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ЗА АВТОРИТЕ
Александър Бушев е професор, доктор на филологическите науки в Тверския
държавен университет в Русия, в катедра “Журналистика, реклама и връзки с
обществеността” и катедра “Международни отношения”. Научните му интереси
са в областта на изследването на професионалната езикова личност. Той е
автор на над 550 публикации и четири монографии: “Езиковата личност на
професионалния преводач” (2010); “Езиковата идентичност на военния преводач
и информационните технологии. Реторико-херменевтичната парадигма на
интерпретаторските тълкувателни изследвания“, публикувана през 2011 г.
В съавторство с А. К. Зинковски и М. Г. Агкацева А. Б. Бушев издава трета
монография, “Психотерапевтична реторика” (2013), а през 2016 четвърта –
“Глобален медиен дискурс и междукултурно общуване”.
Антоанета Димитрова завършва специалност “Немска филология” в
Софийския университет. Занимава се с проблеми в областта на структурното езикознание (морфология и синтаксис), лингвистиката на текста,
социолингвистиката, съпоставителното езикознание, транслатологията
и интеркултурната комуникация. Темата на дисертацията й е „Играта в
творчеството на Херман Хесе – естетически, езикови и преводни аспекти” (2007).
Автор е на монографията „Табу, езиково табуиране и детабуиране в българското
и немското публично пространство” (2009), която е хабилитационният й труд,
както и на учебните помагала ТEXT (2013) и STIL (2013).
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. Оттогава преподава в Университета Атълъм, Анкара, 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 списания
като META, Babel и др.
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Бисерка Стоименова е преподавател по антична и западноевропейска
литература в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.
Завършва специалността “Българска филология” в същия университет (1990).
Преподава в бакалавърски и магистърски програми във Факултета по хуманитарни
науки на Шуменския университет. През 2005 г. защитава дисертация на тема:
“Социабилност и власт в либертинския дискурс”. Научните й интереси са в
областта на културната история на Френското просвещение, социологията на
литературата, новоисторическите изследвания, френския libertinage на ХVІІІ век,
литературата и визуалността, постмодерната култура. Автор е на учебните помагала
“Западноевропейска литература на XVII век (Франция във Века на абсолютизма)“
(2013) и “Антична драма и театър” (2014) и на статии върху българската литература,
френската литература и култура (ХVII-ХVIII в.), съвременната френска литература.
Вежди Хасан завършва Турска филология в Шуменския университет “Епископ
Константин Преславски” и “Икономика и управление на индустрията” в
Икономическия университет, Варна. Защитава дисертация на тема “Диванската
литература през XVII век с оглед творчеството на Нефи”. Преподавател е в
Катедрата по турски език и литература в Шуменския университет. Води лекции по
стара турска литература, нова турска литература и османско изкуство. Научните му
интереси са в областта на литературната история, диванската поезия и суфизма.
Изследва тенденциите в развитието на турската литература в България. Автор
е на публикации в областта на турската литература и изкуство в български и
чуждестранни списания и сборници.
Дана Бартош в момента работи като професор в Лабораторията за изучаване на
образователни политики, катедра “Стратегическо управление” на Московския
педагогически университет. През 2011 г. защитава докторската си дисертация в
Московския държавен университет по хуманитарни науки “Шолохов”. От 2004 до
2016 г. е ръководител на катедрата по немски език и съвременни учебни технологии
в Московския педагогически университет. Нейните изследователски интереси са
в областта на лингводидактиката, методиката за преподаване на чужди езици и
обучението на учители. Тя има повече от 150 научни публикации, включително
монографии, ръководства, статии.
Деляна Димитрова работи в Катедрата по германистика към Шуменския
университет от 2006 г. Получава бакалавърска степен по Приложна лингвистика
(Английски и френски език) от Великотърновския университет, а по-късно завършва
магистърска програма “Лингвистика и превод” в Шуменския университет. През
2012 г. защитава магистърска теза „Концептуалната метафора желанието е глад и
хранителните разстройства“ по специалността Психология към Великотърновския
университет. Деляна е докторант с работна тема на дисертацията “Концептуална
метафора в типа приказка за доброто и лошото момиче и основите на морала в
рамките на теорията за фундаментите на морала.”
