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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 
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помагала по български език. Научните й интереси са в областта на  родноезиковото 

обучение, гражданското и дигиталното образование. 

Е-mail: despina.vasileva@gmail.com  

 

Доц. д-р Елена Крейчова е преподавател в Катедрата по славистика в Масариковия 

университет в гр. Бърно, Чехия. Води занятията по практически български език, чете 

лекции по сравнителна граматика на славянските езици и по старобългарски език. 

Завършва славянска и английска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ пред 1996 

година. Защитава докторска дисертация по палеославистика и славянски езици в 

Масариковия университет през 1999 година на тема „Slovosledné změny v bulharských a 

srbských církevněslovanských památkách z 12. a 13. století“. Научните й интереси са в 

областта на старобългаристиката, сравнителното славянско езикознание, 

транслатологията, преподаването на български език като чужд. Автор на множество 

научни публикации по съпоставително езикознание („Славянският Вавилон“, 2016), на 

речници („Česko-bulharský právnický slovník, 2014, Česko-bulharský specializovaný slovník 

právnické, ekonomické a společensko-politické terminologie, 2016 и др.), на учебници и 

учебни помагала за чуждестранни студенти българисти към Масариковия университет.  

E-mail: ekrejcova@phil.muni.cz 

 

Жана Станчева е преподавател по практически полски език и по съвременен полски 

език във ФСФ на СУ „Св. Кл. Охридски“. Научните й интереси са в областта на 

семантиката и езиковата картина на света. 

E-mail: jana_s_333@yahoo.com 

 

Žaneta Göbelová is a PhD student at the Department of Bohemistics, Faculty of Education, 

University J. E. Purkyně, Ústí nad Labem and a university lecturer at the Department of Czech 

Language and Literature, University of Hradec Kralove, Faculty of Education. Her main area 

of interest and research activities is in the linguistic-didactic fields relevant to the Czech 

language. 
E-mail: zaneta.gobelova@uhk.cz  

 

Иван Велчев е докторант в катедра „Методика“ във Факултета по славянски филологии 

на СУ „Св. Климент Охридски“. Изследва въздействието на дигиталните технологии 

върху училищното образование по литература и върху литературнообразователния 

дискурс.  

E-mail: velchev_i@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 
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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, патристика 

и средновековна палеография (гръцка и кирилска). Част от редакционния екип на 

списание „Филологически форум“, водещ на рубриката Sub Umbra в Литературен 

вестник. 

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

 

Kristýna Dufková is a PhD student at the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno and a 

lecturer at the Department of Czech Language and Literature, Faculty of Education, University 

of Hradec Králové, and her fields of studies include Slavic languages, onomastics and 

translation. 
E-mail: kristyna.dufkova@seznam.cz  

 

Д-р Людмил Димитров е професор по руска литература на ХІХ век в СУ „Св. Климент 

Охридски“, ФСФ, Катедра по руска литература. Член е на Съюза на преводачите и на 

Българския ПЕН. От 2005 до 2010 г. и от 2014 до 2019 г. е лектор по български език, 

литература и култура в Люблянския университет, Словения. Съосновател на 

магистърските програми „Руска литература, култура и художествен превод“ и 

„Литература, кино и визуална култура“ в СУ. Автор на редица научни монографии, 

учебници, учебни помагала, сборници и антологии, на повече от 300 статии и студии, 

преводи на научна и художествена литература от руски, словенски, английски и сръбски 

/ хърватски език, сценарии за театрални спектакли, участник в национални и 

международни проекти и в над 80 национални и международни форума, свързани с 

руска, българска и славянски литератури, театър и кино. Негови работи са публикувани 

в Русия, Полша, Чехия, Словакия, Турция, Италия, Сърбия, Словения, Румъния и др. 

E-mail: ljudiv@abv.bg 

 

Lucie Nemeckova is an Assistant Professor at the Foreign Language Department of the 

Institute of Lifelong Learning at the University of Žilina in Slovakia. She teaches ESP to IT 

students and general English courses. She deals with online testing and other innovations which 

can improve the quality of lessons. She is also in charge of creating new study materials for 

students and looking for interesting ways in which to motivate students during language classes.  

