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За авторите

Белгин Елбир завършва бакалавърска степен в Университета в Анкара, катедра 
„Английски език и литература“, а магистърска степен по английска литература 
в Университета Хасетепе съответно през 1978 и 1980 г. Получава докторска 
степен по английски език и литература от Университета в Анкара, където 
работи като професор, ръководител катедра и главен асистент до 2012. От тогава 
преподава в Университета Атълъм, катедра „Английски език и литература“ и 
в магистърските и докторските програми в същия университет. Проф. Елбир 
има многобройни публикации и участва в академични конгреси по английска 
литература. Научните й интереси са насочени към английския роман от ХIХ 
и ХХ век, поезия и културология и към литературния превод в национален и 
международен мащаб.

Берин Аксой получава бакалавърска (1980), магистърска (1982) и докторска 
степен (1988) от катедрата по английски език и литература в Университета 
Хасетепе. През 2003 става професор. Работи в катедрата по устен и писмен 
превод в Университета Хасетепе в периода 1987 – 2007 г. като лектор, професор 
и ръководител катедра.  Понастоящем е професор и ръководител на катедрата 
по превод в Университета Атълъм, Анкара. Изследователските й интереси 
и многобройните й публикации са в следните области: теория на превода, 
литературен превод, сравнителна литература, турска литература и английска 
литература. Публикувала е в национални и международни академични списа-
ния като META, Babel и др.

Снежана Бойчева е доцент по немска литература и интеркултурна кому-
никация към катедра „Германистика“ на Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски“. Завършила е специалността Немска филология в 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси са в 
областта на съвременната немскоезична литература, езиковата философия, 
интеркултурното литературознание, ксенологията, културите на паметта. 
Многократно е специализирала в различни университети в Германия и Австрия. 
Автор е на две монографии –„Езикови пространства на мълчанието в прозата на 
Томас Бернхард“ и „Образи на България и българите в съвременни немскоезични 
литературни текстове“.

Евдокия Борисова завършва Българска филология през 1993 година в 
Шуменския университет. Защитава докторска дисертация през 2001 г. на тема: 
„Жанр и норма в българската драма от началото на ХХ век“. От 2008 година 
е доцент по журналистика. Издадени книги: „За трите жанрови модела на 
българската драма от началото на века“ (2000), „Жанрове в медиите“ (2008), 
„Паралитературата. Социология, текстология, медиатори“ – в съавт. с Я. 
Милчаков и Пл. Шуликов (2009), „На ръба на Изтока и Запада. Романите на Орхан 
Памук“ (2011), „Мелодрамата в телевизионния сериал“ (2013) и „Литературите ни. 
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Романът на Изтока със Запада в балканските литератури“ (под печат). Научни 
интереси в областите: жанрология, публицистика, стихознание, сравнително 
литературознание и балкански литератури, история на изкуствата, история на 
българската литература, съвременна българска литература, творческо писане.

Наталия Няголова e доцент в катедра „Русистика” на ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий”. Завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност БФ. Доктор 
по филология (2007) с дисертация на тема: „Предметният код в драматургията 
на А. П. Чехов”. Специализирала в Белградски университет (2007), Ягелонски 
университет, Краков (2008), Школа за сценични изкуства, Братислава (2008-
2009), Сегедски университет, Унгария (2010) и др. Автор на монографиите 
„Между бита и битието. Герой и вещ в драматургията на А. П. Чехов) (2009), 
„Текст и кинотекст” (2014), „Семиотика на кабинета в руската литература от 
втората половина на 19 век” (2014); „Речник – конкорданс на драматургията на А. 
П. Чехов” (2013) и на повече от 100 научни статии, публикувани в България, Русия, 
Унгария, Полша, Сърбия и др. Научни интереси: руска драматургия от втората 
половина на 19 век, кинематографични и телевизионни формати, математически 
и компютърни методи в литературознанието.

Петър Стоянович е доцент в Института по исторически изследвания при БАН. 
Завършва магистратура по история през 1995 в Университет Виена, Австрия. Три 
години по-късно защитава докторска дисертация по история с отличие в същия 
университет. През 1998-2000 г. е парламентарен секретар на министерството 
на външните работи, през 2000-2001 г. е началник на кабинета на министъра на 
външните работи Надежда Михайлова. Бил е международен секретар на СДС и  
анализатор и журналист във в. “Новинар“. В периода 2013-2014 г. е министър на 
културата. Автор е на монографии и научни статии: “Между Дунав и Нева. Княз 
Фердиданд I Български през погледа на австро-унгарската дипломация 1894-
1899“ (1999), „Известният непознат. Иван Стоянович 1862-1947“ (2012), „Границите 
на европейската империя“ (сп. Разум, 2002), на предговори към научни издания 
(„В. Александров, Брест-Литовският мирен договор 1918“ (2009) и на над сто 
статии и интервюта.

