ИМЕ НА ДИПЛОМАНТА
Любица Станчева
Васил Гешев
Катя Тодорова
Ирина Петрова Иванова
Катрин Ануар Хамзе
Павлин Свиленов Петров
Георги Къков
Василена Герасимова Герасимова
Диляна Александрова Тръпчева
Карина Кирилова Симеонова
Теодора Севдалинова Седефчева
Кристина Атанасова Атанасова

ГОДИНА НА
НАУЧЕН
ЗАЩИТА
РЪКОВОДИТЕЛ
ТЕМА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
ПРОФИЛ
Названия на цветя в българския и полския език
полски
2018
доц. д-р Диляна Денчева
Структура на сричката в българския и полския език в съпоставителен план
полски
2018
проф. дфн Иванка Гугуланова
Парадигматично образуване на девербални съществителни имена в полския и българския език
полски
2018
проф. дфн Иванка Гугуланова
Рефлекси на праславянският ят в старочешката "Александрия"
чешки
2018
доц. дфн Маргарита Младенова
Семантични конотации на прасето в чешката и българската фразеология
чешки
2018
доц. дфн Маргарита Младенова
Фразеологизмите в преводите на романите "Шегата" и "Непосилната лекота на битието" на Милан Кундера
чешки
2018
доц. д-р Радост Железарова
Особености при превод на войнишки сленг от чешки на български език (върху материал от романа Tankový prapor на Й. Шкворецки)
чешки
2018
хон. ас. д-р Йорданка Трифонова
Сравнителна характеристика на фразеологизмите с компонент соматизъм в словашкия и българския език
словашки
2018
доц. д-р Йозеф Павлович
Фразеологични единици с компонент название на облекло или част на облекло в българския и хърватския език
сръбски и хърватски
2018
проф. дфн Найда Иванова
Нетолерантност и реч на омразата в медийния дискурс
сръбски и хърватски
2018
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Англицизмите в украинския геймърски сленг
украински
2018
гл.ас.Райна Камберова
Прояви и мащаб на езика на омразата в украинското медийно пространство
украински
2018
гл.ас.Райна Камберова

РЕЦЕНЗЕНТ
Витка Делева
Витка Делева
Жана Станчева
гл. ас. д-р Мая Радичева
гл. ас. д-р Стилиян Стойчев
доц. дфн Маргарита Младенова
гл. ас. д-р Стилиян Стойчев
Владимир Иванов
гл. ас. д-р Росица Стефчева
гл. ас. д-р Мартин Стефанов
Павлина Мартинова
доц. д-р Надежда Сталянова

БЕЛЕЖКИ
названия на цветя, терминология, формален анализ, семантична мотивираност
фонетика, структура на сричката
словообразуване, парадигматични девербални субстантивни дериват
история на чешкия език, старочешки, праславянски ят
фразеология, семантични конотации, чешка фразеология, българска фразеология
превод, преводни трансформации, фразеологизми, Милан Кундера, чешки език, български език
превод, войнишки сленг, чешки език, български език, Й. Шкворецки
фразеологизми, компонент соматизъм, словашки език, български език
фразеология
анализ на дискурса
лексикология, компютърна лексика, термини, професионализми
социолингвистика, език на омразата

Марияна Златанова Станкова
Таня Георгиева Искрева
Христина Цветанова
Мария Салабашян
Екатерина Иванова Попова
Ивета Вълканова Панайотова
Габриела Данаилова
Елеонора Йорданова
Станислава Йорданова Енчева
Николай Михайлов Шиндаров
Зоя Георгиева Заякова
Анна Димитрова Попхристова
Таня Анатолиевна Анчева
Таня Пламенова Попова
Димитър Ценков Филипов
Зорница Петрова Сепетчиева

Произход и значение на украинските фамилни имена
украински
2018
Езикови похвати в рекламата в България и Украйна
украински
2018
Полско-българската междуезикова омонимия
полски
2017
Заета лексика в модната терминология в полския и българския език
полски
2017
Концептът ЦВЯТ в българската и полската езикова картина на света
полски
2017
Концептът тъга/tęsknota в българската и полската езикова картина на света
полски
2017
Характеристика на собствените имена като компонент от фразеологични единици в българския и чешки език
чешки
2017
Превод на нонсенсна и абсурдна реч от английски на български и чешки език (върху "Алиса в Страната на чудесата" на Луис Карол)чешки
2017
Съпоставителна характеристика на компютърната лексика в словашкия и българския език
словашки
2017
Иновативна методика за изучаване на чужд език под формата на мобилна игра
сръбски и хърватски
2017
Интернационализми и домашни елементи в икономическата лексика в българския и сръбския език
сръбски и хърватски
2017
Лексикални преводни трансформации в сръбския и хърватския превод на „Мисия Лондон“ на Алек Попов
сръбски и хърватски
2017
Соматични фразеологизми с компонент глава, ръка и крак в българския и хърватския език
сръбски и хърватски
2017
Междуметията в българския и сръбския език
сръбски и хърватски
2017
Синтактични функции на украинския инфинитив и неговият превод на български език
украински
2017

Павлина Мартинова
Райна Камберова
Жана Станчева
Жана Станчева
Витка Делева
Витка Делева
д-р Михаела Кузмова
доц. д-р Христо Стаменов
Диана Иванова
гл. ас. д-р Мая Падешка
гл. ас. д-р Мартин Стефанов
гл. ас. д-р Росица Стефчева
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Биляна Васич
доц. д-р Валентин Гешев

ономастика, антропоними, фамилии, призвища
рекламен език, похвати, стилистика
междуезикова омонимия
заемки, модна терминология
ЕКС, концепт цвят, бяло, червено
ЕКС, концепт тъга
фразеология, фразеологични единици, собствени имена, български език, чешки език
превод, нонсенс, абсурдна реч, български език, чешки език, английски език
компютърна лексика, термини, професионализми, речник на компютърната лексика
методика на обучението по чужд език
контактология, терминология
транслатология
фразеология
морфология
синтаксис, превод, инфинитив

