Настоящият документ съдържа информация за 2015 г., отнасяща се към:
1. Публикационната активност във Филологическия факултет за 2015 г. и
цитиранията за последните 5 години;
2. Монографии, преводи на книги, стихосбирки;
3. Учебници;
4. Сборници и речници;
5. Съществени научни и изследователски инициативи на катедрите във
Филологическия факултет на ПУ за 2015 г.;
6. По-важни научни и изследователски инициативи на отделни преподаватели във
Филологическия факултет на ПУ за 2015 г.;
7. Организирани състезания, концерти, изложби и др. културни събития във
Филологическия факултет за 2015 г.;
8. Награди и отличия на преподаватели от Филологическия факултет за 2015 г.

През 2015 г. филологическият колегиум е осъществил 236 публикации, а научните
разработки на преподавателите във Филологическия факултет са цитирани 1314 пъти (при
непълни данни от състава) през последните 5 години.
Монографии, преводи на книги, стихосбирки и др. По-съществени от тях са:
Юлиана Чакърова. „Ракурси на когнитивната лингвистика”. Пловдив, УИ „Паисий
Хилендарски”, 2015. ISBN 978-619-202-099-6
Инна Пелева. Ботев. Тялото на национализма. Второ преработено издание. София:
Кралица Маб, 2015, 380
Мила Кръстева. Първа Харитонова преправка (Змеево, 1831). Оригинален текст и
изследване. Превод на съвременен български език и индекс от Атанаска Тошева. Превод
на руски език от Атанаска Тошева. Превод на английски език от Снежа Цонева-Матюсън.
Пловдив, Жанет-45, 2015, 477 страници. ISBN 978-619-186-116-3.
Здравко Дечев. Устност – писменост във възрожденската култура. Феноменология на
българския глас. Пловдив, Издателство „Жанет 45“, 2015.
Младен Влашки. Романология ли? Съвременният българският роман между употребата и
експеримента
Теофана Гайдарова. Новото в новия български правописен речник. Съвременни
проблеми на книжовната норма и анализ на развитието ѝ в нормативните правописни
речници (1983 – 2012). Издателство „Контекст”, Пловдив, 287 страници. Тираж: 1000 броя,
цена: 10 лева.
Иван Куцаров. Световните форуми на Славянската филология. Пловдив: УИ „Паисий
Хилендарски“, 2015 и др.
Колегите филолози се занимават с активна преводаческа работа. Напр.:
Наталия Христова. Просто така се случи!, Жерар Депардийо, ИК „Хермес”,
2015 (превод от френски)
Наталия Христова. Благодаря за преживяното, Валери Трирвайлер, ИК „Хермес”,
2015 (превод от френски)
Наталия Христова. Почасови съпрузи, комедия в две действия, Алесандро Казола,
септември 2015 (превод от италиански)
Наталия Христова. Доменико Бранкале, Открита литература, август 2015 (превод от
италиански)<https://sites.google.com/site/otkritaliteratura/avtori/domeniko-brankale>
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Наталия Христова. Алберто Моравия, Открита литература, юни 2015 (превод от
италиански)<https://sites.google.com/site/otkritaliteratura/avtori/alberto-moravia>
Наталия Христова. Еуженио Монтале, Открита литература, юни 2015 (превод от
италиански)<https://sites.google.com/site/otkritaliteratura/avtori/eudzenio-montale>
Владимир Кршиванек. Странна птица е душата. Превод от чешки: Жоржета Чолакова.
Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2015.
Ладислав Фукс. Крематорът. Превод: Гинка Бакърджиева. София: Парадокс, 2015,
188 с. ISBN: 978-954-5531-79-8. С финансовата подкрепа на Министерството на културата,
Република Чехия.
Росица Декова (преводач). Façade Video Festival 2014. Сдружение „Изкуство днес“,
Пловдив 2015.
Дарка Хербез издаде стихосбирка „Аполонова кћи“
Важни за хуманитарното образование са и учебниците, чието авторство е на
преподавателите от Филологическия факултет:
Диана Иванова. Култура на деловото общуване. (Лингвостилистика на деловите текстове).
Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, Преиздаден 2015 г.