Цветана Иванова завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 
специалност История. Работи в ШУ от 1994 г. Защитава докторска дисертация 
на тема „Външнополитически възгледи и дейност на Григор Начович в 
Следосвобожденска България“ през 2003 г., доцент е от 2013 г. Научните й 
интереси са в областта на теорията на историческото образование, методиката 
на преподаване, историография и история на България. Има повече от 50 статии, 
студии и учебни помагала. Публикувала е монография „Преподаването на 
история в българското училище – традиции и съвременни проблеми“ през 2013 г. 
Член е на Сдружението на преподавателите по история в България и ЕВРОКЛИО.

Трейси Спийд е независим изследовател и работи със стипендия по програма 
Фулбрайт. Завършила е Университета Бъркли, в Калифорния (САЩ), през 2011 
г. с докторска степен по славянски езици с фокус върху южнославянските 
езици и лингвистиката на балканските езици. Дисертацията й „Българските 
глаголи за движение: славянски глаголи в балкански контекст“ изследва 
когнитивната семантика на българските глаголи за движение в сравнение с 
руските и сръбските глаголи за движение. Макар че дисертацията й и статията 
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й „Manner/Path Typology of Bulgarian Motion Verbs“ (Типология начин/път на 
българските глаголи за дивжение) (2015) разглеждат глаголите за движение, 
тя винаги се е интересувала от въпросите на социолингвистика. Научните й 
занимания са свързани с изследването на промяната на езиците в популярната 
музика и използването на турцизми в българския език от социолингвистична 
перспектива.

Кветослава Копорова е доктор по философия, лингвист, старши асистент 
в Института по русински език и култура – Университета в Прешов. Изследва 
ортографията и ортоепията в книжовния русински, както се използва в 
Словакия. Освен лингвистичните изследвания на русинския език, тя публикува 
и социолингвистични изследвания. Активистка е в Русинското национално 
движение като ръководител на Асоциацията на русинските писатели в Словакия. 
През 2015 г. публикува университетски учебник „Фонетика, фонология и 
аксентология на Русинския език“ (Fonetika, fonológia a akcentológia rusínskeho 
jazyka). Съавтор е на монографията „Граматика на русинския език“ (Gramatika 
rusyňskoho jazyka; Prešov: 2015) и на университетския учебник „Морфология и 
словообразуване на Русинския език“ (Morfologija i slovotvor´iňa rusyňskoho jazyka, 
Prešov: 2016).

Сава Сивриев e професор в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Завършил 
e Българска филология с втора специалност Руска филология и Теология в 
ШУ “Епископ Константин Преславски”. Завършил докторантура в Московския 
университет “М. В. Ломоносов” в Катедрата по теория на литературата. Защитил 
дисертация на тема: “Стиль прозы Леонида Андреева и стилевые искания в 
русской литературе конца ХIХ – начала ХХ века”. Автор на книгите: Чудесното 
раждане (Работи по литературна история), 1995; MUQOS и TECNH. Опит върху 
българската литература от миналия век, 1999; Книга Псалтир и българската 
поезия, 2004; Литературна археология, 2006;  Екзегези (Из историята на 
българската литература), 2012; „Индивидуализмът в българската лирика от края 
на ХІХ е началото на ХХ век”, 2017. Автор на около сто публикации по теория на 
литературата, руска литература от края на 19- началото на 20 век, историческа 
поетика на българската литература, възрожденска литература, нова българска 
литература  (1878-1919), Стар Завет. 

Денка Кръстева – доктор на филологическите науки, професор по руска литера-
тура в Катедрата по история и теория на литературата в Шуменския универ-
ситет. Завършва е специалността Руска филология в Шуменския университет 
(1979). Редовен аспирант в Санктпетербурския университет “А. Херцен”, където 
защитава докторска дисертация през 1985 г. През 2012 г. защитава дисертация 
за придобиване на научната степен “доктор на науките”. Сфера на научните 
интереси – история и поетика на руската литература, културна история на Русия, 
“Нов историзъм” и руска литература. Автор е на множество научни статии и на 
монографиите: „Политически метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ-
ХІХ век (литература – идеология – неофициални разкази за двореца)“ (2013), 
„Из тематичните паркове на руската култура и литература (културен контекст 
и литературна тематична линия)“ (2014), „Владетелят, престолонаследникът и 
писателят наставник в епохата на Николай І (литературен модел – личност – 
общество)“ (2015).
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Васил Параскевов е доцент по съвременна българска история в катедра 
„История и археология“ в Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски“. През 2005 г. защитава докторска дисертация на тема „БЗНС „Никола 
Петков“ 1945-1947 г.“. През 2011 г. е публикуван хабилитационният му труд 
„България и Великобритания преди и в началото на Студената война: политика, 
икономика и пропаганда (1944-1953)“. Автор е на научни публикации, посветени 
на българската политическа опозиция, българо-британските отношения и 
българската политическа емиграция след Втората световна война. 