гл.ас.Райна Камберова
гл.ас.Павлина Мартинова-Иванова
доц. д-р Диляна Денчева
доц. д-р Надежда Сталянова
проф. Иванка Гугуланова
проф. дфн Иванка Гугуланова
гл. ас. д-р Йорданка Трифонова
гл. ас. д-р Йорданка Трифонова
доц. д-р Величко Панайотов
проф. дфн Юлияна Стоянова
доц. д-р Димка Савова
доц. д-р Радост Железарова
проф. дфн Найда Иванова
доц. д-р Димка Савова
доц. Албена Стаменова

Лилия Вескова Сичанова
Жени Емилова Живкова
Пламена Тодорова Томева
Бояна Асенова Олева
Мартина Светломирова Тотева
Любомира Иванова Тошева
Паолина Петрова Михова
Борислава Александрова Пейчева
Кристина Григорова Хворева
Красимир Антонов Георгиев
Стоян Димитров Моллов
Лора Огнянова Микова
Михаела Димитрова Димитрова
Ирена Иванова Манкова
Боян Маринов Брезнишки
Блага Димитрова
Яна Хиткова Янчева
Ралица Емилова Кръстева-Петрунова
Лиляна Валентинова Видова
Евгения Здравкова Митева
Таня Златкова Емануилова
Илко Людмилов Сарафски
Диляна Йорданова Неделчева
Спаска Стефанова Патърова
Аугусто Веселин Ечевери-Чуковски
Иван Петров Петров
Любомира Евгениева Грозданова
Райна Вълчева
Мария Дункова
Катрин Костова
Яна Валентинова Симеонова
Жанета Тодорова Златева
Елина Самарджиева
Силвия Асенова Узунска
Десислава Живкова Делчева
Теодора Йорданова Вълчева
Мийрем Хамза Веизова
Надежда Антонова Ракова
Маргарита Иванова Богославова
Лилия Златанова Желева
Полина Георгиева Пейчева
Елица Петрова Баева
Галина Георгиева Георгиева
Радост Николаева Зафирова
Михаила Иванова Банова
Надя Иванова Михайлова
Снежина Тодорова Борисова
Евгения Петрова Тасева
Татяна Нижейко-Киршке
Радостина Руменова Тодорова
Гергана Велизарова
Мария Манчева
Димитър Колев
Елена Иванова Бонева
Десислава Руменова Славова
Нина Тихомирова Григорова
Илияна Илиянова Владова
Татяна Тихомирова Тодорова
Силвия Владимирова Иванова
Цветелина Василева Маринова
Ванина Светлева Семова
Катя Магдаленова Любенова
Диляна Зефирова Сакалиева
Цветомира Георгиева Гергинова
Любляна Свиленова Милева
Мария Ценкова Острева
Дмитро Владимирович Бистрий
Деница Руменова Богомилова
Мария Боянова Карамитева
Веселина Красимирова Кетипова
Руслан Василев Василев
Христо Иванов Герасимов
Наталия Михайлова Шишкова
Марияна Николаева Боева
Евгения Валентинова Гетова
Ана Великовска
Десислава Йорданова Тодорова
Антония Любомирова Чанджиева
Жени Стоянова Иванова
Полина Анатолиева Фичева
Даниела Милчева Ташева
Нели Любомирова Тонкова
Антония Каяджиева-Ал Убеиди
Даниела Тодорова Михайлова
Яна Георгиева Върбанова
Десислава Иванова Маноилова
Мария Руменова Неделчева
Искра Бойкова Павлова
Габриела Антоан Георгиева
Весела Милкова Палова
Константин Атанасов Стаматов
Данаил Стефанов Стефанов
Симеон Стефанов Стефанов
Галина Стоянова Кръстева
Анна Игорова Хинова
София Вадимовна Цотова
Вяра Недялкова
Веселка Каменова
Мария Йорданова Гарова
Блага Русева
Юлия Духльовска
Камелия Марианова Димитрова
Яна Емилова Коларова
Ружина Петрова Младенова
Михаела Михайлова Драмалиева
Елена Христова Чакърова
Кремена Кирилова Петкова
Цветко Славчев Китанов
Стефан Иванов Узунов
Диляна Михайлова Маркова
Мария Иванова Желязкова
Жана Василева Станчева
Искра Йорданова
Галина Георгиева Димитрова
Цветелина Пламенова Танева
Стефания Христова
Зорница Стефанова Здравкова
Владимир Атанасов Иванов
Петя Христофорова Христова
Андриана Евгениева Филипова
Христина Живкова Дончева
Славянка Михайлова Стойкова
Искра Василева Петрова
Лора Сергеевна Йорданова
Силвия Василева Петрова
Ана Валериева Цветкова
Десислава Балтова
Сабина Иванова
Стела Станиславова Станева
Ася Руменова Мичева
Александър Цветков
Мартин Стефанов Стефанов
Атанаска Костова Начева
Саня Дюров

