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Жени Жикова е завършила специалност „Българска филология” в СУ „Св. Климент 
Охридски“ и е докторант по старобългарски език в Катедрата по 
кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски”. Научните ѝ интереси са в областта на 
старобългарския език, историческата лексикология и лексикография и славянската 
текстология. 
E-mail: bgfilbgfil@abv.bg  

Симеон Стефанов е завършил специалност „Славянска филология” в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Темата на неговата докторска дисертация е „Текстове за св. Екатерина в 
хърватската книжнина XIV-XVIII в.: езикови аспекти“. Научните му интереси са в 
областта на историята на хърватския език и диалекти и хърватската средновековна 
агиография. В момента работи в Института за български език при БАН. 
E-mail: srbohrvatistika@yahoo.com 

Казухиро Садакане е докторант в Токийския университет за чуждестранни 
изследвания. Неговите интереси са в следните области: социлингвистика, езици на 
малки общности, езикова политика и езикови политики, както и настоящата езикова 
ситуация в Полша. 
E-mail: kazuhiro8782@gmail.com 

Габриела Ягетич е магистър по южнославянски езици и литератури и магистър по 
италиански език и литература във Философския факултет към Университета в Загреб, 
Хърватия. 
E-mail: gabi.jagetic@gmail.com 

Ника Пресъл е магистър по педагогика с украински език и магистър по 
южнославянски езици и литератури във Философския факултет към Университета в 
Загреб, Хърватия. 
E-mail: nika.presl@gmail.com 

Арсинела Джара преподава лингвистика в Корчанския университет „Фан  С. Ноли”. 
През 2011 г. е авършила магистратура по Лингвистика и Комуникации в СУ„Св. 
Климент Охридски“, понастоящем е докторант по философия на езика в същия 
университет. 
E-mail: arsinela@hotmail.com 

Радослав Минков е докторант в катедра “Русистика” във Великотърновския 
университет “Св. св. Кирил и Методий”. Научните му интереси са свързани със 
стилистиката на съвременния руски и български език, медийната лингвистика и 
съпоставителното езикознание.  
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E-mail: riddick_1988@abv.bg 

Нина Завашник е завършила немска и хърватска, сръбска и македонска филология, по 
настоящем е докторант в Института за славистика към университета „Карл Франц“ в 
Грац с тема на дисертацията „Междуметията в южнославянските езици”. Научните й 
интереси са в областта на морфологията (по-точно неизменяемите части на речта), 
лексикологията, социо- и психолингвистиката, контактите между сродни езици, превод 
на южнославянски езици, фалшивите приятели, клетвите и вулгаризмите. Работи като 
преводач и е активен член на Славистичното дружество на Словения. 
E-mail: n.zavasnik@gmail.com 
 
Мария Георгиева е докторант в катедра „Испанистика и португалистика“ във 
Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. 
Разработва дисертация на тема „Авторовият глас в съвременния испаноезичен 
лингвистичен дискурс“. Основните й интереси са в областта на испанската стилистика 
и академичното писане. 
E-mail: mariatodorovagueorguieva@gmail.com 

  
Цветомира Колева е завършила специалността „Класическа филология” в СУ „Св. 
Климент Охридски“ и е магистър по програмата „Антична култура и литература”.  
Интересите й са в областта на гръцката и римската култура, литература, епиграфика, 
както и новолатинската литература от периода XVI–XVIII век.  
E-mail: tsvetomira.koleva@gmail.com 
 
Дарина Фелонова е завършила специалността „Балканистика“ в СУ „Св. Климент 
Охридски“. От 2012 г. е редовен докторант в Катедрата по общо, индоевропейско и 
балканско езикознание във Факултета по славянски филологии. Има редица статии и 
преводи в областта на Сравнителното балканско литературознание и румънската 
литература. 
E-mail: darinafelonova@gmail.com 
 
Димитър Бурла е завършил специалността „Българска филология“ в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Докторант е по българска литература, като дисертационният му труд 
разглежда творчеството на Алеко Константинов в контекста на българската литература 
и култура от втората половина на ХІХ век. Професионалните му интереси са в областта 
на българската литература и отношението между литература и културна идентичност. 
Учител е по български език и литература.  
E-mail: d_burla@abv.bg  
 
Елина Боева е магистрант в Катедрата по Класическа филология  на Факултета по 
класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски”. 
E-mail: elinaboevata@gmail.com 
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Елена Борисова е редовен докторант по нова и съвременна българска литература в 
Института за литература към БАН. Интересите й са в областта на най-новата българска 
литература, научната фантастика и философията. 
E-mail: elena39789@abv.bg  
 
София Дачева е докторант по западноевропейска литература в ПУ „Паисий 
Хилендарски“ в Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание 
с научен ръководител проф. дфн Клео Протохристова. Интересите й са в областта на 
сравнителното литературознание и рецепцията на западноевропейската литература в 
България. 
E-mail: azira@abv.bg 
 
Елизавета Тимофеева е докторант във Факултета по хуманитарни науки към 
Националния изследователски университет – Висше училище по икономика  в Москва 
(НИУ ВШЭ). Акцент в научните й интереси е  историята на литературата през XIX в. и 
в частност изследване на творчеството на В. А. Жуковский и неговото влияние на 
последвалите литературни процеси, както и проучване на творчеството му в 
съпоставителен план. Основните ѝ разработки са посветени на баладите на поета. 
E-mail: elizaveta084@gmail.com 
 
Екатерина Тупова е докторант във Факултета по хуманитарни науки към 
Националния изследователски университет – Висше училище по икономика  в Москва 
(НИУ ВШЭ). Нейните интереси са в областта на  руската литература през XIX–XX в. и 
по-конкретно творчеството на  Л. Н. Толстой и  рецепцията на неговото наследство 
през XX в.  
E-mail: katya.tupova@gmail.com 

Кристиян Янев е студент във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент 
Охридски” в специалността „Славянска филология”. 
E-mail: christianivanov@abv.bg 

Владимир Игнатов e доктор по българска литература (СУ, 2015) с тема на 
дисертационния труд „Войната в българската проза между двете световни войни: 
образи, трансформации, употреби”. Интересите му са в областта на историята на новата 
българска литература, развойните процеси в българската драматургия и полиморфното 
творческо присъствие на Константин Константинов. 
E-mail: vladimir_ignatov@abv.bg 

Нели Велчева е студент в специалността „Българска филология” на Факултета по 
славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски”. 
E-mail: nelivelcheva3@gmail.com 
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Андриана Спасова e докторант в направление „Литература на Българското 
възраждане” при Института за литература – БАН. Има членство към Академичен кръг 
по сравнително литературознание – АКСЛИТ. Интересите й са фокусирани върху 
културата на Българското възраждане и изграждането на първите рецепции на 
класическата древност чрез възрожденските учебници.  
E-mail: andriana.spassova@gmail.com 

Илиян Шехада е магистър от програмата „Интерпретативна антропология” във 
Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски”. Научните му 
интереси са свързани с културната антропология, социология, психопатология и куикър 
науки.  
E-mail: habermas11@gmail.com 

Борислава Иванова е завършила балканистика във Факултета по славянски филологии 
на СУ „Св. Климент Охридски” и понастоящем е докторант в същата специалност.  
E-mail: borislava.iv.ivanova@gmail.com 

Мариета Дейнова е докторант по История на българския език в Катетрата по 
кирилометодиевистика на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент 
Охридски”. 
E-mail: eti91md@abv.bg  
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