
228 

 

ЗА АВТОРИТЕ 

 

Александра Александрова е докторант по история на чешката литература към 

Катедрата по славянски литератури на СУ. Завършила е НГДЕК. В дисертацията си се 

занимава интердисциплинарно с чешкия и българския ъндърграунд по времето на 

социализма, в частност – с поп-рок песенни текстове. Освен че изпитва дълбока любов 

към словото и филологията, Александра се занимава и с музика. Има няколко видео 

сингъла, като всичките ѝ авторски песни са по неин текст. Желанието ѝ е да стане 

асистент, като междувременно запише поне два албума. 

E-mail: alexandrova.alexandra1@gmail.com 

 

Александра Колева е докторант в Катедрата по български език на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011 г. и 

магистърска програма „Лингвистика – езикова система и речеви практики“ в СУ „Св. 

Климент Охридски“ през 2013 г. Научните ѝ интереси са в областта на съвременната 

българска граматика и нейния исторически развой. 

 

E-mail: alexandra_kolleva@abv.bg 

 

Борислав Борисов е доктор по славянско езикознание и преподавател в Пловдивски 

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”.  

 

E-mail: borisslav@seznam.cz 

 

Велимира Божилова-Стоянова е редовен докторант втора година в СУ „Св. Климент 

Охридски“, Катедра по славянски езици. Темата на дисертацията ѝ е „Литературната 

памет на исторически устроения човек. Прозата на Павел Виликовски, Ян Йоханидес и 

Душан Митана“. Интересите ѝ са в областта на словашката и българската литература от 

XX век. 

E-mail: velimira_bozhilova@abv.bg 

 

Венета Савова е главен асистент в Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета 
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по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски". Тя е редактор на сп. 

"Филологически форум".  

E-mail: venisavova@abv.bg 

 

Деница Заркова е родена през 1994 година в град Плевен. Завършва Математическа 

гимназия „Гео Милев” в Плевен през 2013 година. В момента е студентка пети курс, 

специалност „Славянска филология” с полски език в Софийски университет „Св. 

Климент Охридски”. Интересите ѝ са в областта на културната антропология. През 

летния семестър на академичната 2015/2016 посещава курсове в Института по 

етнология и културна антропология към Варшавския университет, а през 2016/2017 – 

курсове в Института по етнология и културна антропология към Университета „Адам 

Мицкевич” в Познан. 

E-mail: denica_zarkova@abv.bg 

 

Деница Петрова е уредник в Исторически музей гр. Оряхово, България. Завършва 

специалност „История” с бакалавърска специализация „История на средновековна 

България” и магистратура „Българско средновековие и възраждане VІІ-ХІХ в.” в СУ 

„Св. Климент Охридски”. През 2016 г. защитава докторска дисертация в Института за 

литература при БАН, направление „Стара българска литература”. Научните ѝ интереси 

са в областта на историческите съчинения от ХV-ХVІІІ в. и развитието на летописните 

жанрове в старобългарската и балканската книжнина.  

 

Е-mail: denitsa_kp@abv.bg 

 

Десислава Велимовска е доктор по български език. През 2012 г. завършва и 

специалност „Славянска филология“ с профил „Чешки език и литература“. Научните ѝ 

интереси са в областта на синтаксиса, прагматиката и разговорната реч. 

E-mail: desytodorova@gmail.com 

 

Димитър Пеев е асистент по старобългарски език във ФСлФ на СУ. Научните му 

интереси са в областта на ранната старобългарска книжнина от IX–X в. и в частност 

превода и рецепцията на ранните византийски хроники на българска и славянска почва. 

Има също така разработки и върху българката книжовна култура от XVIII в. 

E-mail: dimitter@yahoo.com 

 

Елина Боева е докторант към катедра „Класическа филология“, където е завършила и 

бакалавърската, и магистърската си степен. Основните ѝ интереси са в областта на 
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средновековната литература на латински език, влиянието на близкоизточната култура 

върху развитието на литературата на Средновековието, както и дигиталната 

хуманитаристика. 

E-mail: elinaboevata@gmail.com 

 

Елка Димитрова е литературен историк и критик, доцент в Института за литература – 

БАН, секция "Нова и съвременна българска литература". Автор е на монографията 

"Изгубената история" (2001), на образователната поредица "Нови анализи на 

литературни творби" (4 т., 2002-2004), на многобройни академични статии и студии, 

публикувани в България и чужбина, както и на редица критически текстове в различни 

периодични издания (в. "Култура", "Литературен вестник", "Литературен форум" и др.). 

