
ПРОГРАМА 
за провеждане на юбилейната Двадесета национална научна 

конференция за студенти и докторанти 
„Време, слово, свят“ 

(17  18 май 2018 г., гр. Пловдив) 
 

17.05.2018 г., 10.00 ч.  ОТКРИВАНЕ на конференцията в 

пленарната зала на Дома на учените (Пловдив, ул. „Митрополит 

Паисий“ № 6) 

Съпътстваща инициатива: постерна изложба 

„Образно представяне на езиковите структури“ (2. етаж, фоайе) 

10.30 – 17.00 ч. – РАБОТА по секции 

17.30 ч. – Празничен концерт, посветен на 20-годишния юбилей на 

конференцията (Учебен театър на ПУ, Ректорат) 

19.00 ч.  КОКТЕЙЛ за участниците в конференцията (кафе-

ресторант „F 10“, ул. „Цар Асен“ № 24) 

18.05.2018 г., 9.00  15.30 ч. – РАБОТА по секции 

16.00 ч. – ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на 

отличените участници. Премиера на сборника „Словото: идеи, 

идеали, утопии“, включващ отличените доклади от конференцията 

през 2017 г. (пленарна зала на Дома на учените) 
 

РАЗДЕЛ „ЕЗИКОЗНАНИЕ“ 
 

17.05.2018 г., Дом на учените 
 

 

Секция за докторанти  

 

11.00 – 11.15 – Димитрия Иванова, ИБЕ при БАН, докторант по старобългарски 

език – Сравненията с животни в творбите на Софийската книжовна школа 

11.15 – 11.30 – Детелина Овчарова, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по 

история на българския книжовен език – Оформление и структура на разговорниците 

през епохата на Възраждането 



11.30 – 11.45 – Маргарита Гергинова, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по 

история на българския книжовен език – Типология в конкуренцията на езикови модели 

през Възраждането (предварителни хипотези) 

11.45 – 12.00 – Радостина Колева, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по 

съвременен български език (морфология) – Има ли родът семантика? (Наблюдения 

върху категорията род на съществителните имена в българския език) 

12.00 – 12.15 – Десислава Димитрова, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по 

съвременен български език (морфология) – Граматични и функционално-семантични 

еквиваленти на българските глаголни видове в новогръцкия език 

12.15 – 12.30 – Християна Кръстева, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по 

съвременен български език (синтаксис) – По някои проблеми на словореда на 

въпросителните изречения с к-думи в българския език 

12.30 – 13.00 – Дискусия 

 

13.00 – 13.45 – Обедна почивка  
 

13.45 – 14.00 – Олга Моллова, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по 

съвременен български език (морфология) – Философски и лингвистични аспекти на 

понятието п р о с т р а н с т в о  

14.00 – 14.15 – Христина Вихрогонова, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по 

общо и сравнително езикознание – Проблемът за лексикалния концепт в 

лингвистичната литература 

14.15 – 14.30 – Мария Бялдимова, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по 

съвременен български език (лексикология) – За лексикографското отразяване на 

сложните съществителни имена в българския език 

14.30 – 14.45 – Елизабет Кумчева, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по 

съвременен английски език (лексикология) – Езиков контакт и неологизми в 

съвременния български език 

 

14.45 – 15.00 – Кафе пауза 

 

15.00 – 15.15 – Жанета Андреева, ШУ „Епископ Константин Преславски“, 

докторант по съвременен български език (стилистика) – Когнитивните метафори 

като средство за езикова демагогия в българските политически речи 



15.15 – 15.30 – Сема Куцарова, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по общо и 

сравнително езикознание – Съществителните имена в българския език, назоваващи 

лице, с турски деривационни форманти в състава си 

15.30 – 15.45 – Ирина Митърчева, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по 

социолингвистика – За ирландския вариант на английския език 

15.45 – 16.00 – Георги Димитров, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по 

съвременен английски език (фонетика) – Проекцията на фокуса в българския английски 

от емпирична гледна точка: съпоставка с британския английски 

16.00 – 16.30 – Дискусия 

17.30 – Празничен концерт, посветен на 20-годишния юбилей на 

конференцията (Учебен театър на ПУ, Ректорат), ул. „Цар Асен“ № 24 
 

18.05.2018 г., Дом на учените 

 

Секция за бакалаври 

 

9.00 – 9.15 – Елка Петрова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Славистика, 3. курс – 

Медът като семиотичен и етнокултурен концепт (с оглед на лексикалния състав и 

фразеологичното богатство на българския език)  

