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гл. ас. д-р Марина Владева
Творецът: смърти и възнесения. Размисли
върху романите „Балада за Георг Хених” на
В. Пасков, „Възходът и падението на Икар
Губелкиян” на Б. Пекич и „Майстора и Маргарита” на М. Булгаков. // Наука и савремени универзитет (НИСУН 6), 2016, под печат
Допирателна точка между трите текста е, че
те обговарят твореца като еманация на самотата и човешкото неразбиране. Залутан в
дебрите на изкуството (танц, музика, литература), той сякаш вече е стъпил в една неразбираема за околните вселена, в която е
ситуиран по-близо до смъртта на земното. И
това не зависи от времето на действието –
това на Ха-Ноцри и/или началото на 20 век
(„Майстора и Маргарита”), годините на
Втората световна война (“Възходът и падението...”) или тези непосредствено след нея
(„Балада за Георг Хених”). Пространствата,
които творецът обитава, също си приличат и
свидетелстват за неговото обезтелесяване, за
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игнорирането му от и на всичко ежедневно,
за особената му аура, до която малцина могат да се докоснат. И Икар, и Георг Хених и
Майстора са чужденци, където и да живеят.
Техния статут е двойствен – на богоизбрани
гении, принудени да битуват като обикновени хора. Посочващи пътя към избавлението на човешките души, те не могат да спасят
телата си от надзора, наказанието и диктата,
които налага суровият разум на всички необходимости и носталгии на духа. Танцът на
Икар Губелкиян, цигулките на Георг Хених
и романът на Майстора в същността си са
едно – сакрален артефакт, способен да предизвика промени и трансформации към доброто, преди самия творец да е опалил крилата на душата си в парещите протуберанси на
изкуството.
алиенация, възкресение, талант, божествено,
демиургично
гл. ас. д-р Марина Владева
Толстоизмът в България – възкресения, реконструкции, каталогизации. // Език и литература, 2016, кн. 3-4, под печат.
Възникнала
във
връзка
с
научноизследователския проект „Българо-руски
паралели в езиково-литературен и педагогоисторически контекст”, монографията задава перспективите на нови и възможни интердисциплинарни диалози, превръща се в
наглед и образец за това как реконструирането на фактите изисква освен скрупульозност и перфектна предхождаща подготовка,
и една неизменна посветеност на научния
предмет и обект.
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Иванка Драгиева, Анелия Байгънова
Овладяване на паремии от студентите на
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” –
Бургас. // Science&Technologies, Стара Загора, 2016, Vollume VI, Number VIII: Education, s. 33-37
The article is a part of a scientific and research
project on the topic “Bulgarian-Russian parallels in linguistic-literary and pedagogic and historical context.” It is focused on a re-search of
students’ proverb repertoire and a chronological comparison is being made with previous
research of other age groups.
proverbs, students, Bulgarian-Russian parallels

Резюме

Ключови
думи
Автор
Заглавие

Резюме

проф. Елена Иванова, доц. Г. Петрова
Модальность и хабитуальность рефлексивных форм в болгарском языке. // Тезисы
докладов. XLV Международная филологическая научная конференция, СанктПетербург – СПб.: Филологический факультет СПбГУ 14-21 марта 2016 г., с. 445-446.
Болгарские конструкции с формообразующей частицей се, являющиеся результатом
залоговых трансформаций и актантных преобразований, – пассив и субъектный имперсонал, – способны выражать как актуальное
значение, так и неактуальное – хабитуальное и модальное. В статье рассматриваются
возможности неактуального употребления
данных се трансформаций, определяются
условия для неоднозначного толкования
7
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предложения и способы снятия этой неоднозначности.
пассив, субъектный имперсонал, залог, возвратность, болгарский язык
проф. Елена Иванова, доц. Г. Петрова
Болгарские возвратные клитики се и си:
омонимия, полисемия, синтаксис // Вопросы
языкознания, 2017, 1, под печат.
Болгарские клитики се и си отличаются высокой полифункциональностью, обусловленной их различным морфологическим
статусом и сочетаемостным потенциалом.
