
Филологически форум  Година 6 (2020), брой 2 (12) 

Philological forum  Year 6 (2020), Issue 2 (12) 
 

225 
 

ЗА АВТОРИТЕ 
 

Аглая Маврова е главен асистент в Катедрата по методика във Факултета по славянски 

филологии, СУ „Св. Климент Охридски“. Чете лекциите и води семинарните занятия по 

методика на обучението на руски език. Тя е сред редакторския колектив на 7-томното 

издание с материали от ХI Конгрес на Международната асоциация на преподавателите по 

руски език и литература „Мир русского слова и русское слово в мире“ (София: HERON 

PRESS, 2007). Редактор е на „Болгарско-русский, русско-болгарский словарь разговорных 

фраз“ (Москва: Эксмо, 2012). Съавтор и автор е на учебните помагала по руски език 

„Вернисаж“ (София: Везни – 4, 2011) и „Смях в час“ (София: УИ „Св. Климент Охридски“, 

2015). Един от главните редактори е на сп. „Филологически форум“.  

e-mail: aglayam@mail.bg 

 

Adesanya M. Alabi is Nigerian. He holds a Master's Degree in English Language and Literature 

from Cyprus International University, B.A. in Theatre arts from the University of Ibadan, Nigeria, 

and a 3-year Diploma in Theatre arts from the University of Ibadan. He is presently a PhD student 

in English Language and Literature and also in English Language Teaching, at two different 

Universities simultaneously. His main areas of interest are literary criticism, particularly in the 

area of post-colonial literature, classical literature and dramatic literature. He is also a writer; he 

has written some unpublished novels, drama, poems and short stories. He has co-authored six 

English text books which are meant for the students in the middle  and high schools in Turkey. 

e-mail: adesco101@yahoo.com 

 

Александра С. Јовановић је истраживач-приправник на пројекту „Лингвистичка 

истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског 

књижевног и народног језика САНУ” у Институту за српски језик САНУ и докторанд на 

Филолошком факултету у Београду (модул Српски језик). Области интересовања су јој 

синтакса, семантика и прагматика. 

e-mail: aleksandra.jovanovic@isj.sanu.ac.rs  
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Александър Христов е докторант по „Българска литература след Освобождението“ във 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Завършил е „Българска филология“ и магистратура 

„Литература и култура“ в същия университет. Автор е на поетическата книга „Крайпътна 

обител“ (2017). 

e-mail: aleksandarhrhristov@gmail.com 

 

Борислав Борисов е преподавател по чешки език в Катедрата по славистика към 

Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Автор е на 

монографията „Българският и чешкият книжовен език през Възраждането. Особености на 

кодификацията“ (2012), както и на учебници и учебни помагала по български език за 

средния курс. Научните му интереси са в областта на историята на книжовните езици, 

съпоставителното езикознание, социолингвистиката, методиката на обучението по 

български език, методиката на чуждоезиковото обучение. 

e-mail: borissov@uni-plovdiv.bg 

 

Борислав Петров е завършил Националната гимназия за древни езици и култури 

„Константин Кирил Философ“ и в момента е студент в четвърти курс на специалност 

„Класическа филология“ и във втори курс на специалност „Балканистика“ в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“. Създател и администратор е на Facebook страницата 

„Етимологичен просветител“, посветена на популяризирането на етимологията и 

историческата лингвистика. Научните му интереси са в областта на сравнителното 

индоевропейско езикознание, историята на индоевропейските езици и българската 

етимологията. 

e-mail: petrov.borislav@outlook.com 

 

Ваня Пекова е родена през 2000 г. Завършва ГПЧЕ „Йордан Радичков“, гр. Видин. Към 

момента е студентка във втори курс в специалността „Българска филология“ във Факултета 

по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. 

e-mail: vany_0320@abv.bg  
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Войчех Галонзка (1947) e полски българист, литературовед, преводач на редица 

класически произведения на българската литература, дипломат. Завършва славянска 

филология в Ягелонския университет в Краков, след което преподава в тамошната Катедра 

по българска филология. През 1992–93 г. е лектор по полски език в Софийския университет. 

През 1993 г. започва работа в полското Министерство на външните работи, а в периода 

1993–1999 е директор на Полския институт в София. Генерален консул на Полската 

република в Луцк (Украйна: 2003–2007) и консул в София (2008–2012). Носител на редица 

отличия, сред които: медал 1300 години България (1983), орденМадарски конник (1999), 

Евтимиева награда на Великотърновския университет (1990). Доктор хонорис кауза на 

университетите във Велико Търново (1999) и Луцк (2007). Автор на научните книги: 

Традиция и съвременност. За българската литература от ХХ век (Катовице, 1983), 

Български литературни програми и манифести (Краков, 1983), Нация и култура. 

