
Български език / Bulgarian Language 66 (2019), 3, 144–148 

144 

 
 
 
 
 
 
 

ЗА АВТОРИТЕ / ABOUT THE AUTHORS 
 

 
 

 
 
АНТОНОВА-ВАСИЛЕВА, Лучия – доктор, професор. Ръководител 

на Секцията за българска диалектология и лингвистична география при 
Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН. Ав-
тор е на монографията Диалектната система на с. Шищевец, Кукъска Го-
ра – един говор на границите на българската граматика  (2016), както и 
на други книги, студии, статии, карти и коментари към тях в изданията 
Atlas linguarum Europae (ALE), Български диалектен атлас. Обобщаващ 
том и др.  

 
ДОЛИНСКИ, Игнаций – сътрудник в Института по западна и южна 

славистика на Варшавски университет. Интересите му са насочени към 
диахронното езикознание, етимологията, словообразуването и съпостави-
телните изследвания на полския и българския език. Участва в работата на 
колектива на Общославянския лингвистичен атлас (OLA) като автор и 
съавтор на множество карти. Автор е на публикациите: Obserwacja kontra-
stów znaczeniowych wybranych aproksymatów polsko-bułgarskich pochodzenia 
łacińskiego [Наблюдения върху контрастите в значенията на избрани 
полски и български междуезикови лексикални съответствия от латински 
произход]; Hybrydyzacja graficzna vs. adaptacja fonetyczna zapożyczeń w ję-
zyku bułgarskim [Графична хибридицазия vs. фонетична адаптация на заем-
ките в българския език]; Praktyczny przewodnik po korpusie języka bułgar-
skiego [Практическо ръководство за работа с корпуса на българския език] 
и др. 

 
КАНЕВСКА-НИКОЛОВА, Елена – доктор на филологическите нау-

ки. Професор във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилен-
дарски“ в гр. Смолян. Научните ѝ интереси са в областта на диалектоло-
гията, социолингвистиката, ономастиката. Член е на Комисията по социо-
лингвистика при Международния славистичен комитет, на Международ-
ното социолингвистическо дружество – София, и на Съюза на учените в 
България. По-важни публикации: Смолянският градски език (1998), Гово-
рът на село Момчиловци, Смолянско – половин век по-късно (2001), Учени- 
 



За авторите 
 

 145 

ческата реч в Смолян (в съавторство с М. Петрова) (2003), Тройното чле-
нуване в родопските говори  (2006), При корена, от извора (антропони-
мично и лексикално-семантично изследване на говора на село Момчиловци, 
Смолянско) (2010), Селищни имена от Смолянско (в съавторство с В. 
Кръстанова, М. Петрова, М. Михайлов, Н. Томова, М. Ламбова) (2015). 

 
КЕРЕМИДЧИЕВА, Славка – доктор. Професор в Секцията за бъл-

гарска диалектология и лингвистична география към Института за бъл-
гарски език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН. Участва в разработ-
ването на колективните академични трудове Български диалектен речник 
(ръководител) и Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ръководител 
е на българската част от международните задачи Общославянски лингвис-
тичен атлас, както и на подтемата Промяната на лексикалния тип в Ро-
допската макродиалектна система в българо-руския проект Език и кул-
тура през епохата на глобализацията. Автор и съавтор е на трудовете: 
Говорът на Ропката. Родопска граматика (1993), Говорът на село Заро-
во, Солунско (с М. Вачева-Хотева) (2000), Кратък речник на диалектните 
думи (с Л. Антонова-Василева) (2001), Български диалектен атлас. Обоб-
щаващ том. Ч. I–III. Фонетика. Акцентология. Лексика (2001), Коприв-
щица – история и език (2007), Казано на каменски. Етнолингвистично из-
следване на кв. Каменица – Велинград (2008) (с Г. Пухалев и Ил. Генев-Пу-
халева), Еркеч – паметта на езика (2012), Български диалектен атлас. 
Обобщаващ том. ІV. Морфология (2016). Публикувала е и над 130 студии, 
статии, доклади и рецензии, посветени на различни проблеми на 
българската диалектна фонология, лексикология, лексикография и ареална 
лингвистика. 