Лексико-семантична група на съществителните имена със значение „изкуство“ в български и украински език
украински
2017
гл. ас. Райна Камберова
Павлина Мартинова
Съпоставка на възвратни глаголи в българския и в полския език
полски
2016
проф. дфн Иванка Гугуланова
Жана Станчева
Концептите ЩАСТИЕ и НЕЩАСТИЕ в българската и полската езикова картина на света
полски
2016
проф. дфн Иванка Гугуланова
Диляна Денчева
Съпоставка на българската и полската терминология от областта на облеклото
полски
2016
проф. дфн Иванка Гугуланова
Витка Делева
Фразеологизми с компонент названия на животни в езиковата картина на полския и българския език
полски
2016
проф. дфн Иванка Гугуланова
Диляна Денчева
Английски заемки в български и полски, свързани с модерните технологии
полски
2016
проф. дфн Иванка Гугуланова
Жана Станчева
Префиксални словообразувателни модели на съществителните имена в българския и полския език
полски
2016
проф. дфн Иванка Гугуланова
Маргарита Виларова
Особености на превода на наказателноправни текстове от чешки на български език
чешки
2016
гл. ас. д-р Йорданка Трифонова
гл. ас. д-р Стилиян Стойчев
Собственото име във фразеологията
словашки
2016
доц. д-р Величко Панайотов
Владимир Иванов
Рекламният език в женските списания
сръбски и хърватски
2016
проф. дфн Найда Иванова
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Езикова политика и езиково планиране в Р Сърбия, Р Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора
сръбски и хърватски
2016
гл. ас. д-р Мартин Стефанов
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Езикът, използван от български и полски финансови институции при реклама
полски
2015
доц. д-р Надежда Сталянова
доц. д-рДиляна Денчева
Езиковата картина на любовта в старобългарския и чешкия език
чешки
2015
доц. д-р Маргарита Младенова
проф. Искра Христова-Шомова
Създаване, развитие и промени на неорганичната химическа номенклатура в българския и чешкия език
чешки
2015
доц. д-р Маргарита Младенова
гл. ас. д-р Емилия Македонска
Употребата на вокатива в българския и чешкия език
чешки
2015
доц. д-р Маргарита Младенова
доц. д-р Цветанка Аврамова
Деминутивите в българския и чешкия език
чешки
2015
доц. д-р Цветанка Аврамова
гл. ас. д-р Емилия Македонска
Динамика на езика в чешките реклами (през второто десетилетие на ХХІ в.)
чешки
2015
гл. ас. д-р Йорданка Трифонова
доц. д-р Маргарита Младенова
Система и функциониране на глаголите за визуално възприятие в български и чешки език
чешки
2015
гл. ас. д-р Йорданка Трифонова
гл. ас. д-р Стилиян Стойчев
Три глагола в три славянски превода на Евангелието:кръстя се, моля се, спася се
словашки
2015
проф. дфн Искра Христова-Шомова доц. д-р Андрей Бояджиев
Радиксоидите като словообразувателен компонент за създаването на нови сложни думи в българския и словашкия език (през последните
словашки
20 години) 2015
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
За превода и преводните трансформации в словашкия роман "Три дорести коня" от Маргита Фигули
словашки
2015
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
Концептът „лъжа“ в българския и сръбския език (Лингвокултурен подход)
сръбски и хърватски
2015
гл. ас. д-р Мартин Стефанов
доц. д-р Димка Савова
Суфиксацията в наименованията на лица по професионална дейност в българския и в сръбския език
сръбски и хърватски
2015
доц. д-р Димка Савова
гл. ас. д-р Мартин Стефанов
„Прокълнатия двор” и преводът му на български език – преводимост на лексикалните диалектизми и названията за реалии
сръбски и хърватски
2015
проф. дфн Найда Иванова
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Концептът „метеорологично време” в българската и полската езикова картина на света
полски
2014
проф. дфн Иванка Гугуланова
Жана Станчева
Сравнение на фонетичния развой на полското ł и българското л
полски
2014
доц. Валентин Гешев
Олга Сорока
Именни образувания с формант -nt- в славянските езици
полски
2014
проф. Искра Христова-Шомова
доц. д-р Валентин Гешев
Семантико-стилистична характеристика на глаголите за говорене в чешкия език
чешки
2014
доц. д-р Маргарита Младенова
гл. ас. д-р Йорданка Трифонова
Суфиксалното словообразуване при локативните съществителни имена в българския и чешкия език
чешки
2014
доц. д-р Маргарита Младенова
гл. ас. д-р Радост Железарова
Правно-икономическа терминология в българския и чешкия език
чешки
2014
доц. д-р Маргарита Младенова
гл. ас. д-р Йорданка Трифонова
Междуезикова омонимия при съществителните имена в чешкия и българския език
чешки
2014
доц. д-р Цветанка Аврамова
гл. ас. д-р Емилия Македонска
Динамика на чешкия език в социалните мрежи (в началото на 21 век)
чешки
2014
гл. ас. д-р Йорданка Трифонова
доц. д-р Маргарита Младенова
Категорията (съгласувателен) род при инициалните абревиатури в чешкия и българския език в началото на 21 век
чешки
2014
гл. ас. д-р Йорданка Трифонова
доц. д-р Руска Станчева
Ксенизмите в езика на Йозеф Шкворецки (върху материал от книгата Ze života české společnosti)
чешки
2014
гл. ас. д-р Йорданка Трифонова
доц. д-р Маргарита Младенова
Лексикално-семантичното поле на глаголите, означаващи 'звук', в чешкия език
чешки
2014
гл. ас. д-р Йорданка Трифонова
гл. ас. д-р Стилиян Стойчев
Препозитивни форманти от чужд произход за образуване на съществителни имена в българския и словашкия език
словашки
2014
доц. д-р Величко Панайотов
Полина Николова
Сравнение на фразеологизми, свързани с речта на човека, в словашки и български език
словашки
2014
доц. д-р Величко Панайотов
Владимир Иванов
Турските лексикални заемки в романа на Иво Андрич „Na Drini ćuprija“ и в неговия превод на български език
сръбски и хърватски
2014
доц. д-р Димка Савова
проф. дфн Найда Иванова
Сравнения на български и сръбски паремии от тематичните кръгове: Ум - Разум; Глупост - Простотия; Лудост - Безумие; Ограниченост;
сръбски
Възпитание;
и хърватски
2014
Образование;
проф.
Книга
дфн -Найда
Знание
Иванова
- Мъдрост
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Изразяване на семантичната категория определеност/ неопределеност с пълните и кратките форми на прилагателните в сръбския език
сръбски
в съпоставка
и хърватски
с българския
2014
проф.
език дфн Найда Иванова
доц. д-р Димка Савова
Езикът на протеста в Украйна (Изследване на езика на Евромайдана от периода 21.11.2013 – 21.02.2014)
украински
2014
доц. Н. Сталянова-Михайлова
Райна Камберова
Компаративен анализ на фразеологизми с опорен компонент названия на животни между украинския и българския език
украински
2014
доц. Албена Стаменова
Райна Камберова
Анализ на фразеологизми, изразяващи любов в български и украински език
украински
2014
доц. Албена Стаменова
Олга Сорока
Полисемия в словообразувателните типове в българския и полския
полски
2013
проф. дфн Иванка Гугуланова
Маргарита Виларова
Полско-българска спортна лексика и терминология
полски
2013
проф. дфн Иванка Гугуланова
Маргарита Виларова
Многословните названия, деривати и заемки в козметичната лексика в полския и в българския
полски
2013
проф. дфн Иванка Гугуланова
Витка Делева
Лексикално-семантично поле на обидната лексика в българския и полския език
