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ЗА АВТОРИТЕ
Ангел Игов преподава английска литература и превод в катедра „Англицистика и американистика“ на Софийския университет. Завършва бакалавърска степен по английска филология и магистърска по литературознание в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава дисертационен труд на тема „Фикционални модели
на града в съвременния британски роман: Иън Макюън и Мартин Еймис“ (2012
г.). Специализира в Университета на Калифорния, Бъркли със стипендия по програма „Фулбрайт“. Научните му интереси са в областите на поетиката, междутекстовостта, наратологията. Автор е на три романа, два сборника с разкази и
множество публикации в периодичния печат. Преводач на художествена проза
и поезия от английски език. Носител на няколко национални награди за художествена литература и превод.
Бил Темплър е роден в Чикаго, преподавател с научноизследователски интереси в областта на немската история, английския език като лингва франка, критическата педагогика, изследванията на малцинствата и социалната справедливост в класната стая на ЧЕО. Завършил е германистика (U Chicago, U Michigan) и
е преподавал английски и немски език в университети в САЩ, Ирландия, Германия, Иран, Израел, България, Непал, Тайланд, Лаос и Малайзия. Член е на
редакционния съвет на Journal of Critical Education Policy Policy (www.jceps.com),
комитета на GISIG в IATEFL (https://gisig.iatefl.org) и е активен в BETA в България.
Бил Темплър е широко публикуван преводач от немски език, особено в областта
на социологията и еврейската история и култура.
Васил Параскевов е доцент по съвременна българска история в катедра „История и археология“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Защитава докторска дисертация на тема „БЗНС „Никола Петков“ 1945-1947
г.“ (2005). Автор е на монографията „България и Великобритания преди и в началото на Студената война: политика, икономика и пропаганда (1944-1953)“ (2011
г.). Научните му публикации са по въпросите на българската политическа опозиция, българо-британските отношения и българската политическа емиграция
след Втората световна война.
Венета Янкова е доцент по фолклористика в Шуменския университет (България) и доктор на науките (ИЕФЕМ – БАН) - с дисертация на тема „Историческа
памет и образи на миналото (По примери от България, Унгария, Полша и Литва)“
(2017). Автор на книгите: „Между устното и писаното слово: фолклорът и народните жития“ (1997); „Етнокултурни взаимодействия“ (2005); „Топоси, памет, идентичности (Към фолклора на мюсюлманите и християните в Шуменско)“ (2007);
„Българите в Унгария: културна памет и наследство“ (2014); „Маскарадът – ние и
другите“ (2017). Изследователските интереси на Венета Янкова са насочени към
проблемите на историческата памет, културното наследство зад граница, етнокултурните взаимодействия, визуалната антропология.
Веселин Панайотов е професор по стара българска литература (2012) в Шумен-
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ския университет „Епископ Константин Преславски”. Завършва специалност
„Българска филология” (и втора специалност „Руски език”) в Шуменския университет (1980). Защитава дисертация на тема: „Апокриф “Заветы двенадцати патриархов” в контексте Толковой палеи“ в Московския държавен университет „М.
В. Ломоносов” (1986). Веселин Панайотов е и научен ръководител и консултант
на голям брой дипломанти, специализанти и докторанти. Автор е на множество
научни статии и на монографиите: „Книжовникът Атанасий Йерусалимски“ и
„Hymnographia incognita“. Научните му интереси са в сферата на славянската
химнография, митологията и фолклора, криптографията, славянските старопечатни книги и др.
Вера Бонева e професор по история и музеология в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Завършва специалност
„История” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” (1987).
Докторска степен по история придобива в Института по история при БАН (1995).
Доктор на историческите науки от 2009 г. Научните й интереси са насочени към
проблемите на социалната и културната модернизация през XIX и XX век и към
въпросите за мястото на музея в културната инфраструктура на съвременното
общество. Автор е на 14 книги и на повече от 200 научни статии и рецензии.
