
РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

На ДОЦ. Д-Р ФИЛ. ВИОЛЕТА ГОРАНОВА ТАЧЕВА 

след придобиване на академичната длъжност “доцент“ 

 

І. МОНОГРАФИИ  и  УЧЕБНИЦИ 

I.1. Комуникативни умения в медицинската практика. ISBN 978- 954- 449-767-5, 

Издателска къща “Стено”, Варна, 2014 г., формат 16 / 70 х 100, 214 стр.   

Монографията обобщава теоретико-приложни изследвания в областта на медицинската 

комуникация, като се анализира устната комуникация в медицинската практика. 

Системно и целенасочено се проучва клиничната специализирана медицинска помощ, 

тъй като тя е най-неизследваната област в българската лингвистика, а точно в нея 

комуникативните умения придобиват важно значение за здравето и живота на хората. 

Чрез задълбочен анализ на 1500 професионални диалози и комуникативни ситуации и 

изводите от 500 анкети се представят специфичните аспекти на комуникативни 

стратегии, умения, техники и средства в специализираната медицинска помощ. 

Представените примери от добри и лоши комуникативни практики от различни 

специалности разкриват възможности за оптимизиране на професионалната 

комуникация при различни дейности в диагностиката, лечението и профилактиката в 

българското здравеопазване. 

I.2. Електронен учебник „Комуникации в здравеопазването“: http://mu-varna.bg/ с 26 

интерактивни лекции за здравен мениджмънт и управление на здравните грижи - 

http://elearn.mu-varna.bg/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebap 

ps2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_867_1%26url%3D 

Обхваща 26 интерактивни теми с видео-, аудио- и фотоматериали по писмена и устна 

комуникация в сферата на медицинската администрация, медицинското обслужване, 

здравния мениджмънт, здравните грижи в България. Обезпечава магистърските и 

бакалавърските програми по комуникация и управленски комуникативни умения в 

медицината за студентите от І и ІІ курс. Всяка тема организира и систематизира  

основните принципи, критерии и форми на българския език по конретни проблеми при 

приложението му в българското здравеопазване. Специално внимание се обръща на 

характерни за медицинската комуникация аспекти невербалната комуникация на 

медицинския специалист като език на тялото, жестове, мимики, поведение в 

пространството, физически контакти, външен вид и др.  

 



I.3. Български език като чужд за медицинска комуникация. Работна тетрадка към 

електронен курс за студенти по медицина и чуждестранни лекари, работещи в България. 

Издателска къща “Стено”, Варна, 2014 г., формат 8 /60х84, ISBN 978- 954-449-732-3, 171 

стр.   

Това издание е предназначено за чуждестранните студенти от ІІІ курс, медицина в 

англоезичната програма. То допълва електронния учебник „Български език за студенти 

по медицина и чуждестранни лекари“, като обезпечава индивидуално фокусиране върху 

езиковите детайли и осигурява възможност за повторение и запомняне. Обхваща 22 

теми по клинична медицина и 2 междинни теста. Всяка тема развива системно четирите 

езикови умения – четене, слушане, говорене и писане. Представени са оригинални 

медицински казуси със снемане на анамнеза  по основните специалности като 

пулмология, кардиология, неврология, педиатрия, хирургия, очни болести, гинекология, 

урология, дерматология, ортопедия и др. Езиковият фокус е ориентиран към овладяване 

и правилна употреба на честотни медицински термини и изрази, а комуниката цел е 

създаване на индивидуална комуникативна компетентност за участие в професионална 

комуникация.   

I.4. Електронен Интернет-базиран учебник „Български език като чужд за студенти по 

медицина и чуждестранни лекари“: http://imed-komm.mu-varna.bg/ с 15 теми и 

електронни тестове. 

Модерният онлайн курс „Български език като чужд за медицинска комуникация“ е 

първият специализиран езиков курс в България, който използва съвременните високи 

технологии за ефикасно езиково обучение. Той е предназначен за чуждестранни студенти  

по медицина и лекари, които ще специализират или ще работят в България. Темите 

допълват  и разширяват лексико-терминологичните  знания  и езикови умения от 

равнище В1 и В2. Автентичните  медицински диалози, документи, видео- и аудиозаписи  

развиват индивидуалните комуникативни умения, които са най-необходими  за пряката  

комуникация „лекар-пациент“ в различни специализирани клиники и отделения.  Онлайн 

платформата дава възможност за работа с  интригуващите теми и задачи в удобно за 

потребителя време, а  използваната  интерактивна среда  улеснява проверката и  

затвърждаването на специфичните за медицинската комуникация езикови  знания и 

умения. Терминологичният  фокус  е насочен към основните  медицински специалности: 

обща медицина, вътрешни болести, кардиология, гастроентерология, нервни болести, 

ендокринология,  пневмология и фтизиатрия, нефрология, ортопедия и травматология,  

очни, детски, УНГ-болести, психиатрия, офталмология и др. Основната цел е създаване 

и развиване на комуникативна компетентност  за учене и работа в българска медицинска 

среда. Медицинските материали са изработени в сътрудничество с  лекарите и 

преподавателите от УМБАЛ „Св. Марина“, СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“. Курсът е 

със свободен достъп за всички студенти и преподаватели, специализанти и лекари от 

всички медицински университети в България, както и от всяка точка по света, което го 



прави изключително удобен и практичен за използване на модерните технологии на 

обучение и самообучение. 