полски
2013
проф. дфн Иванка Гугуланова
Надежда Сталянова
Еквиваленти на изречението в полския и българския език
полски
2013
проф. дфн Иванка Гугуланова
Маргарита Виларова
Езикът на политическата манипулация - анализ на избрани методи за езикова манипулация в българския и полския политически дискурс
полски
2013
проф. дфн Иванка Гугуланова
Надежда Михайлова-Стилянова
Наименования на понятия от бита и обществените функции в старобългарския език (на фона на чешкия, руския и съвременния български
чешки език)
2013
доц. д-р Маргарита Младенова
гл. ас. д-р Мая Радичева
Общоразговорният чешки език в преподаването на чешкия език като чужд // Мястото на некнижовния чешки в обучението по чешки
чешки
език за чужденци
2013
доц. д-р Маргарита Младенова
гл. ас. Стилиян Стойчев
Българско-чешка юридическа терминология
чешки
2013
доц. д-р Маргарита Младенова
гл. ас. д-р Емилия Македонска
Нови глаголи със заети основи от английски в чешкия език
чешки
2013
доц. д-р Цветанка Аврамова
д-р Борислав Борисов
Проблеми при превода на междуметия от чешки на български език (върху материал от Devátero pohádek на Карел Чапек)
чешки
2013
хон. ас. д-р Йорданка Трифонова, доц. д-р Маргарита Младенова
Суфиксалното словообразуване при агентивните съществителни от мъжки род в българския и словашкия език
словашки
2013
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
Функционални особености на глаголните префикси в словашкия и българския език
словашки
2013
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
Неологизмите като един от начините за обогатяване на лексикалния фонд на вестникарските издания в България и Словакия
словашки
2013
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
Междуезиковата омонимия при прилагателните имена и глаголите в българския и словашкия език
словашки
2013
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
Фразеологизми в българския и словашкия език в областта на публицистиката - значение и употреба
словашки
2013
доц. д-р Величко Панайотов
Полина Николова
Личните имена в българския и словашкия език
словашки
2013
доц. д-р Величко Панайотов
Владимир Иванов
Стилизация на чефурския език в романа на Горан Войнович „Чефури раус” и неговата реализация в превода на хърватски език
сръбски и хърватски
2013
проф. дфн Найда Иванова
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Етнолингвистичен анализ на българската и хърватската сватбена терминология
сръбски и хърватски
2013
проф. дфн Найда Иванова
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Изразяване на семантичната категория количество в именната фраза в сръбския, хърватския и българския език
сръбски и хърватски
2013
гл. ас. д-р Росица Стефчева
гл. ас. Татяна Дункова
Икономическа, финансова и търговска лексика в български в съпоставка със словенски и английски език
сръбски и хърватски
2013
доц. д-р Димка Савова
ас. д-р Мартин Стефанов
Принципи на стандартизация и рецепция на черногорската книжовна норма
сръбски и хърватски
2013
доц. д-р Валентин Гешев
ас. д-р Мартин Стефанов
Структурно-семантични и прагматични характеристики на лексиката в областта на мрежовия бизнес (върху материал от българския,сръбски
сръбския
и хърватски
и хърватския
2013 език)
гл. ас. д-р Росица Стефчева
гл. ас. д-р Димка Савова
Опит за съпоставка на личните имена в български и украински език
украински
2013
доц. Албена Стаменова
Олга Сорока
Фразеологизми с опорен компонент “пета/пети”, “глава”, “ръка/ръце”, “крак/крака”, “коляно/колене”, “пръст/пръсти” в българскияукраински
и украинския език
2013
доц. Албена Стаменова
Райна Камберова
Речевият акт ОБИДА в българския и полския език
полски
2012
проф. дфн Иванка Гугуланова
Витка Делева
Фразеологизми с компонент название на цветове в езиковата картина на българския и полския език
полски
2012
проф. дфн Иванка Гугуланова
Маргарита Виларова
Концептът КРАСОТА в българската и полската езикова картина на света
полски
2012
проф. дфн Иванка Гугуланова
Маргарита Виларова
Концептът ЗЕМЯ в полската и българската езикова картина на света
полски
2012
проф. дфн Иванка Гугуланова
Маргарита Виларова
Роднинските названия в полската и българската езикова картина на света
полски
2012
проф. дфн Иванка Гугуланова
Маргарита Виларова
Образът на дървото в българската и полската езикова картина на света
полски
2012
проф. дфн Иванка Гугуланова
Маргарита Виларова
Метафората и фразеологията на политическия дискурс в българския и полския език
полски
2012
проф. дфн Иванка Гугуланова
Надежда Михайлова
Вербални и невербални особености на рекламния език в България и Полша
полски
2012
проф. дфн Иванка Гугуланова
Надежда Михайлова
Бъдеще време - формални и семантични особености в българския и чешкия език
чешки
2012
доц. д-р Маргарита Младенова
гл. ас. д-р Емилия Македонска
Езикови особености на чешките и българските радиореклами
чешки
2012
доц. д-р Маргарита Младенова
гл. ас. д-р Цветанка Аврамова
Англицизмите, употребявани в българската и словашката бизнес сфера
словашки
2012
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
Особености при адаптирането на терминологични неологизми от областта на маркетинга в българския и словашкия език
словашки
2012
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
Мястото на личните местоимения в местоименната система на сръбския и словенския език – теоретично и лексикографско отражение
сръбски и хърватски
2012
доц. д-р Димка Савова
ас. Мартин Стефанов
Фразеологизмите в българския и хърватския език и тяхната употреба в езика на рекламата
сръбски и хърватски
2012
доц. д-р Димка Савова
ас. Мартин Стефанов
Пътища за възникване на явлението междуезикова омонимия при съществителните имена с общ славянски произход в сръбски и български
сръбски език
и хърватски
2012
доц. д-р Димка Савова
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Трансфонемизация на бохемизмите в хърватския книжовен език
сръбски и хърватски
2012
доц. д-р Величко Панайотов
ас. Мартин Стефанов
Проблеми на адаптацията на чуждите съществителни собствени имена в сръбския и хърватския език
сръбски и хърватски
2012
гл. ас. д-р Росица Стефчева
ас. Мартин Стефанов
Функционално-семантична класификация на междуметията в български и чешки език
чешки
2011
хон. ас. Йорданка Трифонова
проф. дфн Мариана Георгиева
Словашко-българската междуезикова омонимия. Проблеми на класификацията
словашки
2011
доц. д-р Величко Панайотов
Полина Николова
Фразеологизмите в българските и словашките съвременни реклами
словашки
2011
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
Пуризмът в хърватската лексикология
сръбски и хърватски
2011
гл. ас. д-р Димка Савова
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Съпоставително описание на специалната лексика от областта ‘производство на енергия от възобновяеми източници’ в българския исръбски
сръбския
и хърватски
език 2011
гл. ас. д-р Димка Савова
ас. Мартин Стефанов
Езикът на рекламата в българските и хърватските електронни медии (телевизия и интернет)
сръбски и хърватски
2011
гл. ас. д-р Димка Сааведра
ас. Мартин Стефанов