Они могут выступать как местоимения, как
частицы – словообразовательные и формообразующие, а клитика си – еще и как модальная и интенсифицирующая частица. В
большинстве своих функций се и си характеризуются
определенной
линейносинтагматической свободой: они являются
(слабо) отделимыми и способны к кластеризации в цепочке предикатных клитик. Это
является существенным фактором для появления неоднозначных высказываний. В статье предлагается обзор всех функций болгарских клитик се и си и демонстрируются
условия для возникновения неоднозначного
прочтения с учетом как предикатноаргументной структуры высказывания, так и
внутрикластерной комбинаторики рассматриваемых клитик
болгарский язык, возвратные местоимения,
возвратные частицы, клитики, пассив, рефлексивность, реципрок, субъектный имперсонал
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проф. Е. Иванова, А. Градинарова
Синтаксическая система болгарского языка
на фоне русского. М., Языки славянской
культуры, 2015, 632 c. (Studia philologica.)
Впервые российскому читателю предлагается многоаспектное сопоставительное описание синтаксических систем болгарского и
русского языков, при этом русский выступает как фоновый язык описания.
Характеристика синтаксической системы
болгарского языка осуществляется в многообразии подходов (структурно-семантический аспект, референциальный аспект, коммуникативный аспект, коммуникативнофункциональный аспект), что создает объемную картину синтаксиса болгарского
языка. Сопоставительный характер работы
позволяет вычленить контрастирующие
элементы системы. Теоретический и практический материал, предлагаемый в данном
исследовании, дает возможность использовать данные болгарского языка – одновременно „классического и экзотического” (С.
Иванчев) – в сопоставительных исследованиях, для переводческих задач и в практике
преподавания.
синтаксис, словосочетание, предложение,
простое предложение, сложное предложение, референция, коммуникативное членение, пунктуация, болгарский язык, русский
язык
проф. Елена Иванова
Отрицание в болгарском предложении (на
фоне русского) // Филология и человек.
2016. № 2, с. 68-78.
9
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В статье анализируются основные особенности болгарского отрицательного предложения на фоне русского. Описаны следующие типологически значимые характеристики болгарского отрицания: а) наличие разных отрицательных показателей во временных и модальных формах глагола (при едином рус. не) – частицы недей и няма, глаголы няма и нямам; б) превалирование смещенного к предикату отрицания; в) возможность использования не только двойного, но
и одинарного отрицания при многоместном
союзе ни(то).
отрицательное предложение, частное и общее отрицание, смещение отрицания, болгарский язык
доц. Г. Петрова, проф. Е. Иванова
Клъстеризация на местоименните клитики в
българския език: възможности и ограничения // Съвременни тенденции в езиковедските изследвания. Акад. изд. „Проф. М.
Дринов”, 2016, под печат
Клъстеризацията при клитиките е един от
въпросите, който е във фокуса на внимание
на съвременните изследвания на типологичното езикознание. Българският е един от
славянските езици, характеризиращ се с наличие на клъстеризуеми елементи, важна
част от които са местоименните клитики. В
работата се представят различните разреди
клъстеризуеми местоименни клитики, тяхното подреждане и комбинаторика.
местоименни клитики, клъстеризация, български език
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доц. д-р Галина Петрова
Синтактично поведение на притежателните
клитики в българския език // Морфология,
синтаксис, прагматика. Изд. на СУ „Кл. Охридски”, 2016, под печат
Притежателните клитики в българския език
при определени условия могат да се
придвижват извън дефинитната именна група в приглаголна позиция. В статията се
разкриват факторите, които позволяват или
ограничават това движение. Анализират се
изречения с посесивна семантика и с дателна клитика в приглаголна позиция с оглед
разпознаване функцията на клитиката –
притежателна след операцията „повдигане
на посесора” или аргументна в ролята на
„външен посесор”.
притежателни клитики, повдигане на посесора, външен посесор, български език
доц. дпн Елизавета Капинова
Специфика обучения профессиональному
аудированию на русском языке специалистов в области иностранного туризма в Болгарии. // Перспективы науки и образования,
2016, кн.2, с. 40-42.
В статье рассматриваются особенности, связанные с обучением профессиональному
аудированию будущих специалистов узкого
профиля в области иностранного туризма.