I.5. Помагало за докторанти. В съавторство с Риналдо Шишков, Емануела Мутафова и 

Искра Мирчева. ISBN 978-954-449-626-5, Глава ІІ «Език и стил на дисертационния труд» 

19-56 стр. Издателска къща “Стено”, Варна, 2012 г., формат 16 / 60 х 84, 118 стр.   

Глава ІІ в това помагало „Език и стил на дисертационния труд“ (19 - 55 стр) запознава 

докторантите с принципите, критериите, правилата и нормите при писането на 

дисертационен труд в България. В седем части са представени основните езикови 

проблеми при писане и устно представяне на дисертационен труд. Изясняват се чертите 

на научния стил, анализира се подборът на лексиката и терминологията, обръща се 

внимание на спецификата на граматичните средства, представят се начините на 

редактиране. За медиците е особено полезна частта „Правопис и пунктуация“, защото 

ги облекчава при редактирането и оформянето на отделните глави на дисертационен 

труд и на автореферата. 

I.6. Комуникация и комуникативни умения в здравеопазването.   ISBN 978- 954- 9685-

37- 4 Медицински университет - Варна, 2012 г , формат 8 / 60 х 84, 235 стр. Eлектронен 

вариант на учебника  и курс лекции на CD.  

Това е ново, разширено и допълнено с нови теми и актуални материали, издание на 

учебника Бизнес комуникация в здравеопазването, чийто тираж бе изчерпан много 

бързо. Дигиталният формат позволява сравнително неограничен обем и формат на  

материалите, използване на интерактивни средства и техники, което разнообразява и 

обогатява езиковото обучение по специфичните теми. Представят се специфичните 

за тази област основни модели за делови послания с характерната лексика и 

терминология. Дадените примери и конкретни образци илюстрират теоретичните 

постановки и служат като ценен справочник при съставянето и оформянето на 

различни делови послания в областта на здравния мениджмънт, здравните грижи и 

медицинското обслужване. 

Особено ценни са теоретичните спецификации и практическите съвети за 

съдържанието и дизайна на административните документи - доклад, отчет, заповед, 

протокол; на необходимите за всеки медик и мениджър искане на спонсорство, 

мотивационно писмо, препоръка, жалба, отговор на жалба, автобиография и др. В 

съответствие с най-новите тенденции в деловото общуване се разглеждат 

специфичните принципи и особености на посланията с лоша новина и посланията на 

добра воля. Заслуга на авторката е обхващането на видовете покани, поздравления и 

благодарствени писма като израз на модерната фирмена политика на здравните 

институции.  

С висока прагматична стойност се отличава систематизирането на специфичните 

езикови похвати за постигане на оптимален комуникативен ефект в деловото общуване. 

Запознаването с изискванията, нормите и конкретните правила за положителен език, 



клишета и професионален жаргон, евфемизми, учтиви форми, за правопис и пунтуация 

на деловите документи е необходимо условие за използването на българския език като 

модерно бизнес средство.  

Този учебник обезпечава магистърската и бакалавърската програма по комуникация 

и PR за студентите от ІІ курс, специалност “Здравен мениджмънт“ и І курс „Здравни 

грижи“. Предимство на електронното издание е възможността да се работи бързо и 

ефикасно, да се копират необходимите модели при нужда и да се използват за 

конкретни професионални цели. Дигиталният формат има и специално приложение -  

целият лекционен курс в оригинален вид, като лекциите могат да се ползват с 

интерктивните  им приложения. Всяка тема организира и систематизира  основните 

дефиниции, класификации, исторически развой и съвременно състояние на различните 

форми на комуникация в българското здравеопазване и дава образци от добри 

комуникативни практики. 

I.7. Увод в медицинската терминология. ISBN 978-954-449-475-9  

Издателска къща “Стено”, Варна 2011 г, 144 страници, формат 8 / 60 х 84 

Учебникът представя специфичните понятия, техники, комуникативни модели и 

средства в специализираното обучение по български език като чужд за медицински цели 

в начален етап на медицинската им подготовка. Предназначен е за чуждестранни 

студенти от подготвителен курс, които са достигнали ниво В2 и които ще изучават 

медицина, дентална медицина, фармация, здравин грижи и други медицински 

специалности в България. Терминологичният и лексикален фокус е насочен към 

основните дисциплини от първи медицински семестър като хистологи, ембриология, 

паразитология, химия, физика. Комуникативните цели са развиване на индивидуалните 

продуктивни умения за четене, разбиране и резюмиране на специализирани текстове, 

терминообразуване, треминологична и синтактична трансформация, дефиниране, 

класифицирина и описание на анатомични обекти, научни процеси и явления в писмена 

и устна форма. Научните текстове и езиковите задачи са богато онагледени с цветни 

схеми, илюстрирации и снимки, което допринася за академичната реализация на 

студентите по различините медицински специалности. 