Снежана Великова е доцент в катедра „Журналистика и масови комуникации“ 
на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Защитава 
докторска дисертация през 2004 г. на тема: „Посвещението – структурни, 
семантични и прагматични аспекти“. Преподава и пише в сферата на 
съвременния български език, общото езикознание, теорията на масовата 
комуникация, теорията на текста, журналистиката. Автор е на монографията 
„Трансформации в професионализма: журналистическата парадигма“ (2015) и 
на учебника „Журналистика и институции“ (2014) и на над 30 студии и статии. 
Интересите й са свързани с новите медии, журналистическия професионали-
зъм, демократизацията на комуникативните процеси, език и медии.

Иван Капралов е завършил Юридическия факултет на СУ “Св. Климент 
Охридски”, специалност “Право”. Професионалният му опит включва повече от 
десет години журналистически стаж в радио, телевизия, новинарски сайт. От 
2012 г. заема поста Обществен посредник на Община Шумен. Изследователските 
му интереси са свързани с изследването на полето между правото и морала като 
социално-регулативни механизми. Води курс по “Правни и професионални 
етични норми” на студентите от специалностите “Журналистика” и “Връзки с 
обществеността” в ШУ “Епископ Константин Преславски”. През 2014 г. е зачислен 
като редовен докторант в програма по журналистика към университета и през 
2017 г. е в процес на защита на дисертационния си труд на тема: “Институцията 
омбудсман и саморегулацията в българските медии”.  

Цветана Георгиева завършва през 1984 г. специалностите Българска 
филология (и втора Руски език) във Висшия педагогически институт в Шумен. 
От 1989 г. е ре-довна аспирантка в Московския държавен университет „Михаил 
Ломоносов“ (Руска Федерация), където през 1992 г. защитава дисертация на тема 
„Сатирический модус человека и мира (на материале творчества М.Е. Салтыкова 
Щедрина)“. В периода 1998–2000 е гост-лектор в Измаилския държавен 
педагогически институт, Украйна. 
През 2007 г. защитава дисертация на тема „Мистиката в творби на българските 
символисти“, с която получава научната степен „доктор на филологическите 
науки“. Същата година постъпва на работа в Специализираното висше училище 
по библиотекознание и информационни технологии в София (УниБИТ). През 
2008 г. създава научния център „Култура и памет“ към УниБИТ. Автор е на редица 
монографии, някои от които са: „Unio mystica и българският символизъм“ (2008), 
„Парадоксите на Еклисиаста“ (2012).

Николай Димков е почетен професор на Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски”. Дългогодишен преподавател по Българска 
възрожденска литература и Българска литература за деца и юноши. 
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Специализирал в Белградския университет. Автор на над 20 книги в областта 
на литературната история, текстологията, културната история на Българското 
възраждане, сред които „Бачо Киро. Живот и дело“ (1976), „Рачо Стоянов“ 
(1984), „Възрожденският Шумен“ (1989), „Възрожденска литература“ (2005), 
„Свети Климент, епископ български“ (2010), „Стефан Руневски. Литературно-
критически очерк“ (2012), „Йордан Ветвинов. Малък литературно-критически 
очерк“ (2015). Пръв ръководител на Студентския литературен кръжок “Боян 
Пенев” в Университета и пръв редактор на списание Любословие.

Христо Трендафилов завършва специалност Българска филология в ШУ 
“Епископ Константин Преславски” (тогава – ВПИ) през 1978 г. През 1984 г. защи-
тава в Московския държавен университет “М.В. Ломоносов” дисертация на 
тема: „Полемическое наследие Константина Философа в литературе Древней 
Руси“. През 1994 г. защитава дисертация за доктор на филологическите науки 
в същия университет на тема: „Богословие Иоанна Дамаскина в древнерусской 
литературе“. От 2000 г. е професор по стара българска и стара руска литература 
в ШУ.
Лектор е по български език и култура в Санктпетербургския държавен 
университет (1991-1995 г.) и в Будапещенския университет “Йотвьош Лоранд” 
(2005-2010 г.). Автор на 216 публикации, от които 17 книги. Последната от тях 
- „ЦАР И ВЕК: Времето на Симеона“ получи през тази година Националната 
награда “Христо Г. Данов” в категория “Хуманитаристика”. Главен редактор на 
различни университетски издания в Шумен и Москва. 