Профессиональное аудирование на иностранном (русском) языке подразумевает
владение вербальными и невербальными
средствами общения. Поэтому, при обучении аудированию в ситуациях реального
профессионального общения, этим средст11
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вам уделяется одинаково большое внимание.
профессиональный, аудирование, обучение,
русский язык, сфера туризма, обслуживание
доц. дпн Елизавета Капинова
Learning Material Selection for Developing
Listening Skills in Russian for Students at the
College of Tourism in Bulgaria. // Наука и
савремени универзитет (НИСУН 6), 2016,
под печат
The listening skills of the students at the College of tourism as future specialists in the
sphere of the foreign tourist service require professional communication in Russian. The selection’s, interpretation’s and presentation’s basis
of teaching material for developing listening
skills and comprehension has been manifested
in the studying real situations of business
communication in Russian when servicing
guests and of the real communication’s needs
of the students. Training material includes
studying and analysis of following parameters:
sphere of professional communication, social
and communicative roles, typical of oral professional communicative situations, topical
core of verbal communication, communication
tasks in listening skills and comprehension, list
of communicative intentions and language material.
Professional listening skills and comprehension
when service guests in a foreign language takes
for granted the possessing as well non-verbal
communicative media. Therefore, special attention is directed to the nonverbal media in the
learning material selection. In the training ma-
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terial are included gestures, facial expressions,
body language, which are typical of Russian
culture, to avoid the difficulties in perception
and interpretation of non-verbal media, used in
the communication when serving guests.
selection, learning material, FLT, listening
skills and comprehension, Russian language
доц. дпн Елизавета Капинова
Рецензия на монографическое исследование
М. Т. Терзиевой „Болгарские толстовцы и
их окружение. // Перспективы науки и образования, 2016, кн. 5, под печат.
Настоящая рецензия посвящена выходу в
свет единственному в своем роде монографическому исследованию, включающему
жизнь и творчество толстовцев в 20 в Болгарии. В монографии толстовское движение
рассматривается с позиции 21 века, изменяя
представление о его масштабе и о личных
посланиях толстовцев.
толстовцы, движение, биографические данные, исследование, деятельность, болгарский, коммуна, справочник
доц. д-р Асен Кожухаров
Новая книга по истории Российской империи на болгарском языке. // Уральский вестник, 2016, кн.1, с. 143-145.
Рец. на книга: Георгиева Т. Консерватизъм и
национализъм в Русия: Втората половина на
60-те – средата на 80-те години XIX век. В.
Търново: Изд. Фабер, 2015, 312 с.
история, национализъм
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доц. д-р Асен Кожухаров
A Book On Bulgarian High Schools History. //
Былые годы, 2016, №2, с. 540-546.
The article presents the book about the secondary education in Bulgaria during the period
from the Bulgarian revival up to 1944, where
the focus is on the government policy regarding
the secondary education and the legislation of
the secondary school as a part of the education
system. The body of the book is supported with
statistical data. There are three periods outlined
within the development – the first one covers
the time till the Liberation, from the Liberation
until 1909 while the third one is from 1909 to
1944. The second period is characterized by a
strive towards the leveling of the male and female secondary schools and their consolidation
as a ground for higher education. During the
third period the high school takes after the
European one, it develops steadily and the short
and ineffective changes do not bear any influence on the gradual expansion of the web of
high schools (full – male, female, mixed or
semigymnasium, with a real, half-classical or
classical curriculum).
bulgarian secondary education, 1878-1844,
education system, education policy, classical
high school, russian influence, half-classical
curriculum
проф. дпн Маргарита Терзиева
Летописцы толстовского движения в Болгарии. // Перспективы науки и образования,
2016, кн.2, с. 73-75.
The main articles and books which are considered to be chronicle sources of the Tolstoist
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movement in Bulgaria are reviewed in the article. Their authors are teacher deeply devoted to
the cause (Dobri Urukov), literature critics
(Georgi Konstantinov), and university lecturers
(Pavel Teoharov). Their works are proof for
their deep emotional commitment to the ideas
preached by Leo Tolstoy. They consider their
activity as chroniclers a mission, a personal responsibility to followers and future generations.
tolstoism, chronicle
проф. дпн Маргарита Терзиева
Методическая рецепция идей Николая Корфа в Болгарии в 19-м веке. // Перспективы
науки и образования, 2016, кн.3, с.38-40.
