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Русенски университет “Ангел Кънчев” 
7017 Русе, ул. “Студентска” № 8                                         тел.: 082/ 888 738 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  АВТОБИОГРАФИЯ  

на  

проф. д-р Димитрина Игнатова-Цонева 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ  

1988 

година 

Научна степен доктор. 
Дисертация на тема: Формиране на фонематичен слух у чужденци в 

начален етап на обучение по български език, защитена пред 

Специализирания научен съвет по езикознание при БАН, София  

1972 

година 

Висше образование:  

Магистър по българска филология 

ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. В. Търново 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ  

2012 година 

 

1992 година 

Академична длъжност  професор  в научна специалност  

05.04.11 Общо и съпоставително езикознание 

 

 

Научно звание доцент , присъдено от СНС по 

езикознание при БАН, София 

 

От 1998 г. -  до 

момента 

Ръководител на катедра Български език, литература и 

изкуство при Факултет Природни науки и образование 

 
Заместник главен редактор на списание „Известия” на СУБ-Русе 

(2004 – 2008); 
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Главен редактор на списание „Известия” на СУБ- Русе (от 2008 

– 2010 г.). 

 

1994 – 1998 г. 

Ръководител на катедра Български език при 

Педагогическия факултет на Русенския университет 

 

1993 – 1989 г. 

1985 - 1989 

Зам.-декан по учебната работа във ФЧС при Русенския 

университет 

Зам.-декан по научноизследователската работа във ФЧС 

при Русенския университет 

1980 – 1985 г.  

Зам.-ръководител на Катедрата по български език към 

ФЧС; 

Зам.-главен рeдактор на вестник «Студентска искра» 

 

1980 – 1976 г.  

Преподавател по: Съвременен български език, Методика 

на обучението по роден език, Детско-юношеска 

литература в Полувисшия педагогически институт – гр. 

Русе 

1974 – 1976 г.  Главен редактор на вестник «Автотранспортен зов» 

1972 – 1973 г.  

 Инспектор в Учебно-методичния отдел на ВИММЕС - 

Русе 

 

 

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: 

 

През 1992 г. – 1993 г. – председател на комисията по разкриване на висшите 

специалности Начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика , 

Предучилищна и начална училищна педагогика, Европеистика. 

 

През 1994 г. – председател на комисията по изготвяне на проекти за 

преобразуване на специалности и откриване на нови специалности за ОКС 

“бакалавър”. 

През 1995 година – в комисия по разкриване на специалност Българистика в 

Русенския университет. 

 

За времето 1992 – 2002 г. (като председател или зам.-председател) участва в 

разработването на учебните планове на всички специалности, числящи се към 

Центъра по педагогика при РУ: 

 - за ОКС „бакалавър” - Начална училищна педагогика и чужд език, 

Предучилищна педагогика и чужд език, Предучилищна и начална училищна 

педагогика, Български език и история; 

  - за ОКС „магистър” – Културно-историческо наследство и екскурзоводство,        

Етнология и лингводидактика. 

 

За времето 2003 – 2011 година-  участие в разработването на учебните планове 

на следните специалности: Езикова и литературна подготовка в детската 

градина и началното училище, Български  и чужд език, Кариерно консултиране 
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и развитие, Лингводидактика в началното училище, Лингводидактика в 

прогимназиалния етап и др. 

 

 ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ  

Лекционни курсове  

(във ФПНО) 

Увод в общото езикознание 

Педагогическа реторика 

Езикознание 

Реторика и речев етикет 

Култура на речта и поведението 

Лекционни курсове 

ЮФ  и ЦПО 

Реторика 

Култура на речта 

Български делови език 

 

НАУЧНИ 

ИНТЕРЕСИ  

 Общо езикознание, фонетика и фонология, 

социолингвистика, корпусна лингвистика, методика на 

чуждоезиковото обучение 
 

 

 

Автор на 5 учебника, 3 учебни помагала (предназначени за педагогическите 

специалности и за кандидат-студентите) и съавтор на други 8 учебни пособия. 

 

Научен ръководител  на: 

 трима докторанти – в редовна докторантура ; 

 двама докторанти – на самостоятелна подготовка; 

над 70 дипломанти в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”. 

 

За времето от 1990 до 2011 година - председател или член на над 30 държавни 

изпитни комисии за специалности във Факултет Природни науки и образование, Център 

Продължаващо обучение, Филиал – Силистра и др. ; 

 

Автор или съавтор  на 5 доклада за програмна акредитация; 

 

Участие  в образователни международни проекти – 5 бр; 

 

От 2002 до 2008 г. - координатор на магистърската програма Културно-историческо 

наследство и екскурзоводство. 

 

 

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  ДЕЙНОСТ: 

 

Над 90 публикации по проблемите на фонологията, съпоставителното  

езикознание, чуждоезиковото обучение, социолингвистиката и т.н. 

 

Участва  в 12 научноизследователски проекта, от които на 6  - ръководител на екипа. 
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През 2000г. основава и до 2012 година председателства Научната секция 

“Филологически науки” към Съюза на учените в България – Русе. Член на 

Управителния съвет на СУБ – Русе – от 2000 до 2012 година.. 

Участва  в организационния комитет на повече от 20 научни сесии и конференции. 

. 

 

 

 

ЕКСПЕРТНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ: 

 

От 1980 – 1989 г. – зам.-главен редактор на в-к “Студентска искра”; 

От 1990 – 1994 г. – член на Контролния съвет при Русенския университет; 

От 1994 г. –2005 г.- отговорник за чуждестранните учащи се в РУ “А. Кънчев”; 

От 1995 г. – до момента : член на Библиотечния съвет при Русенския университет; 

От 1992 г. – член на Общото събрание на Русенския университет, на ФПНО и на 

Юридическия факултет; 

 
Член на Факултетния съвет на факултет Природни науки и образование, на Юридическия 

факултет и на Съвета на Филиал - Силистра; 

 

Член на Деканския съвет на факултет Природни науки и образование; 

 

От 1997 г. – 2001 г. в комисията по  рекламата на Русенския университет по интернет и 

мултимедийното представяне; 

 

Председател на комисия по оценяване проектите на учебници  и на учебни помагала по 

български език към МОН ( 2008 година); 

 

 

 

 

 

 

07. 03. 2014 год.     Подпис: 

Гр. Русе      (проф. д-р  Димитрина Игнатова- Цонева) 

 


