Проглас, кн. 2, 2015

На 10.09.2015 г. гл. ас. д-р
Даниела Константинова е избрана за доцент по Славянски езици
(словашки език) в катедра „Славистика“ на Филологическия факултет
на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,
където работи като щатен преподавател от 1999 г. Тя е завършила славянска филология (словашки език и
литература) в СУ „Св. Климент Охридски”, а през 2010 г. защитава
дисертационния си труд пред СНС
по славянско езикознание към ВАК.
Специализирала е в университет „Коменски“ в Братислава, Славистичния институт „Ян Станислав“ към Словашката академия на науките и др. Работила е като хоноруван преподавател по словашки
език в СУ „Св. Климент Охридски“, изнасяла е лекции като гостпреподавател в чуждестранни университети (в Словакия, Чехия и
Унгария). Научните £ интереси са в областта на словакистиката и
славистиката (лексикология, фразеология, морфология, лингвокултурология). Работи върху учебници и учебни помагала, предназначени
за българи, изучаващи словашки език, и е съавтор на „SLOVENČINA
PRE BULHAROV – pre pokročilých“ (Велико Търново, 2005) и „Българско-словашки разговорник“ (Плевен, 2006). Автор е на „Иронията
като начин за възприемане на света (върху материал от българската
и словашката фразеология)“ (Велико Търново, 2011).
Хабилитационният труд на Д. Константинова „Падежите в
словашкия език (с оглед на преподаването им на българи)“ (Велико
Търново, 2015) представлява теоретично и практическо изследване
на съвременното състояние на падежната система на словашки език.
В началото е направен общ преглед на морфологичните особености
на словашкия език, като се акцентира върху неговия синтетичен характер и падежната система на имената и местоименията. По-нататък подробно се обясняват шестте падежа (именителен, родителен
дателен, винителен, местен и творителен). Всеки падеж е представен
в отделна глава, където теоретично и практически (с примери, преве494
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дени на български) са изложени употребата и характеристиките му
и са въведени окончанията на съществителните, прилагателните, числителните и местоименията (лични, показателни, притежателни, разграничителни). Подробно са обяснени и многото изключения и особености. В специално приложение са поместени обобщаващи таблици.
Трудът е предназначен за българи, които изучават словашки език.
Предпоставят се познания за основните лингвистични понятия и термини, както и ниво А1 на владеене на словашкия език според Европейската езикова рамка. Може да намери приложение в часовете по
практически словашки език, както и по теоретична граматика (морфология на словашкия език).
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