The article is a part of an international scientific
and research project theme “Bulgarian-Russian
literary parallels in linguistic-literary and pedagogic-historical context”. The dissemination of
Nikolay Korf’s methodical ideas in Bulgaria is
discussed in it; his pedagogical works are
viewed; their Bulgarian translators and interpreters.
methodical reception, Russian – Bulgarian relations
проф. дпн Маргарита Терзиева
Восприятие басни в дошкольном и начальном школьном возрасте (на примере болгарского детского сада и школы). // Фэн-наука,
2016, кн.3, 43-45.
В статье даны историко-литературные и методико-педагогические аспекты восприятия
басни как литературного жанра в детском
саду и начальной школе. Использованы
15
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многолетние наблюдения за работой над
басней в болгарском детском саду и школе.
Прослеживается специфика басни, сделана
авторская классификация басен по видам.
Сделан анализ рецепции басни, как жанра с
древности до конца прошлого века. Указаны
точки пересечения и расхождения между
литературными требованиями и методическим приложением идей в работе с 5-10летними детьми и школьниками. Автор
предлагает методическую классификацию
видов педагогических ситуаций и уроков по
восприятию басни. Сделаны обобщения научно-практического характера.
басня, методическая классификация, детский сад, начальная школа
проф. дпн Маргарита Терзиева
Иновационный педагогический менеджмент
и болгарская школа. // Вестник ВосточноСибирской открытой академии, 2016, №22.
В статье рассматриваются проблемы того,
как вписывается инновационный менеджмент в образовательные стратегии болгарской школы в начале 21 века. Указаны конкретные причины их расхождений, даны
идеи как их преодолеть.
управление системой образования, инновационный менеджмент
проф. дпн Маргарита Терзиева
Приказният персонаж и преоткриването на
потенциала му в руската педагогическа мисъл. // Девета научно-практическа конференция по предучилищно възпитание „Водим
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бъдещето за ръка – заедно с нашите деца”.
Сборник доклади. Пазарджик, 2016, с. 187-18
Приказният персонаж е двигател на сюжета,
„маркер” за поведение и стимул за креативно мислене в предучилищна възраст. В статията, която е част от изследванията по
международен българо-руски проект, са показани някои идеи за развитие на детските
способности в различни направления. Тяхна
отправна точка е героят на вълшебната приказка, ситуиран в реално педагогическо времепространство. Идеята е да се откроят новите търсения в руската методическа мисъл,
които кореспондират с методиката на езиково-литературното обучение в предучилищна
възраст в България.
приказни сюжети, методически стратегии
проф. дпн Маргарита Терзиева
Болгарские толстовцы – полиглоты и новаторы в обучении родному языку. // Международный научно-методический симпозиум
„Традиции и инновации в обучении иностранным языкам и культурам: гармонизация или противоборство? (Лемпертовские
чтения – ХVIII), Пятигорск, 2016, с. 53-57.
Демонстрируется близость между сторонниками толстовского движения в Болгарии
и вегетарианскими кругами в отношении
лингвистических стремлений и личных достижений в области усвоения иностранных
языков, осуществления художественных и
научных переводов.
Болгарские толстовцы, подобно своему духовному учителю, изучают и используют в
17
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своей личной корреспонденции международный язык эсперанто.
Проведенная жизненная реконструкция индивидуальных и творческих поисков представителей религиозно-философского учения Льва Толстого в Болгарии, неизменно
подчеркивает их «языковые» тревоги относительно обучения родному языку, их желание, чтобы болгарская школа превратилась в
своеобразную педагогическую лабораторию, связанную с библиотекой, музеем, театром, художественной галереей. Их педагогическое новаторство проявляется во всех
образовательных степенях болгарской школы в первой половине ХХ века.
