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IN MEMORIAM

НЕЛИ ВАСИЛЕВА (1959 – 2018)
Радостина Стоянова
NELLY VASILEVA (1959 – 2018)
Radostina Stoyanova
Varna University of Economics, Bulgaria
На 27 март 2018 г. неочаквано ни напусна доц. д-р Нели Василева,
изтъкнат изследовател в областта на палеославистиката и русистиката,
дългогодишен член на катедра “Езикова подготовка” към ВВМУ “Н. Й.
Вапцаров”, председател на Дружеството на русистите в България (клон
Варна) и един от първите членове на Научния център за православна
култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ (гр. Шумен).
Нели Василева е родена през 1959 г. в град Варна. Завършва ІV езикова
гимназия във Варна (1973-1977), след което продължава образованието си в
Шуменския университет “Еп. Константин Преславски”, специалност Руска
филология (1977-1981). Завършва редовна докторантура по специалност
10.02.01 – руски език в Московския държавен университет “М. В. Ломоносов”
(1984-1988).
Под ръководството на известния съветски лингвист проф. д.ф.н.
Георгий Александрович Хабургаев Нели Василева успешно защитава
дисертация за присъждане на образователната и научна степен кандидат
на филологическите науки на тема „Особенности русского извода
церкоснославянского языка в сопоставлении со среднеболгарским (На
материале списков „Лествицы“ XII-XIII вв.) (1988), а през 2003 г. се хабилитира
като доцент по славянски езици (руски език) с монографията „Лексиката
на “Лествицата” – преславски и търновски превод“ (2002).
Специализирала е в Московския държавен университет (1983, 1994)
и във Варшавския университет (1992).
Още в първите си изследвания Нели Василева се насочва към
разработването на въпроса за езиковите особености на славянските
преписи на „Лествицата” на Св. Йоан Лествичник, едно от най-любимите
аскетични произведения на просветените славяни през Средновековието.
Тя се утвърждава като един от първите и най-авторитетни познавачи на
тази тема.
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АКАДЕМИЧЕН ПРЕГЛЕД

Професионалната си реализация Нели Василева започва като
асистент в катедра “Руски език” на Шуменския университет “Еп. Константин
Преславски” (1981-1984), където последователно работи като старши и
главен асистент (1988-1995). През 1995 г. тя печели конкурс и постъпва на
работа в катедра “Езикова подготовка” на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” като
старши преподавател, а от 2003 г. и като доцент. От 2003 г. до 2007 г. Нели
Василева е ръководител на същата катедра.
Наред с преподавателската си дейност във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
Нели Василева води занятия по руски език в курсове за актуализация на
езиковата квалификация и в Академията на МВР, ЦСПП – Варна.
За нуждите на специализираната езикова подготовка по руски
език във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” издава учебниците „Русский язык для
судомехаников“ (1999) и „Русский язык в морском бизнесе“ (2007).
Многостранните научни интереси на Нели Василева са в сферата на
палеославистиката, историята на руския книжовен език, българо-руските
и руско-българските езикови контакти, лингвокултурологията, актуалните
тенденции в развитието на морската и военноморската терминология и
методиката на обучение на руски език като чужд.
В академичната си кариера Нели Василева изнася над 30 научни
доклада на различни престижни международни конгреси, симпозиуми и
конференции в областта на палеославистиката, русистиката и методиката
на преподаване на руски език. Автор е на над 50 научни публикации.
С всеотдайния си труд, авторитет и академичната си етика през
годините Нели Василева си спечелва признанието на своите колеги у нас и
в международните славистични среди.
Удоволствие беше да се общува с нея не само на научи форуми и на
събранията на Дружеството на русистите във Варна, организирани всяка
година от нея. Тя завинаги ще остане пример за своите студенти, курсанти,
слушатели и колеги със своя неизчерпаем оптимизъм, сърдечност и с
позитивното си отношение към живота.
Поклон пред светлата й памет!
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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. Хабилитационният й труд 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), както и на учебните помагала ТEXT (2013) и STIL (2013). Някои
от последите й публикации са студиите „Между действителност и измислица:
фейкове, фалшификации, имитации в класическите и новите медии“ (2017) и
„Трима души в една лодка (става дума най-вече за Кучето)“ (2017).
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
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