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в Будапеща, Бърно, Варшава, Сегед. Автор е на повече от 80 статии, ня-
колко научни помагала, една студия – Присубстантивна употреба на да- 
и че-изречения в българския език (2019), както и на две монографии –
Семантични роли на кратките дателни местоимения (2006) и Функции 
на клитиките се и си в съвременния български език (2008).  

 
РАДЕВА-ГЕЗЕНЧОВА, Биляна – доктор. Гл. асистент в Катедра 

„Български език“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
Интересите ѝ са в областта на съвременния български език (морфология и 
синтаксис), психолингвистиката, семиотиката, проблемите на разговорна-
та реч, езиковата култура и др. Публикации: Манипулативни езикови 
стратегии в телевизионното предаване „Шоуто на Слави Трифонов“, 
Високофункционално и модерно (2012). 

 
РАДОЕВ, Константин – бакалавър по скандинавистика (2017) и ма-

гистър по лингвистика и български език (2019). От януари 2020 г. e докто-
рант в Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание към 
Факултета по славянски филологии на Софийски университет „Св. Кли-
мент Охридски“. През летния семестър на учебната 2017/2018 г. преподава 
датски език в БП „Скандинавистика“, а от 2019 г. е част от щатния препо-
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давателски колектив на катедра „Германистика и скандинавистика“. Науч-
ните му интереси са в областите на семиотиката, приложната лингвистика, 
сравнителното и съпоставителното езикознание, синтаксиса, Чомскианска-
та лингвистика и историята на езикознанието. Преподавателската му ра-
бота обхваща курсове по практически шведски език в специалност „Скан-
динавистика“, курса „Езикова ситуация в нордския ареал“ в МП „Нордис-
тика“. В рамките на докторантурата си асистира в обучението по дисцип-
лината „Общо езикознание“ на студенти филолози. 

 
СИРУК, Олена – доктор. Асистент в Секция „Математическа линг-

вистика“ към Института по математика и информатика при Българската 
академия на науките. Научните ѝ интереси са в областта на: компютърната 
лексикография, корпусната лингвистика, съпоставителното езикознание 
(особ. сравнителни изследвания на славянските езици), украинистиката, 
традиционната и компютърната диалектология, семантичните мрежи, фор-
малното моделиране на семантични явления, базите данни и квантитатив-
ните методи в лингвистиката, разработването на системи за електронно 
обучение, yеб-дизайна и компютърната графика, моделирането на линг-
вистични информационно-търсещи системи. 

 
СТАМЕНОВ, Максим – доктор на филологическите науки. Професор 

в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българ-
ската академия на науките. Работи в областта на общото езикознание и 
психолингвистиката и по-специално по проблемите, свързани с моделира-
нето на когнитивните и емоционално-афективните компоненти на езикова-
та форма и значение. Автор е на монографиите Проблеми на значението в 
субективната семантика (1993) и Съдбата на турцизмите в българския 
език и в българската култура (2011); съавтор е в колективните трудове 
Прагматика на текста (1996), Език и съзнание (1998), Език и мантали-
тет (2004) и Език и идиолект (2006); научен съставител и редактор е на 
колективните сборници Current Advances in Semantic Theory (1992), Frac-
tals of Brain, Fractals of Mind (1996), Language Structure, Discourse and the 
Access to Consciousness (1997) и Mirror Neurons and the Evolution of Brain 
and Language (2002). 

 
СТАМЕНОВ, Христо – доктор, доцент. Дългогодишен преподавател в 

Катедрата по англицистика и американистика към Софийския университет  
„Св. Климент Охридски“. Преподава и в Пловдивския университет „Паи-
сий Хилендарски“. Бил е лектор по български език в университетите на 
Лондон и Оксфорд (1972–1975) и на Лийдс и Шефилд (1983–1986). Автор 
е на множество публикации в областта на английското и българското ези-
кознание, част от които са събрани в книгата Between English and Bulgari-
an / Между английския и българския език (2019). Член е на редколегията 
на сп. Съпоставително езикознание (2006–) и на сп. Чуждоезиково обуче-
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ние (1993–2012). Негов е английският превод на Българска граматика от 
Р. Ницолова (R. Nicolova, Bulgarian Grammar, 2017). Бил е председател на 
Българското дружество за британски изследвания и член на управителния 
съвет на Европейската асоциация на англицистите ESSE (1998–2002). 

 
ТИШЕВА, Йовка – доктор. Професор в Kатедрата по български език 

във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Води лекционни курсове по синтаксис на съвремен-
ния български език, динамика на езика, устна комуникация, академично 
писане. Научните ѝ интереси са областта на граматиката и езиковата праг-
матика, устната и писмената комуникация, преподаването и оценяването 
на постиженията в обучението по български език като роден и като чужд. 
Автор е на редица публикации, сред които Модели за интерпретация на 
сложното изречение в българския език (2000); Colloquial Bulgarian, в съ-
авторство с Хетил Ро Хауге (2006); On Right Dislocation and Marginali-
zation in Bulgarian (2007), За словоредните модели на българското просто 
изречение (2009), Прагматика и устна реч (2013); Академично писане за 
докторанти и постдокторанти, в съавторство с Иванка Мавродиева 
(2014).  

 
 


