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ИНТЕРВЮ: „ИЗБРАХ НАУКАТА, ИЗБРАХ ПУ“ 

 

1. Здравейте, представете се! 

 Казвам се Марияна Карталова. Няма как при представянето да пропусна 

факта, че съм горд възпитаник на Филологическия факултет към Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“, тъй като от далечната 2007 г. до настоящия 

момент (2020 г.) съм свързана с Институцията. Още си спомням как през 2007 г. 

подадох документи за кандидатстване само в Университета, имайки надеждата, че 

нещата ще се „случат“. Връщайки се години назад, вече съм напълно убедена, че 

това е моето място, това е моят Университет. 

 

2. Откъде сте родом? 

От град Пловдив. 

 

3. Къде сте завършили висшето си образование? 

В град Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“: 

– през 2011 г. (ОКС „бакалавър“) – Педагогика на обучението по български 

език и новогръцки език;  

– през 2012 (ОКС „магистър“) – Актуална българистика;  

– през 2016 г. (ОНС „доктор“) – Общо и сравнително езикознание. 

 

4. Каква е темата на Вашия дисертационен труд?  

 „Фразеологични единици със зоо- и фитокомпонент в българския и 

новогръцкия език“. 

 

5. Каква е Вашата длъжност към настоящия момент?  

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

Когато кандидатствах за редовна докторантура по Общо и сравнително 

езикознание, бях напълно убедена, че това е „моето нещо“, че желая да се 

развивам и реализирам в тази сфера.  След което мотивацията ми бе засилена от 

прекрасното колегиално отношение, както и от личния ми нестихващ интерес в 

областта на лингвистиката. Убедена съм, че изборът ми е бил правилен, защото 

„светлината“, която ме води по научния път, нараства перманентно. 

 

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

развивате научната си дейност?  

Колкото и да звучи клиширано, никога не съм била изправена пред 

дилемата дали да избера ПУ „Паисий Хилендарски“ пред друг ВУ, без да е от 

значение фактът дали се отнася за придобиването на висше образование, или за 

развитие на професионална кариера. Мисля, че Университетът и Филологическият 

факултет, предлагат много добри перспективи за научноизследователска и 

преподавателска дейност на младите учени, както и „плодотворна“ колегиална и 

работна атмосфера. 

 

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

личния си живот? 

Разбира се, че съчетаването на професионалната реализация и научното 

израстване с личния живот не е сред най-лесните неща, но това се отнася за всяко 

едно кариерно поприще, в което е избрал да се развива конкретният човек. Мисля, 

че професията и личният живот могат да съществуват паралелно, без да се жертва 

едното за сметка на другото; важното е да се намери „златната среда“. На този етап 

съчетавам прекрасно професията с личния живот. 
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9. Какво ще кажете на новозачислените и на бъдещите докторанти? 

Дерзайте, колеги! Трудът, който влагате във вашето образование, рано или 

късно се възнаграждава! Бъдете търпеливи и упорити; бъдете уверени, че сферата, 

която сте избрали за вашето академично израстване, наистина е точното научно 

поле, защото това е правилният път! Вярвайте в себе си и следвайте 

изследователския дух, който се крие във вас! 
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