Кина Вачкова завършва специалността Българска филология в Софийския 
университет. Един от първооснователите е на Шуменския университет, в който 
преподава съвременен български език (различни негови дялове) от 1969 г. 
Специализира в Санкт-Петербургския университет и в Карловия университет 
– Прага. Чела е лекции в редица европейски университети. Основните й научни 
интереси и публикации са в областта на историята и съвременното състоятие 
на българския език, на теорията на книжовните езици, на съпоставителното 
проучване на славянските книжовни езици. Има над 250 публикации у нас и 
в чужбина, между които книги и учебници. По-важните й монографии са 
„Шуменската школа в историята на новобългарския книжовен език”  (2005 г.). 
„Типологична характеристика на българския книжовен език” (2008 г.). От 1997 г. 
е представител на България в Международната комисия за славянски книжовни 
езици”, а от 2008 до 2013 г. – неин председател.

Светлана Неделчева завършва специалност „Английска филология“ в 
Шуменския университет през 1996 г. През 2007 г. защитава докторска теза на 
тема „Когнитивнa интерпретация на английския предлог ON и българските 
му еквиваленти“, а през 2013 издава хабилитационния си труд “Space, Time 
and Human Experience: A Cognitive View on English and Bulgarian Prepositions”. 
Има над 40 публикации. Специализира в редица университети, между които 
Университета в Бангор, Великобритания (постдокторантски стаж по програма 
на Фонд научни изследвания) и Университета в Джорджтаун, САЩ (като 
изследовател по програма Фулбрайт). Изнася лекции в редица европейски 
университети. Научните й интереси са в областта на когнитивната лингвистика, 
съпоставителните изследвания, превода и чуждоезиковото обучение.
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Ганка Янкова завършва българска филология във ВПИ (Шумен) през 1978 
год. До 1982 г. работи като учител по български език и литература. Защитава 
докторска дисертация през 2002 г. на тема: „Изучаване на местоименията в 
средното училище“, а през 2008 г. става доцент. Основните научни дисциплини, 
които води, са методика на обучението по български език и методика на 
обучението по български език в детската градина. Научните й интереси са в 
областта на родноезиковото образование, на съвременния български книжовен 
език и на текстолингвистиката. Основните проблеми в научните й публикации 
са: комуникативната тенденция в родноезиковото обучение, интерактивни 
методи в обучението по български език, образователни стратегии в обучението 
по български език на чужденци и др. Доцент Янкова е научен ръководител и 
консултант на голям брой дипломанти, специализанти и докторанти. Автор е 
на повече от 50 публикации.

Belgin Elbir received her BA  from Department of English Language and Literature,Ankara 
University and her MA in English Literature at Hacettepe University in 1978 and 1980 
respectively. She completed her Ph.D in English Language and Literature at Ankara 
University where she worked as a full Professor, Department Chair and senior lecturer 
until 2012 . Since then she has been teaching at Atılım University Department of English 
Language and Literature and in Master’s and Ph.D Programmes at the same university. 
Prof. Elbir published extensively and took part in academic congresses in English literature 
focusing on the English novel 19th and 20th centuries, poetry and cultural studies and 
literary translation nationally and internationally.

Berrin Aksoy received her BA (1980) and MA (1982) and PhD (1988) from the Department 
of English Language and Literature Hacettepe University. She became a full Professor 
in 2003. She worked at the Department of Translation and Interpretation at Hacettepe 
University between the years 1987 – 2007 as a lecturer, tenure Professor and department 
chair.  She is currently a full time Professor and Chair at the Department of Translation/
Interpretation, Atılım University, Ankara. Her research interests and extensive 
publications cover fields such as Translation Theory, Literary Translation, Comparative 
Literature, Turkish Literature and English Literature. She has published widely in national 
and international academic journals such as META, Babel, etc.