Професионалните ѝ интереси са концентрирани върху проблематиката на българския и 

световния модернизъм, резултат от което са няколко научно-образователни проекта. 

Най-популярните сред тях са: "Дигитализация и концептуализация на литературното 

наследство на българския модернизъм" (със сайт "Българският литературен 

модернизъм" - http://bgmodernism.com) и серията издания "Българско и модерно". 

Поезията съпътства академичната кариера на Елка Димитрова, без самата тя да я 

изтъква като акцент на литературното си присъствие. Автор е на поетическите книги 

"Великденски смях" (1993), "Кръгът" (1998) и "В здрача на мислите" (2008). 

E-mail: elkadimitrova4@gmail.com 

 

Жанета Златева e докторант в Секцията по съвременен български език в Института за 

български език при БАН.  

E-mail: zhaneta.zlateva@abv.bg 

 

Иван П. Петров e преподавател по латински език и български език за чужденци в 

Секцията по чужди езици към Департамента за езиково и специализирано обучение, 

Медицински университет – гр. Пловдив. Бакалавър e по класическа филология, 

магистър по старобългарстика и славянска филология, защитава докторската си степен 

в областта на старобългарския език и историческа граматика в катедрата по 

Кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии, СУ (2016). Научните 

му интереси обхващат индоеворпейските езици и историческия им развой, сравнителна 

граматика, средновековна палеография (гръцка и кирилска), патристика. 

E-mail: ivan.petrov.ae@gmail.com 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbgmodernism.com%2F&h=ATPhAmBbJHQblHndfJkof2_cALrG3cu7t2EslPUBTVCmV8QBYxKcyn1uvTvgvgZAUkPBrb0g2fc2lHfPv5KDqdaGKvT3Nfrf5vcZZemXFj98aHC-h0JlneGcpOgS7bRWqAnowJs8Z26z
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Исидора Ана Стамболић е докторант във Факултетите по философия и по сръбска 

литература към Университета в Нови Сад (Сърбия). Занимава се със средновековна 

сръбска литература, на която е посветена и дисертацията ѝ. Към момента работи 

предимно върху демонологията в сръбските средновековни апокрифи. Завършила е 

магистърската си степен с теза на тема „Мотивът за дявола в сръбските средновековни 

апокрифи”. През 2014 година получава наградата „Боровие Маринкович” на своя 

факултет за доклад на тема „Принципът memento mori в сръбската средновековна 

литература”. Участвала е в симпозиуми в Краков, Нови Сад, Вишеград и Крагуевац, 

като повечето от докладите ѝ са на теми, свързани със средновековието. Публикувала е 

научни текстове в уважавани сръбски литературоведски издания като „Letopis Matice 

srpske” и „Detinjstvo”, както и в сборници със статии от конференции. Научният ѝ 

ръководител е доц. д-р Наташа Половина. 

 

E-mail: isidora.ana@gmail.com 

 

Искра Христова-Шомова работи в Катедрата по кирилометодиевистика на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски”. Преподава по старобългарски език и по няколко 

дисциплини в магистърските програми Старобългаристика и Опазване на културното 

наследство. В последните години води избираемите курсове Библейски сюжети в 

литературата и киното и Антични сюжети в литературата и киното. Автор е на 

книгите Речник на словата на Климент Охридски (1994), Служебният Апостол в 

славянската ръкописна традиция. Т. І. Изследване на библейския текст (2004), Т. ІІ. 

Изследване на синаксарите (2012), Свети Климент Охридски. Слова и служби (2008, с 

колектив), Книга Йов с тълкувания в славянски превод (2007), Бог бе 

Слово (2016), Песни за Климент (2016, с колектив),  Песни от Климент. Служби от св. 

Климент Охридски за пророк, аростол, отец, мъченик и мъченица (2017).  

 

E-mail: iskrashomova@abv.bg 

 

Катажина Качмарек е докторант в Института по история на Ополския университет 

(Полша). Интересите ѝ са в областта на старополската култура и историческото 

образование. 

