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и българската литература. История. Критика. Класика. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий” (2007), Критика и апологии.
Варна: Славена (2007).
Отзивите, коментарите, рецензиите за трудовете на Антония
Велкова-Гайдаржиева акцентират върху техните приносни моменти в
познанието ни за българската литературнокритическа мисъл и духовен
живот.

Доцент Иванка Янакиева Атанасова е преподавател в катедрата по
руски език във Великотърновския университет. Завършила е специалността
“Руска филология” в същия университет и от 1972 г. работи като стажантасистент по съвременен руски език, а
от 1974 г. е редовен преподавател. През
2003 г. защитава дисертация на тема
Терминология на изобразителното изкуство в руския и болгарския език (семасиологически и ономасиологически аспект).
Разностранните £ интереси са в областта на терминологията, лексикологията, лексикографията и компютърната лингвистика. Резултатите от нейните изследвания са публикувани в научни сборници у нас
и в чужбина (Русия, Сърбия, Гърция, Узбекистан). Най-значителните £
разработки са речници – Словарь терминов изобразительного искусства, Речник на термините в изобразителното изкуство, Болгарскорусский словарь терминов изобразительного искусства, Рускобългарски речник на термините в изобразителното изкуство, Учебный
словарь-справочник имён прилагательных с однокорневой основой,
публикувани през 2006–2007 г. Терминологичните речници, всеки от
които включва около 3 000 лексикални единици, са най-пълните, найподробните лексикографски разработки от тази област на знанието и
пръв опит за съставяне на двуезични (за български и руски език) тълковни терминологични речници на изобразителното изкуство.
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Учебный словарь-справочник имён прилагательных с однокорневой основой е най-подробният тълковен речник, съставен с цел да
способства за по-задълбоченото усвояване на руския език и преодоляването на грешките в употребата на еднокоренните прилагателни
имена в речта на българските студенти, изучаващи руски език. Интерес
представляват и експерименталните разработки за автоматична проверка и оценка на качеството на учебни преводи на студентите и специализираната програма за подбор на диктовки, създадени в сътрудничество с компютърни програмисти.
Доц. И. Атанасова чете лекционни курсове по лексикология и
терминология на руски език и води учебни занятия предимно по практическа граматика, писмени упражнения и коректировъчен курс за
начинаещи студенти.

На 17.10.2007 г. ВАК присъди на
д-р Владимир Стоев Хънтов научното
звание доцент по специалността “Славянски езици (Съвременен руски език)”.
Владимир Хънтов завършва през
1985 г. специалността “Руска филология”
във ВТУ “Кирил и Методий”. От 1987 г. е
преподавател в катедра “Руски език”. През
2004 г. защитава дисертация на тема “Праболгаризмы в синхронной словообразовательной системе современного русского литератур-ного языка”. Научните му
интереси включват: морфемика, словообразуване, морфонология, морфология, лексикология, лексикография и
ортография на съвременния руски език и на съвременния български
език; старобългарски език; прабългарски език. Автор е на 2 монографии
и над 25 студии и статии.
Основният научен труд за хабилитацията на Вл. Хънтов е монографията му „Съвременната словообразувателна връзка етнонимдържава в българския език и в руския език” (2006). Главната задача
на работата е да се определят характерът и общите закономерности на
посочената словообразувателна връзка. За тази цел е доказана сло-