I.8. Бизнес комуникация в здравеопазването. ISBN 954-449-194-5 Издателска къща  

“Стено”, 2004 г , формат 16/70х100, 127 стр.  

Този труд представя задълбочен анализ на съвременните критерии, форми и средства 

за институционална и професионална комуникация в българското здравеопазване. За 

първи път в България се обръща специално внимание върху особеностите на 

комуникацията в сферата на здравеопазването, посочват се конкретни техники и 

средства за постигането на специфичните комуникативни цели. Официалната писмена 

комуникация, администрирането на деловата кореспонденция, специфичният език и 

стил и основните видове делови послания са представени с примери от добри практики 

от здравни звена и институции в България 



I.9. Български език за медицински цели. ISBN 954-449-080-9 Издателска къща “Стено”, 

Варна 2000 г, формат 8 / 60 х 84,  170 страници, 

Това издание е предназначено за чуждестранните студенти от І и ІІ курс, които изучават 

медицина на български език. То допълва и развива придобитите в подготвителния курс 

знания и умения. Обхваща 33 теми, фокусирани върху езиковата подготовка и речевата 

адаптация към предклиничната проблематика. Всяка тема развива системно 

продуктивно овладяване на комуникативните езикови умения – четене, слушане, 

говорене и писане на български език за целите на академичното образование по 

медицина. Представени са оригинални медицински текстове по анатомия, физиология, 

биология, обща медицина. Работата по всички теми допринася за задълбочено 

овладяване на специализирания български език, както и за пълноценно участие във 

всички академични форми – лекции, семинари, колоквиуми, изпити. Към учебника има 

приложение  с текстовете за слушане и ключ с отговорите на задачите, което позволява 

и индивидуална работа с учебника. 

 

ІІ. СТАТИИ И ДОКЛАДИ  

ІІ.1.Communication – the master key to the patient's heart.  JAHR Proceedings from the 

International Conference The Language of Medicine – from Its Genesis to the Culture and Ethics 

of Communication UDK: 179:61 | ISSN: 1847-6376 (Printed) 61:41 | ISSN: 1848-7874 (Online) 

Volume 4, Number/ 7, Pp. 601 - 621 

The report analyses the impact of linguistic and extra linguistic aspects of medical workers’ 

speaking style and behavior towards their patients. Special attention is drawn to two basic 

directions of modern communication in medicine and healthcare:  

1. Verbal communication: The sociolinguistic factors of oral communication discourse 

between medical staff and patients; кey concepts for effective communication in medicine 

and healthcare; еffective communication strategies and skills in medicine and healthcare, 

professional speaking and listening in medicine – key principles, functions; verbal tools and 

techniques. Language registers and style; positive and negative language; professional 

medical terminology and slang. 

2. Non-verbal communication: Body language in medicine and healthcare: kinetic signs, 

posture, gesture, mimics. International standards and personality of modern medical 

professional. Appearance and behavior in medicine and  public healthcare. 

The study draws the conclusion that the positive and appropriate verbal and non-verbal 

communication can have a beneficial effect on sick people and can prove to be the best cure 

for the patient’s heart. 

Key words: communication in medicine and healthcare, strategies, verbal tools, language 

register, body language. 



ІІ.2.Teaching neuroanatomical terminology in English as part of the language of 

medicine. В съавторство с Vanya Goranova.  JAHR Proceedings from the International 

Conference The Language of Medicine - from its Genesis to the Culture and Ethics of 

Communication, UDK: 179:61 | ISSN: 1847-6376 (Printed) 61:41 | ISSN: 1848-7874 (Online) 

Volume 4, Number/ 7, Pp. 367 - 377 

 

Neuroanatomy is the study of the structural organization of the nervous system. Its 

terminology is closely related to the origin and development of medical terminology. 

Understanding linguistic phenomena such as etymology, synonyms, antonyms, paronyms, 

acronyms etc. helps the students in achieving a higher medical competence. The specific 

terms could be distributed into several categories related to: 1. geometric objects (pyramid, 

uncus, fornix); 2. colours (red nucleus, white matter, gray matter); 3. skull structures 

(lacrimal nerve – lacrimal bone, mandibular nerve – mandible); 4. author name (Schwann 

cells, Broca area, Parkinson disease). Some terms in the english terminology preserve their 

original latin form (substantia nigra, corpus callosum) but others are modified (red nucleus, 

latin - nucleus ruber). This model of investigation may be applied to other medical 

disciplines.  