Дечка Чавдарова е преподавател по руска литература в Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски“. Професор, доктор на филологическите науки.
Научните й интереси са в областта на наратологията, поетиката на руската
литература, интертекстуалността, тематологията, националните концепти в
руската литература, интеркултурната комуникация. Автор е на книгите “Homo
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legens в русской литературе ХІХ века” (1997), “Проблеми на междукултурната
комуникация в руската литература на ХІХ век” (2007), “Rus(оист)кият идеал.
Понятието естественост и автопортретът на руснака в руската литература на
ХІХ век” (2009), “Храната/трапезата в руската литература (ХVІІІ - началото на
ХХ век). Метафора и изобразена реалност” (2010), “Русия и руската литература в
творчеството на Иван Вазов” (2015).
Деяна Пенева заема академичната длъжност главен асистент в катедра “Английска
филология“ към Шуменския университет от 2007 г. През 2015 г. защитава
дисертационен труд на тема: “Речевият акт извинение от носители на българския
език, изучаващи английски”. Научните й интереси са в областта на прагматиката
и съпоставителното езикознание, в частност речевите актове в английски и
български език. Някои от последните й публикации са: “Modality markers in
the speech acts of assurance in English and Bulgarian spoken discourse” (2018); “The
notions of proposition and felicity conditions in developing foreign language pragmatic
competence” (2017); “The use of commissive speech acts in English and Bulgarian and
their politeness implication” (2017).
Елена Стоянова е професор в катедрата по руски език към Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски“. Работи в университета от 1995
г. Завършила е специалностите “Албанска филология” и “Руска филология” в
Санкт-Петербургския университет (Русия) и докторантура в Московския институт
“Дружба на народите”. Доктор по филология с дисертация на тема: „Устаревшие
фразеологизмы русского языка и их болгарские эквиваленты”. Научните й интереси
са в областта на медиалингвистиката, метафорологията, лингвокултурологията и
когнитивната лингвистика. Автор е на монографиите “Метафора сквозь призму
лингвокультурной ситуации” (2013), “Очи. Глаза. Гляделки (Фразеологические
единицы с компонентом глаз / глаза сквозь призму метафоры)” (2013), “Устаревшая
фразеология в контексте культуры” (2012), на повече от 120 статии и студии, редица
учебници и учебни помагала.
Йежи Фарино (Jerzy Faryno) е професор по руска литература. От 1997 до 2011
работи в Института по славистика при Полската академия на науките (Instytut
Slavistyki PAN). Научните му интереси са в областта на поетиката и семиотиката на
руската и полската литература на ХІХ и ХХ век, преимуществено на литературата
на авангарда (Ахматова, Манделштам, Булгаков, Пастернак, Хлебников, Цветаева);
семиотиката на културата. В последните години разглежда националната
символика на изрисуваните мечки и крави от международните акции United Buddy
Bears/ Обединение на мечки, The UE Herd of Cows/ Стадо от крави на Европейския
съюз, Cow Parade/ Парад на крави, изследва семиотиката на националните
семиосфери и семантиката на градските и ландшафтните паметници и скулптури.
Мария Харламова работи като доцент в Института по социални науки, в Катедрата
по чужди езици към Руската академия за национална икономика и публична
администрация под председателството на Руската федерация. Завършила е
Московския педагогически университет, специалност Филология (немски език) с
професионална квалификация учител по немски език. Защитила е докторска дисертация през 2010 г. в Държавния езиков университет в Нижни Новгород “Н. А.
Добролюбов”. Изследователските й интереси са в областта на лингводидактиката и
методологията на преподаване на чужди езици.
