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университет „Паисий Хилендарски”. Научните му интереси са в областта на историята
на книжовните езици, съпоставителното езикознание, социолингвистиката, методиката
на обучението по български език и методиката на чуждоезиковото обучение. Член е на
Комисията по социолингвистика към Международния комитет на славистите. Част е от
редакционните колегии на „Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски”, том „Филология” и на сп. „Славянски диалози”.
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Климент Охридски“, гр. София. Гимназиалното си образование получава в НГДЕК
„Константин Кирил Философ“, което предопределя и изборът ѝ за висше образование.
Интересът ѝ в областта на литературната история се съсредоточава върху проблема за
жената и възможните начини за представяне на женската природа в рамките на
художествения текст.
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"Филологически форум".
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теорията на българската литература и култура.
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„Български език и история“ и магистратура „Актуална българистика“ с литературен
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катедрата по „История на литературата и сравнително литературознание“ във
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ с научен ръководител доц. др Татяна Ичевска. Темата на дисертационния труд е „Конципиране на българската
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български език, фразеология, етнолингвистика, когнитивна лингвистика, Балканите,
народна култура.
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Института за литература към БАН. Темата на нейната докторска дисертация е
„Метафизични аспекти на познанието и фантастично изображение в съвременната
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Масариков университе, Бърно, Чехия. Преподавател е по практически български език
и чете лекционни курсове по старобългарски език, по теоретична граматика на
южнославянските езици, историческа граматика на славянските езици, по теория на
превода и по българска литература и култура. Хоноруван преподавател в Университета
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terminologie“, Brno 2016, „Кратък тематичен речник на бълграския, чешкия, полския и
украинския език“, София 2016, в съавторство с Надежда Сталянова и Олга Сорока), на
учебници („Příručka pro výuku bulharské stylistiky“, Бърно, 2014), на монографиите
„Славянският Вавилон. За интерференцията между славянските езици.“ (София 2016),
„Slovosledné změny v bulharských a srbských církevněslovanských památkách z 12. a 13.
století“ (Бърно 2016), „Quo vadis, philologia?“ (Brno 2017, в съавторство с Павел
Крейчи), на уеб базирани курсове за чуждестранни студенти българисти към
Масариковия университет и член на редакционния съвет на редица научни сборници,
издания на Катедрата по славистика в Бърно. Съдебен преводач към Министерството
на правосъдието на Република Чехия от 2001 г. Превежда художествена и
специализирана литература.
E-mail: ekrejcova@phil.muni.cz
Жанета Златева докторант в Секцията по съвременен български език в Института за
български език при БАН.
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Иван Велчев завършва специалност „Славянска филология" в СУ „Св. Климент
Охридски" и работи като учител по български език и литература. През 2002 и 2009 г. е
хоноруван преподавател по методика на обучението по литература към Катедрата по
методика във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски". От
2016 г. е докторант в същата катедра. Автор е на статии, учебници и учебни помагала.
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Иван Ланджев (1986) е поет, сценарист и публицист. Доктор по руска литература (СУ
„Св. Климент Охридски“), преподавател. Носител на национални награди за поезията
си – „Веселин Ханчев“ (2009), „Южна пролет“ (2011), „Памет“ (на името на Георги
Рупчев) (2014). Участник в международни поетически фестивали, четения и научни
форуми в над десет страни, сред които САЩ, Русия, Германия, Австрия, Унгария,
Словения, Словакия, Латвия. Негови стихове и литературоведски статии са
публикувани на английски, немски, руски, италиански, японски, словенски и др. езици.
Книги: „По вина на Боби Фишер“ (2010), „Ние според мансардата“ (2014), „Wir
Mansardenmenschen“ (2017, Berlin), „Поетика на себенадмогването. Наративни
стратегии у късния Лев Толстой“ (2017).
E-mail: i_landzhev@yahoo.com
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библиотека. На страниците на архивните документи, съхранявани в Библиотеката, той
проучва древните друмища. Когато му попадне възможност, доцентът се стреми да
допълни книжните си знания с истински пътешествия по чудни места.
E-mail: lubo1888@gmail.com
Людмил Димитров е професор по руска литература на ХІХ век, доктор по филология
в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии,
Катедра по руска литература. Член е на Съюза на преводачите и на Българския ПЕН.
От 2005 до 2010 г. и от 2014 г. до днес е лектор по български език, литература и
култура в Люблянския университет, Словения. Съосновател на магистърските
програми „Руска литература, култура и художествен превод“ и „Литература, кино и
визуална култура“ в СУ. Автор на редица научни монографии, учебници, учебни
помагала, сборници и антологии, на повече от 250 статии и студии, преводи на научна
и художествена литература от руски, английски, словенски и сръбски / хърватски език,
сценарии за театрални спектакли, участник в национални и международни проекти и в
над 70 национални и международни форума, свързани с руска, българска и славянски
литератури, театър и кино. Негови работи са публикувани в Русия, Полша, Чехия,
Словакия, Турция, Италия, Сърбия, Словения, Румъния, Испания, Великобритания и
др.