9.15 – 9.30 – Петя Златева, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и 

новогръцки език, 3. курс – Неброимите съществителни в българския и новогръцкия език 

(опит за систематизация) 

9.30 – 9.45 – Диана Мъркова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Българска филология, 

4. курс – Наблюдения върху езиковата „археология“ на няколко лексикални групи с 

непрозрачен корен в съвременния български език 

9.45 – 10.00 – Людмила Сребрева, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и 

испански език, 3. курс – Неопределителните местоимения в българския и испанския език 

 

10.00 – 10.15 – Кафе пауза 
 

10.15 – 10.30 – Надежда Кичекова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и 

новогръцки език, 3. курс – Специфики при изразяването на степен за сравнение в 

българския и новогръцкия език 



10.30 – 10.45 – Даниела Герджикова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Славистика, 4. 

курс – Наблюдения върху особеностите на рекцията при някои глаголи за движение и 

състояние в съвременния сръбски и немски език 

10.45 – 11.00 – Ружа Манолова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и 

италиански език, 4. курс – Българските повелителни форми с н е к а  и д а  и техните 

преводни аналози в италианския език 

11.00 – 11.15 – Силвия Станоева, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и 

италиански език, 4. курс – Степенуването на имената в българския и италианския език 

(основни прояви на асиметрия) 

11.15 – 11.30 – Грета Гинчева, ШУ „Епископ Константин Преславски“, 

Българска филология, 4. курс – КОК-жаргонът, без който (не) можем 

11.30 – 11.45 – Ваня Богословова, Нов български университет, 

Антропология/Маркетинг, 3. курс – Картината на света според тестовете на 

студентите на НБУ 

11.45 – 12.15 – Дискусия 

 

12.15 – 13.15 – Обедна почивка 
 

Секция за магистри 

 

 

13.15 – 13.30 – Полина Рекина, ПУ „Паисий Хилендарски“, магистърска 

програма „Приложна лингвистика (испански език)“ – Поглед към кондиционалните 

глаголни форми в българския и испанския език 

13.30 – 13.45 – Йорданка Стефанова, Цветелина Кънчева, ПУ „Паисий 

Хилендарски“, магистърска програма „Актуална българистика“ – Нагласите на 

съвременния българин относно престижността на определени езици 

13.45 – 14.00 – Славея Горанова, ПУ „Паисий Хилендарски“, магистърска 

програма „Актуална българистика“ – Някои предизвикателства при изучаването от 

чужденци на функционално-семантичното поле на персоналността в съвременния 

български език 

14.00 – 14.15 – Здравко Димов, ШУ „Епископ Константин Преславски“, 

магистърска програма „Краезнание“ – Транскрипционни несъответствия при 

антропонимите в книгата Битие 



14.15 – 14.30 – Зара Кънчева, СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска 

програма „Лингвистика“ – За един специфичен тип анафори. Адаптиране на 

съществуващи типологии 

14.30 – 14.45 – Здравко Димов, ШУ „Епископ Константин Преславски“, 

магистърска програма „Краезнание“ – Преводна реализация на стихосложението при 

преводна адаптация на песенен текст от английски на български  

14.45 – 15.00 – Илия Точев, СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска програма 

„Лингвистика“ – Езикови особености на два превода на български на Бьорнсоновата 

повест „Синьове Сулбакен“ 

15.00 – 15.30 – Дискусия 

 

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници) 

16.00 – ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените 

участници. Премиера на сборника „Словото – идеи, идеали, утопии“, 

включващ отличените доклади от конференцията през 2017 г. (пленарна 

зала на Дома на учените) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

РАЗДЕЛ „ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ“ 
 

17.05.2018 г., Дом на учените 
 

 

Минути за журито 

10.45 – 11.00 – Гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Сирма Данова, СУ „Св. 

Климент Охридски“ – представяне на проекта за млади учени „Литература и техника. 

Изобретяване на модерността в българската литература“ (Фонд „Научни изследвания“, 

ДМ 10/1 от 13.12.2016) 

 

Секция за докторанти 
 

11.00 – 11.15 – Андриана Спасова, Институт за литература при БАН – Георги 

Раковски и античната древност: идеологически употреби 

11.15 – 11.30 – Ани Тобиева, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по 

българска литература – Алеко Константинов в 1897 година и идеалът за целокупна 

България 



11.30 – 11.45 – Мария Русева, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по 

