
На 12.08.2008 г. Висшата атестационна комисия присъди на д-р Стефан
Георгиев Гърдев научното звание доцент
по научната специалност Български език
(съвременен български език, функционална граматика на българския език и
лингвокултурология).
Ст. Гърдев е роден през 1966 г. в гр.
Елена. Завършва специалност Български
филология във ВТУ през 1991 г. От 1993 до
1996 г. е редовен докторант по Морфология
на СБЕ с научен ръководител проф. дфн
Стоян Буров.
Докторската дисертация публикува по-късно със заглавие „Числото в реч. Функционално-семантичен анализ на квантификацията в
българската книжовна разговорна реч” (Русе, 2000). Работата има приносен характер в проучването на околичествяването в езика – анализират се видовете квантификация и средствата за тяхното изразяване,
особеностите при изразяването в разговорната реч на степените на количеството (точно, прибризително, неопределено), особеностите при функционирането на морфологичната категория число на съществителните
(некатегориална употреба на грамемите, импликативно множествено
число в т.нар. ситуация на устойчива множественост, дистрибутивни и
т.нар. лично-множествени конструкции). Анализите от дисертационния
труд са публикувани у нас и в чужбина. (Рец.: Попова, М. Съпост.
езикозн. 2001 (ХХVІ), № 2, 126–130.)
След получаването на научна степен през ІV.1996 г. Ст. Гърдев
започва работа като редовен асистент във ВТУ 2001 г. От 2002 г. е старши асистент, а от 2004 е главен асистент. Води семинарни упражнения
по всички езиковедски дисциплини в специалностите Българска филология, Български език и история, Български език и чужд език, Начална
училищна педагогика и чужд език и др. Запазва изявените си научни
интереси в областта на функционалната морфология. В научната си
работа се интересува още от проблемите на културологията и философията на езика, от перспективи на постмодерната хуманитаристика.
През последните години чете лекции по дисциплините Съвременен бъл188

гарски език, Функционална граматика, Проблеми на лингвистичната
културология.
Хабилитационният му труд е резултат от научните му търсения
в периода 2001–2007 г. и обхваща проучвания, изградени с методологията на функционалната морфология и логико-лингвистичния анализ на
именната референция, лингвистична културология и лингвистика на
езиковото съществуване, лингвистика на текста и наратология, засягат
се проблеми на филисофията на езика и на граматиката, на постструктурната и постфункционалната лингвистика. (Рец. за хабилитационния
труд „Езикови структури. Пътища и граници на смисъла” вж. в настоящия брой, автор Т. Куртева.)
Заради активната си работа със студентите като преподавател по
Морфология на СБЕ, от 2001 г. Ст. Гърдев е редовен член на Националното жури на Студентските научни четения в ПУ „Паисий Хилендарски”
и активно сътрудничи за провеждането на студентски научни четения
във ВТУ. Член е на научната редколегия на сп. „Проглас”. Основател и
редактор на Българска електронна лингвистична библиотека. Освен
автор на две монографии, над 30 научни статии, съобщения и рецензии
у нас и в чужбина, Ст. Гърдев е съавтор на учебник Български език за
чужденци. Втора част /В2/ (2 изд.), на Помагало по български език за
7 кл. (3 изд.), на Енциклопедия на съвременния български език (В. Търново: Абагар, 2000).
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