Key words: neuroanatomical terminology, etymology, Synonyms, antonyms, Paronyms, 

eponyms, Mythonyms, toponyms, acronyms, Backronyms 

 

ІІ.3. An electronic learning tool to improve language related communication skills in 

healthcare settings. Mustafa Kemal Alimoglu, Levent Altintas, Suzan Yazici, Violeta 

Tacheva, Ivan Merdzhanov, Aneta Dokova, HealthMED - Volume 7 / Number 2 / 2013 

(Peer-Reviewed scientific Journal), ISSN 1840-2291, стр. 408-415 

 

 An electronic learning tool (ELT) including common words and phrases used in healthcare 

staff -patient communication and some sample video clips in seven different European 

languages was developed. We aimed to test effectiveness of the ELT in a Turkish study 

group representing different healthcare branches and community. 

First, level of verbal English skills of the participants was determined. Following two-month 

self-studying period, the participants were re-tested. Their satisfaction with the process was 

determined one month later than the post-test. A significant progression was observed 

between pre- and post-tests. Satisfaction with the process was high. Satisfaction and test 

scores correlated significantly.  

The ELT with its aim-specific content for healthcare services seems effective on improving 

verbal communication skills at least in English. 

Key words: Healthcare, patient, healthcare, staff, communication, foreign language. 

 



II.4. Европейското сертифициране на  комуникативната компетентност по български 

език като чужд – форма на съхранение на  „малкия“ език в условията на глобализация. 

В сборник: ІІ Международный научный  симпозиум «Славянские языки и культуры в 

современном мире – труды и материалы», Москва, 20-24 март 2012, Издание на МГУ «М. 

Ломоносов»,  ISBN 978-5-211-06356-3, стр. 308 – 312 

Ключови думи: български език като чужд, сертифициране, комуникативна 

компетентност 

The most important aspects of European certification of language competence are analyzed 

in order to specify their role in promoting the Bulgarian language. This “small” language is 

spread worldwide, but it is important for European unification and particularly for the 

Balkans. The aspects are divided into three major groups: global, national and personal. The 

main factors of each aspect are analyzed to reach the final conclusions of how to defend and 

spread Bulgarian as a self-contained and significant language. 

II.5. Европейско сертифициране на славянските езици - лингвистичният принос за 

обединяването на Европа. В съавторство с Христалина Христова-Готхард,   В сборник «ІІ 

Международный научный  симпозиум « Славянские языки и культуры в современном мире 

– труды и материалы», Москва, 20-24 март 2012, Издание на МГУ «М. Ломоносов»,  ISBN 

978-5-211-06356-3, стр.378-382  

Ключови думи: Европейски съюз, многоезичие, Обща европейска езикова рамка, 

славянски езици, ECL сертификати 

One of the major goals of the EU language policies is a Europe where everyone can speak 

at least two other languages in addition to their own mother tongue. For this reason, the 

European Commission supports numerous projects and programs promoting language 

learning, setting its main focus on the so called “small” languages. It also emphasizes the 

importance of certification in the process of language learning. 

Therefore, the ECL Consortium works to provide unified, reliable and valid standards for 

the assessment of attained language knowledge with the help of ECL language exam. This 

standardized testing system is adapted to the European languages included in the program, 

with special respect to Slavonic languages. Currently, candidates can take the ECL exam in 

seven Slavonic languages and receive an international certificate, which records their 

learning achievements and thus becomes an important part of their European Language 

Portfolio. 

II.6. Ролята на въпросите в комуникативния акт говорене. В съавторство с Албена 

Добрева, май, 2011 Сегед, Унгария (Сборникът е под печат) 

Изследва се езикът за специални цели в неговата комуникативна функция за нуждите 

на обучението по български език като чужд. 

В реалното общуване процесът на комуникация е ориентиран към приемане и 

предаване на информация. Създаването на условия за обмен на информация 



доближава общуването в аудиторията до реалното и се превръща в стимул за 

употреба на устната реч. 

В представения труд вниманието се фокусира върху ролята на въпросите при 

осъществяване на комуникативния акт говорене. Констатира се, че те повишават 

интереса и стимулират обучаваните да демонстрират лично мнение по зададена тема 

и да се включат директно в продължителен разговор. Въпросите са класифицирани с 

оглед реалната изява на  комуникативните способности на обучаваните. 

II.7. Academic Studies in English in a Non-English Speaking Country. In  The Knowledge-

based Organization. Violeta Tacheva, Evdokia Skocheva, Violeta Karastateva, Sevda Hristova,  

Albena Dobreva. Foreign Languages. English, “Nicolae Bacesku” Land Forces Academy 

Publishing House, 2008, pp.140-147 

The present paper makes an analysis of the new trends in the academic studies in modern 

Europe and the new academic practices in Bulgaria.  The research is focused on the aims 

and objectives, results, problems, advantages and disadvantages of the academic instruction 

in English in a non-English speaking country. Special attention is devoted to the curricula 

and syllabi on the particular subjects with respect to their adaptation for the needs of the 

academic instruction in English. 

