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ДОКТОРАНТИ	В	ПЛОВДИВ	
Николай Генов 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

На 16 и 17 май в Пловдив се проведе XXI национална научна конференция за 

студенти и докторанти с международно участие. За това събитие може да се говори 

съвсем спокойно през речника на традицията, тъй като то обхваща всички нейни важни 

аспекти. Мероприятието се проведе за двадесет и първа година, този път под надслов 

„Светът е разтворена книга“, в Дома на учения.  Обявеното жури бе разпределено в две 

секции: по езикознание1 и по литературознание2, а условията за участие бяха добре 

познати: доклад с максимален обем от 10 машинописни страници и време за устно 

резюме от 15 минути.   

Новото в конференцията дойде по линия на приемствеността, от една страна, и 

развитието, от друга: с поемането на организацията на секция „Литературознание“ от гл. 

ас. д-р Здравко Дечев, който продължава работата на доц. д.ф.н Татяна Ичевска, и 

появата на реферираното научно списание „Verba Iuvenium“, чийто първи брой бе 

представен в края на събитието. От тази година нататък отличените текстове ще намират 

своята по-широка аудитория на неговите страници.   

Темите на изнесените доклади варираха. В секция „Литературознание“ те се 

движеха между теоретичното и историчното; между чуждата и българската литература. 

На литературоведите бакалаври обаче не бе присъдена първа награда, а втората награда 

бе поделена между трима души: Илия Димитров (ПУ, българска филология, 4. курс, 

„Неканонични очарования – поезията на Иван Теофилов през 60-те години на XX век“), 

Мария Георгиева (СУ, българска филология, 2. курс, „Сродство по избор: 

                                                             
1Проф. д.ф.н. Диана Иванова, проф. д-р Петя Осенова, доц. д.ф.н. Ваня Зидарова, доц. д-р Владислав 
Миланов, доц. д-р Константин Куцаров, доц. д-р Красимира Чакърова, гл. ас. д-р Росица Декова.  
2Проф. д.ф.н. Иван Русков, проф. д.ф.н. Клео Протохристова, проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, 
доц. д.ф.н. Татяна Ичевска, доц. д.ф.н. Жоржета Чолакова, доц. д-р Димитър Кръстев, доц. д-р Дияна 
Николова, гл. ас. д-р Сирма Данова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Соня Александрова, гл. ас. 
Илонка Георгиева. 
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концептуализации на времето в диалога Ботев – Раковски“) и Стефан Калпачев (СУ, 

новогръцка филология, 4. курс, „Многоезичието и модерна Гърция – случаят Деметриос 

Капетанакис“). Трета награда получиха Илияна Банчева (ПУ, българска филология 4. 

курс, „Преобърнатият любовен триъгълник в пиесата „Енигматични вариации“ на Ерик-

Еманюел Шмит“), Илиян Карабойчев (ПУ, български език и история, 3. курс, „Образът 

на Нарцис в творчеството на Вячеслав Иванов и Константин Балмонт“) и Деметриа 

Танева (СУ, българска филология, 2. курс, „Никола Владикин – между маргиналията и 

забравата“). Бяха връчени и две поощрителни награди – на Елена Минчева (ПУ, 

български език и италиански език, 4. курс, „Темата за Италия в „Принцеса Брамбила“ на 

Е. Т. А. Хофман“) и на Андраж Стефановски (Люблянски университет, словенистика, 3. 

курс, „Dve tragićne sudbine – Gerganina i Bogomilina“). 

В секция „Езикознание“ не бе присъдена първа, втора или трета награда на 

бакалаврите. Ана-Мария Маркати и Хриса Кириази (Тракийски университет 

„Демокрит“, Комотини, „Графитите – изкуство или вандализъм?“), Катерина 

Алексопулу и Катерина Арабаджи (Тракийски университет „Демокрит“, „Българо-

гръцките отношения и ресторантските менюта“) и Елена Федюнина (МДПУ „Богдан 

Хмелницки“, Украйна, „Лингвостилистические особенности романа Люко Дашвар 

„Мати все“) получиха поощрения. При магистрантите обаче бяха раздадени две първи и 

две трети награди, съответно на Диана Мъркова (ПУ, актуална българистика, 

„Наблюдения върху някои прояви на системни отношения в сферата на българските 

граматични морфеми“) и Васил Стаменов (ПУ, актуална българистика, „Към въпроса за 

ядрените модификатори във функционално-семантичното поле на персоналността в 

съвременния български език“), и на Анета Недялкова, ШУ, лингвистика и библиотечно-

информационни дейности, „Експериментално изследване на остаряването на типични за 

епохата на социализма думи“ и Елена Хомчак, украински език и литература, МДПУ 

„Богдан Хмелницки“, „Лингвокультърный концепт д о р о г а в украинской языковой 

картине мира“). Поощрения получиха Анна Шевчик (украински език и литература, 

МДПУ „Богдан Хмелницки“, „Ноосферное образование на уроках украинского языка в 

общеобразовательной школе“) и Анастасия Никиренкова (МДПУ „Богдан Хмелницки“, 

МП „Филология. Германски езици и литератури“, „Функционирование 

фразеологических единиц в романе Ренсома Риггса Miss Peregrine’s Home for Peculiar 

Children”).  
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И тази година по правило докторантите не участваха в състезанието. Техните 

доклади ще бъдат публикувани във втория брой на списание „Verba Iuvenium“, след като 

преминат през съответната процедура.  