Спортната терминология на трите най-популярни колективни спорта в Сърбия и България (футбол, баскетбол и волейбол). Сравнително
сръбски
изследване
и хърватски
2011
проф. д-р Найда Иванова
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Черковнославянски и народни фонетични, морфологични и словообразувателни особености в текстове от първото сръбско и първото
сръбски
българско
и хърватски
списание
2011
проф. д-р Найда Иванова
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Особености на графиката и правописа на първото сръбско и първото българско списание
сръбски и хърватски
2011
проф, д-р Найда Иванова
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Модел на цикличното време в българската и полската езикова картина на света
полски
2010
проф. дфн Иванка Гугуланова
Маргарита Виларова
Съпоставително описание на строителна терминология в полския и българския език
полски
2010
проф. дфн Иванка Гугуланова
Маргарита Виларова
Концептуализация на страха в българския и полския език
полски
2010
проф. дфн Иванка Гугуланова
Диляна Денчева
Характеристика на съществителните имена в три преписа на първото житие на свети Вацлав
чешки
2010
доц. д-р Маргарита Младенова
гл. ас. д-р Емилия Македонска
Експресивните съществителни имена в чешкия език
чешки
2010
доц. д-р Маргарита Младенова
гл. ас. д-р Радост Железарова
Систематизация и класификация на чешките предлози
чешки
2010
гл. ас. Стилиян Стойчев
доц. д-р Маргарита Младенова
Лични имена от славянски произход в българския и чешкия език
чешки
2010
хон. ас. Йорданка Трифонова
доц. д-р Маргарита Младенова
Прилагателните имена с отрицателни форманти в чешкия и българския език в синхронен план
чешки
2010
хон. ас. Йорданка Трифонова
доц. д-р Маргарита Младенова
Лексикални паралели в областта на диалектните названия на птици в българския и словашкия език
словашки
2010
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
Словообразувателни особености на неологизмите в български и словашки език от сферата на обществено-политическия живот
словашки
2010
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
Терминологичната лексика от областта на наказателното право (върху материали от Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния
сръбски
кодекс
и хърватски
на Република
2010 България,
доц. д-рР Найда
СърбияИванова
и Р Хърватия)
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Съпоставителен анализ на терминологията от областта на облигационното право в български и сръбски език
сръбски и хърватски
2010
доц. д-р Найда Иванова
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Антропоними с фитоелементи в българския и хърватския език
сръбски и хърватски
2010
доц. д-р Найда Иванова
ас. Мартин Стефанов
Хороскопът като текстови жанр (върху материал от българския, сръбския и хърватския език)
сръбски и хърватски
2010
гл. ас. д-р Росица Стефчева
гл. ас. д-р Димка Савова
Българско-английско-украински и украинско-английско-български речник на данъчната терминология
украински
2010
гл.ас. А.Стаменова
Валентин Гешев
Опит за описание и характеристика на явлението “суржик” в украинския език
украински
2010
гл. ас. Албена Стаменова
Райна Камберова
Езикови средства за изразяване на притежание в българския и полския език
полски
2009
проф. дфн Иванка Гугуланова
Надежда Сталянова
Речеви етикет в полския и българския език. Система на обръщенията и изрази за поздрав
полски
2009
проф. дфн Иванка Гугуланова
Маргарита Виларова
Модел на обонянието в българската и полската езикова картина на света
полски
2009
проф. дфн Иванка Гугуланова
Надежда Сталянова
Преводът на упътвания и статии за мобилни устройства от английски на чешки и български език
чешки
2009
доц. д-р Маргарита Младенова
Йорданка Трифонова
Синтагматични прояви на езикова асиметрия между чешки и български език
чешки
2009
доц. д-р Маргарита Младенова
гл. ас. д-р Радост Железарова
Категорията женски род в чешкия език в светлината на джендър-лингвистиката
чешки
2009
хон. ас. Йорданка Трифонова
гл. ас. Стилиян Стойчев
Лексикални шаблони в българската и чешката печатна публицистика
чешки
2009
хон. ас. Йорданка Трифонова
доц. д-р Маргарита Младенова
Проблеми на двуезичната славянска фразеология и фразеография (върху чешко-български материал)
чешки
2009
хон. ас. Йорданка Трифонова
гл. ас. Стилиян Стойчев
Съпоставителна характеристика на словашката и българската спортна терминология от най-популярните колективни спортове в Словакия
словашки
2009
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
Глаголите за движение в българския и словашкия език. Реализация на опозицията посока : място
словашки
2009
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
Актуалните сленгови единици в речта на студентите в България и Словакия, разглеждани в светлината на социолингвистиката
словашки
2009
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
Лексикални паралели между българските и словашките термини от областта на компютърните технологии
словашки
2009
доц. д-р Донка Вакарелска
Диана Иванова
Основни проблеми в изследването на двойственото число в славянските езици (български, руски, словашки и словенски)
словашки
2009
доц. д-р Величко Панайотов
Мартин Стефанов
Езикът на българските и словашките печатни реклами (слоган и рекламно заглавие)
словашки
2009
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
Динамика на личните имена със славянска лексикална основа в антропонимните системи на българския, словашкия и руския език словашки
2009
доц. д-р Величко Панайотов
Диана Иванова
Словообразуване на личните имена в българския и полския език
полски
2008
проф. дфн Иванка Гугуланова
Надежда Сталянова
Езикови стереотипи. Названия на народности в полския и българския език
полски
2008
проф. дфн Иванка Гугуланова
Маргарита Виларова
Пословици и поговорки от чешки и български език с лексикален компонент домашно животно
чешки
2008
доц. д-р Маргарита Младенова
Йорданка Трифонова
Филмов превод
чешки
2008
доц. Янко Бъчваров
гл. ас. д-р Цветанка Аврамова
Чешка терминология от областта на зимните ски спортове (върху материал от чешкото списание "Snow")
чешки
2008
гл. ас. Стилиян Стойчев
доц. д-р Маргарита Младенова
Чешки и български пословици и поговорки с лексеми БОГ и ДЯВОЛ (за "наивната" езикова картина на света в чешкия и българскиячешки
език)
2008
хон. ас. Йорданка Трифонова
гл. ас. Стилиян Стойчев
Функциониране на англицизмите в езика на съвременната чешка публицистика (върху материал от списанията Reflex и Týden)
чешки
2008
хон. ас. Йорданка Трифонова
доц. д-р Маргарита Младенова
Изследванията върху граматическата категория „падеж” в сръбския и хърватския език в рамките на сръбското и хърватското езикознание
сръбски
в контекста
и хърватски
2008
на променящите
доц. д-рсеНайда
научно-методологически
Иванова
парадигми
гл. ас. Татяна Дункова
Главни тенденции във формирането на сръбската финансова терминология
сръбски и хърватски
2008
доц. д-р Найда Иванова
гл. ас. д-р Росица Стефчева
Лексикални особености на първото издание на „Басни” от 1788 г. на Доситей Обрадович в съпоставка с изданието от 1963 г.
сръбски и хърватски
2008
доц. д-р Найда Иванова
гл. ас. д-р Росица Стефчева

