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ЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Информативно

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
23/03/1999–До сега

Преподавател във висше учебно заведение. Заемани длъжности: хоноруван
асистент, редовен асистент, главен асистент.
ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив (България)
- преподавателска дейност
- научноизследователска дейност
- организационна дейност

02/01/1995–09/05/1998

Библиотекар
НЧ "Алеко Константинов", с. Марково, обл. Пловдив (България)
- Библиотечна и информационна дейност
- организационна дейност
- културно-масова и културно-просветна дейност

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
17/07/2006–До сега

Научната и образователна степен “доктор” по научна
специалност 05.04.17 PhD , История на българския език –
лексикология

Ниво 8 по ЕКР

ПУ “Паисий Хилендарски" (България)

01/09/1991–30/07/1996

Филолог

Ниво 7 по ЕКР

ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив (България)
Българска филология
01/10/1989–26/07/1991

Библиотекар

Ниво 6 по ЕКР

ИБД, София (България)
Специалист по библиотекознание и библиография

15/09/1986–26/06/1987

Администратор - документалист
ИТ "Васил Левски", Пловдив (България)
- стенограф І ст.
- секретар
- машинопис ІІ к.
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- технически изпълнител
- деловодител архивар

ЛИЧНИ УМЕНИЯ
Майчин език

български

Други езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно
устно изложение

руски

C1

C1

B2

B2

B1

английски

B2

B2

B1

B1

A2

Ниво: A 1, 2 Основно ниво на владеене; B 1, 2 Самостоятелно ниво на владеене; C 1, 2 Свободно ниво на владеене
Обща европейска езикова рамка

Комуникационни умения

Организационни / управленски
умения

Професионални умения

- отлични комуникационни умения, придобити и доразвити по време на професионалния път
(библиотекар; преподавател)
Участие в организационни комитети на научни форуми.
Като активен участник в читалищна дейност съм работила с представители на различни
възрастови и социални групи. Била съм организатор и координатор на културни и
образователни мероприятия (образователни курсове, художествени програми и др.)
- Освен преподавателските умения:
- отлични умения в областта на администраторската техника, придобити в ИТ "Васил Левски",
гр. Пловдив.
- отлични умения в работата с информационни масиви, придобити от обучението в ИБД,
София (изравнена бакалавърска степен) и последваща професионална практика

Дигитални умения

САМООЦЕНЯВАНЕ

Обработка на
информацията

Комуникация

Създаване на
съдържание

Сигурност

Решаване на
проблеми

Свободно ниво на Свободно ниво на Свободно ниво на Самостоятелно
Самостоятелно
владеене
владеене
владеене
ниво на владеене ниво на владеене
Дигитални умения - Mатрицата за самооценка

- Отлично владеене на Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ); PhotoShop, компютърен курс
в образователен център, 2001 г
Умения за работа със специализиран софтуер в областта на езиковите ресурси, придобити в
образователни курсове и мероприятия по проект "Компютърни и интерактивни средства за
исторически езиковедски изследвания" (№ BG051PO001.3.3-04/0011/28.08.2009)