 
КОЛКОВСКА, Сия – доктор. Професор в Сeкцията за българска 

лексикология и лексикография към Института за български език „Проф. 
Любомир Андрейчин“ при БАН. Изследователските ѝ интереси са в об-
ластите лексикология, терминология, лексикография и корпусна лексико-
графия. Съавтор е на томове от многотомния Речник на българския език, 
на Речник на новите думи в българския език (от края на ХХ и първото 
десетилетие на ХХІ в.) (2010) и на монографията Българска лексикология 
и фразеология. Т. 1. Българска лексикология (2013). 

 
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,  
 



За авторите 
 

 146 

историята на езика, социолингвистиката, българо-германските езикови връз-
ки. По-важни трудове: Немски лексикални елементи в българските говори 
(2004); За народната основа на старобългарския език (2012); Карта 
„Българският език на ново място по света“ със студия (2016); Еркеч – па-
метта 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 Лу-
чия Антонова и Илиана Гаравалова (Atlas Linguarium Europae (ALE), Volu-
me I. 9, 2015 (carte de motivations); Atlas Linguarium Europae (ALE), Volume 
I. 9, 2015 (commentaires). Член на екипа, създал и работил по интердисцип-
линарния проект „Българската общност в Австрия“ – лингвистично, етно-
ложко и културноантроположко изследване“. Съставител и автор в между-
народния сборник Българската общност в Австрия. Т. 1 (2011 г.) и т. 2 и 
автор в Българската общност в Австрия. Т. 2 (2016). Автор на Смесеният 
език на виенските българи (2017). Член на Обществения съвет за българи-
те в чужбина към вицепрезидента на РБ. 

 
КУНЕВА, Илияна - доктор. Главен асистент в Секцията за съвреме-

нен български език в Института за български език „Проф. Любомир Анд-
рейчин“ при БАН. Научните ѝ интереси са в областта на съвременния бъл-
гарски език, синтаксиса и прагматиката. Публикации: Средства за изра-
зяване на възклицателност в съвременния българки език (2010), Взаимо-
действие на формалните показатели при подбудителните изречения 
(2011), Индиректно изразяване на подбудителност (2013). Съавтор е в 
Официалния правописен речник на българския език. Глаголи (2016). 

 
ЛЕГУРСКА, Палмира – доктор. Доцент в Секцията за етнолингвис-

тика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при 
БАН. Завършила е руска филология с втора специалност български език и 
защитава дисертация за доктор в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ към първа катедра на специалността „Руска филология“. Науч-
ните ѝ интереси са в областта на лексикалната семантика, съпостави-
телното езикознание, чуждоезиковото обучение, когнитивната семантика. 
Автор е на монографиите: Вторичните лексикални номинации на конкрет-
ните съществителни имена в руския и българския език (1983); Анализ на 
предметните имена (теоретични проблеми) (1991); Фрагменти от ези-
ковата картина през призмата на вторичното назоваване (концепция; 
съпоставка: руски – български език) (2006); Съпоставително-типологи-
чен анализ на вторичната номинация на предметните имена в български, 
руски, сръбски, чешки, френски и английски език (концепция; съпоставка: 
руски – български език) (2009); Съпоставителни лексикални анализи и ос-
нова за съпостака (2011); Семантичен речник на типологичните харак- 
 



За авторите 
 

 147 

теристики на вторичното назоваване в руския и български език (2011); 
Съпоставителни анализи и национална специфика на лексиката (2015); 
Тематичен речник на народния календар (зимен цикъл) (2000); (есенен 
цикъл) (2001). Съавтор в монографиите Тематичен речник на термините 
на народния календар (2008); Човешкият живот. Раждане Сватба. Пог-
ребение. Тематичен речник на българската семейна обредност (2012). 

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

гарския език към Института за български език „Проф. Любомир Анд-
рейчин“ при Българската академия на науките. Научните му интереси са 
свързани с изследване на възрожденските писмени паметници от Родопите 
и Беломорието, на южнородопските български говори в Северна Гърция, 
на българските преселнически говори в Турция, на българското езиково 
културно-историческо наследство в Западна Тракия и Егейска Македония. 
По-важни публикации: Златоградски сборник. Писмен възрожденски па-
метник от средата на XIX век (2000); Родопско книжовно наследство. 
Райковски дамаскин. Ново пълно издание на текстовете в същинската 
част на сборника (2005); Южнородопските български говори в Ксантий-
ско и Гюмюрджинско (2011); Речник на българските говори в Южните 
Родопи, Драмско и Сярско (в съавторство с Л. Антонова) (2011). 