Бистра Дикова, Ваня Зидарова, Мариана Куршумова, Мария Павлова, Теофана
Гайдарова, Ценка Карастанева. Тестове по езикова култура. Разсекретени варианти от
2014 г. Пловдив: Контекст, 2015.
Борислав Борисов, Росица Калайджиева - Нови тестове по български език и литература
за външното оценяване и приема слeд 7. клас по формат 2016. София: Просвета, 2015.
Клео Протохристова, Екатерина Петкова – Работни листове по литература за осми
клас.ИК Анубис, 2015
Младен Влашки, Валери Стефанов, Александър Панов. Литература за 9 клас – 12 изд.
Младен Влашки, Валери Стефанов, Александър Панов. Литература за 10 клас – 13 изд.
К.Протохристова, С. Черпокова, А. Странджева, Д. Николова, Н. Даскалов. Наръчник
по литература за 5.-7. Клас.
Веселка Ненкова. Nénkova, V. (2015) El español de los negocios, Plovdiv: Editorial
Universitaria “Paisiy Hilendarski”, Plovdiv. ISBN 978-619-202-028-6
Галина Брусева, Величка Симонова-Гроздева - Кратък модул по бизнес новогръцки
език Харун Бекир, Борян Янев - Комуникативни компетенции по турски език в бизнес среда /
İş Hayatında Türk Dili İletişim Becerilerimizi Geliştirelim
Иван Кънчев - Español actual: clases de palabras y categorías.
Издадени са и немалко сборници и речници. По-важни от тях са:
Татяна Ичевска, Красимира Чакърова, съставители и редактори на сборника с доклади
от Студентската научна конференция, проведена през май 2014. Светлият път на словото.
Пловдив, изд. "Контекст", 2015.
Веселка Ненкова, Райна Петрова. Nénkova, V. y Petrova, R. (2015) Colección de textos
para traducción literaria del español al búlgaro y del búlgaro al español, Plovdiv: Editorial
Universitaria “Paisiy Hilendarski”. ISBN 978-619-202-033-0.
Красимира Чакърова. „Светлият път на словото. Сборник с доклади от Шестнадесетата
националната конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2014. Пловдив: Контекст,
2015, 247 стр. (съставител и редактор);
Диана Иванова, Красимира Чакърова „Да (пре)откриваш думите. Юбилеен сборник,
посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска”, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2015, 400
стр. (съставители и редактори)
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Колектив от ФФ: Славистиката – пътища и перспективи – сборник, посветен на 70годишния юбилей на проф. дфн Иванка Гугуланова
Иванка Танева „Кратък немско-български речник по физическо възпитание и спорт”,
Университетско издателство „Паисий Хилендарски”
Доц. д-р Жоржета Чолакова е отговорен редактор на:
Научни трудове, Филология, том 52, кн. 1, сб. А
Научни трудове, Филология, том 52, кн. 1, сб. Б
Славистиката – пътища и перспективи. Сборник, посветен на проф. д.ф.н. И. Гугуланова
(Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2015)., Сп. „Славянски диалози”, бр. 12.
По-важни инициативи на катедрите във Филологическия факултет за 2015 г.:
Катедрата по руска филология е отбелязала следните по-важни мероприятия:
Организиране и провеждане на Секция „Язык. Литература. Культура” в рамките на
научната конференция по време на Паисиевите четения 2015 г.
Организация на връчването на почетното звание доктор хонорис кауза на големия
лингвист от БДУ проф. д.ф.н. Борис Норман.
27 - 30 май 2015 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ беше проведен V
Юбилеен научно-практически семинар с международно участие „Обучение
переводческому мастерству”, организиран от Центъра за руски език и култура на
Пловдивския университет със съдействието на Катедрата по руска филология на
Пловдивския университет и
финансовата подкрепа на
фонд „Русский мир”.
Практикумите по превод са водени от гл.ас д-р А.Тошева, гл.ас. д-р М.Кузова и гл.ас.
Т.Атанасова от Катедрата по Руска филология.