 

E-mail: kaczmarek.k.m@gmail.com 

 

Костадин Милушев e завършил Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ 

(2007–2012), Богословски факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ (2016); в 

момента e магистър в Богословския факултет, магистърска програма „Съвременни 

аспекти на богословието”. Интересите му са в областта на богословието, 

старобългаристиката, химнографията и историята. 
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E-mail: kostadin_93@abv.bg 

 

Кристиян Янев е докторант по история на славянските литератури. Интересите му са в 

областта на сравнителното литературознание и най-новите славянски литератури. 

 

E-mail: christianivanov@abv.bg 

 

Мартин Стeфанов завършва специалността „Славянска филология“ с профил 

„Сръбска и хърватска филология“ и втора специалност „Словенски език“ в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“. Докторира в катедра „Славянско езикознание“, 

където преподава от 2009 година. Основните му научни интереси са в областта на 

историята и съвремието на южнославянските езици.  

 

E-mail: slavistika@yahoo.com 

 

Наталия Наумов завършва сравнителни изследвания на цивилизацията в Ягелонския 

университет в Краков през 2013 година, а по-късно придобива магистърска степен по 

теология от университета „Ка’Фоскари“ и Университета в Падуа (по съвместна 

магистърска програма). Към момента живее в Италия, където развива научните си 

интереси в областта на европейската културна и религиозна идентичност на кръстопътя 

между Изтока и Запада, както и личните си интереси, а именно пътуването и 

средиземноморската и балканската кухни. Сега е в процес на търсене на стипендии за 

докторанти за проект, занимаващ се с европейските календари. 

E-mail: naumownatalia@gmail.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 

 

Николина Александрова e докторант в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски”, Богословски факултет, България. Завършва Национална художествена 

академия през 2011 и Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Богословски 

факултет, през 2015 г. Интересите ѝ са в областта на теологията, история на изкуството, 

средновековната литература и историята.   

 

E-mail: morgos@abv.bg 
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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 

 

Поля Павлова завършва бакалавърска степен по специалността “Българска 

филология” през 2016 г., а през следващата и МП “Старобългаристика” във ФСлФ на 

СУ „Св. Климент Охридски”. 

E-mail: polya.pavlova@abv.bg 

 

Сава Уко – Роден в Нови Сад. Дипломира се в Катедрата по сръбска литература и език 

при Философския факултет на Университета в Нови Сад. В момента е магистрант в 

Катедрата за сръбска литература. Занимава се с изследването на средновековната 

сръбска литература и история, както и с историята на православната църква. 

E-mail: sava.uko1@gmail.com 

 

Симеон Стефанов е доктор по филология. Работи като асистент в Института за 

български език при БАН. Научните му интереси са в областта на историята на 

южнославянските езици и средновековните агиографски текстове от този регион. 

 

Е-mail: simeonste@yahoo.com 

 

Станка Петрова е главен асистент в секцията по стара българска литература към 

Института по литература, БАН. Интересите й са в областта на поезията – съвременна и 

средновековна, символиката в литературните творби и богословието в допирните му 

точки с литературата. През 2015 г. защитава дисертационен труд на тема 

„Химнографският репертоар за безплътните сили в средновековната славянска 

богослужебна книжнина”. 

E-mail: derspatz@abv.bg 

 

Таня Дечева е родена през 1993 година в град Пещера. Средното си образование 

завършва през 2012 година в Математическа гимназия „К. Величков“, град Пазарджик. 

mailto:nk.genov@gmail.com
mailto:polya.pavlova@abv.bg
mailto:derspatz@abv.bg


ЗА АВТОРИТЕ 

 

234 

 

В началото на 2017 година получава бакалавърска степен по фотография в НАТФИЗ 

„Кр. Сарафов“.  

E-mail: tanyadecheva@gmail.com 

 

Яна Якимова е завършила НГДЕК „Константин Кирил Философ“ и специалност 

„Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. В момента е студент в магистърска програма 

„Преводач-редактор“ във Факултета по славянски филологии. През 2015 г. е издаден 

първият ѝ фентъзи роман „Орденът на Прокудените", а през 2017 г. печели 

Единадесетия национален литературен конкурс на Фондация „Св. Климент Охридски“ 

с разказа „Encantado“. Интересите ѝ са в сферата на литературата, езикознанието, 

връзката между право и език. 

E-mail: yakimova.y@abv.bg 

mailto:yakimova.y@abv.bg

