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Йовка Тишева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

На 21 януари 2021 г. ни напусна нашата уважавана колега, изтъкнатият 
учен езиковед, дългогодишен преподавател в катедра „Български език“ на 
Факултета по славянски филологии – Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, проф. д-р Радка Влахова-Руйкова. 

Проф. д-р Радка Влахова е родена на 23 август 1954 г. в София. Тя завършва 
висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 
специалност „Българска филология“, с втора специалност „Новогръцки език“. 
Нейни преподаватели са акад. В. Георгиев, акад. Е. Георгиев, проф. Л. Андрей-
чин, проф. С. Стоянов, проф. К. Мирчев, проф. К. Попов, проф. М. Янакиев, 
които освен че задават високи академични стандарти към своите студенти, про-
вокират и стимулират интереса към езиковедската проблематика. 

Професионалният път на Радка Влахова започва като учителка по българ-
ски език и литература в София и в Асеновград и преподавател по български 
език в ИЧС – София (сега Департамент по езиково обучение към СУ). От 1981 
г. тя свързва своето професионално и научно развитие със СУ „Св. Климент 
Охридски“, постъпвайки като хоноруван асистент към Катедрата по българ-
ски език на Факултета по славянски филологии. През 1982 г. печели конкурс 
за редовен асистент и последователно преминава през отделните етапи на 
академичното развитие – старши асистент (1990), главен асистент (1992). От 
1997г. Радка Влахова е доцент, а от 2014 г . – професор в същата катедра.

Радка Влахова е водила семинарни занятия по дисциплините „Фонетика 
и лексикология“, „Филологически практикум“, „Морфология“, „Синтаксис“ 
на студенти от специалностите във Факултета по славянски филологии, как-
то и по „Съвременен български език“ във Факултета по класически и нови 
филологии и Факултета по начална и предучилищна педагогика и „Езикова 
култура“ в Историческия факултет и Факултета по класически и нови фило-
логии. Тя е водила лекционни курсове за студенти от магистърски програми 
и в други университети: „Вербални стратегии“ (ПУ „Паисий Хилендарски“, 
МП „Лингвистика“) и „Речеви актове и вербални стратегии“ (БСУ, МП „Ху-
манитаристика“). Радка Влахова беше ценен и търсен преподавател в редица 
чуждестранни университети. В периода 1985 – 1989 г. тя е лектор по бъл-
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гарски език в Лайпцигския университет, Секция по теоретична и приложна 
лингвистика. От 1995 г. до 2000 г. е гост лектор в програма BULGARICUM в 
Университет на Саарланд, Саарбрюкен, Германия. През 1999 г. е гост профе-
сор в Университета в Утрехт, Холандия. 

Радка Влахова е създател на първата в България филологическа магистър-
ска програма по компютърна лингвистика, дългогодишен неин ръководител 
и сътрудник на Секцията по компютърна лингвистика към Института за бъл-
гарски език при БАН.

През 1994 г. Радка Влахова получава научната степен доктор по филология 
(кандидат на филологическите науки) за дисертацията си на тема: Начини за 
предаване на чуждо изказване в съвременния български книжовен език. Едно-
субектна и многосубектна реч. Хабилитира се през 2014 г. с представителна-
та си разработка Семантични и синтактични особености на префигираните 
глаголи в съвременния български книжовен език. Научните и изследовател-
ските интереси на Радка Влахова са свързани със синтаксиса, семантиката и 
прагматиката, с текстова лингвистика, вербални комуникативни стратегии, с 
компютърна лингвистика. Автор е на 7 монографии и научни студии, на 12 
учебника и учебни помагала за средното училище, 18 учебника и учебни по-
магала за началното училище, над 50 статии в български и чужди периодич-
ни издания, на десетки рецензии, обзори, езикови бележки, научнопопулярни 
статии.

В продължение на два мандата, от 1998 г. до 2006 г.,  Радка Влахова беше 
ръководител на Катедрата по български език във Факултета по славянски фи-
лологии при СУ „Св. Климент Охридски“. От 1998 до 2005 г. тя беше замест-
ник-декан на Факултета по славянски филологии. В периода 2013 – 2017 г. 
Радка Влахова беше ръководител на Катедрата по български език като чужд.

Проф. Радка Влахова притежаваше умението да увлича и вдъхновява, да 
създава екипи, да насърчава изследователския дух на младите. Професионал-
ният път на редица лингвисти се е определил от научното ръководство на 
проф. Р. Влахова на техните дипломни работи, магистърски тези и дисерта-
ции. В нейно лице изгубихме вдъхновяващ ментор, верен приятел и незаме-
ним колега.

Поклон пред светлата ѝ памет!
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