
218 

IN MEMORIAM 
доц. д-р Славка Трайкова Величкова 

Напусна ни доц. д-р Славка Величкова – дългогодишен член на Катедрата по 
славянско езикознание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на 
Катедрата по славянска филология на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“. 

Доц. д-р Славка Величкова е възпитаник на специалността „Славянска 
филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – профил 
сърбохърватистика, а нейни учители са някои от най-значимите български филолози на 
XX в. като: проф. Ив. Леков, проф. Св. Иванчев, проф. Цв. Романска, проф. П. Динеков, 
проф. Е. Георгиев, проф. К. Куев, акад. Вл. Георгиев, проф. Л. Андрейчин, проф. Ст. 
Стойков, проф. К. Попов. По това време сърбохърватски език в Университета 
преподават изтъкнатите специалисти А. Игов и А. Афанасиева-Колева. Дипломира сe с 
отличие през 1969 г. и през следващата 1970 г. постъпва на работа като стажант-
асистент и аспирант на проф. Ив. Леков в Катедрата по славянско езикознание и 
етнография. През 1979 г. под ръководството на проф. Св. Иванчев защитава 
дисертационен труд на тема „Тенденции в обществено-политическата лексика на Р 
Македония“. Хабилитира се през 1991 г. с хабилитационния труд „Граматичната 
терминология в южнославянските езици“. 

Доц. д-р Славка Величкова е един от основателите на профила по сръбски и 
хърватски език към специалността „Славянска филология“ в Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“, където постъпва на работа като редовен доцент през 1998 г. 
Чете лекции по съвременна и историческа граматика и по история на книжовния език в 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ и в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Изнася цикъл от 
лекции по съвременна българска граматика в Университета в Белград (2006) и в 
Карловия университет в Прага (2010). Преподава български език в Хавана от 1979 до 
1983 г. До пенсионирането си е ръководител на профила по сръбски и хърватски език в 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

Научните интереси на доц. д-р Славка Величкова са основно в областта на 
стандартологията, като тя е един от най-задълбочените български познавачи на 
езиковата ситуация в Р Македония. Посвещава редица научни текстове и на различни 
въпроси от съпоставителното славянско езикознание с акцент върху темите от сферата 
на южната славистика. 

С всеотдайната си и прецизна работа през годините доц. д-р Славка Величкова 
си спечели признанието на своите колеги в славистичните среди. Затова смъртта ѝ е 
голяма загуба за българската славистика. Още по-голяма обаче е загубата за нейните 
роднини, близки, приятели и колеги, които изгубиха роднина, приятел и съмишленик. 
Доц. д-р Величкова се отличаваше с висока професионална етика и беше истински 
пример за академизъм – уважаваше традицията и своите учители и същевременно се 
отнасяше с разбиране към по-младите. Но преди всичко тя беше пример със своята 
човечност и с позитивното си отношение към живота. 

Поклон пред светлата ѝ памет! 