20 април - 16 май 2015 г. в Пловдивския университет, със съдействието на Катедрата по
руска филология и Центъра за руски език и култура, се реализира образователната
програма на Тулския държавен педагогически университет „Л.Н.Толстой” „Современната
езикова ситуация в Русия”. В рамките на програмата гост-лекторът
доц. д-р
Ю.В.Архангельская проведе работни срещи, обучителни семинари с докторанти,
преподаватели от Катедрата по Руска филология в Пловдивския университет и учителитерусисти в СОУ на г. Пловдив и пловдивска област.
На 10 май 2015 г. се
състоя методическият семинар на тема: „ Коммуникативное
поведение и современная языковая ситуация в России”, на който доц. Архангельская
запозна присъстващите с иновационните идеи и стратегии в обучението по руски език,
като сподели си богатия си опит и практика.
Проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева от Катедрата по българска литература и
теория на литературата е организирала: 1) Международна пътуваща конференция
„Живописна България. Български литературни маршрути” 12-17.09.2015 /Работни сесии в:
София, Пловдив , Велико Търново, Добрич; 2) Дискусионна среща при вицепрезидента на
Република България госпожа М. Попова на тема: „Съвременната европейска българистика”
19.09.2015 г. Участват преподаватели и студенти от 6 европейски университета; 3) Втора
международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти „България в
ХХI век: между традицията и иновациите. Исторически линии и актуални проблеми – 03.
12. 2015 – 05. 12. 2015; Български културен институт „Дом Витгенщайн“ – Виена
Катедрата по английска филология е отбелязала следните по-важни мероприятия:
Секция Език, лингвистика и технологии в рамките на Паисиеви четения 2015, организатор
Секция Език, литература и култура в рамките на Паисиеви четения 2015, организатор
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Локален организатор на 25th BETA-IATEFL Annual International Conference, която ще се
проведе на 3 – 5 юни 2016, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
I Образователен семинар по английски език за ДЗИ, 15 март 2015 г.
II Образователен семинар по английски език за ДЗИ, 19 април 2015 г.
Катедра „Славистика” е отбелязала следните по-важни мероприятия:
Чешки ден в Пловдив – 17 април 2015 г.
Славистична конференция в рамките на Паисиевите четения 2015
Изложба, посветена на Ян Хус – окт. 2015; Изложба, посветена на Карел Чапек – ноем.
2015; Южнославянска вечер – окт. 2015; Славянска вечер – дек. 2015.
Организация и осъществяване на срещи в сектор „Полонистика”: 20 октомври 2015
г. - среща със Зошка Папужанка (литературовед и писател) - тема: "На масата - семейните
отношения в съвременната полска драма". Съвместно с Полския институт; 20 октомври
2015 г. - радиоработилница с Лукаш Войтушик (журналист, редактор, издател и
репортер) на тема: "Какво четат, слушат и гледат поляците? Медийният пазар в
Полша" – съвместно с Полския институт; 18 март 2015 - гостува д-р Александра Ахтелик
от Силезийския университет с лекция за обществените ритуали в полската култура,
както и с практически занятия със студентите полонисти – съвместно с Полския институт.
Редовно организиране на Сръбски вечери със студенти по сръбски език в Катедрата
по славистика. През 2015 г. са организирани три сръбски вечери (две в първият семестър и
една във втория семестър през 2015 г.).
Прожекции на чешки, полски, сръбски и хърватски филми в Славянско кино.
Организиране на екскурзия до Сърбия (Ниш, Белград и Нови Сад).
Катедрата по романистика и германистика е отбелязала следните по-важни
мероприятия:
Секция „Език, литература, интеркултурна комуникация” в рамките на
Международната конференция „Паисиеви четения 2015“, ПУ „Паисий Хилендарски“, 2931.10.2015 г.
Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание е
отбелязала следните по-важни мероприятия:
Организиране и разработване на секцията „Белетристиката в модерните времена –
повторение, сътворение и приложение” като част от Международната научна конференция
Паисиеви четения 2015, организирана от ПУ – доц. д-р Иван Русков, гл. ас. д-р Младен
Влашки, гл. ас. д-р Аделина Странджева.
Катедрата, в лицето на доц. д-р Татяна Ичевска, доц. д-р Иван Русков, е съорганизатор и
инициатор на ежегодната Националната конференция за студенти и докторанти на ФФ.