Ива Васкова Иванова
Боряна Въланова Вълчева
Светозар Иванов Димитров
Петя Владимирова Миланова
Боряна Стоянова Пашова
Дамяна Райчева
Йонка Димитрова Янчева
Ирина Ангелова Манчева

Футболната терминология в съвременния украински език
Орнитологическа лексика в българския и украинския език
Названия на лекарствените растения в украински език
Българско-украински и украинско-български речник на юридическата терминология
Данъчната терминология в полския и българския език
Чешко-български речник на театралната терминология
Съпоставителна характеристика на християнска терминология в български и словашки език
Междуезикова омонимия на чужди думи в български и сръбски език

украински
2008
украински
2008
украински
2008
украински
2008
полски
2007
чешки
2007
словашки
2007
сръбски и хърватски
2007

ст.ас.А.Стаменова
ст.ас.А.Стаменова
ст.ас.А.Стаменова
ст.ас.А.Стаменова
проф. дфн Иванка Гугуланова
доц. д-р Маргарита Младенова
гл. ас. д-р Величко Панайотов
доц. д-р Найда Иванова

Райна Камберова
Валентин Гешев
Валентин Гешев
Валентин Гешев
Диляна Денчева
гл. ас. д-р Цветанка Аврамова
Диана Иванова
гл. ас. Татяна Дункова

2018 гл.ас.Райна Камберова Павлина Мартинова
2018 гл.ас.Райна Камберова Надежда Сталянова

лексикология, компютърна лексика, термини, професионализми
Теодора Севдалинова Седефчева
Англицизмите в украинския геймърски сленг
социолингвистика, език на омразата
Кристина Атанасова АтанасоваПрояви и мащаб на езика на омразата в украинското медийно пространство

украински 2018 гл.ас.Райна Камберова Павлина Мартинова
украински 2018 гл.ас.Райна Камберова Надежда Сталянова

лексикология, компютърна лексика, термини, професионализми
социолингвистика, език на омразата

2018 гл.ас.Райна Камберова Павлина Мартинова
2018 гл.ас.Павлина Мартинова-Иванова
Райна Камберова

ономастика, антропоними, фамилии, призвища
рекламен език, похвати, стилистика

украински 2018 гл.ас.Райна Камберова Павлина Мартинова
украински 2018 гл.ас.Павлина Мартинова-Иванова
Райна Камберова