Snezhana Boycheva is an associate professor of German Literature and intercultural 
communication. Works at the Department of German Studies at Konstantin Preslavsky 
University of Shumen. She graduated from  Sofia University majoring in German Studies. 
Her research interests are in the field of Contemporary German Literature, Language 
phylosophy, Intercultural literary theory, Xenology, Culture of memory. She has 
numerous specializations at different  universities in Germany and Austria. She published 
two monographs – „Ezikovi prostranstva na malchanieto v prozata na Tomas Bernkhard“ 
(Language spaces of silence in the prose of Thomas Bernhard) и „Obrazi na Bulgariya i 
bulgarite v savremenni nemskoezichni literaturni tekstove“ (Images of Bulgaria and the 
Bulgarians in contemporary German literary texts) and many aticles.

Evdokia Borissova graduated from Shumen University in 1993. Her major is Bulgarian 
Philology. She defended her doctoral dissertation in 2001 on “The genre and norm in the 
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Bulgarian drama from the beginning of XX century”. From 2008 - Associate Professor of 
Journalism. Published books: “Za trite zhanrovi modela na bŭlgarskata drama ot nachaloto 
na veka” (About the Three Genres of the Bulgarian Drama from the Beginning of the 
Century) (2000), “Zhanrove v mediite” (The Genres in the Media) (2008), “Paraliteraturata. 
Sotsiologiya, tekstologiya, mediatori” (Paraliterature. Sociology, Textology, Mediators) 
- co-authors Milchakov and Shulikov (2009), “ Na raba na Iztoka i Zapada. Romanite 
na Orkhan Pamuk“ (On the border of the East and the West. Orhan Pamuk’s novels) 
(2011), „Melodramata v televizionniya serial“ (Melodrama in the TV series) (2013) and „ 
Literaturite ni. Romanat na Iztoka sas Zapada v balkanskite literaturi“ (Our Literatures. 
The novel of the East with the West in the Balkan Literatures) (in print). Research interests 
in the fields of genreology, journalism, poetry, comparative literary studies and Balkan 
literature, history of art, history of Bulgarian literature, modern Bulgarian literature, 
creative writing.

Nataliya Nyagolova is an Associate Professor at the Department of Russian Studies at 
the University of Veliko Turnovo. She graduated there majoring in Bulgarian Philology. 
She has PhD in phylology (2007), the topic of her dissertation is „Predmetniyat kod v 
dramaturgiyata na A. P. Chekhov” (The subject code in Chekhov’s drama). She has 
specialized in a number of European universities in Serbia (2007), Poland (2008), Slovakia 
(2008-2009), Hungary (2010), etc. She has published the following monographs: „Mezhdu 
bita i bitieto. Geroĭ i vesht v dramaturgiyata na A. P. Chekhov” (Between Way of Living 
and Existence. Hero and thing in Chekhov’s drama) (2009), „Tekst i kinotekst” (Text and 
Cinema Text) (2014), „Semiotika na kabineta v ruskata literatura ot vtorata polovina na 19 
vek” (Office Semiotics in the Russian Literature of the Second Half of the 19th Century) 
(2014); „Rechnik – konkordans na dramaturgiyata na A. P. Chekhov” (Dictionary - 
concordance of Chekhov’s dramatics) (2013) and more than 100 articles issued in Bulgaria, 
Russia, Hungary, Poland, Serbia, etc. Research interests: Russian dramaturgy from the 
second half of the 19th century, cinematographic and television formats, mathematical 
and computer methods in literary studies.

Petar Stoyanovic is Associate Professor at the Institute of Historical Research at the 
Bulgarian Academy of Sciences. He graduated in 1995 from the University of Vienna, 
Austria majoring in History. Three years later he defended a doctoral dissertation 
on history with honors at the same university. In 1998-2000 he was the Parliamentary 
Secretary of the Ministry of Foreign Affairs; 2000-2001: Head of the Cabinet of Minister of 
Foreign Affairs Nadezhda Mihailova; 2001-2003: International Secretary of the Sayuz na 
demokratichnite sili (Union of Democratic Forces); 2004-2010: analyst and journalist in 
the newspaper “Novinar”; 2013-2014: Minister of Culture. He is the author of the following 
monographs and research articles: Mezhdu Dunav i Neva. Knyaz Ferdidand I Bulgarski 
prez pogleda na avstro-ungarskata diplomatsiya 1894-1899“ (Between the Danube 
and Neva. Kniaz Ferdinand I Bulgarian through the Perspective of Austro-Hungarian 
Diplomacy 1894-1899) (1999); „Granitsite na evropeĭskata imperiya“, Razum journal (The 
Borders of the European Empire) (2002); „Aleksandrov, Brest-Litovskiyat miren dogovor 
1918” (Alexandrov, Brest-Lithuanian Peace Treaty 1918), (2009) – preface: „Izvestniyat 
nepoznat. Ivan Stoyanovich” (The famous stranger. Ivan Stoyanovic 1862-1947) (2012) and 
more than a hundred articles and interviews.