E-mail: lucie.nemeckova@uniza.sk 

 

Марија (Слободан) Раковић, истраживач-приправник на Филолошко-уметничком 

факултету Универзитета у Крагујевцу и студент друге године докторских студија на 

истом факултету, смер Српски језик и књижевност (модул језик). Током академске 

2017/2018. године је била ангажована при реализацији наставног процеса на курсевима 

Српског као страног језика на нивоу од А1 до Ц2 у Центру за српски као страни језик 

Филолошко-уметничког факултета. Области интересовања: савремени српски језик, 
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синтакса српског језика, стилистика српског језика, методика наставе српског као 

страног језика, методика наставе српског језика и књижевности.  

E-mail: marijamajarakovic16@gmail.com  

 

Марина Фурсова е студентка в IV курс по специалността „Руска филология“ в 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Научните ѝ интереси са най-вече в 

областта на андрагогиката. 

Е-mail: reng_ru@yahoo.com 

 

Надежда Сталянова е доцент в Катедрата по български език, Факултет по славянски 

филологии на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Възпитаник на този 

факултет, като през 1996 г. завършва славянска и английска филология. Докторската й 

дисертация е по съпоставително славянско езикознание. Чете лекционни курсове по 

фонетика и лексикология, политическа и журналистическа реч, реторика и публична реч. 

Научните й интереси са свързани с публичната реч, новите тенденции в българския език, 

политическото говорене. 

E-mail: nadezhda_stalyanova@slav.uni-sofia.bg 

 

Наталия Христова е главен асистент в катедрата по методика във Факултета по 

славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Нейните актуални научни 

интереси са фокусирани върху критическите изследвания на медикализацията на 

образованието, алгоритмичната управляемост и трансхуманистичните проекти.  

Е-mail: natalija@abv.bg 

 

Наташа Крумова-Христемова е завършила специалност „Българска филология“ в 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Старши учител е по български език и 

литература в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София. 

Базов учител и хоноруван асистент е в катедрата по методика, във Факултета по 

славянски филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитава 

докторска степен с дисертационен труд на тема: Развиване на умения за критическо 

четене и критическо писане в литературното образование – гимназиален етап. 

Участвала е като обучител и член в различни национални и международни проекти. 

Научните ѝ интереси са насочени към изследване на критическото мислене, 

критическото четене, критическото и творческо писане на учениците, а също така какво 

е влиянието на интернет/Мрежата и технологиите върху учениците в тяхното 

хуманитарно обучение по литература в един дигитализиращ се и глобализиращ се свят. 

E-mail: hristemova@abv.bg 

 

Наташа Спасић рођена је 11. новембра 1990. године у Нишу. Ту је 2009. године уписала 

студије Србистике на Филозофском факултету. Мастер академске студије завршила је 

школске 2013/2014. године на Филозофском факултету, Универзитета у Новом Саду на 

одсеку Српска филологија – српски језик и лингвистика. Тренутно је студент докторских 
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академских студија на Филолошко-уметничком факултету, Универзитета у Крагујевцу 

на смеру Српски језик и књижевност и истраживач-приправник у Центру за проучавање 

језика и књижевности на истом факултету. Сфере њеног интересовања су методика 

наставе српског (као страног) језика и синтакса.        

E-mail: natasa.spasic@filum.kg.ac.rs 

 

Д-р Павел Крейчи род. 27.03.1971, главен асистент в катедра по славистика, 

Философски факултет, Масариков университет в Бърно (от 2001), от 2002 ръководител 

на отдел „Южнославянски филологии и балканистика“ в рамките на катедрата. 