E-mail: ljudiv@abv.bg
Матея Пездѝц Бàртол е доктор, извънреден професор по словенска литература в
Отдела за словенистика при Философския факултет на Люблянския университет.
Основните ѝ научни интереси са съсредоточени в областта на словенската драматургия
и нейното присъствие в социокултурното пространство; анализира и различните форми
на драматургичен текст, но най-вече съвременната словенска драматургия. Проучва
рецепцията на литературното творчество, по-точно процесите на четене и разбиране,
както и емпиричните методи на изследване. Има разработки и върху преподаването на
словенски като втори / чужд език. Чете лекции по словенска драматургия в
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университетите в Триест, Загреб, Париж, Прага, София, Варшава, Падуа, Белград,
Лисабон и др. Автор е на научните монографии: Кръстопът на световете: студии за
словенската драматургия (2016) и Намереният смисъл: емпирични изследвания върху
рецепцията на литературното произведение (2010). Съставител и редактор на
сборниците: Словенският език, литература и култура и медиите (2008), Тялото в
словенския език на литературата и културата (2009), Словенската драматургия
(2012) и Христоматия по литература: художествени текстове за курса по словенски
език за чужденци (2004), съавторка на учебника: Със словенския език нямам проблеми,
както и съавторка на учебници по литература за средното училище; публикувала е
десетки научни статии от редица национални и международни форуми в Словения и
чужбина.
E-mail: mateja.pezdirc-bartol@guest.arnes.si
Мария Пачева е докторант в Запорожки национален университет (гр. Запорожие,
Украйна). Интересите й са свързани с българската диаспора в Украйна, устната
история, историята на всекидневието през ХХ век.
E-mail: masha_pacheva@ukr.net
Мария Русева е докторант в Катедрата по българска литература към Факултета по
славянски филологии. Завършва специалност „Българска филология“ и МП
„Литературознание“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на критически статии и
рецензии. Интересите й се простират в областта на новата и най-новата българска
литература.
E-mail: mariya_ruseva@yahoo.com
Надежда Стоянова е главен асистент в Катедрата по българска литература към
Факултета по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски". Тя е редактор на сп.
"Филологически форум".
E-mail: nadezhda.sto@gmail.com
Николай Генов е роден през 1994 година в град Хасково. Завършва Езикова гимназия
„Бертолт Брехт“ в Пазарджик през 2013 година и специалност „Българска филология“
в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2017. Научните му интереси са
в областта на литературата, киното и компютърните игри. През 2013 година издава
първата си стихосбирка и оттогава често му се приписват книгите на по-възрастния
писател със същото име.
E-mail: nk.genov@gmail.com
Рени Манова е докторант по приложна лингвистика в катедра „Български език като
чужд“. Научните ѝ интереси са в областта на лингвистиката на текста и методиката на
чуждоезиковото обучение.
E-mail: paris_f6@abv.bg
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Сирма Данова е доктор по българска литература и преподавател по възрожденска
литература в СУ "Св. Кл. Охридски". Автор е на книгата "Кралят физиономист.
Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков" (2016).
E-mail: sirmadanova@abv.bg
Станислава Теофилова е докторантка към Катедрата по български език при
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ (Шумен, България).
Темата на дисертационния й труд е посветена на словореда на простото изказване в
българската разговорна реч и (напълно очаквано) нейните интереси са свързани
основно със синтаксиса на съвременния български език и процесите, протичащи в
разговорната реч.
E-mail: st.teofilova@gmail.com
Таня Дечева е родена през 1993 година в град Пещера. Средното си образование
завършва през 2012 година в Математическа гимназия „К. Величков“, град Пазарджик.
В началото на 2017 година получава бакалавърска степен по фотография в НАТФИЗ
„Кр. Сарафов“.
E-mail: tanyadecheva@gmail.com
Татяна Ичевска работи като доцент по Българска литература от Първата световна
война до наши дни в ПУ "Паисий Хилендарски". Автор е на три монографии
("Митичното в българската литература - светове и форми", "Библейското слово у
Йовков", "Романите на Димитър Димов") и на множество статии върху новата и
съвременната българска литература. Води лекционни курсове в бакалавърски и
магистърски програми на Пловдивския университет.
E-mail: Ichevska@yahoo.com
Юлия Кудрявцева е преподавател по български език във Висшите курсове за чужди
езици към МВнР на Русия. Преводач на свободна практика. Интересите й са в областта
на обществено-политически превод, художествен превод, филмов превод, преподаване
на български език, методика на преподаване на чужд език.
E-mail: lomonosov_julia@yahoo.com
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