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Българо-руски паралели в езиково-литературен
и педагого-исторически контекст
Научноизследователски проект НИХ-342
Първи етап – 2015 г.
Резюмета на публикации
Автор
Заглавие
Резюме

Ключови
думи

доц. Асен Кожухаров
Обучението на българските морски офицери
зад граница (1882-1944). Варна, Тера Балканика, 2015, 258 с.
The work analyses primary archive sources referring to Bulgarian cadets and officers education and training at Russian and West European
Naval academies from 1882 to 1944. On these
grounds the book establishes detailed time
frames concerning the education process
abroad.
The study focuses on the reasons for sending
Bulgarian trainees abroad and their further contribution for establishing the framework of
Bulgarian shipping and naval education system.
Imperial Russian Navy, Kronstadt, Brest, Trieste, Bulgarian naval officers, professional
training, educational systems.
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Автор

доц. Галина Петрова

Заглавие

„Повдигане на посесора” в българския език
(с руски паралели)
Предмет на изследване в настоящата работа
е синтаксисът на посесивни конструкции.
Важна типологична черта на българския
език в областта на посесивността е наличието на притежателни клитики (обикновени и

Резюме
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доц. Галина Петрова
Омонимията при българската местоименна
клитика се и синтактичната многозначност
Българската местоименна клитика се се
отличава с функционална нееднородност,
произтичаща от различния и морфологичен
статус – възвратно лично местоимение и
частица с формообразуваща или словообразуваща функция. Наличието на омонимия
създава затруднения както при изясняване
естеството на съчетания от глагол и елемент
се, така и при интерпретацията на нееднозначни изречения. Задачата, която си поставяме, е да изясним критериите за разграничаване на морфологичния статус на клитиката в различни приглаголни употреби, а
след това да представим и анализираме
двусмислени изречения, за да откроим ролята на този омонимен формант при възможните тълкувания на повърхнинно
еднакви структури.
българска местоименна клитика „се”, синтактична многозначност
XLIV Международная филологическая конференция, Санкт-Петербург 10-15 марта 2015
г. Тезисы докладов. СПб., 2015, с. 405-406.
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възвратни), при това омонимни с аргументните дателни клитики. Аргументните клитики (DAT) са базово генерирани в глаголната група (VP), докато посесивните клитики (POSS) са базово генерирани в дефинитната именна група (DP). Специфично явление в българския език е възможността за
движение на посесивните клитики извън DP
в приглаголна позиция (параметър, известен
с термина „повдигане на посесора”). В работата се прави анализ на изречения с дателна местоименна клитика в приглаголна
позиция, която може да бъде или притежателна в резултат на операцията „повдигане на посесора”, или аргументна в ролята
на външен посесор. Нашата цел е да установим факторите, които разрешават или ограничават повдигането на притежателната
клитика извън DP. В работата се прави паралел с руски преводни съответствия на
двата вида конструкции.
притежателни клитики, „повдигане на
посесора”, български език.
Конференция „Наука и савременни универзитет”, Нисун 5, Ниш, Сърбия; 13-14 ноември 2015, с. 145-146
д-р Детелин Костадинов
Помощ и грижи за деца с вродени цепнатини на устата и/ или небцето. Ринолалия
Анализирани са в теоретико-приложен аспект същността, етиологията, класификацията, симптомите и терапията на вродените
цепнатини на децата и корекция на ринолалията. Разкрити са основните достижения на
руската школа.
7
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цепнатини на устната и небцето, ринолалия,
хирургическо и логопедическо лечение, корекция, терапия, специализирана медицинска сестра
Методическо ръководство „Сестрински
грижи за деца и възрастни с увреждания” на
катедра „Здравни грижи” (под печат)
гл. ас. д-р Детелин Костадинов
Грижи за деца с кохлеарна имплантация
Разгледани са проблемите на глухотата при
децата, причините за нея, формите и разновидностите, същността, структурата и значението на кохлеарните импланти и грижите за
децата от позиците на руската школа.
глухота, кохлеа, кохлеарна имплантация,
имплант, лечение, корекция
Методическо ръководство „Сестрински грижи за деца и възрастни с увреждания” на катедра „Здравни грижи” (под печат)
доц. д-р Елена Петкова
Педагогическата справедливост като личностно качество и институционална характеристика в трудовете на руски и български
автори
The pedagogical ethics is the scientific field between philosophy and pedagogy in which we