Свидетелство за управление на
МПС

B

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
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ПУБЛИКАЦИИ
Статии:
▪ Лингво-текстоложки бележки върху един старобългарски паметник с юридическо
съдържание. - Научни трудове на Пловдивски университет, 1998 г., т. 36
▪ Кратки бележки върху формантното вариране при някои старобългарски думи – термини. Научни трудове на Пловдивски университет, 1999 г., т. 37
▪ Терминологична употреба на стилистично немаркирана лексика в старобългарските
ръкописи с юридическо съдържание. – Научни трудове на Пловдивски университет, 2000 г.,
т. 38
▪ Някои наблюдения върху параметрите на лексико-семантичните групи (с оглед на
системните отношения между лексемите на текстово равнище). – Научни трудове на
Пловдивски университет, 2001 г., т. 39
▪ Типове устойчиви синтактични конструкции в Душановия законник – Софийски препис. – В:
10 години Бургаски свободен университет. Юбилейна научна конференция с международно
участие "Университетът през третото хилядолетие", Бургас, 2001 г.
▪ Някои ортографични правила на Судац от XVII век в контекста на средновековната
южнославянска правописна традиция. - Научни трудове на Пловдивски университет, 2003 г.,
т. 41
▪ Някои бележки върху диахронията на местоименната система (По материали от сборника
Судац от XVII в.). – В: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев.
Пловдив, 2006
▪ Алтернативни средства в обучението по диахронно езикознание. В: Юбилеен сборник по
случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов. Пловдив, 2009
▪ A greek loan in bulgarian language. - Балканско езикознание, 2009, ХLVIII, 1-2, 139-143
▪ Глоси и интерполации в старите славянски юридически текстове. В: Научни трудове - ФФ на
ПУ, том 48, кн.1, СБ.А, 505- 510, 2010, ISSN 08610029
▪ За Софийския препис на Сборника Судац и неговото място в изучаването на българската
езикова история. В: Проблеми на историческата лексикология и лексикография, сборник
статии по проект „ Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски
изследвания", София, 2011. стр. 67-74. ISBN 978-954-91477-2-8
▪ Наблюдения върху употребата на някои нелични глаголни форми в така наречения
Кесариев препис на Паисиевата "История". В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски".
Том 50, кн. 1, СБ. А, 2012, стр. 237-246
▪ За някои синтактични специфики на средновековния юридически текст. Научни трудове на
ПУ „Паисий Хилендарски". Том 51, кн. 1, сб. А. Пловдив, 2013, стр. 23-31.
▪ Електронните ресурси в помощ на обучението по диахронна лингвистика. В: Български език,
литература и е-обучение. Под рад. на Фани Бойкова, Екатерина Петкова, Георги Тотков.
Пловдив, 2014. 78-85
▪ Книжовна норма и народноезикови черти в един новобългарски писмен паметник. В: Науковi
записки Бердянського державного педагогiчного унiверситету. Фiлологiчнi науки. Випуск III.
Бердянськ, 2014. 122-130
▪ Мястото на безсубектните изречения в структурата на юридическия текст. – БЕ, № 61, 2014.
▪ Обектна и субектна реприза в синтактичната структура на славянския юридически текст. БЕ, Приложение 2016 г., посветено на 1100-годишнината от успението на св. Климент
Охридски
▪ Езикова компетентност и интуиция - успешната формула за работа с едно нестандартно
помагало по старобългарски език. В: Сборник по проект НИ15-ФЛФ-015 на тема „Интуиция и
компетентност в езика, литературата и образованието. Пловдив, 2016, стр. 98-105. ISBN
978--619-7187-11-3
▪ Синтактични структурни модели на юридическа санкция в славянските правни ръкописи. В
материали от ХІІ международен научен форум "Сръбски език, литература и изкуство".
Крагуевац, 2017. Под печат
Монографии:
▪ Сборникът Судац (Софийски препис, ХVІІ век) в светлината на лексикалнотекстологическите проблеми на южнославянските правни паметници. Университетско
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издателство „Паисий Хилендарски", Пловдив, 330 стр., 2010, ISBN 978-954-423-601-4
▪ Един юридически сборник от хvі век . Речник-индекс. Пловдив, 2016 година.
Учебници и помагала
▪ Помагало по старобългарски език. Част І, Фонетика. Първо издание, Университетско
издателство „Паисий Хилендарски", Пловдив, 2012 г., 160 стр., ISBN 978-954-423-733-2
▪ Помагало по старобългарски език. Фонетика. Второ преработено издание. Пловдив, 2016.
160 стр.
▪ Помагало по старобългарски език. Морфология.Пловдив, 2016. 160 стр.
▪ Сборник с интерактивни примерни тестове по история на българския език (старобългарски
език и историческа граматика). 2007 - http://www.kemalova.info/view.html?tip=7
Участия в научни форуми,
организационни комитети и
редакционни колегии