Катедрата е инициатор и организатор за трета година на научен семинар за докторанти
ФЛОРЕНТИНСКИ РЕНЕСАНС – съвместно с проф. Георги Каприев от СУ, проф. д.ф.н.
Клео Протохристова и гл. ас. д-р Дияна Николова.
Катедрата по български език е отбелязала следните по-важни мероприятия:
Организатор на Кръгла маса: „Българският език в балкански и славянски контекст
(Предвъзраждане и Възраждане)“ – окт. 2015 г.
Координатор на Нощ на учените 2015 г.
Участие в Комисията за славянски книжовни езици при Международния комитет на
славистите.
XVII общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език, 10
януари 2015 (организатори) К.Чакърова, М. Павлова, К. Куцаров
VI международна конференция на младите учени, организирана от СУБ – Пловдив, 11 – 13
юни 2015 г. – председател на секция „Хуманитарни и обществени науки е доц. д-р
Красимира Чакърова
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Катедрата е автор на идеен проект и организатор на II национално състезание по български
език и литература за зрелостници, проведено на 22 март 2015 г.
Организатор на Научна конференция за докторанти, студенти и ученици – май, 2015 г.
По-важни инициативи на отделни преподаватели във Филологическия факултет за
2015 г.:
Всички катедри на Филологическия факултет имат представители в редакционната
колегия на „Научни трудове на Пловдивския университет - Филология”.
Преподавателите по руски език и литература имат:
Участие в езиковедската и литературоведската секции по руски език на традиционната
научно-методическа конференция на Пловдивския университет „Паисиеви четения” 2015г.
Участие в секция за общо и съпоставително езкознание при Института за български език
„Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН // Национална научна конференция с
международно участие в чест на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова.
Участие в международна конференция в Тракийския университет, Одрин, Турция.
Участие в международен научен форум „Русский язык через русскую литературу и
русское искусство” – София – юни 2015, МКИ „Столична библитека”.
Участие в VІ международна лятна школа „Съвременни педагогически технологии
обучението по руски език като чужд” – август 2015, Варна, ВСУ „Чернризец Храбър”.
Участие в международната конференция „Сохранение, поддержка и продвижение русской
культуры и языка за рубежом” 12-16 ноември 2015, Минск, Беларус.
Участие в Научно-практическата сесия за повишаване на квалификацията на българските
преподаватели по руски език «Научно-методические основы преподавания русского языка
как иностранного в современном поликультурном пространстве с использованием
технологий дистанционного обучения».9-11 октомври 2015, СОК „Камчия”.
Участие във Втората международна сесия на тема „Русский язык в глобальном
образовательном пространстве”, организирана от Министерството на образованието и
науката на Руската Федерация, Държавния институт за руски език „ А.С. Пушкин”, със
съдействието на Россътрудничество, Министерството на образованието и науката на
Република България и СОК «Камчия». 13-15 ноември, 2015.
Доц. Юлияна Чакърова е 1) зам.-главен редактор на изданието на ФФ „Славянски
диалози”: 2 броя, 3-ият под печат; превод на резюметата и съдържанието на руски и
английски, рецензии на статии; 2) член на редакционния екип на изданието на ФФ
„Славянски диалози”: 2 броя, 3-ият под печат; 3) член на редакционния екип на юбилейния
сборник в чест на проф. И. Гугуланова – над 25 резюмета на английски; рецензии.
Проф. д.ф.н. Инна Пелева от Катедрата по българска литература и теория на
литературата е участвала в конференция „Белетристиката в модерните времена –
повторение, сътворение и приложност”, ПУ „Паисий Хилендарски”, октомври, 2015 г.
Членове от Катедрата по общо езикознание и история на българския език са
участвали в:
Трети международен конгрес на неоелинистите от балканските страни, Букурещ, 1518.10.2015 г.
Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в
Средиземноморието и Изтока”, Велико Търново, 13-14.11.2015 г.
Международен симпозиум “Слово, изкуство и здраве”, 21-23 октомври 2015 г., Тракийски
университет, гр. Одрин, Р Турция.
