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Икономически университет, гр. Варна. От 2014 г. до 2018 г. е редовен докторант към 
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(Холандия) и Университета в Мюнстер (Германия). Предстои ѝ докторска защита в 
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Борислава Иванова е докторант по балканско литературознание към Катедрата по 
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литературознание (2011). Доктор по българска литература (СУ, 2015) с тема на 
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руската литература на ХІХ век“ (Шумен, Издателство на Шуменския университет 
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интереси са главно в областта на съпоставителното (славянско и балканско) и 

приложното езикознание, лексикалната семантика, терминологията и 

етнолингвистиката. Сред публикациите ѝ се откроява книгата „Терминологията на 
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магистър по старобългаристика. От същата година е редовен докторант по 

старобългарски език в катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски 

филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
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университет в Краков (Полша), а в момента е докторант в Историческия факултет на 

същия университет. Автор е на монографията „Turecka opończa, belgijska peleryna” 

Obraz państwa bułgarskiego w twórczości satyrycznej przełomu XIX i XX wieku (Krakow 

2016) [“Turkish Cloak, Belgian Mantle”. Image of Bulgarian State in Satires of the turn of 

19th and 20th Century]. Носител е на наградите Preludium 13 и POWER 3.1, на 

Ландцкоронската стипендия и на стипендия на полското министерство на висшето 

образование. Научните му интереси са в областта на политиката и на социалните 

процеси в историята на Балканския полуостров през XIX век. 
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рецензии. Интересите ѝ се простират в областта на новата и най-новата българска 

литература.  
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„Същност и универсални характеристики на името и глагола“ върху корпус от езици от 
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година. През 2017 завършва специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент 

Охридски“, а през 2018 защитава магистърска теза по литературознание във Факултета 

по славянски филологии на тема „Виртуалното тяло при Сергей Лукяненко и Ърнест 

Клайн“. Същата година получава втора награда на Двадесетата национална научна 

конференция за студенти и докторанти „Време, слово, свят“ и печели стипендията на 

фондация „Блага Димитрова“ за постижения в областта на литературата. Член е на 

екипа на списание „Филологически форум“. Научните му интереси са в областта на 

литературната теория, дигиталните медии и игрите. 
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научни интереси са в областта на теорията и практиката на превода. Преводач на 
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Сотирия Пападопулу e родена през 1990 г. в град Александруполис, Гърция. Завършва 

начална училищна педагогика и чужд език през 2013 г. и магистратура по 

комуникативни нарушения на развитието през 2015 г. в ПУ "Паисий Хилендарски". От 

2016 година е редовен докторант към Департамент за езици, филологии и култури на 

Черноморските страни на Демокритовия университет в Комотини, Гърция. Темата на 

дисертацията ѝ е „Концептуалното поле на емоциите в устойчивите съчетания в гръцки 

и български език: съпоставителен анализ и приложение”. Целта на изследването е да 

идентифицира и анализира стереотипните изрази, използвани на гръцки и български 

език за изразяване на човешките емоции. 
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Таня Дечева е родена през 1993 година в град Пещера. Средното си образование 

завършва през 2012 година в Математическа гимназия „К. Величков“, град Пазарджик. 
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„Кр. Сарафов“. 
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славянски филологии, Софийски унверситет „Св. Климент Охридски“ от 2015 година. 

Научните ѝ интереси са в областта на сравнителното литературознание и на чешката 

литература, култура и история. 
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