полиглот, обучение родному языку, толстовство, педагогическое новаторство
проф. дпн Маргарита Терзиева
Толстоистки издателства и българо-руски
литературни връзки през първите десетилетия на ХХ век. // Science&Technologies, Стара Загора, 2016, Vollume VI, Number VIII:
Education, s. 17-20
The subject of the research is the contribution
of Tolstoist publishing houses in the translation
reception of the religious and philosophical
works of Leo Tolstoy in Bulgaria. They play a
significant role in the completion of this spiritual mission in the first decade of the twentieth
century. “Zhivot” (life) and “Posrednik” (mediator) stand out among the publishing houses
and they are often identified with their publishers Georgi Shopov and Ivan Koumdzhiev – tolstoists, pacifists, vegetarians. In their apostolic
activity they attracted tolstoists of two genera-
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tion who contributed with their translations and
publishing activity for the strengthening of
Bulgarian-Russian literal and spiritual relations.
Tolstoism, Bulgarian-Russian relations, publishing houses
проф. дпн Маргарита Терзиева
Методически идеи на Юрий Усов за развитие на кинопедагогиката и техните български проекции. // Образование и технологии,
2016, кн. 7, с. 112-113.
Using methodological analogies, the present
paper tries to establish the practical aspects of
cine-pedagogy as an academic discipline. The
author advocates the thesis that cine-pedagogy
is an open dialogue between teacher and learner
– both at school and university. The aim is to
maintain balance between the “literaturecentered” and “cinema-centered” approaches,
between the verbal and the visual. Yuri Usov's
methodological ideas have been expanded and
enriched in view of the addressee and the Bulgarian national mentality and traditions.
cine-pedagogy, education, students
проф. дпн Маргарита Терзиева
Translations And Translators Of Korney
Chukovski’s Works For Children And Adolescents In Bulgaria // Наука и савремени универзитет (НИСУН 6), 2016, под печат
The scientific paper is a part of the project
“Bulgarian-Russian literary parallels in linguistic-literary and pedagogic and historical context”. The emphasis in it is on the translation
reception of the works of the Russian writer
19
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Korney Chukovski in Bulgaria in the 20th century and his translators. We can draw conclusions for uneven translation reception in different chronological stages; for formation of three
groups of translators – children writers, public
figures and professionals in the field of translation; successful original interpretation of English-language works, which dominated original
works for several decades.
Chukovski, Bulgarian-Russian literary parallels
проф. дпн Маргарита Терзиева
Българските толстоисти и тяхното обкръжение. Б., Либра Скорп, 2016, 156 с.
В монографичното изследване са обобщени
и систематизирани данни за български и
руски толстоисти, допринесли с идеите си за
развитието на българската наука, литература
и изкуство. Техният личен пример води до
появата на последователи и симпатизанти на
възгледите им.
Всяка биографична справка съдържа:
– лични данни и връзка с българското толстоисткото движение;
– информация за конкретна практическа
дейност;
– библиография на научно и художествено
творчество, създадено под влиянието на
идеите на толстоизма;
– други примери за близост с толстоисткото
движение – преводи на произведения на
толстоисти; участие във вегетарианското,
есперантисткото, въздържателното движение и т.н.
През определен период от живота си или
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през целия си жизнен път тези хора са споделяли идеите на толстоизма и са се опитвали да реализират хуманните му идеи в обществената практика. От позицията на ХХI
век това променя представата за тях и мащабите на тяхното творчество, на личните
им послания.
толстоизъм, вегетарианство, есперантисти,
въздържателно движение
доц. Галина Петрова, проф.Елена Иванова,
Кремена Дюлгерова, д-р Илиана Иванова,
д-р Eфим Агарин, проф. Маргарита Терзиева, доц. Елена Гончарова, проф. Диана Радойнова, д-р Детелин Костадинов, д-р
Бонка Василева, проф. Христо Кючуков,
доц. Елизавета Капинова, Неля Лайщук
доц.Елена Дичева, доц. Елена Милева,
доц. Елена Петкова, Радостина Василева
Две култури за единен свят. Бургас, 2016, 144 с.
The collection “Two Cultures for a United
World” synthesizes the search of scientists
from Bulgaria and Russia – representatives of
universities and research institutes from four
European countries participating in a scientific
and research project on the topic “BulgarianRussian parallels in linguistic-literary and
pedagogic and historical context”. Within the
frames of their priority research areas they explore the intersections and divergences of Bulgarian and Russian scientific thought on specific linguistic, literary, historical, historical
and pedagogical, socio-pedagogical and methodological problems.