ономастика, антропоними, фамилии, призвища
рекламен език, похвати, стилистика

2017 доц. Албена СтаменоваВалентин Гешев

синтаксис, превод, инфинитив

лексикология, изкуство,
лексикология, семантика, съществителни, група, изкуство
2017 гл. ас. Райна КамбероваПавлина Мартинова
възвратни глаголи за движение, залог
ЕКС, концепти щастие и нещастие
терминология, лексикално-семантично поле, облекло и мода
ЕКС, названия на животни
заемки, компютърна терминология
словообразуване, сложни съществителни имена, префикси, префиксоиди
превод, наказателно право, наказателноправни текстове, български език, чешки език
фразеология, фразеологизми, антропоними, топоними, онимизация
рекламен език
езикова политика, езиково планиране, социолингвистика
реклама, иконични тропи, вербални стратегии
езикова картина на любовта, старобългарски език, чешки език
лексикография, български език, чешки език, неорганична химическа номенклатура
морфология, български език, чешки език, вокатив, звателен падеж
морфология, български език, чешки език, деминутиви
динамика на езика, чешки език, рекламни текстове
морфология, български език, чешки език, глаголи за визуално възприятие
славянски преводи, Евангелие, старобългарски превод, новобългарски превод, словашки превод
радиксоиди, словообразуване, нови думи, сложни думи
превод, преводни трансформация, превод на лични имена, превод на фразеологизми, "Три дорести коня", Маргита Фигули
лингвокултурология, езикова картина на света
словообразуване
транслатология
ЕКС, концепт метеорологично време
фонетичен развой, сричкотворно у
индоевропейски, сравнително езикознание, историческа лингвистика, диахронна морфология
семантика, стилистика, чешки език, глаголи за говорене
словообразуване, суфиксално словообразуване, локативни съществителни, български език, чешки език
морфология, бъдеще време, семантика, български език, чешки език
омонимия, междуезикова омонимия, съществителни, български език, чешки език
динамика на езика, чешки език, динамика на чешкия език, социални мрежи
морфология, категория род, чешки език, български език, абревиатури
лексикология, ксенизми, Й. Шкворецки, чешки език
лексикология, семантика, глаголи за звуци, чешки език
препозитивни форманти, форманти от чужд произход, съществителни имена,
фразеология, фразеологизми, реч, уста, език
транслатология
лингвокултурология
семантика, морфология
социолонгистика, литературен език, език на протеста,
лексикология,
плакати,
семантика,
лозунги,социолингистика,
2014 доц. Н. Сталянова-Михайлова
Райна Камберова
фразеология, фразеологични езиници, опорен компонент "животно"
2014 доц. Албена СтаменоваРайна Камберова
фразеология, фразеологични езиници, "любов"
2014 доц. Албена СтаменоваОлга Сорока
словообразуване, словообразувателни типове, полисемия
ЕКС, спортна терминология, колективни игри с топка, спортна фразеология
лексикално-семантично поле, козметика, словообразувателна структура
ЕКС, концепт ОБИДА
еквивалент на изречението, структурно-семантични особености
езикова манипулация, политически дискурс
лексикология, старобългарски, български, руски, чешки, понятия от бита
чуждоезиково обучение, разговорен чешки език, некнижовен чешки език
терминология, юридическа терминология, български език, чешки език
лексикология, заемки, чешки език, английски език
превод, междуметия, чешки език, български език, Карел Чапек
агентивни съществителни от мъжки род, nomina agentis, деривация, суфиксално словообразуване
глаголни префикси, глаголна префиксация, темпорални префикси, локални префикси, модални префикси
неологизми, вестникарски издания, лексикален фонд
междуезикова омонимия, прилагателни имена, глаголи, речник на междуезиковите омоними
фразеологизми, публицистика, български език, словашки език
ономастика, лични имена, антропоними, личноименна система, нови мъжки и женски имена
стилистика, транслатология
лингвокултурология, терминология
семантика, синтаксис
терминология, словообразуване, контактология
езикова политика, езиково планиране, социолингвистика
семантика, прагматика
лексикология, семантика, ономастика,
2013 доц. Албена СтаменоваОлга Сорока
фразеология, фразеологични единици, собствени
фразеология,
имена, български
компонент,
език,крак,
украински
коляно,език
пръст
2013 доц. Албена СтаменоваРайна Камберова
речеви актове, езикова агресия, обида
ЕКС, цветове, фразеология
ЕКС, концепт КРАСОТА
ЕКС, концепт ЗЕМЯ
роднински названия
ЕКС, дърво
метафора, фразеология, политически дискурс
реклама, вербални и невербални стратефии в рекламния дискурс
морфология, бъдеще време, семантика, български език, чешки език
чешки език, български език, радиореклами
англицизми, бизнес сфера, бизнес комуникация, езикова контактология
терминологични неологизми, интернационалзми, заети лексеми, английски абревиатури в маркетинга, маркетинг, адаптиране
морфология
фразеология
лексикология
контактология, адаптация
правопис адаптация
междуметия, български език, чешки език
междуезикова омонимия, речник на словашко-българските междуезикови омоними
фразеология, фразеологизми, реклами
лексикология
лексикология, терминология
рекламен език
терминология
история на книжовния език
история на книжовния език
ЕКС, циклично време, денонощие, година
терминология, строителна лексика
ЕКС, концепт СТРАХ
житие на свети Вацлав, съществителни имена, чешки език
съществителни, експресивни съществителни, чешки език
морфология, предлози, систематизация и класификация, чешки език
словообразуване, лични имена, български език, чешки език
морфология, прилагателни имена, чешки език, български език
лексикални паралели, диалектни наименования на птици, зооними, орнитоними
неологизми, словообарзувателни особености, обществено-политически живот, речник на неологизмите
терминология
терминология
ономастика, антропонимия
прагматика
данъчна терминология, лексикология, двуезичен речник, тематичен речник
2010 гл.ас. А.Стаменова
Валентин Гешев
лексикология, социолонгистика, суржик, литературен език,
2010 гл. ас. Албена Стаменова
Райна Камберова
притежателни конструкции
речеви етикет, обръщения, поздрави, пожелания
ЕКС, концепт ОБОНЯНИЕ
превод, технически превод, английски език, чешки език, български език
синтагматика, езикова асиметрия, чешки език, български език
морфология, женски род, джендър-лингвистика, чешки език
лексикални шаблони, публицистика, чешки език, български език
фразеология, фразеография, чешки език, български език
словашка спортна терминология, българска спортна терминология, колективни спортове, Словакия, словашко-български спортен терминологичен речник, футбол, волейбол, баскатебол, хокей, хандбал
глагол, глаголи за движение, български език, словашки език, опозиция посока : място, пространствени префикси, детерминираност, недетерминираност
сленг, студентски сленг, сленгизми, социолингвистика
компютърна терминология, компютърни и информационни технологии, компютърен терминологичен речник
двойствено число, славянски езици
печатни реклами, език на печатните реклами, слоган, рекламно заглавие
лични имена, антропоними, славянска лексикална основа, антропонимни системи, славянски езици
словообразуване, лични имена
езикови стереотипи, названия на народности
лексикология, пословици, поговорки, чешки език, български език, домашни животни
превод, филмов превод, чешки език, български език
терминология, чешка терминология, зимни ски спортове
лексикология, пословици, поговорки, бог, дявол, чешки език, български език
лексикология, заемки, англицизми, публицистика, чешка публицистика
морфология, синтаксис, семантика, обзор
терминология
история на книжовния език
спортна терминология,украинско-английско-руско-български фуболен терминологичен
речник, футбол,
2008 ст.ас.А.Стаменова
Райна Камберова
лексикология, речник, украински, латински наименования,
2008 ст.ас.А.Стаменова
Валентин Гешев
лексикология, речник, украински, латински наименования,
2008 ст.ас.А.Стаменова
Валентин Гешев
юридическа терминология, лексикология, двуезичен речник, тематичен речник
2008 ст.ас.А.Стаменова
Валентин Гешев
терминология, данъчна терминология
терминология, театрална терминология, чешко-български речник
християнска терминология, религиозна терминология, български език, словашки език
лексикология