Examples from the hands-on experience of the Medical and Technical Universities in Varna 

are given. The prospects for the different specialities and higher education institutions in 

Bulgaria are outlined.  

II.8. Пространствено-териториални и тактилни аспекти на медицинската   

комуникация. В: Предизвикателствата на ХХІ век за развиване на комуникативната 

компетентност за професионални цели, 2015 г, Варна: Стено. ISBN 978-954-449-770-5, стр. 

37 – 47  

  Детайлното се изследват съвременните критерии и принципи за пространствено-

териториални и дтктилни аспекти на медицинската комуникация като специфични 

невербални  комуникативни умения на здравните специалисти в клиника и ролята им 

в комуникационния процес. Богат илюстративен материал онагледява теоретичните 

изводи и норми на невербалните елементи в медицинската практика като език на 

тялото, външен вид (облекло, обувки, коса, грим, бижута), различни физически 

контакти, пространствено поведение - поза, жестове, мимики, усмивка, поглед. 

Представят се примери на добри и лоши комуникативни практики от различни 

специалности. Те служат за оптимизиране на професионалната комуникация при 

различни дейности в диагностиката, лечението и профилактиката в България. При 

осигуряване на медицински и здравни грижи невербалните сигнали придобиват 

изключително значение, тъй като те стават важна част във връзката медик-пациент и 

влияят съществено върху ефекта на дигностично-лечебния процес.  



II.10. Специфика на устната комуникация в детското здравеопазване медицински 

персонал→пациент (дете/родител) Международна научна конференция Проблеми на 

устната комуникация. В. Търново 7-8.ХІ.2014 (под печат) 

 Детето като болен е много по-различна категория пациент, чиито възрастови 

специфики играят съществена роля в начина на общуване с него. Различни 

психологически, комуникативни и интелектуални фактори определят вербалните и 

невербалните кодове, които търпят съществена трансформация в сравнение с 

традиционната медицинска комуникация. 

Изследваните комуникативни ситуации в специализирани детски клиники, детски 

спешни центрове и кабинети във Варна позволява очертаване на основните 

съвременни тенденции в устната комуникация при диагностиката и лечението на 

деца. Докладът представя различните аспекти на устната вербална и невербална 

комуникация между медицинския персонал (лекар, медицинска сестра, лаборант) и 

обобщава основните характеристики. Това позволява да се направят изводи  и да се 

изведат комуникативни стратегии, благодарение на които общуването с „малкия“ 

пациент и придружаващия го може да се превърне в максимално ефективна част от 

терапевтичния процес. 

В доклада се анализират и основните проблеми и бариерите, които затрудняват 

съществено общуването със страдащо дете и разтревожени близки в болнична среда. 

Правят се препоръки за оптимизиране на устната комуникация с цел бързо, лесно и 

ефикасно диагностициране и лечение на болно дете, както и успокояване и 

окуражаване на близките с  комуникативни средства.  

II.11. Фактори за оптимизиране на устната комуникация медицински 

персонал→пациент при специализираната помощ. Международна научна конференция 

Проблеми на устната комуникация. В. Търново 7-8.ХІ.2014 (под печат)  

Класифицират се основните професионални, лингвистични и психологически 

бариери за успешна устна комуникация в най-големите специализирани медицински 

звена с високотехнологична диагностика и терапия.  Изследват се специфичните 

вербални и невербални фактори за подобряване на устната комуникация в областта 

на кардиологията, онкологията, ендокринологията, пулмологията, 

гастроентерологията, акушерството и гинекологията и др. Обобщават се  

комуникативните техники и средства, подходящи за различни ситуации в 

медицинската практика като: спечелване на пациента като партньор в лечебния 

процес, съобщаване на диагноза с лоша прогноза, лоша новина за смърт или нелечима 

болест, обясняване за подготовка за болезнена или неприятна процедура, 

окуражаване преди операция и др . Дават се конкретни примери от специализираната 

медицинска практика за ефикасен комуникативен акт между медицинския персонал 

и болния в съотвествие със съвременните европейски изисквания за правата на 

пациента. В устната презентация на доклада се представят  фото- и видеоматериали с 



илюстрации на добри комуникативни практики в специлизираната медицинска 

помощ.  