Българо-руски паралели, език и литература,
история педагогика
21
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Информация за дейности по проект НИХ-342
през календарната 2016 година
Април 2016 година
Лекция на Галина Петрова пред студентите по българска филология от Университета „Лоранд Йотвьош” в Будапеща на тема „Страдателният залог в българския език –
формален и семантичен аспект” – 5 април 2016 г.
Лекция на Елизавета Капинова пред студенти от Сегедския университет по проблемите на невербалната комуникация на български и руски език – 19 април 2016 г.
Участие на Галина Петрова в Юбилейната научна сесия „Морфология, синтаксис, прагматика” в чест на 75годишнината на проф. дфн. Руселина Ницолова в рамките
на Тринадесетите международни славистични четения в СУ
„Св. Кл. Охридски”. Тема на доклада: „Синтактично поведение на притежателните клитики в българския език”, 2123 април 2016 г.
Май 2016 година
Официално стартиране на втората година на научноизследователския проект под мотото „Две култури за единен
свят”. Лекция на Елизавета Капинова пред студенти и преподаватели от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” на
тема „Играта като средство за развитие на невербална социокултурна компетентност по чужд език” – 18 май 2016 г.
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Юни 2016 година
Участие на студенти и преподаватели в международна
научна конференция – Стара Загора
Работни срещи с Кирил Чекалов – литературовед от
Руската академия на науките, доктор на филологическите
науки, 25-30 юни 2016 г.
Септември 2016 г.
Излиза от печат научната монография „Българските
толстоисти и тяхното обкръжение” на проф. Маргарита
Терзиева.
Октомври 2016 г.
Излиза от печат сборникът „Две култури за единен
свят” с публикации на участниците в проекта.
Работна среща с проф. д-р Валентина Терентиева –
главен редактор на списание „Вестник Восточно-сибирской
открытой академии” – 12 октомври
Ноември 2016 г.
Кръгла маса за представяне на резултатите от втората
година на проекта
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Обобщени резултати от публикационната дейност
по проекта в табличен вид
Дейност
Публикуване на монографичен труд
Участие с доклади в международни конференции в
България
Участие с доклади в международни конференции в
чужбина
Публикации в рецензирани
издания
Публикации в чуждестранни списания с импактфактор, регистрирани в
РИНЦ
Публикации в чуждестранни списания с IF, регистрирани в ICV – Index
Copernicus Journal
Публикации в чуждестранни списания с импактфактор, регистрирани в
Scopus

Изпълнител/изпълнители
проф. М.Терзиева
А. Байгънова,
Ив. Драгиева,
проф. М. Терзиева,
проф. Е. Иванова,
доц. Г. Петрова
проф. Е. Иванова,
доц. Г. Петрова,
проф. М. Терзиева,
доц. Е. Капинова,
д-р М. Владева
проф. М.Терзиева,
д-р М. Владева
доц. А. Кожухаров,
доц. Е. Капинова,
проф. М. Терзиева,
проф. Е. Иванова,
доц. Г. Петрова
доц. Е. Капинова,
проф. М. Терзиева

доц. А. Кожухаров,
проф. Е. Иванова,
доц. Г. Петрова
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Рецензии на трудове на членове
на научния колектив
Кожухаров, А. Обучението на българските морски
офицери зад граница (1882-1944). Варна, Тера Балканика,
2015, 258 с.
Рец.: Пиронкова, М. Образованието на българското
морско офицерство – подготовка в чуждестранни учебни
заведения (1882-1944). // Историческо бъдеще, 2015, кн. 12, с.256-258.
Рец.: Терзиева, М. Принос в историята на българското
военно и морско образование до 1944 г. // История, 2016,
кн.4, с.432-434.
Рец.: Георгиева, Т. Обучение болгарских военноморских офицеров зарубежом. // Военно-истори-ческий
журнал, 2016, кн.6, с.71-72.
Терзиева, М. Българските толстоисти и тяхното обкръжение. Бургас, Либра Скорп, 2016, 156 с.
Рец.: Владева, М. Толстоизмът в България – възкресения, реконструкции, каталогизации. // Език и литература,
2016, кн. 3-4, под печат.
Рец.: Капинова, Е. Рецензия на монографическое исследование М. Т. Терзиевой „Болгарские толстовцы и их
окружение”. // Перспективы науки и образования, 2016, кн.