Международна конференция на тема: „ Турският език и култура на балканите”, 7-8
ноември 2015 г. Университета „Еге”, гр. Измир, Р Турция.
5

Преподаватели от катедра „Английска филология” са организирали:
Секция Език, лингвистика и технологии в рамките на Паисиеви четения 2015, 30
октомври 2015 г.; Секция Език, литература и култура в рамките на Паисиеви четения
2015, 30 октомври 2015 г.
Международна конференция по сравн. литература, Дъблин, август 2015 г.
Workshop Computing in Humanities, 8-9 април 2015 г., организиран от Института за
български език и мрежата NeDiMAH; лектори: проф. Марко Тадич, проф. Матю Дрискол и
д-р Мартен Дюринг.
Seminar A Practical Approach To Subtitling, Dr. Jorge Díaz-Cintas, University College London,
UK, 23-26 March 2015, New Bulgarian University, Sofia.
Научна сесия в БАН по случай честването на 73 години от основаването на Института за
български език на 14.05.2015 г.
Националната научна конференция с международно участие в чест на 80-годишнината на
проф. д.ф.н. Стефана Димитрова „Актуални проблеми на съвременната лингвистика” към
Секцията за общо и съпоставително езикознание при ИБЕ-БАН, 5.09.2015 г.
17-22.03.2015 – Никозия, Кипър, „Participation, Media Representation and the Financial and
Political Crisis‟ (Участие, медийна репрезентация и финансовата и политическа криза).
29.07-05.08. 2015 – Лондон, Великобритания, „Framing Financial Crisis and Protest: Pressures
on Cultural Identity and Citizenship‟ (Финансова криза и протести: натиск върху културната
и гражданската идентичност), 23-29.11.2015 – Лимърик, Ирландия, „Crisis and Academia‟
(Криза и академия).
Второ Балканско лятно училище за религии и обществен живот, организирано от CEDAR
и ФИФ на ПУ, август 2015 г.
Kомисия за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по математическа
лингвистика и националното състезание по математическа лингвистика за учебната 20142015 година, назначена със заповед № РД 09-1620/13.10.2014 г. на Mинистъра на
образованието и науката; Kомисия за организиране и провеждане на ученическата
олимпиада по математическа лингвистика и националното състезание по математическа
лингвистика за учебната 2015-2016 година, назначена със заповед № РД 091717/19.11.2015 г. на Mинистъра на образованието и науката.
Национална комисия за оценка на научни изследвания по лингвистика на ученици за
подбор на Националния отбор по лингвистика за 2015 г.
Доц. Жоржета Чолакова от катедра „Славистика” е участвала в V. kongres světové
literárněvědné bohemistiky, 29. června – 4. července 2015, ЧАН, Прага – участие с доклад и
участие в Кръгла маса по проблемите на световната бохемистика. Тя е:
Член на международната редакционна колегия на сп. „Филолог“ – часопис за језик,
књижевност и културу, Филолошки факултет, Бања Лука, Република Српска, Босна и
Херцеговина – от 2015 г.; Член на Научния съвет на Университета в Храдец Кралове.
Гл. ас. д-р Борислав Борисов от катедра „Славистика” е участвал в:
Национална кръгла маса по случай 20-годишнината на списание „Българска реч" на тема:
Българската реч в речта на българите, Софийски университет „Св. Климент Охридски", 19
– 20 март 2015.
Дванадесета конференция по социолингвистика „Езиковата ситуация – състояние и
тенденции”, посветена на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов, 5 – 6 юни 2015 г.
Ас. д-р Евелина Грозданова е участвала във втория босненско-херцеговски
славистичен конгрес, Сараево, 28 – 30 май 2015.
Ас. Димитрина Хамзе е участвала в Университетска годишна научна конференция с
международно участие (16 – 17 юли 2015 г.) на Национален военен университет (НВУ) –
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Велико Търново: участие с 3 доклада, както и участие с доклади в: Open European - Asian
Research Anlytics Championship.
Колеги филолози от катедрата по романистика и германистика са участвали в:
Организацията на семинар по испански език Fraseología y traducción (Фразеология и
превод), проведен във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий.
