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ВАНЯ КРЪСТАНОВА
(1961 – 2017)

Елена Каневска-Николова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - филиал Смолян 

Доц. д-р Ваня Кръстанова си отиде рано от нас, но 
остави значима диря в науката за българския език и 
преподаването му в училище, както и незаличими спо-
мени в душите и сърцата на своите студенти, колеги и 
приятели. На 28 януари 2017 г. тя щеше да навърши 56 
години.

Ваня Кръстанова е родена в Стара Загора. Завършва 
висшето си образование във ВТУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, специалност „Българска филология“. От 1988 г.  
е преподавател в Полувисшия педагогически институт 
в Смолян, понастоящем Филиал на ПУ „Паисий Хи-
лендарски“ – Смолян.

През 1998 г. защитава дисертация на тема „Научни-
ят дискурс в обучението по български език“, за което ѝ е присъдена научната 
и образователна степен „доктор“, а през 2003 г. се хабилитира като доцент 
по методика на обучението по български език. Доц. д-р Ваня Кръстанова е 
заемала отговорни административни длъжности във Филиала на ПУ в Смо-
лян – зам.-директор по научноизследователската работа, ръководител катедра, 
координатор на специалността „Български език и английски език“.

В рамките на програма „Еразъм“ изнася цикъл лекции по съвременен бъл-
гарски език в университета „Мария Кюри-Склодовска“ – Люблин, Полша, как-
то и в Тракийския Демокритов университет в Комотини, Гърция, и в Универ-
ситета в Букурещ, Румъния. В продължение на две години работи като лектор 
по български език в университета „Блез Паскал“ в Клермон Феран, Франция.

Научните интереси на доц. Ваня Кръстанова бяха в областта на езиковото 
обучение (родно- и чуждоезиково) и в областта на езика (ономастика, тексто-
лингвистика, теория на дискурса, социолингвистика). Научната ѝ продукция 
обхваща над 70 статии у нас и в чужбина. Издала е монографиите „Социолин-
гвистичната компетентност на учениците в обучението по български език“ 
(2003) и „Обучението по български език – алтернативи и практики“ (2015). 

IN MEMORIAM
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Ваня Кръстанова

Като резултат от работата по университетски проект, на който тя бе ръко-
водител, излезе книгата „Честотен речник на личните имена в Смолянско“  
(в съавторство, 2010), а по проект с ръководител проф. Елена Николова бе 
издадено изследването „Селищните имена в Смолянско“ (в съавторство, 
2015), в което доц. Ваня Кръстанова имаше основен принос. През 2015 
и 2016 г. тя бе ръководител на студентски проект към Фонд „Научни из-
следвания“ на Плов дивския университет на тема „Интерактивност и ин-
теркомпрехензия – нови алтернативи на обучението по български език в 
съвременния мултикултурен контекст“, като през същия период издаде 3 
учебни помагала по български език за V, VI и VII клас „Код: знам повече“ 
в съавторство с базови учители. 

Доц. д-р Ваня Кръстанова бе дългогодишен член на Съюза на учени-
те в България – клон Смолян, и на Международното социолингвистическо 
дружес тво – София. Вземаше активно участие в организацията и провежда-
нето на различни научни форуми, член бе на редакционната колегия на сп. 
„Български език и литература“.

През 2016 г. получи годишната награда на община Смолян по случай  
24 май като признание за значителните си приноси в областта на езиковото 
обучение. 

Като преподавател и изследовател, доц. Ваня Кръстанова проявяваше за-
видна ерудиция, задълбоченост, прецизност. Ще я запомним с нейната отзив-
чивост, толерантност и внимание към всеки студент и колега. До последния 
момент живо се интересуваше от проблемите в академичната общност и в 
научния живот. Нейната виталност, борбеност и сила на духа ще бъдат при-
мер за нас. 
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