Tsvetana Ivanova graduated from the Sofia University „St. Kliment Ohridski“, majoring 
in History. She has been working at Shumen University since 1994. She defended her 
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doctoral dissertation on “Vanshnopoliticheski vazgledi i deĭnost na Grigor Nachovich 
v Sledosvobozhdenska Bŭlgariya” (Opinions on Foreign Policy and Activities of Grigor 
Nachovich in Post-Liberation Bulgaria) in 2003, she is Associate Professor since 2013. 
Her research interests are in the field of the theory of historical education, teaching 
methodology, historical geography and history of Bulgaria. She has published more 
than 50 articles, studios and teaching materials, and a monograph „Prepodavaneto na 
istoriya v bulgarskoto uchilishte - traditsii i savremenni problemi“ (Teaching History in 
the Bulgarian School - Traditions and Contemporary Issues) in 2013. She is a member of 
the Association of History Professors in Bulgaria and EUROCLIO.

Traci Speed is an independent scholar working on a Fulbright research grant. She 
graduated from the University of California, Berkeley, in 2011 with a PhD in Slavic 
Linguistics, focusing on South Slavic and Balkan linguistics. Her dissertation, “Bulgarian 
Verbs of Motion: Slavic Verbs in a Balkan Context,” explores the cognitive semantics of 
Bulgarian motion verbs, with a comparison to Russian and Serbian motion verbs. While 
her dissertation and her article “Manner/Path Typology of Bulgarian Motion Verbs” (2015) 
focus on verbs of motion, she has always been very interested in sociolinguistics, and that 
was the focus of much of her work as a graduate student, with research on code-switching 
in popular music and the use of Turkisms in Bulgarian from a sociolinguistic perspective.

Kvetoslava Koporova is a doctor of philosophy, linguist, Senior Assistant аt the Institute 
of Rusyn Language and Culture – University of Prešov. She deals with the orthography 
and orthoepy of standard Rusyn as used in Slovakia. Apart from linguistic studies aimed 
at the Rusyn language, she also publishes sociolinguistic studies. She is active in the Rusyn 
national movement as the chair of the Association of Rusyn Writers in Slovakia. In 2015, 
she published the university textbook Phonetic, phonology and accentology of the Rusyn 
language (Fonetika, fonológia a akcentológia rusínskeho jazyka). She is a co-author of the 
monograph Grammar of Rusyn language (Gramatika rusyňskoho jazyka; Prešov: 2015) 
and the university textbook (Morphology and word formation of the Rusyn language 
(Morfologija i slovotvor´iňa rusyňskoho jazyka, Prešov: 2016).

Sava Sivriev is a professor at Konstantin Preslavsky University of Shumen. His major 
is Bulgarian Philology with a second major in Russian Philology and Theology at 
Shumen University. He received his PhD at Moscow University „L. M. Lomonosov“ at 
the Department of Literary Theory. Author of the books: “Chudesnoto razhdane. Raboti 
po literaturna istoriya” (The Wonderful Birth. Works on Literary History), 1995; “Opit 
varhu bulgarskata literatura ot minaliya vek” (An attempt on Bulgarian literature from the 
last century), 1999; “Kniga Psaltir i bulgarskata poeziya” (Book of psalms and Bulgarian 
poetry), 2004; “Literaturna arkheologiya” (Literary archeology), 2006;  Ekzegezi (Iz 
istoriyata na bŭlgarskata literatura) (Exegesis (From the History of Bulgarian Literature)), 
2012; „Individualizmat v bulgarskata lirika ot kraya na ХІХ i nachaloto na ХХ vek” 
(Individualism in Bulgarian lyrics from the end of the 19th century and the beginning 
of the twentieth century), 2017. Author of about one hundred publications on Theory 
of Literature, Russian Literature from the end of the 19th to the beginning of the 20th 
Century, Historical Poetry of Bulgarian Literature, Revival Literature, New Bulgarian 
Literature (1878-1919), Old Testament.