II.12. Особености на паралингвистичните елементи при говоренето на 

чуждестранните студенти. Международна научна конференция Проблеми на устната 

комуникация. В. Търново 7-8.ХІ.2014 (под печат)  

Представеното изследване се фокусира върху особеностите на паралингвистичните 

елементи при говоренето на  чуждестранните студенти по български език. Предмет 

на проучването са невербалните аспекти на поведение на студентите в процеса на 

комуникация. По- задълбочено са анализирани  фонационните (темп, тембър, 

височина на гласа) и кинетичните (поза, мимика, жест) особености при устната 

продукция на 150 чуждестранни студенти от Медицински университет- Варна. 

Обобщени са и изследвания на водещи български и чуждестранни специалисти, които 

имат съществен принос в областта на комуникацията и паралингвистиката. 

Представените резултати в изследването са полезни при постигането на по-ефективно 

общуване между чуждестранните студенти на български език. 

 

II.13. Българската празнична култура в образи стимули за монологичното изказване 

на чуждестранните студенти, „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и 

Изтока“, Велико Търново, 25- 26 април 2014 г., (в съавторство с А. Добрева и С. Ставрева – 

под печат) 

 The present report examines the incentive images as a successful means for oral presentation to 

foreign students. The principle of visualization of the studied material in Bulgarian as a foreign 

language (BFL) suggests facilitating and stimulating of foreigners upon their participation in 

verbal communication. Presented is the structure of oral expression of students and the expected 

results upon their monologue statement for level A2 and B1. Suggested are appropriate exercises 

and incentive images from different Bulgarian holidays – religious, traditional, personal and 

national.  

Key words: Incentive images, monologic statement, festive culture 

II.14. Български културни обекти в учебно-изпитни текстове за четене с разбиране по 

български език като чужд, „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и 

Изтока“, Велико Търново, 25- 26 април 2014 г., (в съавторство със С. Ставрева, А. Добрева 

- под печат). 

The Medical University - Varna offers instruction for foreign students in Bulgarian and 

English. The presentation specifies the research on the reading skills for social adaptation 

and professional realization of foreigners studying Bulgarian as a foreign language. It 

presents a new model for the acquisition of the receptive skills reading. Through 

comparative analysis methodology, texts for levels A2 and B1 are explored according to the 



following criteria: 1. theme 2. vocabulary 3. grammar 4. graphic system 5. punctuation. The 

paper focused on the theme of the texts for reading comprehension in Bulgarian as a foreign 

language, offering a modern approach to their construction according to the examination 

system ECL. In terms of the need for adaptation of foreigners in Bulgarian language 

environment study assumes that Bulgarian cultural sites are important as the subject of  the 

texts for reading comprehension. Cultural sites suggests different formal expressions of the 

language in the text to read. The article establishes the modern principle of introducing new 

vocabulary on the model of concentric circles. The report points towards the nature of 

reading comprehension as an active skill.  

Key words: Bulgarian cultural sites, texts for reading comprehension, Bulgarian as a foreign 

language, ECL, modern principle, formal expression of the language 

II.15. Съвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и 

здравеопазване В сборник Проблеми на социолингвистиката, ISBN 978-954-8305-12-9, 

стр., ИК “Знак 94”, София 2013   

The report presents findings from an analysis of 50 theses and the synopses of theses in the 

field of medicine and health care which are defended in the last two years in medical 

Universities in Bulgaria. Based on the study of the style and language tools in the 

formulation  

of the research problem, the unknown solutions  to the problem, the purpose and objectives 

of the research findings and contributions of the thesis to highlight the following trends: 

• High intradistsiplinary terminology and medical jargon 

• High frequency of new abbreviations, eponyms, signs, symbols. 

• Addition and displaying the verbal text with charts, diagrams, photographs. 

Ключови думи: език, стил, терминология, езикови средства.  

 

ІІ.16. Ролята на диалога за развиване на комуникативната компетентност (Диалогът 

– тангото на езика) 2012 В: Продуктивни езикови умения за академични цели, ISBN 978-

954-9685-64-0, стр. 12-16, Медицински университет - Варна, 2011 г 

  Диалогът се изследва като характерна първична форма на комуникация и спонтанна 

речева изява. Анализират се факторите за реализиране на диалог и постигането на 

комуникативната цел в зависимост от компетенциите и изявите на двамата 

участници, което дава основание за метафората диалога - танго. Като основните черти 

на диалога в съвременната чуждоезикова комуникация се изследват особеностите 

като: необходимост от минимум двама комуниканти, неизвестни или непредсказуеми 

реакции на комуникантите, обща информационна и езикова база, познаване и 

прилагане на социолингвистичните правила за социално приемлива речева дейност, 

адекватност на дискурса, интеракция, взаимно допълване/прекъсване, логическа 



непоследователност, използване на по-нисък регистър. Дефинират се видовете 

диалози в зависимост от конкретни критерии.  

II.17. Положителният език в комуникацията медицински персонал ®  пациент  В: 

Проблеми на социолингвистиката, ISBN 978-954-8305-12-9, стр. 206-212, ИК “Знак 94”, 

София 2011 г.  