can expect concretization of pedagogical understanding of „what is educational justice” and
what are its projections in educational practice.
According to the classics of Soviet pedagogical
ethics the educational justice is a category of the
teaching ethics, an expression and reflection of
the moral consciousness of the teacher and his
personal capacity. In this direction are also the
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works of contemporary Russian authors.
Bulgarian authors to 1989 are strongly influenced by this proposition in question, which is
typical for the period. After 1989 in Bulgaria
there were no significant author‘s researches on
teaching ethics. The first author, according to
whom justice is now perceived not as a personal
virtue, but as an institutional norm, is Krasimir
Stoyanov (2011).
He justifies that the addressee on justice should
be institutions, not subjects. Educational institutions must meet certain criteria in order to be
designated as just.
The article allows for the tracking of tradition
and changes in the interpretation of the category
of „pedagogical justice” in Russian and Bulgarian authors and the development prospects of
pedagogical knowledge in this direction.
Pedagogical ethics, pedagogical justice, educational justice
Научно-практически форум „Иновации в
обучението и познавателното развитие”,
2015, с. 31-33.
проф. Елена Иванова
О претендентах на роль dativus ethicus в болгарском языке
В системе местоименных дативных клитик
болгарского языка имеется несколько частиц, которым приписывается роль dativus
ethicus. В тезисах обсуждается, какие из этих
частиц соответствуют функциям dativus
ethicus.
местоименные частицы, dativus ethicus, болгарский язык
XLIV Международная филологическая кон9
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ференция, Санкт-Петербург 10-15 марта
2015 г. Тезисы докладов. СПб., 2015, с. 399400.
Автор
Заглавие
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Автор
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проф. Елена Иванова
Артиклевая
маркированность
именных
групп как средство оформления коммуникативных стратегий говорящего в болгарском
языке
Проанализирована специфика артиклевой
маркированности и расположения компонентов тем и рем при реализации специфических коммуникативных стратегий в болгарском языке на фоне русского языка. Основные линейно-синтаксические особенности болгарского языка, в сравнении с русским, определяются т. н. принципом цельности рематического поля и некоторыми ограничениями на перестановку объектных актантов в инициальную позицию, связанными
с отсутствием падежного изменения. В таких
условиях важную роль в реализации рассматриваемых стратегий играют нестандартно употребленные артикли.
актуальное членение предложения, тема, рема, коммуникативные стратегии говорящего, болгарский язык, русский язык
Типология морфосинтаксических параметров 2015: Тезисы докладов. М.: МГГУ. –
http://ossetic-studies.org/tmp2015/ru/
programme/ (электр. публ.).
проф. Елена Иванова
Логико-семантическая классификация предложений в аспекте обучения (ино) славянскому языку
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В данной статье демонстрируются возможности применения принципов логикосемантического подхода к группировке синтаксических структур при обучении болгарскому языку как иностранному (для русскоязычных). Рассматриваются сходства и различия при выражении отношений бытия,
идентификации, именования и характеризации. Описываются этапы языкового обучения по данному функционально ориентированному курсу.
предложение, семантическая классификация
предложений, функциональный подход,
коммуникативная грамматика, болгарский
язык, русский язык.
Филология и человек, 2015. №1, с. 160-166.
доц. Елизавета Капинова
Особенности обучения аудированию на русском языке студентов-нефилологов в профессионально ориентированном вузе в Болгарии.
В статье рассматривается проблема, связанная с обучением аудированию на русском
языке будущих специалистов в области иностранного туристического обслуживания.
Особенность данного обучения заключается
в том, что, с одной стороны, близкородственный русский язык, болгарским студентам
изучать легче, а с другой, труднее, так как
некоторые одинаково звучащие слова, имеют совершенно различное значения, а также
могут отличаться грамматическими категориями рода и числа. В работе представлены
особенности, создающие трудности при восприятии русской речи болгарскими студен11
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тами.
аудирование, обучение, русский язык, иностранный, туризм, профессиональный, общение
Перспективы науки и образования, 2015, кн.
3, с. 111-114.

