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разработките ù по методика на преподаване на българския език. Димитрия е автор 
на редица тестове по български език за кандидат-студенти. Бих си позволила само 
да спомена, че аз самата съм ползвала Речника по правопис както в моите часове по 
български език, така и за разработката на база данни върху композитите в българския 
език, с която съм участвала в един проект, реализиран от Болонския университет.
             Мисля, че Димитрия успя да се наложи като един отличен преподавател както по 
езикознание, така и български език за чуждестранни студенти. За този извод ми дават 
основание не само моите собствени наблюдения върху нейната работа, но и оценките 
на самите студенти и най-вече на колегите от Катедра по общо, индоевропейско 
езикознание и история на българския език, както и от други катедри. Няма да бъде 
преувеличено, ако кажа, че Димитрия е родена за преподавател. Бих добавила дори, 
че тя е най-добрият асистент, който един лектор (поне по Общо езикознание) би 
могъл да има, защото винаги може да се разчита на нейната изключително добра 
професионална подготовка, както и на нейните лични преподавателски качества. 
Организирана, задълбочена, взискателна, посветена на работата си и на студентите, 
Димитрия си изработи един стил на работа, който едновременно завладява 
студентите, стимулира ги и ги подготвя, без да прави компромиси със сериозността 
на материята. Винаги съм се учудвала на нейния неоспорим ентусиазъм и 
изобретателност в педагогическите дейности и при подготовката на разнообразни 
дидактични задачи. Определено мога да кажа, че са малко преподавателите, които 
посвещават толкова много време на своите студенти и които се готвят за своята 
ежедневна работа с такова желание. Един на пръв поглед дребен факт от нейната 
професионална биография би могъл да илюстрира моите твърдения: за да се 
подготви по-добре за преподавателска работа, Димитрия е посещавала курсове 
по актьорско майсторство в школата на Христо Церовски, а също и курсове по 
психоанализа. Многобройни са чуждестранните студенти, които е обучавала по 
български език със забележителен успех – палестинци, китайци, иракчани, италианци 
и много други, за които може да се каже, че владеят свободно български език.
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Димитрия Желязкова е автор на разработки и публикации 
в областта на психолингвистиката и българския език за 
чужденци. Темата на дисертационния ù труд, който много 
се надявам да завърши въпреки забавянето по технически 
причини, е “Разбирането като активно личностово 
поведение в разговорната реч и драматургичните структури” 
и в тази област тя вече е публикувала доклади от участията 
си в международни научни конференции. Но най-пряко 
свързани с акцента на нейните професионални занимания са 
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