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литературата и тяхната рецепция в обществото. 
E-mail: andersemllr@gmail.com
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не“ при Института за литература – БАН. Член е на Академичния кръг по сравнително 
литературознание – АКСЛИТ. Интересите и�  са фокусирани върху културата на Българ-
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Анес Осмич е бакалавър, възпитаник на Философския факултет на Университета в 
Сараево. Интересите му са в областта на литературите на народите на Босна и Хер-
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дури“, сътрудничи в редактирането на прозаически художествени текстове на издател-
ство „Scalino“. Отличена е в Седмия национален конкурс за хайку на свободна тема на 
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конференции, организатор е на XV и XVI международна конференция за студенти и 
докторанти в СУ „Св. Климент Охридски“. Има публикувани статии и рецензии в спи-
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турното творчество, превод на литературни текстове от славянски езици и литературо-
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НПО „Обединени идеи за България“, публикации в сп. „Българска реч“. Автор и редак-
тор в сайтове като http://www.nasneychev.com/ и др. 
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Венцеслав Шолце завършва специалност „Българска филология“ и е магистър по ли-
тературознание в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на статии върху българска ли-
тература. Интересите му са в областта на новата и най-новата българска литература и 
културната история на България. 
E-mail: ventzeslav.stefanov@abv.bg

Виктория Абдулаева учи в Иркутския държавен университет (Русия, Иркутск). В мо-
мента е студентка в четвърти курс. Интересува се от психология, педагогика и изуча-
ване на чужди езици. 
E-mail: wikki-kwikki@mail.ru

Георги Георгиев е студент в специалност „Английска филология“. Интересите му са 
в областта на словообразувателните модели с ниска продуктивност и типологията на 
маргиналния морфо-синтаксис. Стажувал е в ИБЕ към БАН и е работил по корпуса 
CASE в сътрудничество с Университета в Саарбрюкен. Към момента се занимава с 
въпроса за автономния синтаксис и привидната липса на чувствителност у последния 
към информация от морфологичен тип. 
Е-mail: ggeorgiev_1993@abv.bg

Деница Петрова завършва специалност „История“ с бакалавърска специализация 
„Средновековна българска история“ в Софийския университет „Св. Климент Охрид-
ски“ и магистърска програма „Българско Средновековие и Възраждане VІІ–ХІХ в.“ 
в същия университет. Понастоящем е докторант в Института за литература при БАН, 
направление „Стара българска литература“. Интересите и�  са в областта на кратките 
хроники, историческите разкази и летописните приписки от Късното средновековие. 
E-mail: denitsa_kp@abv.bg

Диана Балашевич завършва през 2014 г. бакалавърска степен в Санктпетербургския 
държавен университет със специализация по български и английски език. Бакала-
върската и�  дипломна работа е върху паралелите между третия творчески период на  
П. Вежинов и фантастиката на Р. Бредбъри. В момента е втори курс магистратура в 
същия университет, като специализира български език и се занимава с българския син-
таксис. Интересува се както от български език и литература, така и от езиците и лите-
ратурите на други славянски народи, включително от тяхната антропология, история, 
фолклор и др. 
E-mail: dianad13@yandex.ru
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Димитринка Дамянова завършва специалност „Българска филология“ и продължава 
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ридски“. Интересите и�  са в областта на историята на българската литература.
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Климент Охридски“, в специалността „Славянска филология“. Интересите му са в об-
ластта на славянските литератури и сравнителното литературознание. 
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както и две магистърски дипломи (социология, превод и интерпретация). Професи-
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E-mail: 179700@mail.muni.cz
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Белград, модул „Език“. Работи като изследовател сътрудник в Балканоложкия институт 
на Сръбската академия на науките и изкуствата в Белград. Научните и�  интереси са в 
областта на съпоставителното изследване на българския и сръбския език, семантиката, 
синтаксиса и балканското езикознание. 
E-mail: ljubica.djuric1@gmail.com

Мариета Николова завършва специалност „Българска филология“ (2014) и следва в 
магистърска програма „Литературознание“ в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Интересите и�  са в областта на историята на българската литература. Пре-
подава български език и литература. 
E-mail: marieta.nikolovaa@gmail.com
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странт е в първи курс на Филологическия факултет на същия университет. Интересите 
и�  са в областта на политическия дискурс и когнитивната лингвистика. 
E-mail: Masha_lm@inbox.ru

Мария Пачева е възпитаник на Мелитополския държавен педагогически универси-
тет „Богдан Хмелницки“ (гр. Мелитопол, Украйна). Научните и�  интереси са в областта 
на устната история, историята на всекидневието, българите от Северното Приазовие, 
българската диаспора. 
E-mail: masha_pacheva@ukr.net
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Мария Пилева е докторант в катедра „Българска литература“ на Факултета по сла-
вянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Завършва магистърска програма 
„Преводач-редактор“ в същия университет. Научните и�  интереси са в областта на ли-
тературознанието, религията, теорията на превода. Занимава се с редакция и превод и 
е автор на статии в „Литературен вестник“, „Литературна мисъл“, „Литературата“, сп. 
„Лия“, различни сборници и др. 
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E-mail: mariya_ruseva@yahoo.com
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ластта на съпоставителното езикознание и прагмалингвистиката. 
E-mail: marialem42@gmail.com

Марчела Златкова завършва специалност „Българска филология“ и следва магистра-
тура „Литературознание“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Инте-
ресува се от българска и чужда литература и връзките им с психологията. Преподава 
български език и литература. 
E-mail: themascot@abv.bg

Наталия Голубенко е студентка в четвърти курс в Мелитополския държавен педагоги-
чески университет, специалност „История“. Нейните интереси са свързани с въпроси-
те за календарната образност на българите в Северното Приазовие. 
E-mail: ladyrock@i.ua

Наталия Краско е асистент в катедра „История“ на Мелитополския държавен педаго-
гически университет. Сътрудник е на Центъра по българистика към същия универси-
тет. Докторант в катедра „Археология на Украйна и етнология“ на Одеския национален 
университет. Научните и�  интереси са свързани с културното наследство на българите 
от Северното Приазовие – техните традиции и съвременност. Основното направление, 
в което работи, е: погребалната обредност на българите. 
Е-mail: phetida@mail.ru

Наталия Руменова Герджикова е родена в Батак, завършва ЕГ „Бертолт Брехт“ гр. 
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Ралица Кръстева-Петрунова е възпитаничка на Националната гимназия за древни 
езици и култури „Константин Кирил Философ“. През 2003 г. завършва профил „Фи-
лософия и култура“ с дипломна работа на тема „Доказателство, че животът на човек 
не е предопределен – според Никифор Влемид“, превод от старогръцки, с философски 
коментар, с научен ръководител проф. Цочо Бояджиев. Продължава образованието си 
в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска фило-
логия“, профил „Словашки език“. Настоящият текст е част от магистърската и�  теза 
с научен ръководител проф. Искра Христова-Шомова, озаглавена „Три глагола в три 
славянски превода на Евангелието: кръстя се, моля се, спася се“. 
E-mail: evanggelia@gmail.com
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в Рим „Рома Тре“. Неговите интереси са в областта на отношенията между народите 
от албанския езиков ареал и техните славянски съседи. По-конкретно се занимава с 
развитието на националните идеологии и създаването на държавите. 
E-mail: bego.fabio@gmail.com
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З А  А В Т О Р И Т Е