Международната конференция „Българистични четения – Сегед” (Унгария) 11-12 юни,
2015
Семинар „LECSeL (LAPS), Memory of Intonation Units”, в Университет Париж 8, Франция
Годишна конференция на ACLA (American Comparative Literature Association), Сиатъл, 26
март – 29 март.
Методичен семинар: Motive: Das Lehrwerk, das sich auf das Wesentliche konzentriert,
03.11.2015, Educational centre, Plovdiv.
Проект „Библиография контрастивна лингвистика немски – български (съвременни езици)”
Десета национална конференция на българските учители по немски език „Деня на Клет”
(KLETT-Tag 2015), София, 21.03.2015 г.
Национална конференция на ДПНЕБ „Невродидактика и методика на преподаване на
немски като чужд език”, 17. – 19.04.2015 г.
Методичен семинар „Meine Schüler sind auf dem B1-Niveau, 02.06.2015, Educational centre,
Пловдив.
Квалификационен семинар за консултанти и библиотекари в ресурсните центрове на
Гьоте-институт в София, 17.10.2015.
Д-р Роберто Адинолфи е член на: ACLA (American Comparative Literature
Association) и ICLA (International Comparative Literature Association).
Преподавателите от катедра „История на литературата и сравнително
литературознание” са реализирали:
Участие с доклади в Международна научна конференция Българистични четения в Сегед
(Унгария) – 11 – 12 юни 2015 г. – доц. д-р Татяна Ичевска, доц. д-р Иван Русков, доц. д-р
Мила Кръстева, гл. ас. д-р Дияна Николова и гл. ас. д-р Соня Александрова.
Участие с доклади в Международния научен симпозиум „Слово, изкуство, здраве.“ Одрин
(Турция), октомври 2015 – доц. д-р Татяна Ичевска и гл. ас. д-р Соня Александрова.
Участие с доклад в Международна научна сесия „Medium – Medialität – Intermedialität.
Beiträge zur österreichischen Kulturgeschichte“, Виена, март, 2015 – гл. ас. д-р Младен
Влашки.
Участие в Международната пътуваща конференция „Живописна България. Български
литературни маршрути“ – доц. д-р Елена Гетова;
Участие като научен ръководител на работен екип в международен интердисциплинарен
проект „Живописна България. Български литературни маршрути” – април-септември, 2015
– гл. ас. д-р Гергина Кръстева.
Участие с доклад на откриването на инициативата „Балкански дни“, Университет
„Николай Коперник“, гр. Торун (Полша) – май 2015 – гл. ас. д-р Соня Александрова.
Участие с доклад в Научна конференция за българската литературна периодика – Варна,
май, 2015 – гл. ас. д-р Младен Влашки.
Участие с доклад в Научна конференция посветена на Гео Милев – септември Стара
Загора, 2015 – гл. ас. д-р Младен Влашки.
Участие в кръгла маса по проблемите на обучението в специалност Балканистика, ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, 26. 11. 2015 – гл. ас. д-р Соня Александрова.
Асоцииран член на изследователски екип в програма „Литературата на Народна
република България (1946-1990)” към Департамент „Нова българистика” на НБУ е гл. ас.
д-р Гергина Кръстева.
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Гл. ас. д-р Здравко Дечев е: 1) Член на жури на националния конкурс за поезия на
името на „Добромир Тонев”; 2) Член в комисията за финансиране на книги на пловдивски
автори и важни за Пловдив издания; 3) Член на жури в творческия експеримент
„Недоизречено“ на писателя Стефан Бонев; 4) Консултант по БЕЛ към „Образователни
технологии” – гр. Пловдив; 5) Консултант в екипа на младежкото списание за градска
култура и стил „Нула 32”, брой 1 и 2.
Преподаватели от катедрата по български език са реализирали участие в:
Научна конференция, посветена на 135-годишнината на Йордан Йовков. 30.09.-1.10.2015.
Дом паметник Йордан Йовков – Добрич.