The report analyses the sociolinguistic factors of oral communication discourse between 

medical staff and patient. Linguistic and extra linguistic aspects of the speech behavior of 

medical workers in relation to the requirements of the regulations in Health care have been 

described. Special attention has been paid to the contrite determinants of the positive 

language in specific medical situations. Verbal forms have been explored, as well as various 

strategies and techniques for transforming the negative language into a positive utterance. 

Specific patterns of communication have been emerged in the medical discourse. Ключови 

думи: положителен език, комуникация, вербални средства. 

 

II.18. Лингвистични парадокси в българоезичната комуникация на турски студенти и 

стратегии за преодоляването им. В:  Езикът – феномен без граници – Варна 2008 г , ISBN 

954-449-205-9  стр. 150-156 

Лингвистичните парадокси в българоезичната комуникация на турски студенти 

превръщат изказването в неразбираем, труден за декодиране знак и провалят 

комуникативния акт в различни ситуации. Причините за проявата на това явление 

могат да бъдат открити в различни смесвания и трансформации на езикови модели 

от майчиния и чуждия език, които изучаващите извършват на различни нива- 

фонологично, граматично, семантично.  

Изследването цели да открои част от факторите, пораждащи лингвистичната 

некомпетентност в комуникативните изяви на обучаваните и да предложи начини за 

нейното преодоляване, тъй като абсолютното й отстраняване е невъзможно в 

процеса на усвояване на чуждия език /особено ако той е от различно езиково 

семейство/. За целта са използвани извадки от устни и писмени изказвания на 

студенти от подготвителен курс с турски произход.   

II.19. Номинативни модели в съвременната спортна терминология. В:  Езикът – 

феномен без граници  - Варна 2008 г , ISBN 954- 449-205-9  стр. 156-162 

Назоваването на различни реалии в спорта придобива специфични функции: даване име на 

обект, субект, явление, качество; изразяване на конкретно отношение; изграждане на желан 

образ; разрушаване на създадена представа. Спортните названия се предопределят и от 

много други фактори, зависещи от автора на наименованието като обща култура, 

образованост, интелигентност, езиков усет, познаване на книжовните норми, емоционална 

обвързаност със спортното събитие (лице).  



Мотивацията при именуването в спорта е двуполюсна - ясна или неясна. Освен основната 

номинативна функция различните номинативни модели изпълняват и специфични 

конотативни функции като: изграждане и изразяване на отношение към спортист или 

спортен феномен, оптимизиране или дискредитиране на образ, промяна на нагласи и 

отношения, разрушаване на създадена представа.  

Анализираните 150 примера от спортната терминология се обобщят в основни номинативни 

модели като мефафоризация по цвят, форма, произход, функция, емоционално отношение. 

II.20. Съвременни комуникативни послания в информационните материали за 

лекарства. В:  Scripta Scientifica Medica, vol. 39 (4), 2007 г, pp. 301-424 ISSN 0582 - 3250, 

Варна, стр. 403 - 409  

Въведение. Разглежда се най-новото явление в прагматично ориентираната към 

пациентите модерна фармацевтична комуникация. 

Цел. Емпирично и теоретично изследване на вербалните комуникативни послания 

през последните 5 години като лингвистични феномени, маркетингови стратегии и 

PR акции на фармацевтичните компании. 

Материали и методи.  Чрез сравнителен анализ се изследват информационни 

материали за 300 от най-новите съвременни лекарства с интензивно предлагане. 

Изгражда се лингвистична хипотеза за семантичната роля и маркетинговия ефект на 

комуникативните послания, която се проверява чрез анонимна анкета със 100 

фармацевти, лекари и потребители на съответните продукти.  

Резултати. Определена е същността на комуникативните послания в 

информационните материали за лекарства, направен е  анализ на целите, функциите, 

лексико-граматичната и синтактичната им специфика, на комуникативния им ефект, 

предложена е система за класификация.  

Обсъждане. Разгледаните комуникативни послания представят новите тенденции в 

комуникацията с българските пациенти през ХХІ в, те реализират най-модерните  

маркетингови и PR стратегии, доказват демократизирането на отношенията към 

потребителите и се очертават като задължителен елемент във всички пазарно 

ориентирани информационни материали. Съвременните производители и 

разпространители на лекарства ще им обръщат все по-голямо научно и финансово 

внимание, тъй като реално комуникативните послания продават лекарствата. 

Заключение. Анализираните комуникативни послания реализират бърз еднопосочен 

контакт с потребителите на лекарства, поради което трябва да се определят като  нова 

силно компресирана форма на бизнес презентация. Най-добре обмислените със 

сполучлива реализация притежават висока комуникативна стойност, постигат бърз и 

сигурен търговски ефект и визираните от тях продукти се налагат успешно на 

българския фармацевтичен пазар. 

Ключови думи: комуникативни послания, цел, видове, специфика. 



