CURRICULUM VITAE
Юлияна Иванова Стоянова
Адрес:

София 1113
Бул.“Цариградско шосе“ 22, бл. 21, вх. Б, ап. 13
Тел. 02/ 872 97 03
Дата и място на раждане: 18.07.1952 – София
Образование:
1970 - завършена гимназия
1970 - 1974 - абсолвирана специалност българска
филология в СУ „Климент Охридски“
1975 - 1978 - редовна докторантура по „Структурна,
приложна и математическа лингвистика“ към БАН
1979 - Защита на докторска дисертация на тема:
“Езикова реализация и нейни нарушения при огнищни
мозъчни увреди”
1992 - Хабилитация (с монографията: “Вашето дете
говори. Речеви актове в ранната детска възраст”)
Трудова биография:
1978 - 1984 - редовен асистент по български език в
Института за чуждестванни студенти
1984 - 1992 - редовен асистент във ФСФ - СУ “Св.
Климент Охридски“
От 1992 до момента - доцент към Катедрата по
български език във Факултета по славянски филологии
1993 - 1997 - Лектор по български език и култура към
Свободния университет - Берлин.
2002 - 2004 - Лектор по български език и култура към
Университета на Саарланд, Саарбрюкен
1991 - 1993; 1998 - 2002 - Хоноруван преподавател към
Нов български университет

Изнесени лекционни курсове:
- В СУ „Св. Климент Охридски“
Съвременен български език, Психолингвистика,
Психолингвистика на развитието, Лингвистични
особености на овладяването на чужд език в детска
възраст и др.
Кастрационен комплекс и наративни дискурси,
Литературна творба и ситуативен контекст
- В НБУ:
Теории за овладяване на езика, Писане и представяне на
научен текст
- В Свободния университет - Берлин:
Етнометодология
и
конверсационен
анализ,
Структурализъм и постструктурализъм
- В Хумболтовия университет - Берлин:
Конверсационен анализ, Синтаксис на съвременния
български език
Научна дейност:
около 100 публикации, между които две монографии, 6
студии, 42 статии, 29 рецензии - издателски и
публикувани в списания, 25 участия в местни и
международни научни форуми, преводи от немски език
и други.
Тематика на изследванията: морфология и синтаксис на
българския език; прагматика, психолингвистика,
онтогенеза
на
българския
език;
дълбиннопсихологически анализ на наративни текстове
и др.
Научно-административни дейности:
1999 - 2002 - член на факултетския съвет на ФСФ
1999 - 2003 - Председател на Общото събрание на ФСФ
2000 - 2002 - член на редакционната колегия на
Годишника на СУ, ФСФ
2000 - 2003 - член на Специализирания научен съвет по
езикознание към ВАК

1999 - 2001 - член на Комисията за лекторатите към
МОН
Членство в международни научни организации:
От 1986 до момента - член на IASCL (International
Association for the Study of Child Language), а за периода
1999 - 2005 год. - член на Изпълнителния комитет на
тази асоциация.
Езици, които владее:
немски, английски, испански, руски, полски.