 
НЕВАЧИ, Мануела – професор, доктор. Старши изследовател I сте-

пен в Института за лингвистика „Й. Йордан – Ал. Росети“, научен ръко-
водител на докторанти в университета в Букурещ, специалист по диалек-
тология, лингвистична география, балканистика. Публикации: Verbul în 
aromână. Structură şi valori (2006), Identitate românească în context balcanic 
(2013), Sinteze de dialectologie română (2013) (в съавторство с Nicolae Sara-
mandu), Atlasul lingvistic român pe regiuni. Sinteză, vol. II, III  (2012, 2018), 
Atlas Linguarum Europae (ALE). Volume I.8, I.9. (2014, 2015), Atlasul lingvis-
tic al dialectului aromân, vol. I (2014), Convergenţe lingvistice balcano-roma-
nice în dialectele româneşti sud-dunărene (coordinator and author), съвместно 
с Irina Floarea (2018).   

 
САРАМАНДУ, Николае – член-кореспондент към Румънската акаде-

мия, старши изследовател I степен в Института за лингвистика „Й. Йордан 
– Ал. Росети“, научен ръководител на докторанти в университета в Буку-
рещ, специалист по история на румънския език, диалектология, лингвис-
тична география, балканистика. Публикации: La romanité orientale (2008); 
Aromâna vorbită în Dobrogea. Texte dialectale. Glosar (2007); Atlasul ling-
vistic al dialectului aromân (2014); Atlas Linguarum Europae (ALE), vol. I, II, 
III, IV. A. Cartes B. Commentaires (1–44) (1983, 1986. 1988, 1990); Atlas lin-
guistique roman, vol. IIa, A. Cartes, B. Commentaires (2001) (съавтор); Atla-
sul lingvistic român pe regiuni. Sinteză, vol. I-III (2005, 2011) (съавтор); Atlas 



За авторите 
 

 148 

Linguarum Europae (ALE). Volume I. Huitième fascicule. Commentaires, Car-
tes Linguistiques Européennes (2014) (съавтор). 

 
УШЕВА, Катерина – доктор. Главен асистент в Секцията за българ-

ска диалектология и лингвистична география към Института за български 
език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН. Участник в разработването 
на колективните академични трудове Български диалектен речник и 
Общославянски лингвистичен атлас. Избрани публикации:  Пейоративни-
те суфикси при личните имена в разложкия говор (2018),  Сонорните съг-
ласни w, ў в западнорупските диалекти  (2017), Редукция в звателните 
форми в говора на село Горно Драглище, Разложко (2017).  

 
ХАЛИЛ, Ализа – докторант в Института за български език „Проф. 

Любомир Андрейчин“ при БАН. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски“, спе-
циалност „Балканистика“. През 2016 г. е зачислена като редовен докторант 
в Секцията по българска диалектология и лингвистична география на Инс-
титута за български език при БАН. Част е от екипа, който работи върху 
създаването на Интерактивна кулинарна карта на българската езикова те-
ритория. Научните ѝ интереси са в областта на българската диалектология, 
лексикографията и социолингвистиката. Първата ѝ публикация е през 2018 
г. на тема Номинационна характеристика на понятията за видовете ра-
кии в българските говори.  

 
ШЕРОЧУК, Йежи – доктор. Професор в Института за полска фило-

логия към Университета „Адам Мицкевич“ в Познан. Научните му интере-
си са в областта на лексиката и словообразуването в полските диалекти; 
езика на полския фолклор. Главен редактор на интернет годишника по 
славянска диалектология – „Gwary Dnia“, издател на Познанското дру-
жество на приятелите на науката (PTPN). Най-важните публикации – кни-
ги: Pieśń ludowa i gwara (1990); Budowa wybranych formacji rzeczowniko-
wych – szczególnie nazw miejsc – w gwarach między Wisłą a Wieprzem (1996); 
статии: Homer i współczesny folklor – różny czas, jedna tradycja (2009), Języ-
kowo-kulturowa wspólnota wsi słowiańskiej – założenia projektu badawczego – 
предположения на изследователски проект (2017). 

 
 
 
 
 