лексикология, изкуство,

Марияна Златанова Станкова Произход и значение на украинските фамилни имена
Таня Георгиева Искрева
Езикови похвати в рекламата в България и Украйна

Димитър Ценков Филипов
Синтактични функции на украинския инфинитив и неговият превод на български език
украински 2017 доц. Албена СтаменоваВалентин Гешев
Зорница Петрова Сепетчиева
лексикология, семантика, съществителни, група,
Лексико-семантична
изкуство
група на съществителните имена със значение „изкуство“ в български украински
и украински2017
език гл. ас. Райна КамбероваПавлина Мартинова

синтаксис, превод, инфинитив
лексикология, изкуство,

лексикология, семантика, съществителни, група, изкуство

социолонгистика, литературен език, език на протеста,
лексикология,
плакати,
Лилия
семантика,
лозунги,
Златанова
социолингистика,
Желева
Езикът на протеста в Украйна (Изследване на езика на Евромайдана от периода 21.11.2013 –украински
21.02.2014)2014 доц. Н. Сталянова-Михайлова
Райна Камберова
фразеология, фразеологични езиници, опорен компонент "животно"
Полина Георгиева Пейчева
Компаративен анализ на фразеологизми с опорен компонент названия на животни между украинския
украинскии българския
2014 доц. Албена
език СтаменоваРайна Камберова
фразеология, фразеологични езиници, "любов"
Елица Петрова Баева
Анализ на фразеологизми, изразяващи любов в български и украински език
украински 2014 доц. Албена СтаменоваОлга Сорока

социолонгистика, литературен език, език на протеста,
лексикология,
плакати,
семантика,
лозунги,социолингистика,
фразеология, фразеологични езиници, опорен компонент "животно"
фразеология, фразеологични езиници, "любов"

лексикология, семантика, ономастика,
Мария Ценкова Острева
Опит за съпоставка на личните имена в български и украински език
украински 2013 доц. Албена СтаменоваОлга Сорока
фразеология, фразеологични единици, собствени
фразеология,
имена, български
Дмитро
компонент,
Владимирович
език,крак,
украински
коляно,
Бистрий
език
пръстФразеологизми с опорен компонент “пета/пети”, “глава”, “ръка/ръце”, “крак/крака”, “коляно/колене”,
украински “пръст/пръсти”
2013 доц. Албена
в българския
СтаменоваРайна
и украинския
Камберова
език

лексикология, семантика, ономастика,
фразеология, фразеологични единици, собствени
фразеология,
имена, български
компонент,
език,крак,
украински
коляно,език
пръст

данъчна терминология, лексикология, двуезичен речник, тематичен
Цветко Славчев
речникКитанов
лексикология, социолонгистика, суржик, литературен език,Стефан Иванов Узунов

данъчна терминология, лексикология, двуезичен речник, тематичен речник
лексикология, социолонгистика, суржик, литературен език,

Българско-английско-украински и украинско-английско-български речник на данъчната терминология
украински 2010 гл.ас. А.Стаменова
Валентин Гешев
Опит за описание и характеристика на явлението “суржик” в украинския език
украински 2010 гл. ас. Албена Стаменова
Райна Камберова

спортна терминология,украинско-английско-руско-български фуболен терминологичен
речник, футбол,
Ива Васкова Иванова
Футболната терминология в съвременния украински език
лексикология, речник, украински, латински наименования,Боряна Въланова Вълчева
Орнитологическа лексика в българския и украинския език
лексикология, речник, украински, латински наименования,Светозар Иванов Димитров Названия на лекарствените растения в украински език
юридическа терминология, лексикология, двуезичен речник,
Петя
тематичен
Владимирова
речникМиланова Българско-украински и украинско-български речник на юридическата терминология

украински 2008 ст.ас.А.Стаменова
украински 2008 ст.ас.А.Стаменова
украински 2008 ст.ас.А.Стаменова
украински 2008 ст.ас.А.Стаменова

Райна Камберова
Валентин Гешев
Валентин Гешев
Валентин Гешев

спортна терминология,украинско-английско-руско-български фуболен терминологичен
речник, футбол,
лексикология, речник, украински, латински наименования,
лексикология, речник, украински, латински наименования,
юридическа терминология, лексикология, двуезичен речник, тематичен речник