Кръгла маса: „Българският език в балкански и славянски контекст (Предвъзраждане и
Възраждане)“ – окт. 2015
Научна конференция на Комисията за славянски книжовни езици към Международния
комитет на славистите в Оломоуц на тема: Slovanské spisovné jazyky po roce 1945“ – 1718.06.2015. -Univerzita Palackého v Olomouci
Заседание на Комисията за славянски книжовни езици при Международния комитет на
славистите. 19.06.2015. - Univerzita Palackého v Olomouci
Срещи със Съюза на учителите в Пловдив (2015)
Форум Българска граматика, ноември 2015
Организирани състезания, концерти, изложби и др. културни събития във
Филологическия факултет за 2015 г.:
Катедра по руска филология:
Организиране и провеждане на Национално Състезание по руски език за зрелостници „Я
знаток русского языка”- 6.02, 22.02. 2015 г. Най-добре представилите се участници
получиха възможност да бъдат приети за студенти във Филологическия факултет / в
специалностите Руска филология и Български и руски език/ без необходимост от полагане
на конкурсен изпит или държавен зрелостен изпит по руски език.
С празничен концерт-спектакъл на 10 декември 2015 година в 18.00 ч. в Актова зала на
ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пловдив, ул. „Хан Кубрат“ 15. на лауреатите от ІV
Европейски студентски фестивал „Друзья! Прекрасен наш союз!”- Камчия,2015 – студенти
русисти от Пловдивския университет в конкурсите „Я знаю русскую литературу“, „Песни
Великой победы“, „Знатоки русской поэзии, прозы и драматургии“.
Представяне на изложбата „Д-р Франц Миклошич – 130 години чуждестранен почетен
член на БАН” – както в България, така и в чужбина.
Издаване на Сборник с творчество на младите русисти–средношколци от Гимназия с
хуманитарен профил Св.Св. Кирил и Методий и студенти от специалностите с изучаване
на руски език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. В сборника са
включени наградените есета за 1025-годишнината от Покръстването на Русия „Дорога в
храм”, наградените есета и преводи на стихове на М.Ю.Лермонтов за 200-годишнината
от рождението му „Мой герой ХХІ века”, преводи на млади русисти на руска поезия
„Молодой перевод русской поэзии” във връзка със 120-годишнината от рождението на
Сергей Есенин, 135-годишнината от рождението на Александър Блок, Годината на
литературата в Русия.
Представяне на италианската авторка Антоанета Дал Бо Алфонси и историческия й роман
„Марко и Тулиола” – 14.09. 2015 част от инициативата „Нощ на музеите и галериите” в НЧ
„Алеко Константинов”.
Представяне на поезията на Джанфранческо Артимбани – интуиция за бъдеще,
представяне на две стихосбирки, 19.09.2015 г. в НЧ „Алеко Константинов”.
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Гл. ас. д-р Фани Бойкова от Катедрата по бълг. литература и теория на литературата
е била модератор на национална кръгла маса с международно участие Училището – вчера
и днес, Даново училище, град Перущица, 8 май 2015 г. Тя е представила книгата на Фил
Кърк – Магията на България през очите на един англичанин. Пловдив: УИ „Паисий
Хилендарски“, 2014, и е участвала в организирането на фотоизложба в памет на д-р
Иванка Гайдаджиева под надслов „По стъпките на спомените“, открита на 30.Х.2015 г. в
рамките на Паисиевите четения 2015.
Доц. д-р Жоржета Чолакова от катедра „Славистика” е открила изложба, посветена
на Ян Хус – окт. 2015. Тя е представила книгата на Владимир Кршиванек Странна птица
е душата – „Петното на Роршах”, Пловдив, 4 ноем. 2015. и в Чешкия културен институт,
София 5 ноем. 2015; книгата на Христина Мирчева Ускорени пейзажи – Галерия
„Резонанси”, Пловдив, 11 ноември 2015.
Гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева е участвала в представянето на книгата Půlnoční
historky. Antologie bulharského diabolizmu. (Eds.: G. Bakardžieva, M. Černý, Vl. Kříž). Praha:
Euroslavica, 2014, 408 s. ISBN 978-80-87825-11-2.
Гл. ас. д-р Борислав Борисов е представил ČESKO-BULHARSKÝ TEMATICKÝ SLOVNÍK
с автор д-р Елена Крейчова, Чешки център, 17.03.2015.