българска литература – Машината и океанът: образът на трансатлантическия 

параход в пътеписи от 20-те и 30-те години на XX век 

11.45 – 12.00 – Вера Хинчева, Институт за литература при БАН – Време, 

литература, норми в разказите на Георги Стаматов и Мария Грубешлиева 

12.00 – 12.15 – Теодора Кашилска, ПУ „Паисий Хилендарски, докторант по 

българска литература – „Лирическите“ мемоари на Дора Габе – памет и забрава" 

12.15 – 12.30 – Дискусия 

 

12.30  13.30 – Обедна почивка 

 

Секция за докторанти 
 

13.30 – 13.45 – Илиян Шехада, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по 

българска литература на XX век – Травмата, която ни свързва. По мотиви от романа 

„Време разделно“ на Антон Дончев 

13.45 – 14.00 – Дора Маринова, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по 

съвременна българска литература – Съдии и подсъдими в романа на Ангел Игов 

„Кротките“ 

14.00 – 14.15 – Зорница Гъркова, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по 

съвременна българска литература – Образи матрици и образи конструкти в романите 

на Емилия Дворянова и Валери Стефанов 

 

Секция за бакалаври 
 

14.15 – 14.30 – Пламена Костова, СУ „Св. Климент Охридски“, 

Старобългаристика, 1. курс – Света Варвара – християнски култ и народни практики 

14.30 – 14.45 – Виктория Викторова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска 

филология, 2. курс – Тъмницата като топос в автобиографичните текстове на Георги 

Раковски 

14.45 – 15.00 – Ива Анастасова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска 

филология, 2. курс – Ситуациите на разпит в автобиографичните текстове на Г. С. 

Раковски 



15.00 – 15.15 – Михаела Вълчовска, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска 

филология, 2. курс – Миметичната творба. Употреби на поемата „Горски пътник“ в 

романа „Възвишение“ на Милен Русков 

 

15.15 – 15.30 – Кафе пауза 
 

Секция за бакалаври 

 

15.30 – 15.45 – Борислав Попов, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска 

филология, 2. курс – Съвършенство в смъртта. Смъртта в поемата „Сердарят“ на Г. 

Пърличев 

15.45 – 16.00 – Васил Стаменов, ПУ „Паисий Хилендарски“, Българска 

филология, 4. курс – Размисли върху трагическата вина на някои Каравелови герои 

16.00 – 16.15 – Гергана Лазарова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска 

филология, 4. курс – „Самодивските скали“ – структура на любовния разказ 

16.15 – 16.30 – Иван Маринов, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска 

филология, 3. курс – Като лъв и лисица. Фигуративи на властта в „Книга за българския 

народ“ 

16.30 – 16.45 – Милена Минчева, ПУ „Паисий Хилендарски“, Българска 

филология, 4. курс – Митологемите Пенев и Димитровград 

16.45 – 17.00 – Дискусия 

 

17.30 – Празничен концерт, посветен на 20-годишния юбилей на 

конференцията (Учебен театър на ПУ, Ректорат), ул. „Цар Асен“ № 24 
 

18.05.2018 г., Дом на учените 
 

Секция за бакалаври 

 

9.00 – 9.15 – Йоанна Цекова, СУ „Св. Климент Охридски“, Руска филология, 3. 

курс – Йоан Кръстител в руските поверия 

9.15 – 9.30 – Петя Даскалова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска 

филология, 4. курс – Откровение на Бунин (Апокалипсис) в разказа „Господинът от Сан 

Франсиско“ 



9.30 – 9.45 – Йоанна Нейкова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска 

филология, 4. курс – Идентификационни пулсации: двойници и матрьошки 

9.45 – 10.00 – Йоанна Цекова, СУ „Св. Климент Охридски“, Руска филология, 

3. курс – Радичковата „Лазарица“ – между мислите и смислите 

10.00 – 10.15 – Франческа Земярска, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска 

филология, 4. курс – Фигурата на Далчев в поезията на Боряна Кацарска и Миглена 

Николчина 

10.15 – 10.30 – Теодора Йорданова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска 

филология, 4. курс – Еротика и екзотика в разказите „На изток от Запада“ и „Снимка 

с Юки“ от сборника „На Изток от Запада“ на Мирослав Пенков 

 

10.30 – 10.45 – Кафе пауза 

 

Секция за бакалаври 

 

10.45 – 11.00 – Николай Панайотов, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска 

филология, 2. курс – Дракула и Лилит – кратка история и съпоставка на образите 

11.00 – 11.15 – Траяна Латева, ПУ „Паисий Хилендарски“, Българска 

филология, 4. курс – Митологичният код в „Трамвай „Желание“ – референции и 

архетипи 

11.15 – 11.30 – Васко Талевски, СУ „Св. Климент Охридски“, Скопски 

университет „Св. св. Кирил и Методий“, Македония – To Room Nineteen: A 

Psychoanalytic Analysis of Susan Rawlings 

11.30 – 11.45 – Радина Янчева, Нов български университет, Изкуствознание, 1. 

