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Професор Хилмар Валтер е дългогодишен преподавател по български език в 

Лайпцигския университет, преводач и изследовател с научни интереси в различни 

области на езикознанието. Роден е през 1933 г. в Лайпциг. Първоначално учи 

славистика в Лайпцигския университет (1951 – 1952 г.), а след това продължава 

обучението си в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където през 1957 г. 

завършва българска филология. В периода 1957 – 1961 г. е редовен аспирант в 

Института по славистика на Лайпцигския университет. През 1961 г. става доктор по 

филология (Dr. phil.) с дисертация, посветена на рефлексивните глаголи в българския 

език. През 1965-1966 г. усъвършенства своята квалификация (Studienaufenthalt) в 

Белградския университет. Започва работа като асистент, като преподава български 

език. През 1969 г. е избран за доцент по българистика и сърбохърватистика. 

Хабилитационният му труд (1974) също е свързан с глаголната система в българския 

език (Temporale, aspektische und modale Semantik des Verbum finitum in modernen 

Bulgarischen). От 1975 до 1992 г. е професор по българистика в Секцията за теоретично 

и приложно  езикознание към Лайпцигския университет. През 1983 – 1986 г. като 

гостуващ професор преподава във Великотърновския университет„Св. св. Кирил и 

Методий“. След пенсионирането си през 1992 г. известно време продължава да 

преподава във Великотърновския университет, Нов български университет, Софийския 

университет „Св.Климент Охридски“ и Бургаския свободен университет.  

 

Професор Хилмар Валтер има богата и разнообразна научна библиография, която 

включва трудове, посветени на българската граматика и историята на българското 

езикознание, изследва българо-немските културни отношения, автор е на речници и 

учебници, включително и на българска граматика на немски (заедно с В. Радева, Й. 



Пенчев и З. Комати), която е първата българска граматика на немски след граматиката 

на Вайганд (1907). От 1974 г. е носител на орден „Кирил и Методй“ – първа степен, а от 

2013 г. е чуждестранен член на БАН – признание за неговите заслуги за развитието на 

българистиката. Пълноправен член е на Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin 

e.V., научно дружество, което е наследник на Академията на науките на ГДР. 


