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

риод успяват, въпреки идеологическите забрани, под една или друга
форма, да поставят въпроса за тоталитарната същност на комунизма, за
цената, която е принуден за плати отделният човек, за необходимостта от
свобода на словото и на личен избор. Те изиграват и съществена роля
за поддържането на будно обществено съзнание и за формирането у
читателя от онези години на по-ясна и обективна представа за действителността, въпреки непрестанните опити на идеологическия апарат
да изкриви тази представа в услуга на управляващата партия.
От 2004 г. Йоана Славчева работи във Великотърновския университет последователно като хоноруван преподавател по румънски език
и като редовен асистент по румънска литература. Води семинарни занятия по история на румънската литература, румънски език и специализиран превод. През 2008 г. е специализирала в Университета „Овидиус”
в Констанца, Румъния. Научните £ интереси са в областта на модерната
румънска литература.
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