Катедрата по общо езикознание и история на българския език е организирала:
Студентска фотоизложба „Гърция: Култура по време на криза”
Разчупване на Новогодишната Васильова пита на Сектор „Новогръцки език”
Участие в 16-ти студентски конкурс по превод на новогръцка поезия и проза
Вечер на гръцкия език, посветена на Република Кипър
Участие в 11-та Международна театрална универсиада, Серес, Гърция, 29.05-12.06.2015
Поетична вечер, посветена на 113-тата годишнина от рождението на турския поет Назъм
Хикмет, 16.01.2015 г.
Поетична вечер, посветена на турския поет Мехмед Акиф Ерсой, 12.03.2015 г.
Вечер на турската поезия, 19.05.2015 г.
Гл. ас. д-р Росица Декова от катедра „Английска филология” е участник в
организационния комитет на XIII Международна олимпиада по лингвистика (Благоевград,
2015), както и в организационния комитет на второто издание на международната
конференция Компютърна лингвистика в България (CLIB‟2016).
Членовете на Катедрата по история на литературата и сравнително
литературознание са отбелязали над 60 представяния на автори и творби извън ПУ, от
които на съвременната българска литература в цялата страна над 50 са на гл. ас. д-р
Младен Влашки (напр. на Жозе Родригеш душ Сантуш на Международния панаир на
книгата София, декември, 2015 г.). Книги са представили и гл. ас. д-р Дияна Николова
(напр. на романа на Николай Табаков «Византия» в ПУ), гл. ас. д-р Здравко Дечев и др.
Гл. ас. д-р Младен Влашки е представил книги в 53 издания на собственото
авторско радиопредаване за книги и литература „Преге“ по БНР - Радио Пловдив. Той е
редактор в сп. „Страница“ , водещ два броя за 2015 г.; водещ на колонка за литературен
канон във в-к „Марица“.
Гл. ас. д-р Гергина Кръстева е организирала: 1) литературна среща с писателя
Георги Господинов в ПУ в рамките на фестивал „Младият Пловдив чете” – февруари, 2015
г.; 2) поетична вечер в ПУ в памет на поета Добромир Тонев – 60 години от рождението му
– октомври, 2015 г.
В Катедрата по български език са представени една книга и два сборника, издадени
през 2015 г.
Представяне на сборника „Да (пре)откриваш думите“, окт., 2015 от проф. Диана Иванова;
9

Представяне на монографията на Ив. Куцаров „Световните форуми на славянската
филология”(2015) от проф. д.ф.н. Вера Маровска
Книгата „Новото в новия български правописен речник. Съвременни проблеми на
книжовната норма и анализ на развитието ѝ в нормативните правописни речници (1983 –
2012)” с автор Т. Гайдарова е представена 6 пъти – 29.09. 2015. Пресцентър на БТА;
30.10.2015. Книжарница „Хеликон”, Пловдив; 04.11.2015. Книжарница „Сиела”, София;
03.11.2015. ЕГ „Иван Вазов” Пловдив; 09.11. 2015. ФЕГ „Екзюпери”; 09.12. 2012. ЕГ
Пловдив)”.
Награди и отличия на преподаватели от Филологическия факултет за 2015 г.:
Доц. д-р Надя Чернева – награда за значителен принос в развитието на руско-българското
хуманитарно сътрудничество – 13.10.2015.
Проф. Ив. Кънчев – Обединител на култури – специално отличие на Съюза на
испаноезичните журналисти в България (2015)
Доц. д-р Мила Кръстева 1. Първа награда за ръководство на научен проект, разработен
към фонд „Научни изследвания“ при НПД към ПУ – присъдена през март 2015 г.
Гл. ас. д-р Младен Влашки има три отличия: 1) Номинация за национална награда
„Христо Г. Данов“; 2) Награда „Дъбът на Пенчо“ за 2015 г.; 3) Втора награда за
хуманитаристика на Портал „Култура“ за 2015 г.
Гл. ас. д-р Здравко Дечев е лауреат на XLIII Национален конкурс за дебютна литература
"Южна пролет" 2015 в раздел „Литературна критика“ за книгата „Устност – писменост във
възрожденската култура. Феноменология на българския глас.“
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