Грета Стоянова завършва специалност Българска филология в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” (1993). Защитава докторска дисертация на тема „Църковното сказание и старобългарската литература от края на ІХ
и началото на Х век” (2002). Изследователските й интереси са в областта на старата българска литература, агиографията, химнографията. Автор на множество
студии и статии, по-важните от които са „Ръкопис № 403 от сбирката на ЦИАИ
– София (миней за януари и февруари)” (2015 г.); „Римският патерик и старобългарската агиография” (2017). „Служба за Методий от Константин Преславски и
Служба за Текла – една възможна връзка” (2018).
Денка Кръстева е доктор на филологическите науки, професор по руска литература в Катедрата по история и теория на литературата в Шуменския университет. Завършва специалността Руска филология в Шуменския университет
(1979). Редовен аспирант в Санктпетербурския университет „А.Херцен“, където
защитава докторска дисертация (1985). Придобива научната степен „доктор на
науките“ (2012). Научните й интереси са в сферата на историята и поетиката на
руската литература, културната история на Русия, „новия историзъм“ и руската
литература. Автор е на множество научни статии и монографии.
Десислава Иванова е доцент в катедра „Журналистика и масови комуникации“
на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Завършва в Шуменския университет специалност Българска филология (1998). Защитава докторска дисертация на тема: „Славянски маргинални текстове“ (2003). Преподава
и пише в сферата на историята на печатните медии, славянските старопечатни
книги, славянската химнография, рекламата на книгата. Автор е на монографиите „Буктрейлъри и книги“ (2014) и „Служебен миней за април (Ръкопис № 316 от
сбирката на ЦИАИ – София)“ (2012). Интересите й са свързани с медиевистиката,
класическите медии, средновековната култура и славянската поезия.
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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
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).
Евдокия Борисова завършва Българска филология през 1993 година в Шуменския университет. Защитава докторска дисертация на тема: „Жанр и норма в българската драма от началото на ХХ век“ (2001). От 2008 година е доцент
по журналистика, а от 2017 е професор по теория на литературата. Автор е на
книгите: „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 г.), „Мелодрамата в телевизионния
сериал“ (2013) и „Литературите ни. Романът на Изтока със Запада в балканските
литератури“ (2017). Научните й интереси са в областите: жанрология, публицистика, стихознание, сравнително литературознание и балкански литератури,
история на изкуствата, история на българската литература, съвременна българска литература, творческо писане.
Елка Добрева е профeсор, доктор на филологическите науки в Шуменския университет. Завършва специалност Класическа филология в Софийския университет. През 1983 г. защитава първата си дисертация и получава степен „доктор“, а
през 2008 г. след защита на втора дисертация пред Специализирания съвет по
езикознание придобива степента „доктор на филологическите науки“. От 1989 г.
е доцент към Шуменския университет, а през 2010 г. става професор. Автор е на
множество монографии, учебници, студии и статии. Научните й интереси са в
областите на теоретичното езикознание, общата и лингвистичната семиотика,
теорията на текста, теорията на комуникацията и изучаването на медиите и масовите комуникации.
Иво Топалилов има магистърска степен по археология и специализация по класическа археология в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2006 г. защитава дисертационен труд на тема „Политическото развитие на Лагаш през управлението на
Урнанше (края на ХХVІ – началото на ХХV в. пр.н.е.)“. Специализира в Американската академия в Рим със стипендия на фондация „Мелон“ (2005-2006) и в Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил (2018) със стипендия по програма
„Фулбрайт“. През 2009 г. е избран за доцент по антична археология в Шуменския
университет, а от 2019 г. работи в Института по балканистика и Центъра по тракология към БАН. Научните му интереси са в областта на римската провинциална култура, пропагандата и ранното християнство.
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Надежда Цочева завършва специалност Българска филология в Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски”. Доктор по филология. Научните й интереси са съсредоточени върху литературата на българския модернизъм,
европейския и българския авангард и синтеза между изкуствата. 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 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”.
Румяна Парашкевова е доктор по филология и доцент в катедрата по руска литература на Софийския университет ,,Св. Кл. Охридски”. Защитава дисертация
върху дискурса на ремарките в драматическата трилогия на А. К. Толстой, автор
е на монографията ,,Руският бретьор на прицел” (2017) и съавтор на академичния
учебник ,,Руска литература ХIХ и ХХ век (2002). Публикува студии и статии върху проблемите на рецепцията, поетиката и херменевтика на руската литература
от ХIХ век с предпочитания към творчеството на Пушкин, Лермонтов, Тургенев
и Чехов.