Антология есета и статии за българската нация и култура (Краков, 1985), 

Опитомяването на скорпионите. Поглед на един чужденец към българската литература 

(Краков, 1993; бълг. изд. Шумен, 1994).Сред преводите му на поезия и проза попадат: Гео 

Милев. Стихотворения и лирическа проза (1977), Георги Караславов. Танго (1977), 

Емилиян Станев.Антихрист (1979, 2020), Георги Райчев. „Lustig“ и други разкази (1980), 

Атанас Далчев, Поетическа проза (1981), Николай Кънчев.Колкото синапеното зърно 

(1981), Послание от пешеходец (1999), Против отсъствието (2020), Здравко Кисьов. 

Светлопис (2007), Петър Първанов, Откъдето и да идва (2019), Петър Караангов. 

Сезоните на чувствата (2020), Николай Лилиев. Лунни петна (2020), Пенчо Славейков. 

Сън за щастие (2020), нов полски превод на романа Под игото (2020). 

e-mail: wg1947@go2.pl 

 

Галина Петкова е преподавателка по руска литература от ХІХ и ХХ века в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“, доктор по филология (PhD) на Московския държавен 

университет „М. В. Ломоносов“ (тема на дисертацията, защитена през 1994 г.: „Поэтика 

лирического цикла в творчестве Марины Цветаевой“), доцент (2017) в Катедрата по руска 

литература на Факултета по славянски филологии (публикуван хабилитационен труд: „Да 

се даде ръководеща нишка...“: История на руската литература от проф. П. Бицили в три 

книги (България, 1931–1934 г.). София, Факел, 2017. Кръгът на изследователските ѝ 
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интереси обхваща творчеството на Марина Цветаева, Надежда Тефи, руската емигрантска 

литература и култура, женската литература на руската емиграция, Пьотр Бицили, Николай 

Трубецкой, Ервин Грим, Сергей Вилински, преподавателската дейност на руските учени 

хуманитаристи в България. 

 

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)). 

e-mail: gi4e82ap@abv.bg 

 

Десислава Димитрова e докторант по съвременен български език (морфология) към 

Катедрата по български език, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, научен 

ръководител на дисертацията – доц. д-р Константин Куцаров. 

е-mail: demincheva@gmail.com 

 

Elena Krejčová is associate professor at the Department of Slavonic studies, Faculty of Arts, 

Masaryk university, Brno. She graduated from Sofia university St. Kliment Ohridski, Bulgaria in 

19996 (Slavic studies and English and American studies). In 1999 she graduated her Ph.D study 

at Masaryk university, Brno (Old Church Slavonic studies and Slavonic languages). She is 

associate professor in linguistics since 2019. She gives lectures on Old Church Slavonic language, 

theoretical grammar of south Slavonic languages, historical grammar of Slavonic languages, 

theory of translation. She is author of numerous  scientific publications on comparative linguistics, 

as well as dictionaries. Her main scientific interest is focused on political and journalistic speech, 
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rhetoric and public speaking in Slavonic context. She is author of the monograph The Slavic 

Babylon (2016) and co-author of the monographs The power of Public speech (2017) and Quo 

vadis, philology  (2017) She participated on international grants -  “Verbal Aggression and 

Society“, funded by Scientific Research Fund, Bulgaria (2017-2020), “The language of Bulgarian 

Immigrants in Central Europe“ funded by the National Executive Council of Sofia University 

(2017). She received the following award for her scientific work: 2015 – Bulgarian Ministry of 

Culture award – Award for contribution to popularization of Bulgarian culture around the world; 

2016 – Bulgarian Academy of Science Award – Аward for significant contribution to the research 

in the area of Bulgarian studies abroad, for contribution of teaching Bulgarian language to 

foreigners, for popularization of Bulgarian culture abroad; 2017 - Bronze medal from the Dean of 

Faculty of Arts Comenius University, Bratislava, Slovakia - Award for contribution to the good 

relationship of Slavic Departments in Masaryk University and Comenius University and 

contribution to the good image of Slovakia around the world. 

e-mail: elena.krejcova@seznam.cz 

 

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 в Медицински 

университет – гр. Пловдив и хоноруван преподавател по старобългарски в СУ „Св. Климент 

Охридски“. Бакалавър по класическа филология, магистър по старобългарстика и славянска 

филология, защитава докторската си степен в областта на старобългарския език, 

историческа и сравнителна граматика в катедрата по Кирилометодиевистика във Факултета 

по славянски филологии, СУ. Научните му интереси обхващат индоеврoпейските езици и 

историческия им развой, сравнителна граматика, патристика и средновековна палеография 

(гръцка и кирилска). Част от редакционния екип на списание „Филологически форум“ и на 

литературно списание “Текстил”, водещ на рубриката Sub Umbra в „Литературен вестник“. 