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Надежда Цочева завършва специалност “Българска филология” в Шуменския
университет “Епископ Константин Преславски”. Доктор по филология. В плана
на литературната история интересите й са съсредоточени върху литературата на
българския модернизъм и по-специално върху европейския и българския авангард и синтеза между изкуствата. Теоретичните й интереси са ориентирани към
методологията на съвременната хуманитаристика - семиотика, херменевтика.
Участва в Научния изследователски проект “Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм” на Института за
литература при БАН (направление “Нова и съвременна българска литература”).
Автор е на множество статии върху културния живот между двете световни войни и на книгата “Прозата на Чавдар Мутафов и българската култура между двете
световни войни” (2007).
Николай Димитров е завършил Българска филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий“. Професор e по българска литература, защитава дисертации на теми:
“Метафизични парадигми в поезията на Яворов” и “Езикът на страха в българската
литература през 19-ти и началото на 20-ти век”. Научните му интереси са в
областта на българския модернизъм от началото на 20-ти век, философията на
литературата, емотивните аспекти на изкуството. Автор е на редица студии и
статии, както и на седем книги, между които: “Метафизичните пространства на
езика. Аспекти на Яворовата поетика” (2001); “Отчуждения. Екзистенциалната
проблематика в българската литература” (2004); “Вазов. Между всекидневното
и трансцендентното” (2007); “Страхът в българската литература през 19-ти и
началото на на 20-ти век” (2013).
Николай Димков е почетен професор на Шуменския университет “Епископ
Константин Преславски”. Дългогодишен преподавател по българска възрожденска литература и българска литература за деца и юноши. Специализирал е в
Белградския университет. Автор е на над 20 книги в областта на литературната
история, текстологията, културната история на Българското възраждане, сред
които са “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”.
Радостина Стоянова е доктор по филология и главен асистент в Икономическия
университет, Варна (Колеж по туризъм). Завършва Факултета по славянски
филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Филологическия
факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и редовна
докторантура в Държавния институт за руски език “А. С. Пушкин“ (Москва).
Научните й интереси са в областта на общото и славянското езикознание,
медиевистиката, фразеологията, методиката на чуждоезиковото обучение. Автор
е на учебните пособия “Разговорный болгарский в диалогах” (2015), “Български
речев етикет (с еквиваленти на фразите на руски, арменски и английски език)”
(2012), “Българско-руско-арменско-английски речник” (2012).

293
Светлана Неделчева завършва специалност “Английска филология” в Шуменския
университет. 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”. 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.
Севгинар Динчерова завършва специалност „Немска филология“ в Шуменския
университет през 2002 г. и магистърска програма „Икономика и управление на
бизнеса“ през 2006 г. През 2013 г. защитава докторска теза на тема „Когнитивнaта
метафора вода в българския, немския и турския медиен дискурс“. Оттогава
преподава в катедра „Германистика“ на Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски“. Специализирала е в университети в Германия и Турция.
Изнасяла е лекции в Тракийския университет в Одрин, Турция, по програма
Еразъм. Научните й интереси са в областта на когнитивната лингвистика, превода
и съпоставителните изследвания.
Татяна Илиева е доцент, доктор в Кирило-Методиевския научен център при
БАН. Завършила е класическа филология с втора специалност „Български език и
богословие” в СУ „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси са в областта на
старобългарската лексикология и лексикография, проблемите на средновековните
славянски преводи от византийски гръцки език, в частност на старобългарския
превод на Стария Завет, лингвостатистиката, лингвокултурологията, теологията.
Работи върху подготовката на Словоуказателите към Книгите на големите пророци
по ръкопис F.I.461 от РНБ - Санкт Петербург. По-важни нови публикации са
“Статистически наблюдения върху старобългарския превод на Второ и Трето слово
против арианите от Атанасий Александрийски” (в съавт.), “Някои наблюдения
върху синтагматиката на антонимите в старобългарския език”.
Ханс Зауер е заслужил професор по английски език в Мюнхенския университет
(LMU), Германия. Понастоящем преподава в Университетa Вистула във Варшава,
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