Светлана Неделчева завършва специалност Английска филология в Шуменския университет. Защитава докторска теза на тема „Когнитивнa интерпретация на английския предлог ON и българските му еквиваленти“ (2007), а от 2013 е
доцент по английска лингвистика. 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.
Автор на монографията “Space, Time and Human Experience: A Cognitive View on
English and Bulgarian Prepositions” (2013).
Снежана Бойчева е доцент по немска литература и интеркултурна комуникация към катедра „Германистика“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Завършва специалността Немска филология в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси са в областта на съвременната немскоезична литература, езиковата философия, интеркултурното
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литературознание, ксенологията, културите на паметта. Многократно е специализирала в различни университети в Германия и Австрия. Автор е на монографиите – „Езикови пространства на мълчанието в прозата на Томас Бернхард“ и
„Образи на България и българите в съвременни немскоезични литературни текстове“.
Снежана Великова е доцент в катедра „Журналистика и масови комуникации“
на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Защитава докторска дисертация на тема „Посвещението – структурни, семантични и прагматични аспекти“ (2004). 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), на учебника „Журналистика и
институции“ (2014) и на над 30 студии и статии. Интересите й са свързани с новите медии, журналистическия професионализъм, демократизацията на комуникативните процеси, релацията език - медии.
Теменуга Тенева е специалист по българска филология с педагогическа квалификация от СУ „Св. Климент Охридски“. От 1985 г. е асистент по методика
на обучението по литература в Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“. През 2004 г. защитава дисертация на тема „Урокът по литература 1.
– 12. клас“, а през 2012 г. е избрана за доцент в катедра Методика на ШУ. Научните
ѝ интереси са в областта на образованието, литературознанието, иновативните
технологии. Автор е на повече от 30 статии, 10 учебни помагала и на монографията „Интернет и четене“ (2007).
Христо Манолакев е професор, доктор на филологическите науки по литература във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Филиал Враца. Автор е на монографиите „Между образа и четенето. (Руската преводна белетристика през Българското възраждане)” (1996); „Текст и Граници. А. С. Пушкин и неговите „Повести на
Белкин” (2001); „Грибоедов – Гоголь – Достоевский. Типология и герменевтика
Слова” (2011); „Слово и тяло. Из историята и херменевтиката на руския литературен канон на ХІХ век” (2017). Научните му интереси са в областта на историята,
херменевтиката и поетиката на руската литература на XIX в; българо-руските
литературни връзки (XVIII-XX в.); литературата на руската емиграция в България (1920-1944).
Христо Трендафилов завършва специалност Българска филология в ШУ „Епископ Константин Преславски“ (тогава – ВПИ) през 1978 г. През 1984 г. защитава в
Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ дисертация на тема „Полемическое наследие Константина Философа в литературе Древней Руси“. Защитава дисертация за научна степен „доктор на филологическите науки“ на тема
„Богословие Иоанна Дамаскина в древнерусской литературе“ (1994). От 2000 г. е
професор по стара българска и стара руска литература в Шуменския университет. Лектор е по български език и култура в Санктпетербургския държавен университет (1991-1995) и в Будапещенския университет „Йотвьош Лоранд“ (20052010). Автор на 216 публикации, от които 17 книги.
Хюсеин Мевсим е професор, литературен историк, изследовател на турско-
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българските културни и литературни отношения и преводач. Завършва българска филология в Пловдивския университет (1989). Установява се в Република
Турция (1991), където работи първоначално като екскурзовод и преводач. Защитава магистратура (2002) и докторантура (2005) в Института за социални науки
на Анкарския университет. Дисертацията му изследва българските присъствия
в турската култура, както и обратно - турските в българската литература и култура. В момента преподава български език и литература във Факултета по език,
история и география на Анкарския държавен университет, където завежда и катедрата по българистика.
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