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ÏÐÎÔ. Ä-Ð ÊÈÐÈË ÖÀÍÊÎÂ
Проф. д-р Кирил Цанков е роден
на 7 септември 1949 г. в Павликени. Средното си образование получава в родния
си град, а през 1974 г. – висшето си образование във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” с първа
специалност Българска филология и
втора специалност История.
Непосредствено след завършването на университета работи една година като преподавател в Института за
чуждестранни студенти „Г. А. Насър”,
филиал Сливен-Качулка. В края на 1975 г. печели асистентски конкурс и започва работа във Великотърновския университет. През
1993 г. защищава докторска (по тогавашната терминология кандидатска) дисертация на тема „Възвратните глаголи в съвременния
български език (словообразуване и семантика)”, през 1995 г. се хабилитира като доцент, а от 2011 г. е професор.
От 1994 до 1997 г. и от 2010 до 2012 г. е лектор по български
език, литература и култура в Крайовския университет (Румъния), а
от 2001 до 2004 г. – преподавател по български език и литература и
ръководител на Катедрата по българска филология в Комратския
държавен университет (Република Молдова).
От 1995 до 1998 г. е заместник-декан на Филологическия факултет, а в периода 1997–2000 г. е директор на Летния семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти при
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Великотърновския университет. От 1 февруари 2013 г. е директор
на Центъра по българска ономастика „Проф. Николай Ковачев” при
Великотърновския университет.
Чете лекции по съвременен български език (фонетика и лексикология), езикова култура, норми на устната реч, българска графична система, правопис и правоговор във Великотърновския университет. Чел е лекции и пред студенти в университетите на градовете Букурещ и Констанца (Румъния), Кишинев (Молдова), Киев
(Украйна), Краков (Полша), Уфа (Русия).
Автор е на учебници по български език за чуждестранни студенти, на учебни помагала по български език и езикова култура, на
българо-румънски и румънско-български речници, на научни и научнопопулярни трудове в областта на съвременния български език,
ономастиката, социолингвистиката.
Занимава се и с издателска дейност. Управител е на издателство
„Знак’94”, специализирано в издаването на езиковедска литература.
От 1994 г. досега в него са издадени над 130 книги, сред които преобладават изследванията по ономастика, повечето от които са редактирани лично от проф. К. Цанков.
Анелия Петкова
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