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СЕРИЯ ПАРАФИЛОЛОГИЯ: ПАРАПРОФЕСИОНАЛНА 

АВТОБИОГРАФИЯ НА УСПЕШНИЯ ПАРАФИЛОЛОГ 

 

Уважаеми читатели,  

В рубриката „Намигания и прозявки“ започваме пародийна серия 

„Парафилология“, вдъхновена от нашата сътрудничка Паричка Параскевова. Ние 

откликнахме на нейното желание и решихме да публикуваме текстовете ѝ, свързани с 

новата интердисциплинарна наука за отклоненията от филологическото познание 

„Парафилология“.  

 В този брой ще Ви запознаем с нашия нов парасътрудник. 

етироткадеР 

 

Лична информация 

Име и фамилия 

Дата на раждане 

Имейл 

 

Паричка Параскевова 

03.04.1992 

pipi_paralela@abv.bg 

Настояща позиция Докторант на параподготовка 

във Факултета по парафилологически проблеми с тема на 

дисертацията „Паралингвистични и ендоемоционални 

параметри на професионалната реализация на парафилолога“  

Образование  Езикова паралелка с паралелно изучаване на френско-

провансалски, парагвайски, праиспански и 

горнолужишки. 

 Дистанционна ученичка към Парагвайското свободно 

училище, филиал „Южни славяни“, профил „Физика 

на твърдото тяло (паралелепипеди и паралилипути)“ 

 Бакалавърска степен по парафилология (паразадочно 

обучение) 

 Магистърска степен по параметри и парадигми на 

историята на парафилологията в изнесеното в 

Парагвай обучение  

Допълнителни 

курсове 

Курс по спасяване на прелетни птици в полет с парапланер по 

паралел № 11 

Курс по парни локомотиви на стоп по републиканската пътна 
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мрежа в Парангалица 

Експресен курс по параходство и парашутизъм към 

Парагвайската асоциация на ветераните от паралелната 

реалност 

Курс за парачетене наобратно 

Езикови умения Парагвайски – отлично 

Провансалски – отлично  

Праиспански – отлично  

Горнолужишки – отлично  

Паратаксис на есперанто – отлично  

ParaJava – отлично говорим и писмен 

Компютърни умения Поддържа поща в abv и самостоятелен блог 

paratekstove_na_parafilologa.blog 

Професионален опит Практика в парламента (10-30.04.2016) 

Завеждане на пощата Par avion в парка на хотел „Пара-дайз“ 

Лични 

характеристики 

Парадоксална мотивация 

Паранормална компетенция 

Паразитна комуникация 

Пародийна компилация 

Параноична амбиция 

Параотлична гаранция 

Публикации 1. „Параезикова за-бележка върху употребата на 

префикса „пара-“ в параграфите на лекарствените 

листовки на препаратите парацетамол и паракофдал“ – 

В: „Парафилологически форум за опитни 

парафилолози“, год. 0, брой 1392637… 

2. „Параболи на паратекста в романа „Парите на Париж“ 

– В: „Парафилологически форум за опитни 

парафилолози“, год. 00, брой 039461625… 

3. Паратаксис на паразитната употреба на парадоксални 

параконструкции в парагвайските парафилологически 

проучвания с паралели от параметричните уравнения. 

– В: „Парафилологически форум за опитни 

парафилолози“, год. 00, брой 4562891... 

 


