Филологически форум
Philological Forum

Година 5 (2019), брой 2 (10)
Year 5 (2019), Issue 2 (10)

ЗА АВТОРИТЕ
Д-р Ваня Иванова е главен асистент по общ и специализиран английски език към
Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“ от 1996 година досега. Научните й интереси включват електронно
обучение, съставяне и оценяване на тестове, електронни тестове, тестове за
самоподготовка, използване на ИКТ в чуждоезиковото обучение и др. Научната й
дейност включва над 50 излезли от печат публикации. Член e на Българската асоциация
на преподавателите по английски език (BETA-IATEFL) и на Съюза на математиците в
България.
E-mail: vantod@uni-plovdiv.bg
Д-р Гергана Петкова е старши преподавател по латински език в Секция „Чужди езици“,
Департамент по езиково и специализирано обучение към Медицински университет –
Пловдив. В продължение на две години е преподавала и български език на чуждестранни
студенти в Секция „Български език“ към горепосочения департамент. Работила е като
асистент по латински език в Катедрата по Общо езикознание и история на българския
език към Филологически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Научните й интереси са в областта на антропонимията и в частност към славянските
лични имена с латински корен и е автор на редица статии по тази проблематика
(Romanian and Bulgarian personal names derived from Latin appellatives (names of plants
and animals) (2015); Български лични имена, образувани от римски преномен (2016);
Slovenian Masculine Personal Names with Latin Origin (2017).
Е-mail: gi4e82ap@abv.bg
Деница Астахова е докторант по теория на литературата във Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“. Завършила е в същия университет „Българска
филология“ и магистърска програма „Литература и култура“. Научни интереси:
литературната теория и литературна история.
E-mail: astahova.ltt@gmail.com
Десислава Узунова е доктор по старъболгарска литература и хоноруван асистент в
Катедрата по кирилометодиевистика към ФСлФ в СУ "Св. Климент Охридски".
E-mail: spicedesi@abv.bg
Деспина Василева е главен асистент в катедрата по методика във Факултета по
славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Съавтор е на учебници и учебни

249
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