Denka Krasteva – Doctor of Philology, Professor of Russian Literature at the Department 
of Literary Theory and History at the University of Shumen. He majored Russian 
Philology at the University of Shumen (1979). Full-time doctoral student at St. Petersburg 
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University, where she defended her PhD dissertation in 1985. In 2012 she defended a 
dissertation and acquired the scientific degree “Doctor Habil”. Field of research interests 
- History and Poetry of Russian Literature, Cultural History of Russia, New Historism and 
Russian Literature. She is the author of numerous scientific articles and the monographs: 
“Politicheski metafori i syuzheti v ruskata literatura na ХVІІІ-ХІХ vek (literatura –
ideologiya – neofitsialni razkazi za dvoretsa” [Political Metaphors and Stories in Russian 
Literature of the 18th-19th Centuries (literature – ideology – unofficial accounts of the 
palace], Shumen, 2013; “Iz tematichnite parkove na ruskata kultura i literatura (kulturen 
kontekst i literaturna tematichna liniya)” [From the thematic parks of Russian culture 
and literature (cultural context and literary thematic line)]. Shumen, 2014; “Vladetelyat, 
prestolonaslednikat i pisatelyat nastavnik v epohata na Nikolaĭ Í (literaturen model – 
lichnost – obshtestvo)” [The ruler, the heir and the mentor in the age of Nicolay I (literary 
model – personality – society)]. Shumen, 2015.

Vasil Paraskevov is an Associate Professor of Contemporary Bulgarian History at the 
Department of History and Archeology at the University of Shumen. In 2005 he defended 
a doctoral dissertation on “BZNS “Nikola Petkov” 1945-1947” (Bulgarian Agricultural 
National Union “Nikola Petkov” 1945-1947). In 2011 he published his habilitation 
monograph “Bulgaria i Velikobritania predi i v nachaloto na Studenata voĭna: politika, 
ikonomika i propaganda (1944-1953)” (Bulgaria and Britain before and at the beginning 
of the Cold War: Politics, Economics and Propaganda (1944-1953)). He is the author 
of publications dedicated to the Bulgarian political opposition, the Bulgarian-British 
relations and the Bulgarian political emigration after the Second World War.

Snezhana Velikova is an Associate Professor at the Department of Journalism and Mass 
Communication at Shumen University. He defended a doctoral dissertation in 2004 
entitled: “Posveshtenieto – strukturni, semantichni i pragmatichni aspekti” (Dedication 
– structural, semantic and pragmatic aspects). She teaches and writes in the sphere 
of modern Bulgarian language, general linguistics, theory of mass communication, 
theory of text, journalism. She is the author of the monograph “Transformatsii v 
profesionalizma: zhurnalisticheskata paradigma” (Transformations in Professionalism: 
the Journalistic Paradigm), 2015 and “Zhurnalistika i institutsii” (The Journalism and 
Institutions) textbook, 2014, and over 30 studies and articles. Her interests are related to 
new media, journalistic professionalism, democratization of communicative processes, 
language and media.

Ivan Kapralov graduated from the Faculty of Law at the Sofia University „St. Kliment 
Ohridski“, majoring in Law. His professional experience includes more than ten years of 
journalistic experience in radio, television, news websites. Since 2012 he has been the 
Public Mediator of the Municipality of Shumen. His research interests are related to the 
exploration of the field between law and morality as socio-regulatory mechanisms. He 
teaches a course on „Legal and professional ethical norms“ to the students of Journalism 
and Public Relations at Shumen University. In 2014, he was assigned as a full-time Ph.D. 
student in a journalism program at the university and in 2017 he defended his dissertation 
on “Institutsiyata ombudsman i samoregulatsiyata v bulgarskite medii” (The Ombudsman 
Institution and Self-Regulation in the Bulgarian Media).  

Tsvetana Georgieva graduated from Shumen University in 1984, majoring in Bulgarian 
Philology (second major – Russian). In 1989 starts as a regular PhD student at Moscow 
State University and in 1992 defends her dissertation entitled “Satiricheskiy modus 
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cheloveka i mira (na materiale tvorchestva M.Ye. Saltykova Shchedrina)“. In 1998–2000 
she is a guest-lecturer at İzmail State Pedagogical Institute, Ukraine.
In 2007 defends a dissertation entitled “Mistikata v tvorbi na bulgarskite simvolisti“ 
(Mystics in the works of Bulgarian symbolists)  and receives the scientific degree “Doctor 
Habil”. Since then she works at the University of Library Studies and Information 
Technologies in Sofia. In 2008 she establishes there the scientific centre “Culture and 
memory“. She has published a number of monographs, some of the titles are: Unio 
mystica i bulgarskiyat simvolizam (2008) (Unio mystica) and Bulgarian symbolism); 
Paradoksite na Eklisiasta (2012) (Тhe paradoxes of Еcclesiastes), etc.

