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глаголи за речева дейност в българския език (2011), Новите имена за дейс- 
твия в българския език и тяхното лексикографско представяне (2013), на 
статиите Наблюдения върху нови глаголи и отглаголни съществителни в 
българския език (2012), Глаголи с нови значения в българския език (2012), и др. 

 
КОЧЕВА, Ана – доктор. Доцент в Секцията по българска диалектоло-

гия и лингвистична география към Института за български език „Проф. 
Любомир Андрейчин“ при БАН. Специализирала два пъти в Института по 
славистика в Залцбург, Австрия; Хумболтова стипендиантка в Института 
по славистика в Марбург, Германия; стипендиантка на фондация „Херти“ 
в Славистичния институт, Марбург. Научните ѝ интереси са в областта на 
българската диалектология, лингвистичната география, лексикографията, 
историята на езика, социолингвистиката, българо-германските езикови 
връзки. По-важни трудове: Немски лексикални елементи в българските го-
вори (2004); За народната основа на старобългарския език (2012); Карта 
„Българският език на ново място по света“ със студия (2016); Еркеч – 
паметта на езика (2012) (колектив); Карта на диалектната делитба на 
българския език (колектив) (2014, ІІ изд. 2016); Дигитална карта на бъл-
гарските диалекти (колектив); Atlas Linguarium Europae (ALE), Volume I. 
9, 2015 (carte de motivations; commentaires) – в два тома в съавторство с 
Лучия Антонова и Илиана Гаравалова (Atlas Linguarium Europae (ALE), 
Volume I. 9, 2015 (carte de motivations); Atlas Linguarium Europae (ALE), 
Volume I. 9, 2015 (commentaires). Член на екипа, създал и работил по ин-
тердисциплинарния проект „Българската общност в Австрия“ – лингвис-
тично, етноложко и културноантроположко изследване“. Съставител и ав-
тор в международния сборник Българската общност в Австрия. Т. 1 (2011 
г.) и автор в Българската общност в Австрия. Т. 2 (2016).  

 
КРУМОВА-ЦВЕТКОВА, Лилия – доктор на филологическите науки. 

Професор в Секцията за българска лексикология и лексикография към 
Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН. Ра-
боти в областта на лексикологията, лексикографията, словообразуването, 
граматиката. Основни трудове: Субстантивация на прилагателните име-
на в съвременния български книжовен език (1986), Речник на трудности-
те в българския език (1999), Съкращаването и съкращенията в българс-
кия език – съавтор (1982), Българските благословии, пожелания и клетви – 
част от националната самобитност и националното наследство (2010), 
автор, редактор и гл. редактор в Речник на българския език, т. 1–12 (1977–
2004).  

 
МИТРИНОВ, Георги – доктор. Доцент в Секцията за история на бъл-

гарския език към Института за български език „Проф. Любомир Андрей- 
 



За авторите 
 

 151 
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