5, под печат.
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Цитирания на публикации
на членове на научния колектив
Кожухаров, А. Обучението на българските морски
офицери зад граница (1882-1944). Варна, Тера Балканика,
2015, 258 с
Цит.: Колева, В. „Морски сонети” на Кирил Христов. //
В сборнике: Кораб культурных кодов. Сборник в чест на
65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. Велико
Търново, 2016, с. 529-541.
Терзиева, М. Иновационный педагогический менеджмент и болгарская школа. // Вестник Восточно-Сибирской
открытой академии, 2016, №22.
Цит.:Терентьева, В.И. Инсайт в поиске истины.
//Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2016.
– № 22.
Терзиева, М. Приказният персонаж и преоткриването
на потенциала му в руската педагогическа мисъл. – Девета
научно-практическа конференция по предучилищно възпитание „Водим бъдещето за ръка – заедно с нашите деца”.
Сборник доклади. Пазарджик, 2016, с. 187-188.
Цит.: Papancheva, R., Kr. Dimitrova, D. Zaberska, M.
Terzieva... Game based for intellectual development of a child.
– International journal KNOWLEDGE, Vol 14.3. Agia Triada,
Greece, 2016, s. 995-999.
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Научна продукция по проект
„Българо-руски паралели в езиково-литературен
и педагого-исторически контекст” – втора година
През календарната 2016 година най-значимата научна
продукция по научноизследователския проект „Българоруски паралели в езиково-литературен и педагого-исторически контекст” са издаването на монографичния труд
„Българските толстоисти и тяхното обкръжение” на проф.
М.Терзиева и колективната монография „Две култури за
единен свят”, която включва научни публикации в три раздела: „Език и литература”, „История” и „Педагогика” Към
тях трябва да прибавим написан в съавторство монографичен труд на проф. Елена Иванова, който се появява в края
на 2015 г., затова не е отчетен през предходния период.
Във визирания период има обнародвани и редица научни статии, както следва: публикации в чуждия специализиран печат – 10; публикации в българския периодичен печат – 3; участия в международни конференции в чужбина –
5; участия в международни конференции в България – 4. Те
са доказателство за отговорното отношение към проблематиката и широкия научен кръгозор, който предлага работата по темата. Активното участие в публикационната
дейност доведе и до научното израстване на един от членовете на научния колектив, който придоби научната и образователна степен „доктор”/ „кандидат на историческите науки”.
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Автори
д-р Ефим Агарин – ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород, РФ
Анелия Байгънова – Университет „Проф. д-р Асен
Златаров” – Бургас, студентка от специалност „Българска
филология”, ОКС „Бакалавър”
д-р Бонка Василева – Сегедски университет, Унгария
Радостина Василева – докторант в УниБИТ – София
гл. ас. д-р Марина Владева – Университет „Проф. д-р
Асен Златаров” – Бургас, катедра „Български език и литература”
доц. д-р Елена Гончарова – Пятигорски държавен лингвистичен университет, Русия,
доц. д-р Елена Дичева – Университет „Проф. д-р Асен
Златаров” – Бургас, катедра „Педагогика и методика на
обучението”
Иванка Драгиева– Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, студентка от специалност „Българска филология”, ОКС „Бакалавър”
Кремена Дюлгерова – докторант в ИБЕ – БАН
проф. дфн Елена Иванова – Санкт-Петербургский государственный университет, РФ
гл. ас. д-р Илиана Иванова – Университет „Проф. д-р
Асен Златаров”, катедра „Български език и литература”
доц. дпн Елизавета Капинова – Университет „Проф. д-р
Асен Златаров” – Бургас, Департамент по езиково обучение
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доц. д-р Асен Кожухаров – Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна
гл. ас. д-р Детелин Костадинов – Университет „Проф.
д-р Асен Златаров” – Бургас, катедра „Здравни грижи”
проф. дпн Христо Кючуков – Магдебург-Стендалски
университет по приложни науки, Германия
Неля Лайщук – заслужил учител на РФ, Колеж по туризъм – Можайск, Русия
доц. д-р Елева Милева – ръководител на арт-студио,
Асеновград
доц. д-р Елена Петкова – Университет „Проф. д-р
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