курс – Изкуство от идеи – алегоричната машина на Дюшан 

 

Секция за магистри 

11.45 – 12.00 – Ванеса Андонова, СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска 

програма „Литературознание“ – „Как може да бъде предотвратена войната?“ – война 

на жаби и змии (по текстове на В. Улф) 



12.00 – 12.15 – Даниела Герджикова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Славистика, 

4. курс – Човешкият идеал в романите на Казандзакис „Капитан Михалис“ и „Алексис 

Зорбас“ 

12.15 – 12.30 – Елка Петрова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Славистика, 3. курс – 

Типология на акватичните женски образи и тяхната проекция в чешката фолклорна 

приказка 

12.30 – 12.45 – Николай Генов, СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска 

програма „Литературознание“ – Виртуалното тяло и властта в текстовете на 

Ърнест Клайн и Сергей Лукяненко 

12.45 – 13.00 – Дискусия 

 

13.00 – 13.45 – Обедна почивка 
 

Секция за докторанти 

 

13.45 – 14.00 – Александър Христов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 

докторант по българска литература след Освобождението – Стихотворението в проза 

като жанр в наблюденията на Стивън Монте 

14.00 – 14.15 – Божидара Бонева, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по 

американска литература – Същност на жената в романа на Тони Морисън „Рай“ 

14.15 – 14.30 – Даниел Каменов, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по 

американска литература – Представата за Томас Улф: Препрочитане на 

екзистенциални теми и мотиви в творчеството му 

14.30 – 14.45 – Кристиян Янев, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по 

славянски литератури – Травмата от Йедвабне в драмата „Нашият клас“ на Тадеуш 

Слододжянек 

14.45 – 15.00 – Симона Кръчмарова, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант 

по славянски литератури – Типове фантастични антологии в хърватската литература 

 

15.00 – 15.15 – Цанка Косева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, докторант – 

Съвременните технологии като средство за обучение по четене с разбиране 

15.15 – 15.45 – Дискусия 

 

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници) 



16.00 – ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените 

участници. Премиера на сборника „Словото – идеи, идеали, утопии“, 

включващ отличените доклади от конференцията през 2017 г. (пленарна 

зала на Дома на учените) 

 

 

Жури по езикознание: 

Проф. д.ф.н. Диана Иванова (ПУ „Паисий Хилендарски“) – председател 

Проф. д-р Петя Осенова (СУ „Св. Климент Охридски“) 

Проф. д-р Димитър Попов (ШУ „Епископ Константин Преславски“) 

Проф. д-р Велка Попова (ШУ „Епископ Константин Преславски“) 

Доц. д-р Владислав Миланов (СУ „Св. Климент Охридски“) 

Доц. д-р Петя Бъркалова (ПУ „Паисий Хилендарски“) 

Доц. д-р Константин Куцаров (ПУ „Паисий Хилендарски“) 

Доц. д-р Красимира Чакърова (ПУ „Паисий Хилендарски“) 

Гл. ас. д-р Росица Декова (ПУ „Паисий Хилендарски“) 

 

Жури по литературознание: 
 

Проф. д.ф.н. Клео Протохристова (ПУ „Паисий Хилендарски“) – 

председател 

Проф. д.ф.н. Иван Русков (ПУ „Паисий Хилендарски“) – заместник-

председател 

Проф. д.ф.н. Инна Пелева (ПУ „Паисий Хилендарски“) 

Доц. д-р Диана Атанасова (СУ „Св. Климент Охридски“) 

Доц. д-р Владимир Янев (ПУ „Паисий Хилендарски“) 

Доц. д-р Димитър Кръстев (ПУ „Паисий Хилендарски“) 

Доц. д-р Дарина Дончева (ПУ „Паисий Хилендарски“) 



Гл. ас. д-р Надежда Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“) 

Гл. ас. д-р Сирма Данова (СУ „Св. Климент Охридски“) 

Гл. ас. д-р Атанас Манчоров (ПУ „Паисий Хилендарски“) 

Гл. ас. д-р Соня Александрова (ПУ „Паисий Хилендарски“) 

Гл. ас. Илонка Георгиева (ПУ „Паисий Хилендарски“) 

 

 


