
ПРОФ. Д-Р МАНФРЕД ТРУМЕР
УНИВЕРСИТЕТ „КАРЛ ФРАНЦЕС“ – ГРАЦ, АВСТРИЯ2

0
1

1
Проф. д-р Манфред Трумер 

(1944) е един от най-видните ав-
стрийски слависти от най-новото 
поколение. Най-големият му принос 
е в областта на българистиката – 
сфера, на която посвещава огромна 
част от преподавателската и из-
следователската си дейност в Грац-
кия университет „Карл Францес“, 
където се пенсионира през 2008 г. 
Наред с българския език проф. Тру-
мер изследва фонетичните, мор-
фологичните, лексикалните и син-
тактичните характеристики и на 
руския, сръбския, хърватския, ру-
мънския, албанския, гръцкия и други 
езици, както и техните диалектни 
особености, което го прави и един 
от основните специалисти по бал-
канско езикознание в Австрия и Бъл-
гария. Специализира българистика в 
Софийския университет, през 1970 
г. защитава и докторат по бълга-
ристика. От 1971 г. е редовен асис-
тент в Института по славистика 
в Грац. През 1985 г. се хабилитира за 
доцент, през 1997 г. – за професор. 
От осем години обучава студен-
тите от специалността Балканис-
тика (в началото и спец. Българска 
филология) на Пловдивския универ-
ситет „Паисий Хилендарски“ по 
предметите Увод в балканистиката 
и Балканско езикознание. Участва в 
множество научни проекти на сво-
ите колеги от ПУ като сътрудник, 
консултант и рецензент. Проф. 

Трумер се утвърждава като доайен 
на балканистиката в Пловдивския 
университет. Автор е на близо сто 
публикации (книги, студии, ста-
тии) в областта на славистиката 
и балканистиката (най-вече фоне-
тика, морфология и лексикология), 
съавтор е на учебници по общо, сла-
вянско и романско езикознание, как-
то и автор на учебни помагала по 
славянско и балканско езикознание. 

Почетното звание „доктор 
хонорис кауза на Пловдивския уни-
верситет „Паисий Хилендарски“ е 
по предложение на Филологическия 
факултет за огромния му принос 
в развитието, утвърждаването и 
популяризирането на българисти-
ката в Австрия и с оглед на изклю-
чително квалифицираната му рабо-
та години наред като гост-лектор 
в Пловдивския университет.




