ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ
на
доц. д.ф.н. Лиляна Дойчева Димитрова-Тодорова от Секция за българска
етимология при ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин” — БАН
Родена на 1 март 1946 г. в гр. Габрово. Завършила средно образование в
престижната политехническа гимназия „Васил Е. Априлов” - гр. Габрово през 1964 г.
Висшето си образование е завършила през 1968 г. в Софийския университет „Св.
Климент Охридски” - основна специалност „българска филология” и втора
специалност „руска филология”.
След завършване на висшето си образование през периода 1968-1970 г. е
работила като хоноруван сътрудник в културните отдели на вестниците „Отечествен
фронт”и „Вечерни новини” (и на други вестници и списания) и има над 50
публикации.
През 1969 г. е изкарала едногодишна театрална школа към театър „Сълза и
смях” - София. Играла е в спектакли на „Театър на поезията и естрадата” - София.
От 1970 г. е назначена на длъжност специалист-филолог в секцията за Общо,
индоевропейско и балканско езикознание, днес Секция за българска етимология при
Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН. На 13 май 1993
г. като аспирант на самостоятелна подготовка защищава успешно кандидатска
дисертация на тема „Местните имена в процеса на езиковата комуникация (Въз
основа на материал от Поповско)” и получава научната и образователна степен
„кандидат на науките”, понастоящем „доктор”.
Хабилитирана е през 1995 г., когато ѝ е присъдено научното звание „старши
научен сътрудник II степен”, понастоящем „доцент”.
На 24 юни 2010 г. защищава успешно докторска дисертация на тема
„Собствените имена в България (изследвания, анализ, проблеми)” и ѝ е присъдена
най-висшата научна степен „доктор на филологическите науки”.
През 1978 г. е била на тримесечна специализация на тема „Проблеми на
славянската ономастика и етимология” в Полша (Варшава, Краков и Вроцлав) при
професорите Фр. Славски, В. Бориш, К. Римут, А. Чешликова, М. Малец, Е.
Жетелска-Фелешко, Ст. Роспонд и др. (в Института по славистика и в Института за
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полски език при Полската академия на науките, както и във Вроцлавския
университет).
През 1977 г. е изпратена за един месец в гр. Прага, Чехословакия, на
международен летен семинар за изучаване на чешки език. Участвувала е в курсове по
румънски, албански, чешки и старогръцки езици към Института за български език
при БАН, по полски език към Софийския университет „Св. Кл. Охридски” и към
Полския културно-информационен център в София. Освен посочените езици владее
или ползва руски, основните западноевропейски езици, останалите славянски езици и
турски.
Има над 200 публикации — 3 монографии, авторство в 6 тома на „Български
етимологичен речник”, 2 студии, 127 статии, от които 78 в чуждестранни научни
издания, както и рецензии, отзиви, персоналии и др. в областта на етимологията,
ономастиката, славистиката, балканистиката и социолингвистиката в престижни
научни издания в България и в чужбина.
Член е на авторския колектив на „Български етимологичен речник” и на
„Славянски ономастичен атлас”, подготвян от международен колектив учени.
Автор е на библиография на българската ономастика за Интернет към
международен проект „Библиография на световната ономастика” към ICOS
(Интернационален съвет за ономастични науки).
Участвала е по лична покана с научни доклади в 61 международни и в 8
национални форуми - конгреси, конференции, симпозиуми и кръгли маси по
славистика,

българистика,

балканистика,

етимология,

ономастика

и

социолингвистика в България и в чужбина.
Член е на:
а) ICOS (Интернационален съвет за ономастични науки) със седалище гр.
Барселона, Испания - Глазгоу, Шотландия;
б) Комисия по етимология при Международния комитет на славистите със
седалище гр. Любляна, Словения;
в) Комисия по славянска ономастика при Международния комитет на
славистите със седалище гр. Лодз, Полша;
г) Дружество за научни изследвания в областта Източен Тирол, Австрия;
д) Съвет на „Българско ономастично общество” с център Института за
български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН, София;
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е) Международно социолингвистично дружество със седалище СУ „Св. Кл.
Охридски”, София;
ж) Фондация „Проф. Максим Сл. Младенов” и „Общество за проучване на
българската народна реч” със седалище СУ „Св. Кл. Охридски”, София.
Ръководител е на Секция за българска етимология при Института за български
език „Проф. Любомир Андрейчин”от 2000 г. до 2011 г.
Член е на Научния съвет при Института за български език „Проф. Любомир
Андрейчин”.
Член е на редакционната колегия на сп. „Български език”. Член е на
редакционната колегия на поредицата „Acta onomastica”, издавана в Прага, на
редакционния съвет и редовен кореспондент на сп. „Rivista Italiana di Onomastica”
(RION), издавано в Рим, включено в списъка ERIH, и кореспондент от българска
страна на бюлетина на Комисията за славянска ономастика при Международния
комитет на славистите „Newsletter”, издаван в Полша.
Изнасяла е лекции на научни семинари в Полша и в Чехия.
Участвала е в голям брой радиопредавания и телевизионни предавания.
Поради финансова криза в България, засегнала Българската академия на
науките през 2010-2011 г., не е обявен конкурс за професура, независимо от
сериозната научна продукция на Лиляна Димитрова-Тодорова, от научната ѝ
известност в чужбина и от присъдената ѝ висока научна степен „доктор на
филологическите науки”.
2011 г. , София
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