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ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ (2014 Г.)

Трифон Божидаров Войводов – редовен докторант от катедра „Славянски литератури“
Тема: „Фолклорни модели в електронните игри“
Научен ръководител: доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев – БАН, ИЕФЕМ 
Имейл: spacerunner@abv.bg

Пресиян Пламенов Борисов – редовен докторант от катедра „Кирилометодиевистика“
Тема: „Лексиката на старобългарския превод на Диалозите на Григорий Велики (първа 
и втора книга) в съпоставка с лексиката на славянския превод на неговите „Беседи“ 
върху Евангелието“
Научен ръководител: проф. д-р dhc Ангелина Цонева Минчева-Игнатова – СУ „Св. 
Климент Охридски“ 
Имейл: alpha_adversativum@abv.bg

Ю Джънг Че – редовна докторантка от катедра „Кирилометодиевистика“ 
Тема: „Лексиката на свети Климент Охридски и съвременни преводи на негови про-
изведения“
Научен ръководител: доц. д-р Маргарет Драганова Димитрова – Факултет по славян-
ски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“ 
Имейл: myjeje93@gmail.com
      
Илвие Абипова Конедарева – редовна докторантка от катедра „Българска литература“
Тема: „Българският роман след 1989 година: промени в поетиката“
Научен ръководител: проф. дфн Милена Георгиева Кирова – Факултет по славянски 
филологии, СУ „Св. Климент Охридски“ 
Имейл: i_konedareva@abv.bg

Стефан Иванов Узунов – редовен докторант от катедра „Славянско езикознание“ 
Тема: „Динамика на украинската езикова ситуация“
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Миланов Гешев – Факултет по славянски 
филологии, СУ „Св. Климент Охридски“ 
Имейл: sfn@abv.bg  
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Владимир Атанасов Иванов – редовен докторант от катедра „Славянско езикознание“
Тема: „Проблеми при кодифицирането на спортната терминология в словашкия и бъл-
гарския език“
Научен ръководител: доц. д-р Величко Иванов Панайотов – Факултет по славянски 
филологии, СУ „Св. Климент Охридски“ 
Имейл: gabrovian@yahoo.com; v ivanov@bnt.bg

Ивайла Владимирова Богданова – редовна докторантка от ЦСВП, СУ „Св. Климент 
Охридски“ 
Тема: „Типови модели в украсата на гръцките пергаментни ръкописи от IX–XIV в. (На 
базата на четвероевангелия и изборни евангелия от ръкописната сбирка на Център за 
славяно-византийски проучвания „Проф.Иван Дуйчев“)
Научен ръководител: проф. д.изк.н. Аксиния Добрева Джурова – ЦСВП, СУ „Св. 
Климент Охридски“ 
Имейл: ivayla_bogdanova@abv.bg
 
Виктория Енрико Георгиева – редовна докторантка от катедра „Методика“ 
Тема: „Драматургични похвати в повествователни структури на българската литерату-
ра с оглед на преподаването ѝ в средното училище (Елин Пелин – „Гераците“, Йордан 
Йовков – „Старопланински легенди“ и Димитър Талев – „Железният светилник“)“
Научен ръководител: проф. д-р Владимир Атанасов Атанасов – Факултет по славян-
ски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“ 
Имейл: victoria_enrico@yahoo.com

Елена Иванова Христова – щатна преподавателка в катедра „Славянски литератури“ 
и редовна докторантка
Тема: „Поетически модели в хърватската лирика през 30-те и 40-те години на 20. век“
Имейл: elidaradanova@hotmail.com
 
Стилиян Иванов Стойчев – докторант на самостоятелна подготовка и щатен препо-
давател в катедра „Славянско езикознание“ 
Тема: „Съвременният български морфологичен резултатив и неговите функционални 
еквиваленти в съвременния чешки език“
Имейл: stilijan@abv.bg
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Ганна Вадимивна Ангелова – докторантка на самостоятелна подготовка от ДЕО, 
щатна преподавателка
Тема: „Лексикално-семантична характеристика на наименованията на дървесно-храс-
товите растения с ядивни плодове в руския и българския език“

Галина Николова Аврамова – докторантка на самостоятелна подготовка от катедра 
„Теория на литературата“ и щатна преподавателка във Факултета па класически и нови 
филологии
Тема: „Проблеми на идентичността и особености на постмодерния наратив у Тимъти 
Финдли“
Научен ръководител: доц. д-р Цветанка Йорданова Хубенова – Факултет по славян-
ски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“ 
Имейл: galinaav@yahoo.com
 
Албена Недкова Добрева – докторантка на самостоятелна подготовка от катедра 
„Български език“ и щатна преподавателка в Медицински университет – гр. Варна
Тема: „Умението говорене като продуктивен компонент на комунативната компетент-
ност по български език като чужд за общи и академични цели (Върху материал от 
Европейската изпитна система за езикови сертификати ECL)“
Научен ръководител: доц. д-р Виолетка Горанова Тачева – Медицински университет 
– гр. Варна 
Имейл: aidobreva@abv.bg
 
Силвена Николова Ставрева-Доростолска – докторантка на самостоятелна подго-
товка от катедра „Български език“ и щатна преподавателка в Медицински университет 
– гр. Варна
Тема: „Четенето с разбиране по български език като чужд за общи и академични цели 
с оглед на изпитната система ECL“
Научен ръководител: доц. д-р Виолетка Горанова Тачева – МУ – гр. Варна 
Имейл: nikistav@abv.bg

Стефанка Боянова Абазова – докторантка на самостоятелна подготовка от катедра 
„Български език“ и щатна преподавателка в СУ „Св. Климент Охрдски“
Тема: „Езикови нагласи към жаргонизми, вулгаризми и професионална лексика“
Имейл: stefka.fetvadjieva@gmail.com
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Венета Величкова Савова – докторантка на самостоятелна подготовка от катедра 
„Кирилометодиевистика“ и щатна преподавателка в СУ „Св. Климент Охридски“
Тема: „Химничната прослава за св. Алексий, Човек Божи сред православните славяни“
Научен консултант: проф. д-р Климентина Илиева Иванова – Факултет по славянски 
филологии, СУ „Св. Климент Охридски“
Имейл: venisavova@abv.bg

Людмила Зарева Берковска – докторантка на самостоятелна подготовка от катедра 
„Методика“ и щатна преподавателка в СУ „Св. Климент Охридски“
Тема: „Компетентностният подход в литературното образование в средното училище“
Имейл: lberkovska@gmail.com

Румяна Парашкевова Парашкевова – докторантка на самостоятелна подготовка от 
катедра „Руска литература“ и щатна преподавателка в СУ „Св. Климент Охридски“
Тема: „Драматическата трилогия на А. К. Толстой (,,Смъртта на Йоан Грозни“, ,,Цар 
Фьодор Йоанович“, ,,Цар Борис“). Непроизнасяният дискурс и действието“
Научен ръководител: доц. д-р Ангелина Иванова Вачева – Факултет по славянски 
филологии, СУ „Св. Климент Охридски“
Имейл: rumikor@mail.bg
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