Иванка Драгиева, Анелия Байгънова
Пинокио и Буратино – литературно-исторически паралел
A comparison between two classical XIX and
XX century children’s and youth world literature works has been made in the article. Their
messages to readers have been analyzed.
Pinocchio, Buratino, literary parallel
Международно онлайн списание „Наука и
технологии”, Стара Загора, 2015, т.8, с. 34-37.
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проф. Маргарита Терзиева
Педагогическите идеи на Елизавета Водовозова и тяхната българска преводна рецепция
В статията се разглежда българската рецепция на педагогическите идеи на руската педагожка Елена Водовозова. Потърсено е
тяхното приложение в образователното дело
в България. Посочени са нейните преводачи
и популяризатори
педагогически идеи, преводна рецепция
Конференция „Наука и савременни универзитет”, Нисун 5, Ниш, Сърбия; 13-14 ноември 2015, с. 102-103
проф.Маргарита Терзиева
Литературное обучение родному языку этнических болгар в Молдове в условиях полилингвизма
Присутствие в учебнике писателей, являющихся примером литературного многообразия Молдовы – молдавские и русские авторы.
Вклад в литературное обучение потомков
этнических болгар в Молдове.
Тематика и проблематика произведений авторов с болгарскими корнями – в созвучии с
такой же тематикой и проблематикой их собратьев по перу, но в отдельных произведениях с проявляющимся специфическим мироощущением, порожденным оппозицией
свое-чужое, родина-прародина.
болгарская диаспора, родной язык
Иновационные концепции и практики обучения иностранным языкам и культурам. –
Пятигорск, 21-21 мая 2015, с. 74-78.
13
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проф. Маргарита Терзиева
Переводческая рецепция произведений Константина Ушинского в Болгарии
В статье рассматриваются этапы переводческой рецепции Константина Дмитриевича
Ушинского в Болгарии, указаны самые известные переводчики и исследователи его
педагогического и художественного творчества. Подчеркнут его вклад, как создателя
метода обучения, который и сегодня применяется в болгарских школах
переводческая рецепция, болгарско-русские
связи
Фэн-наука, 2015, кн.4, с. 59-61.
проф. Маргарита Терзиева
In the Orbit of Tolstoyism
The paper provides arguments in support of the
claim that Academician Andrey Stoyanov
(1890-1969) attachment to the ideas of Tolstoyism and pacifism. Examples have been found in
his life and creative work that portray him as a
highly spiritual person who did not conform to
the political status quo.
Tolstoyism, pacifism
Перспективы науки и образования, 2015,
кн.1, с. 118-120.
проф. Маргарита Терзиева
Преводачи на религиозно-философските и
педагогическите съчинения на Лев Толстой
и руските толстоисти в България
The paper analyzes the contribution of Bulgarian Tolstoysts to the translation and reception of

Българо-руски паралели...

Leo Tolstoy's oeuvre in two aspects: religious
and philosophical work, on the one hand, and
pedagogical work, on the other. The close links
between Bulgarian and Russian Tolstoysts have
been highlighted
Tolstoyism, Russian-Bulgarian links, translation