Към момента е специализант в Института по византинистика и неогрецистика към 

Виенския университет. 

e-mail: ivan.petrov@mu-plovdiv.bg 

 

Јелена Павловић рођена је у Крушевцу 3.2.1988. године. Основне и мастер студије 

Србистике завршила је на Филозофском факултету у Нишу. Студент је Докторских студија 
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српског језика и књижевности на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. 

Запослена је као истраживач-приправник у Центру за проучавање језика и књижевности на 

Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Била је на студијским боравцима на 

Универзитету у Вроцлаву (Пољска), Универзитету „Пајсије Хиландарски“ у Пловдиву 

(Бугарска) и на Хумболтовом универзитету у Берлину (Немачка). Области интересовања су 

јој: историјска синтакса, историја језика, функционална стилистика и литерарна 

ономастика. 

e-mail: jeca.pavlovic.krusevac88@gmail.com 

 

Karolína Táborská is first year PhD student at the Czech Language Department at the Faculty of 

Education of Charles University in Prague, and a primary school teacher at Křesťanská základní 

škola Elijáš in Prague. Her main field of scientific interest is first language teaching and integration 

of cognitive linguistics into the didactics of Czech. 

e-mail: karolinataborska1@gmail.com 

 

Катерина Питова е завършила специалност „Португалска филология“ и магистърска 

програма „Приложна лингвистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Към момента преподава 

португалски език във висшето и средното образование. Научните ѝ интереси са в областта 

на общото и съпоставителното езикознание, прагматиката, философията на езика, анализа 

на дискурса, анализа на разговора и др. 

e-mail: katerina.pitova@gmail.com 

 

Лилия Желева е хоноруван асистент по украински език към Катедрата по славянско 

езикознание във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“. През 2019 г. защитава дисертация за присъждане на образователната 

и научна степен "Доктор" с дисертационен труд на тема: „Обучение по близкородствен език 

(украински) на българи - лингвистични и методически аспекти“. От 2016 г. е член на журито 

на Международния правописен конкурс по украински език, провеждан от Ягелонския 

университет. Научните ѝ интереси са в областта на методиката на чуждоезиковото обучение 

и транслатологията. 

e-mail: lilia.zheleva@gmail.com 
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Magdalena Gapsa je v študijskem letu 2018/19 študentka 5. letnika slovanske filologije 

(bolgarščina s slovenščino) na Univerzi v Lodžu (Poljska). Večkratna udeleženka študentskih 

konferenc in srečanj (Sosnowiec 2015, Budimpešta 2016, Lodž 2017, Gdansk 2018), štirikratna 

prejemnica Rektorjeve štipendije za najboljše študente Univerze v Lodžu, prejemnica Škrabčeve 

štipendije (2018/19) ter nagrajena z medaljo „Za veličasten študij” podeljeno od Senata Univerze 

v Lodžu dne 13. 11. 2017. 

e-mail: magdagapsa@onet.eu 

 

Мартин Стефанов завършва специалността „Славянска филология“ с профил Сръбска и 

хърватска филология и втора специалност Словенски език в Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“. Докторира в катедра „Славянско езикознание“, където преподава от 

2009. Основните му научни интереси са в областта на историята и съвременното състояние 

на южнославянските езици. Член е на редакционния екип на сп. „Филологически форум“ от 

създаването му. 

e-mail: slavistika@yahoo.com 

 

Мона Вълкова е студентка в специалност „Българска филология“ на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ 

 

Недялко Желев е докторант по история на славянските литератури във Факултета по 

славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2018 г. 

защитава дипломна работа на тема „Хомоеротиката в словенския роман от края на ХХ и 

началото на XXI век“. По време на следването си е специлизирал във Философския 

факултет на Загребския университет и във Философския факултет на Люблянския 

университет. Научните му интереси са в областта на историята на славянските литератури 

и култури. 

e-mail: nedyalko.zhelev@abv.bg 

 

Николай Генов е докторант по теория на литературата в СУ. Завършва специалност 

„Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2017, а през 2018 защитава 
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магистърска теза по литературознание във Факултета по славянски филологии, СУ. През 

същата година получава втора награда на XX 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“. Негови научни, критически и художествени текстове са публикувани в различни 

списания, сборници и електронни платформи. Темата на доктората, по който работи в 

момента, e „Виртуалното тяло в научната фантастика“. 

e-mail: nk.genov@gmail.com 

 

Стефан Милосављевић студент је докторских студија на Филолошком факултету 

Универзитета у Београду (модул Српски језик), као и мастер студија Рачунарство у 

друштвеним наукама при Универзитету у Београду. Као стипендиста Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије, ангажован је на пројекту Српски језик и 

његови ресурси: опис, теорија и примене. Области интересовања су му синтакса, семантика 

и прагматика, те примена рачунарских техника у проучавању и настави језика и 
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