БИЛЯНА МИХАЙЛОВА, Д-Р
Главен асистент в катедра “Общо, индоевропейско и балканско езикознание”,
ФСлФ на СУ “Св. Климент Охридски”.

Образование
2004: доктор (тема на дисертацията: „Етимологични проблеми
на предгръцкия езиков субстрат”) – СУ „Св. Климент Охридски”
1999: магистър по Балканистика, втора специалност
Новогръцки език и литература – СУ „Св. Климент Охридски”
Професионален опит
ноември 2007: главен асистент в Катедра Общо, индоевропейско и
балканско езикознание
декември 2005: старши асистент
януари 2004: асистент
2005-2007: лектор по индоевропейско езикознание във ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий”
Лекционни курсове
общо езикознание, индоевропейско езикознание
Семинарни занятия
увод в индоевропейското езикознание, палеобалкански езици, общо
езикознание
Изследователски области
сравнително индоевропейско езикознание, палеобалкански езици
Публикации
• Observations sur le traitement des laryngales en pélasgique. – Балканско
езикознание XLII (1), 2002, 3-11.
• Σάμος “hauteur”. – Известия по история 1. In honorem Prof. Margaritae
Taceva. 2003, 154-159.
• Συ̃ριγξ “flûte champêtre, sifflement”. – МИФ 8 „Вино и култура”. 2003, 257260.
• Етимологични проблеми на предгръцкия езиков субстрат (автореферат).
София. 2003.

• A propos d’ie. swento-, sunto. – Orpheus 13-14. Memorial Volume to Georgi T.
Rikov. 2003-2004, 29-30.
• De nouveau sur la théorie pélasgique. – Orpheus 15. 2005, 117-125.
• ΑΙΣΑΡΩΝ, ΑΙΣΑΛΩΝ. – Балканско езикознание XLV (1), 2006, 87 – 91.
• Quelques cas possible du « pendant inverse » de la loi de Sievers. – Балканско
езикознание XLV (3), 2006, 419 – 428.
• Prof. Georgi T. Rikov (14. 08. 1946 – 28. 12. 2002). – Балканско езикознание
XLV, (3), 2006, 311 - 319.
• Bibliographie de Georgi T. Rikov (1946 – 2002). – Балканско езикознание
XLV (3), 2006, 321 - 329.
• Notes d’étymologie anatolienne (avec Georgi T. Rikov). - Tabularia
Hethaeorum. Hethitologische Beiträge Silvin Košak zum 65. Geburtstag.
Herausgegeben von Detlev Groddek und Marina Zorman. 2007. Wiesbaden, 587
– 592.
• Sur quelques parallèles romano-slaves. – В : Това чудо - езикът! Изследвания
в чест на проф. д-р Живко Бояджиев. Sofia. 2007, 299 – 302.
• Note étymologique sur gr. ΦΛΟΜΟΣ. - под печат.
• По въпроса за етническата ситуация в южната част на Балканския
полуостров през второто хилядолетие пр. Хр. според езиковите данни. под печат.
• Notes sur l’étymologie de gr. α̉λαός ‘aveugle’, v. bulg. *slěpъ et ses congénères.
– под печат.