Ключови
думи
Източник Международно онлайн списание „Наука и
технологии”, Стара Загора, 2015, т.8, с. 4953.
Автор
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проф. Маргарита Терзиева
Философские идеи Льва Толстого и их отражение в творчестве и общественной практике болгарских толстовцев
В статье анализируются философскорелигиозные взгляды Льва Толстого, которые отстаивают болгарские толстовцы в своей личной и общественной практике. Подчеркивается роль Христо Досева, как идеолога толстовства в Болгарии в первые десятилетия ХХ века.
толстовство, русско-болгарские связи, Христо Досев.
Перспективы науки и образования 2015,
кн.2, с. 136-138
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проф. Маргарита Терзиева
Тестови задачи в литературното образование
на студенти филолози в Русия и България
(съпоставителен анализ)
The article reflects the author’s methodological
research within the framework of a university
project. It reveals the differences and similarities between two methodo-logical schools, the
Bulgarian and Russian ones, in the development
of test tasks for the purpose of teaching literature to students of philology.
Russian school of methodology, Bulgarian
school of methodology, teaching literature, test
tasks
Научно-практически форум „Иновации в
обучението и познавателното развитие”,
2015, с. 96-97.
докт. Ефим Агарин, проф. М.Терзиева
Христо Досев – житейски път, обществена и
публицистична дейност
В статията се анализира дейността на един
от апостолите на толстоизма в България –
Христо Досев. Проследява се животът му в
родината и в Русия, връзките със съмишленици от двете страни. Цитирани са документи, които за пръв път влизат в научно обращение.
толстоизъм, руско-български връзки
Годишник на Университет „Проф. д-р Асен
Златаров”, 2015 (под печат)
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проф. Маргарита Терзиева
Изучение русских народных сказок в Болгарии в условиях биллингвизма
The articles offers an analysis of the use of specific methods and techniques for the study of
Russian folk tales in Bulgarian primary schools
in a bilingual environment and with regards to
early foreign language teaching.
Russian folk tales, bilingualism, early foreign
language teaching
Развитие начального образования в период
институциональных
и
социокултурных
трансформаций. Иркутск, 2015, с. 90-94.
д-р Марина Владева
Време на чудеса” и/или „Лазар и Исус”
Настоящият текст ще се опита да осмисли
чудото – успешно или неуспешно, възжелано или нетърсено, но превърнало се във
фундамент при изграждането на два разножанрови и провокативни спрямо нормите на
ортодокса текста – слабо познатият и непревеждан у нас роман „Време на чудеса” на
сръбския писател Борислав Пекич и разказът
(апокриф) „Лазар и Исус” на Емилиян Станев. И двете произведения проблематизират
вкоренените християнски представи за спасителните деяния на Христос и за столетното низвергване на Юда, интерпретират по
нов начин образите на Спасителя, Предателя, Възкресения и на чудото.
чудо, евангелие, догма, идеология, ортодокс
Академичен кръг по сравнително литературознание (АКСЛИТ) –
19
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http://calic.balkansbg.eu/conferens/bulgarianliterature-the-comparable-and-the-incomparable/
142-vreme-na-chudesa-i-ili-lazar-i-isus.html
(20.06.2015)
Автор
Заглавие
Резюме

Ключови
думи
Източник

Автор
Заглавие

Резюме

20

д-р Марина Владева
Чудакът: между първата сълза и последната
радост
Целта на настоящия доклад е да разшири
възможните диалогични пространства в две
южнославянски литератури – българската и
сръбската – посредством открояването на
типологичните сходства между два разказа:
„Първата сълза” на Борисав Станкович и
„Последна радост” на Йордан Йовков. Художествените съотнасяния между двете произведения вървят най-вече по линия на персонажната система, и в частност на образите
на чудака, на социалния маргинал.
маргинал, копнеж, компаративистика, отхвърляне
Пета международна научна конференция
„Балканите – език, история, култура”, В.
Търново, 22-24.10.2015 г.(под печат)
д-р Марина Владева
Нечистата кръв и нейните литературни превъплъщения. Наблюдения върху романите
„Нечиста кръв” на Борисав Станкович и
„Тютюн” на Димитър Димов
Романите „Нечиста кръв” (1910 г.) на Борисав Станкович и „Тютюн” (1951 г.) на Димитър Димов позволяват съпоставителен прочит както заради общия обект на изображение – разпадането на личността под напора
на обществените промени и нравствения
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Ключови
думи
Източник