Висше образование: 1996 – югославистика – чешки език и литература, 1998 – български 

език и литература; докторска степен (Ph.D.): 2000 – палеославистика и славянски езици; 

теми на дипломните му работи и дисертацията му са свързани преди всичко с 

фразеология. Основните му интереси са свързани с българския и сърбохърватския и с 

тяхната съпоставка с чешкия. Научната му работа е свързана с фразеологията на 

посочените езици в съпоставителен аспект. В центъра на вниманието му вече няколко 

години е преди всичко фразеологията (Bulharská a česká publicistická frazeologie ve 

vzájemném srovnání, 2006; Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu: kontrastivní 

analýza, 2015). Освен с фразеология също така се занимава с проблемите на 

транслатологията и чешко-южнославянската лексикография и с процесите на 

стандардизацията на южнославянските книжовни езици (пак в съпоставителен аспект – 

Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků. Od 9. do počátku 19. století, 2014; Quo 

vadis, philologia?, 2017 – заедно с Е. Крейчова, Eight Fragments from the World of Serbian, 

Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1, 2018). 

E-mail: pkrejci@phil.muni.cz 

 

Petra Laktišová, PhD is a university lecturer at the Foreign Language Teaching Unit, 

University of Žilina. Her main focus lies in ICT and their efficient implementation in the context 

of language teaching in higher education. Ms Laktišová also deals with activities, events and 

worshops that are increasingly carried out but rarely written about: the popularization of 

inquiry-based language and scholarly learning.  

E-mail: petra.laktisova@uniza.sk 

 

Поли Муканова e завършила българска филология в Софийския университет. Магистър 

е по творческо писане (ФСФ, СУ). Защитила докторат по История на книгата през 2013 

във Философския факултет на СУ. От 2014 г. е преподавател по Книгознание в УниБИТ 

и редактор в литературния сайт „Сборище на трубадури“. Публикувала е в Литературен 

вестник, Словото днес, Книжевно житие (Скопие), LiterNet, e-Lit, Public Republic, Grosni 

Pelikani, Litclub, в сборника Facecontrol (2005), в алманасите Ах, Мария (2009) и 

Културна палитра (2012, 2014), в антологията Кënga e Detit (на албански език), 

CRONICA, Carmina Balcanica, DIOGEN plus и мн. др. Автор е на поетичната книга 

„Мигове в кибритена кутийка“ (2009) и на есеистичния сборник „Amor Fati: фрагменти“ 

(2012). Участвала е в международни поетични фестивали. Поезията ѝ е превеждана на 

английски, немски, албански, румънски, испански и македонски език. Носителка на 
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втора награда от международния конкурс за поезия „Лирични гласове“ (2014). 

Поетичната ѝ книга „Мидите имат две страни“ (2016) е наградена от Националния 

конкурс „Помощ за книгата“ към Министерство на културата.  Ръководител на секция 

„Книга и общество“ към Университетската младежка академия за управление на 

знанията (УМЛАУЗ). Изследователските ѝ интереси са в областите книгознание, история 

и теория на четенето и библиотекознание.   

E-mail: p.mukanova@unibit.bg 

 

Ралица Жекова Люцканова е родена в гр. Варна, 1987.  Завършва НГХНИ „Константин 

Преславски“ с профил литература и английски език. Бакалавърска степен получава от 

СУ „Св. Климент Охридски“ специалност „Българска филология“. Завършва 

магистърска степен към Факултет класически и нови филологии, като част от следването 

преминава в Саарбрюкен, Германия. Писала е рецензии за  AzCheta. Работи по превода 

на обяснителните бележки към фотографиите, включени в изложбата „100 години Петър 

Увалиев”. Защитава докторска степен с дисертацията Новата женска готика в 

творчеството на Анджела Картър и Карсън Маккълърс към Факултет по славянски 

филологии, СУ „Св. Климент Охридски”. Авторски публикации са включени в няколко 

сборника и периодични издания. През 2019 излиза и книгата „Жени и чудовища. Новата 

женска готика – Анджела Картър и Карсън Маккълърс“. От дълги години е преподавател 

по английски език. 

E-mail: ljutci@abv.bg 

 

Róbert Majzlík is a teacher of English at Cirkevna spojena škola in Vranov nad Topľou, 

currently a PhD student at the Faculty of Arts, University of Prešov, conducting research into 
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