
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“                          
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, 

ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ 

 

 

 

 

uni-plovdiv.bg/pages/index/1766/ 

pu.sciencenter@gmail.com 

ИНТЕРВЮ: „ИЗБРАХ НАУКАТА, ИЗБРАХ ПУ“ 

1. Здравейте, представете се!  

Здравейте, казвам се Петър Кривчев. 

 

2. Откъде сте родом?   

Роден съм в гр. Пловдив, настоящият ми адрес е в гр. Раковски. 

3. Къде сте завършили висшето си образование?    

Висшето си образование, специалност Българска филология, завърших в 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 1999 г. 

 

4. Каква е темата на Вашия дисертационен труд? 

Темата на дисертационния ми труд е Лексикално-семантичната дублетност 

в преписите на Стишния пролог.  

 

5. Каква е Вашата длъжност към настоящия момент?  

Длъжността ми към настоящия момент е хоноруван асистент в ПУ „Паисий 

Хилендарски“, Филиал – Смолян.  

6. Какво Ви мотивира да се занимавате с научна дейност? 

Да се занимавам с научна дейност ме мотивира засиленият ми интерес към 

историческия развой на българския език. Когато през 1999 г. защитих дипломната 

си работа, аз бях сигурен, че някой ден ще защитя и своя дисертационен труд. 

Години по-късно кандидатствах и бях приет за редовен докторант към Катедрата по 

общо езикознание и история на българския език, научна специалност Български 

език (История на българския език). Научен ръководител ми беше проф. Христина 

Тончева-Тодорова. 
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7. Защо избрахте Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, за да 

развивате научната си дейност?  

      Пред мен никога не е стоял въпросът къде да развивам своята научна 

дейност. От момента, в който за първи път пристъпих прага на ПУ „Паисий 

Хилендарски“, аз вече знаех, че това е моят университет. Тук неусетно изминаха пет 

от най-щастливите и ползотворни години в моя живот. Тук срещнах преподаватели, 

които запалиха искрата на моя творчески ентусиазъм. Съвсем естествено беше да 

желая да се завърна отново в моето любимо висше учебно заведение, при моите 

любими преподаватели и при моите прекрасни спомени и именно тук – в 

Пловдивския университет – да продължа научната си дейност. 

 

8. Успявате ли да съчетавате успешно работата си в университета с личния 

си живот?    

Дали успявам да съчетая работата в университета с личния си живот? Смятам, 

че засега успявам. Вярно е, че има и напрегнати моменти, но когато човек обича 

това, което прави, тези трудни моменти минават по-леко и по-неусетно. 

 

9.Какво ще кажете на новозачислените и на бъдещите докторанти? 

На новозачислените докторанти ще кажа да се трудят упорито, за да 

завършат успешно започнатото дело. Те вече са направили първата крачка. 

На бъдещите докторанти ще пожелая никога да не се отказват от мечтите си, 

защото те се сбъдват. Ще им кажа също така без колебание да изберат Пловдивския 

университет, за да развиват своята научна дейност, защото тук ще бъдат на 

правилното място и защото тук ще срещнат всеотдайни преподаватели, с чиято 

помощ ще извървят пътя си до успешната защита на дисертационния си труд. 
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