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In memoriam
НЕЛИ ВАСИЛЕВА
(1959–2018)
На 58-годишна възраст ни напусна доцент доктор Нели Василева. С това
общността на славистите понесе голяма загуба.
Нели Василева беше член на Международната асоциация на преподавателите
по руски език и литература, Управителния съвет на Дружеството на русистите в
България и председателка на Дружеството на русистите във Варна. Тя е ценена
като специалист с важен принос в русистиката и с многобройни изяви на български и международни научни форуми.
Образованието си получава в Шуменския университет, осъществява две
специализации в Московския и Варшавския университет, а докторската си дисертация подготвя и защитава в Московския университет „М. В. Ломоносов“.
Преподавателската си дейност започва през 1981 г. в Шуменския университет, а от 1995 г. работи във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, където се хабилитира през
2003 г. и е ръководителка на катедра „Езикова подготовка“.
Научните интереси на доцент Василева се простират от дълбините на вековете до нашата съвременност, от изследването на древните литературни пластове до приложните проблеми на преподаването, от съпоставителното езикознание и взаимното влияние между езиците до съставянето на учебници и
речници.
Ето само един бегъл поглед към някои от трудовете и́: „Особенности русского извода церковнославянского языка в сопоставлении со среднеболгарским
(на материале списков Лествицы ХII–ХIII вв.)“ (дисертация, Москва, 1988), „Лексиката на Лествицата – преславски и търновски превод“ (Варна, 2002), „Об
языке Тырновской книжной школы в процессе становления норм современного
русского литературного языка“ (София, 2007), „Русский язык – язык коммуникации на Нижнем и Среднем Дунае“ (доклад на конференция в София, 2008),
„Русский язык в процессе формирования болгарской морской терминологии“
(Шумен, 2010), „К исследованию процесса формирования древнерусской книжно-письменной нормы (на материале списков Лествицы ХІІ–ХІІІ вв.) (доклад
на конференция в Санкт-Петербург, 2015).
Поклон пред паметта и́!
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