Nikolay Dimkov is an honorary professor of Shumen University. Year-long lecturer 
on Bulgarian Revival Literature and Bulgarian Literature for Children and Adolescents. 
Specialized in Belgrade University. Author of over 20 books in the field of literary history, 
textology, cultural history of the Bulgarian revival, including “Bacho Kiro. Zhivot i delo” 
(Bacho Kiro. Life and Work) (1976), “Racho Stoyanov”(1984), “Vazrozhdenskiyat Shumen” 
(Shoumen Revival) (1989), “Vazrozhdenska literatura” (Revival Literature) (2005), “Sveti 
Kliment, episkop bulgarski” (St. Clement, Bishop of Bulgaria) (2010), “Stefan Runevski. 
Literaturno-kriticheski ocherk” (Stefan Runevski. Literary Criticism) (2012), “Ĭordan 
Vetvinov. Malak literaturno-kriticheski ocherk” (Yordan Vetvinov. Short Literary Criticism) 
(2015). Founder of the Student Literary Circle “Boyan Penev” at Shumen University and 
first editor-in-chief of Luboslovie journal.

Hristo Trendafilov graduated from Shumen University (Higher Pedagogical Institute, 
at that time), majoring Bulgarian Philology in 1978. In 1984 defended his dissertation 
at Moscow State  University entitled Polemicheskoye naslediye Konstantina Filosofa v 
literature Drevney Rusi [Konstantin Philosopher’s Polemic heritage in the literature of 
Ancient Russia]. In 1994 becomes a “Doctor Habil” defending another dissertation at 
the same university entitled Bogosloviye Ioanna Damaskina v drevnerusskoy literature 
[Theology of John of Damascus in Old Russian Literature]. Professor of Old Bulgarian 
and Ola Russian Literature since 2000. Lecturer in Bulgarian language and culture at 
Saint Petersburg State University (1991-1995) and University of Budapest (2005-2010). He 
has 216 ublications, 17 of them are books. The last one – KING AND CENTURY: Simeon’s 
Time [TSAR I VEK: Vremeto na Simeona] received Hristo Danov’s National Reward for 
Humanities. Editor-in-chief of various university editions in Shumen and Moscow. 

Kina Vachkova graduated from Sofia University, majoring in Bulgarian Philology. One 
of the founders of the University of Shumen, teaching contemporary Bulgarian language 
since 1969. Specialized in St. Petersburg University and Charles University in Prague. 
She has lectured in a number of European universities. Her main research interests 
and publications are in the field of history and the contemporary state of the Bulgarian 
language, the theory of literary languages, the comparative study of the Slavic literary 
languages. She has over 250 publications in Bulgaria and abroad, including books and 
textbooks. Her most important monographs are “Shumenskata shkola v istoriyata na 
novobulgarskiya knizhoven ezik” (Shumen School in the History of the New Bulgarian 
Literary Language) (2005). “Tipologichna harakteristika na bulgarskiya knizhoven ezik” 
(Typological Characteristics of the Bulgarian Literary Language) (2008). Since 1997 she 
has been a representative of Bulgaria at the International Commission for Slavic Literary 
Languages, and from 2008 to 2013 she is the President of the Commission.
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Svetlana Nedelcheva graduated from the University of Shumen, majoring in English 
Philology in 1996. In 2007 she defended her doctoral thesis on “Kognitivna interpretatsiya 
na angliĭskiya predlog ON i bulgarskite mu ekvivalenti” (Cognitive Interpretation of the 
English Preposition ON and its Bulgarian Equivalents) and in 2013 she published her 
habilitation work “Space, Time and Human Experience: A Cognitive View on English 
and Bulgarian Prepositions”. She has over 40 publications. Specialized in a number of 
universities, including the University of Bangor, UK (Post-Doctoral Research Program) 
and Georgetown University, USA (as a Fulbright researcher). She has lectured at a number 
of European universities. Her research interests are in the field of cognitive linguistics, 
contrastive linguistics, translation and foreign language teaching.

Ganka Yankova graduated from the University of Shumen, majoring in Bulgarian 
Philology, in 1978. Till 1982 she worked as a teacher of Bulgarian language and literature. 
She defended her PhD dissertation in 2002 on “Izuchavane na mestoimeniyata v srednoto 
uchilishte” (Studying the Pronouns in the Secondary School) and in 2008 she became 
an Associate Professor. She teaches methodology of Bulgarian language teaching and 
methodology of Bulgarian language education in the kindergarten. Her scientific interests 
are in the field of native language education, contemporary Bulgarian literary language and 
textlinguistics. The main problems in her research are: communicative tendency in native 
language education, interactive methods in Bulgarian language education, educational 
strategies in Bulgarian language training of foreigners, etc. Associate Professor Yankova is a 
scientific supervisor and consultant of a considerable number of graduates, postgraduates 
and PhD students. Author of more than 50 publications.