II.21. Ефективната академична презентация (в съавторство с доц. д-р Й. Тишева) В: 

Scripta Scientifica Medica vol. 39 (4), 2007 г, pp. 301-424 ISSN 0582 - 3250, Варна, стр. 397 - 

402  

Изследването представя теоретични постанови, кратък исторически преглед, 

указания за практическо приложение и конкретни насоки за формиране и развиване 

на умения за ефективна академична устна презентация. Основните теоретични 

принципи за жанровата специфика на академичната лекция, за стандартите и 

нормите, етапите и особеностите са онагледени с подходящи примери. Специално 

внимание се обръща на структурирането на презентацията, на визуализацията на 

научните тези и доказателства. 

II.22. Ефективната бизнес презентация (в съавторство с доц. д-р Й. Тишева) В: 

Европейски перспективи на националното стопанство, 2005 г, ISBN 954-21-0227-5, Варна - 

ИУ, стр. 864-872  

Представят се структурата, принципите, особеностите на ефективната бизнес 

презентация с оглед на спецификата на българската среда и на науждите на 

съвдременния бизнес в България. Анализират се в детайли основните критерии за 

успешна бизнес презентация: какво, кой, защо, на кого, как и с каква цел представя. 

Посочват се най-важните параметри на вербализацията и  визуализацията на 

съдържанието.  

Теоретичните постановки се илюстрират с примери за ефективна  бизнес презентация 

на продукти и услуги. 

II.23. Съвременният български език – средство за комуникация, инструмент за 

манипулация и свидетелство за профанация. В: Language As The Means For Education, 

Research And Professional Development.  2004 г , Варна: МУ, ISBN 954-449-203-8  стр. 106 -

112 

Отварянето на България към света, навлизането в европейските структури и 

засилващите се политически и икономически контакти предопределят и бъдещето 

развитие на съвременния български език и започват да влияят на основната му 

функция – комуникативната. В настоящото изследване са разгледани основните 

процеси в СБЕ като средство за комуникация през XXI век. Отделено е и специално 

внимание  на употребата на нови термини от чужд произход. Съвременният български 

език се разглежда с оглед на функцията инструмент за манипулация. 

 

II.24. Обречен ли е на изчезване българският език в епохата на високите технологии? 

В: Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век. Възпитание и институции, ISBN 

954-579-415-1 Издателство “Славена”  Варна, 2004 г, стр. 59-67 



The article researches the alternatives of the destiny of the Bulgarian in the XXI century. 

Two possible variants are defined: 

1. Limiting the Bulgarian lexis, graphics and word-building through the use of English/ 

American corresponding language categories to the stage of full extinction. 

2. Preserving the Bulgarian as formal language for the Bulgarian state and nation. 

The objective reasons and facts are defined; the basic changes in the common language are 

analyzed and classified. Based on the researches and the formed data future tendencies are 

outlined. The general conclusions for the Bulgarian in the age of high-tech are as follows: 

• Lexical insufficiency; 

• Graphic instability; 

• Grammatical stability. 

II.25. Лингвистични аспекти на електронната комуникация. В: Икономиката и 

развитието на обществото. ISBN 954-21-0125-2 (т.5) Варна: ИУ, 2002 г, стр. 81-90  

В настоящия доклад се анализират лингвистичните аспекти на електронната 

комуникация. Целта на доклада е да се подчертае фактът, че всички съвременни 

комуникационни средства – електронни и мобилни, създават нови езикови норми, на 

базата на които се обособяват основните лингвистични характеристики на 

електронната комуникация. Задачите, които изследването си поставя, е да се открои 

явлението електронен билингвизъм, който по своята същност е асиметричен, тъй като 

английският език е доминантен над българския. Високата честотност на различни по 

тип заемки от английския език, побългаряването на чуждите заемки и калкирането на 

чуждите термини са трите водещи лингвистични процеса при електронната 

комуникация, които са повод и за създаването на Лаборатория за езиково 

инженерство. 

II.26. Паронимията в медицинската терминология. В:  Обучение без граници. Език и 

култура , София 2001, ДЧЕО  при СУ „Св. Кл. Охридски“  ISBN 954-91173-1-6, стр. 55-62  

В представеното изследване вниманието се фокусира върху паронимията като 

лексикален феномен. Направени са нови изводи в теоретико-приложен аспект с оглед 

на чуждоезиковата паронимия. Разгледани са паронимните смесвания с висока 

честотност в комуникативния акт на чуждестранните студенти. Специално внимание 

е отделено и на терминологичната паронимия в медицинската предклиника и 

клиника. Предложени са адекватни подходи за съзнателно овладяване на 

паронимните смесвания в начален етап на обучение.  

II.27. E-етикетът и е-трансформациите на българския език. В: Languages for Spesific 

Purposes, 2001 г.  ISBN 954-449-104-X, стр.100-103  

 

 



 

 