▪ Участие в международен научен форум „Паисиеви четения". Пловдив, 1997 г.
▪ Участие в международен научен форум „Паисиеви четения". Пловдив, 1998 г.
▪ Участие в международен научен форум „Паисиеви четения". Пловдив, 1999 г.
▪ Участие в международен научен форум „Паисиеви четения". Пловдив, 2000 г.
▪ Участие в Юбилейна научна конференция с международно участие "Университетът през
третото хилядолетие", 10 години Бургаски свободен университет. Бургас, 2001 г.
▪ Участие в международен научен форум „Паисиеви четения". Пловдив, 2002 г.
▪ Участие в семинара "Практическо приложение на високите технологии в
хуманитаристиката", проведен 28.10.2008 година в рамките на инициативата "Факултетът
изследва", с доклад-презентация на тема "Опит за изграждане на преподавателска стая в
интернет пространството – Kemalova.info".
▪ Участие в международен научен форум „Паисиеви четения". Пловдив, 2009 г.
▪ Участие в редакционната колегия по издаването на книгата "Човекът и езикът универсум.
Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов". (2009 г.)
▪ Участие в организационния комитет по провеждане на ХІ ПОЛСКО-БЪЛГАРСКИ
КОЛОКВИУМ посветен на 20-годишнината на пловдивската полонистика. Пловдив, 7-8
октомври 2010 г.
▪ Учстие с доклад в секция Езикът на културата. Културата на езика
▪ Фредерик шопен: 200 години от рождението му. В рамките на ХІ ПОЛСКО-БЪЛГАРСКИ
КОЛОКВИУМ, Пловдив, 7-8 октомври 2010 г.
▪ Участие в Международна юбилейна научна конференция „250 години История
славянобългарска",Пловдив, 2-3 ноември 2012 г. с доклад на тема „Наблюдения върху
употребата на някои нелични глаголни форми в така наречения Кесариев препис на
Паисиевата История".
▪ Участник в редакционната комисия по пупликуване на докладите от научна конференция
„250 години История славянобългарска",Пловдив, 2-3 ноември 2012 г.
▪ Модератор на Кръгла маса на темаНАРОДОПСИХОЛОГИЯ НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ ОТ
ВИЗАНТИЙСКИЯ КУЛТУРЕН КРЪГ – ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ, КУЛТУРИ. Пловдив, 14.11.2014
година.
▪ Председател на секция секция „Балканите – кръстопът на езици и култури" в рамките на
ежегоден научен форум „Паисиеви четения", Пловдив, 10.11.2016 година.
▪ Участник в организационния комитет за провеждане на ежегоден научен форум „Паисиеви
четения", Пловдив, 10.11.2016 година.
▪ Доклад Балкански ракурси върху синтактичното градиво на славянските
средновековни юридически текстове. Изнесен на ежегоден научен форум „Паисиеви
четения", секция „Балканите – кръстопът на езици и култури. Пловдив, 10.11.2016 година.
▪ Национална кръгла маса по проект НИ15-ФЛФ-015 на тема „Интуиция и компетентност в
езика, литературата и образованието. Пловдив, 26.11.2016 година.
▪ Доклад на тема: Един различен поглед към материалите за самостоятелна работа в
обучението по български език. Изнесен на Форум „Изследователски подходи в
обучението по български език. София, 31.10.2016 година.
▪ Участие в ХІІ международен научен форум "Сръбски език, литература и изкуство",
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Крагуевац, 27-28. 10. 2017.
Проекти

▪ Научен проект „Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски
изследвания", по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", № BG051PO0013.3.04-0011 . Бенефициент (водеща организация) СУ „Свети Климент Охридски". Партньори:
ИБЕ – БАН, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ШУ "Епископ Константин Преславски". Период
на участие: от 01. 09.2009 г. до 31.08.2011 г. Продължен до 2013.
▪ Проект BG051РО001-4.3.04 0004/04.10.2012 е-Medievalia (Електронни ресурси за
дистанционно обучение по медиевистика. Проектът се осъщесвява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз. Срок на изпълнение 04.10.2012-3.112.2014 г. Участник
▪ Проект ФЛ 005 „Славянски ръкописи в Пловдивската Народна библиотека – лексикални
извори за българската езикова история". Финансираща организация НПД при ПУ „Паисий
Хилендарски".Срок на изпълнение 2013-2014. Участник.
▪ Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1" финансиран от
ОП НОИР

Други

Артистични и приложни умения

19.4.18

Изграждане и пускане в работен режим на уебсайт www.Kemalova.info за подпомагане
обучението по история на българския език, включващ научна база данни, интерактивни тестове
за самообучение и самооценка, библиографски масив от заглавия по материята. (2007-2008 г.)

Имам известни приложни умения- квилинг, декупаж, скрапбукинг и др. За усъвършенстване на
тези умения съм посещавала курсове.
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