кризис, породен от приоритета на сетивночувственото пред рационалното, така и поради сходствата, които могат да бъдат набелязани между централните женски образи –
Софка и Ирина. Проблемът за нечистата
кръв в двата романа кореспондира с идеите
за личния и родов грях, за фрустрациите,
несбъдванията, (не)удовлетворените копнежи и източния фатализъм, от който е трудно
да избягаш.
психологизъм, компаративистика, екзистенция, деградация, разпад
Конференция „Наука и савременни универзитет”, Нисун 5, Ниш, Сърбия; 13-14 ноември 2015, с. 176-178
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Анализ на научната продукция по проект
„Българо-руски паралели в езиково-литературен
и педагого-исторически контекст”
Работата на учени от България и Русия в рамките на
календарната 2015 година по темата на научноизследователския проект доведе до редица позитивни резултати:
Бяха мобилизирани изследователските ресурси на студентите от филологическите и педагогическите специалности, което доведе до първите самостоятелни научни задачи и първите научни публикации на някои от тях (Иванка
Драгиева, Анелия Байгънова).
Включването на докторанти от България и Русия помогна за решаване на приоритетни изследователски проблеми и съвместни публикации с колеги (Ефим Агарин –
Маргарита Терзиева).
В рамките на проекта се оформиха няколко вътрешни
направления:
– езиковедско – защитено чрез публикации в международни издания на проф. Елена Иванова и доц. Галина
Петрова;
– литературоведско – д-р Марина Владева с успех използва сравнителния анализ в историко-литературните изследвания в областта на славянските литератури;
– педагогическо – открояват се търсенията на доц.
Елена Петкова по актуални аксиологически проблеми на
личността;
– методическо – проф. М. Терзиева и доц. Е. Капинова
съпоставят постиженията в родноезиковото и чуждоезико25
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вото обучение на българската и руската методически школи;
– историческо – доц. А. Кожухаров и докторантът
Ефим Агарин търсят „българската следа” в конкретни професионални и идейни среди;
– здравни и социални грижи – д-р Детелин Костадинов
анализира ползването на руския опит в работата на специализираните медицински сестри.
Постиженията на участниците в проекта са измерими
не само в чисто научната, но и в теоретико-приложната
дейност – популяризиране на руския индекс за научно цитиране РИНЦ и регистрация на членове на академичния
състав на университета в научната платформа (доц. Асен
Кожухаров); използване на Еразъм лектората в гр. Сегед,
Унгария, за запознаване на българистите с идеите на проекта (д-р Марина Владева); лекции в Москва по проблемите
на ромския руско-немски и българо-турски билингвизъм
(проф. дпн Христо Кючуков); апробиране на руски методики в български условия с бакалаври и магистри; обучаващи
тренинги със студенти от специалност „Социална педагогика” за усвояване на диагностичен инструментариум (доц.
Елена Дичева); експериментална работа с деца от предучилищна възраст (доц. Елена Милева).
Всичко това дава основание да считаме, че първият
етап на проекта е приключен успешно и резултатите от него потвърждават личния принос на всеки от студентите,
докторантите и университетските преподаватели. В началото на 21 век няма научна хегемония, а балансирано научно
сътрудничество, което се основава на уважение към завещаното от предишните поколения учени и в прагматичен
подход към бъдещето, където се стремим към равноправно
научно партньорство.
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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

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

Публикации в рецензирани
издания
Публикации в чуждестранни списания с импактфактор, регистрирани в
РИНЦ
Публикации в чуждестран- доц. Е. Капинова,
ни списания с импакт- проф. М.Терзиева
фактор, регистрирани в ICV
– Index Copernicus Journal
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Автори
Анелия Байгънова – Университет „Проф. д-р Асен
Златаров” – Бургас, студентка от специалност „Българска
филология”, ОКС „Бакалавър”
доц. д-р Асен Кожухаров – Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна
доц. д-р Галина Петрова – Университет „Проф. д-р
Асен Златаров” – Бургас, катедра „Български език и литература”
гл. ас. д-р Детелин Костадинов – Университет „Проф.
д-р Асен Златаров”, катедра „Здравни грижи”
проф. Елена Иванова – Санкт-Петербургский государственный университет, РФ
доц. д-р Елена Петкова – Университет „Проф. д-р
Асен Златаров”, катедра „Педагогика и психология”
доц. дпн Елизавета Капинова – Университет „Проф. др Асен Златаров” – Бургас, Департамент по езиково обучение
докторант Ефим Агарин – ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, РФ
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Иванка Драгиева – Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, студентка от специалност „Българска филология”, ОКС „Бакалавър”
проф. дпн Маргарита Терзиева – Университет „Проф.
д-р Асен Златаров” – Бургас, катедра „Български език и литература”
гл. ас. д-р Марина Владева – Университет „Проф. д-р
Асен Златаров” – Бургас, катедра „Български език и литература”
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