници на римските култове за
територията на Долна Мизия, обхващаща съвременните български
земи без Западното Черноморие.
В дисертационния труд са включени в единна разработка всички
римски култове в периода І–ІV в. и е направен нов опит за създаване на
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цялостна картина на процеса на романизация на основата на сравнителни
методи и чрез проследяване на разпространението и плътността на
видовете паметници. Проследена е проявата на култовете в различни
периоди на Римската империя и отражението на императорската политика.
Някои от представените култове и паметници за първи път са обект на
цялостно описание и анализиране.
Изследването предлага огромна по количество събрана и систематизирана по глави информация, която може да бъде основа за
различни по тип бъдещи изследвания във връзка с обекта “римски култове”.


На 27 октомври 2010 г. гл.
ас. д-р ЙОАНА СТОИЛОВА
СЛАВЧЕВА от катедра „Обща
лингвистика и старобългаристика”
защити дисертация на тема „Румънският политически роман
от 60-те и 70-те години на XX
век” пред СНС по Литературознание при ВАК. Дисертацията е
разработена под научното ръководство на доц. дфн Румяна Станчева и е фокусирана върху един
все още недостатъчно осмислен и
будещ противоречиви мнения и
чувства период от близкото минало. Изучаването на литературните явления от епохата на социализма помага значително за изграждането на по-обективна и по-плътна представа за този период. В
дисертацията се разглеждат 60-те и 70-те години от историята на румънската литература, прави се анализ на отношенията между писателите
и властта, между литературата и политиката, открояват се идеологическите
табута и се идентифицират начините за заобикаляне на цензурните
ограничения. Румънските антитоталитарни романи от разглеждания пе295

