
ТЕМАТИЧЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ  

Договор № 80-10-115/26.03.2021 г. 

 Тема: Съставяне на пълно библиографско описание и представяне на 

научните приноси в академичните трудове на проф. Тома Томов – основател и 

двигател на специалностите „Френска филология“, „Италианска филология“ и 

„Испанска филология“ във ФКНФ – по повод на 130-годишнината от рождението 

му  

Ръководител: проф. дфн Весела Генова 

Екип: доц. д-р Георги Жечев, гл. ас. д-р Малинка Велинова-Люцканова, Никола 

Чушков — студент IV курс френска филология, Браяна Ракова — студентка III курс 

френска филология, Ивана Сиракова — студентка III курс френска филология, Илина 

Иванова — студентка II курс френска филология. 

Факултет по класически и нови филологии, катедра по Романистика 

 

В изпълнение на целите по проекта беше съставена изчерпателна библиография 

на научните изследвания на проф. Тома Ст. Томов в Университетската библиотека на 

СУ. След задълбочен анализ на библиографията бяха подбрани най-значимите в 

хоризонта на времето си и актуалните днес трудове и публикации, които бяха сканирани 

и събрани в електронен архив с улеснен достъп (чрез катедрата по Романистика: 

romanistika.su@gmail.com). Членове на екипа, специалисти в съответните 

филологически направления анализираха съответните групи от трудове и подготвиха 

подробни и задълбочени критически научни обзори. 

Същевременно на базата на разностранни проучвания бе съставена възможно 

най-пълна, обхватна и подкрепена с релевантни източници творческа биография на 

проф. Томов. Бяха събрани и спомени от малцината негови съвременници, които са още 

сред нас. Събраните материали залегнаха в основата на създаването на много детайлна, 

задълбочена и  научно обоснована с установени факти и надлежни препратки статия в 

Wikipedia за проф. Тома Ст. Томов: https://bg.wikipedia.org/wiki/Тома_Ст._Томов .  

Резултатите от тематичния проект бяха разпространени по множество канали и 

достигнаха до широка заинтересувана публика. Беше организирана и успешно 

проведена научна сесия за представяне на тези резултати. Информация за тази сесия 

беше представена в календара на събития на сайта на СУ  и разпространена на Facebook 

страниците на специалност „Френска филология“ и на Магистърска програма „Превод“ 

с английски и френски език. Сесията се проведе присъствено на 17.11.2021 г. в Аулата 

на СУ, като беше излъчвана пряко онлайн и записана. Видеозаписът е на разположение 

на страницата на ФКНФ: https://www.youtube.com/watch?v=bxBWrUiP-ac . На сайта на 

СУ беше публикувана подробна статия за научната сесия в деня на провеждането ѝ. По 

BTV радио и по радио Алма Матер беше излъчено и интервю с ръководителя на 

катедрата по Романистика, който представи проекта. Създаден е и сайт на проекта: 

https://sites.google.com/view/130-godini-thomas-st-thomov/начало. 

Проектът е осъществен с активното участие на 4 студенти от специалност 

„Френска филология“. 
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Подготвя се публикация, залегнала в издателския план на ФКНФ за 2022 г., с 

работно заглавие „Тома Ст. Томов — основателят на българската романистика“. В тази 

публикация ще намерят място всички научни, документални и популяризаторски 

резултати от проекта. 


