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В кн. 1 за 2020 г. на списание „Български език“ се публикуват статии 

по темата Език и традиционна култура. Въз основа на езиково-текстоло-

гичен и лингвокултурологичен анализ на езиков материал от фолклорни 

източници и тематични сборници от различни исторически епохи, както и 

на устойчиви сравнения и фразеологизми в българския и в словашкия език 

се разкриват важни аспекти на връзката между езика и различни форми на 

традиционната култура.  

Статията на Мария Китанова „Антропоморфизмът в българската на-

родна зоология“ гради аргументацията си върху материал от традицион-

ната българска култура и език. Атропоморфизмът в народната зоология е 

разгледан през призмата на назоваването на диви животни с лични имена 

или прякори и с роднински термини, както и чрез отражението му в устой-

чиви сравнения и фразеологизми. 

Въз основа на материал от Бдинския сборник – среднобългарски па-

метник от ХIV в., в статията на Ваня Мичева „Християнски и архаични 

представи за болестите и изцелението в Бдинския сборник“ е представена 

езиковата реализация на концептите болест и изцеление и тяхната упот-

реба в различни културни контексти с оглед на връзката им с християнски 

и архаични представи и с традиционната култура.  

Концептите здраве и болест в народната култура са разгледани и в ста-

тията на Катарина Женюхова „Аксиологичен аспект на названията на бо-

лестите в кирилски ръкопис на лечебник“. Въз основа на материал от  ки-

рилски сборник от XVIII в. с медицинска тематика, предназначени за ви-

зантийско-славянската деноминация в Източна Словакия, се изследват 

принципите на номинация и тяхната мотивация при назоваването на бо-

лести. 

Марияна Витанова в изследването си „Зъбите – болести и народно ле-

чение в българската езикова картина на света“ представя  лексиката, свър-

зана със зъбите и зъболечението в българската традиционна култура, като  

 

базира изследването си върху материали от диалектни, етимологични и 

фразеологични речници, етноложки изследвания и архиви. 
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В статията на Надежда Данчева „Ландшафтни термини за назоваване 

на водопади и места, където се сливат води в българската микротопо-

нимия от Западна България“ чрез етимологичния и ареалния метод се из-

следват топонимизираните хидрографски термини за водопад и водослив.  

Георги Митринов в статията си „Употреба на числителните имена в 

южнородопските български говори и представянето им в граматиките на 

„помашкия език“ разкрива българските следи в системата на числителните 

имена в тези говори и набелязва тенденциите в нейното развитие. 

В статията на Теодора Илиева „Идиолектът на Дионисий Дивни – пре-

водач на хомилетичния цикъл За серафимите от св. Йоан“ са анализирани 

основните принципи и техники на превод като важен индикатор за прево-

даческите умения на Дионисий Дивни и за влиянието на атонската прево-

даческа традиция върху предевтимиевски текстове. 

Светлана Вашичкова разполага своите изследователски търсения в по-

лето на „Традиционните християнски ценности и отражението им в хоми-

летичната традиция на Мукачевската епархия през XVII–XVIII в.“, като 

прави текстологичен анализ на Углянското учително евангелие – кирилски 

ръкописен паметник от XVII–XVIII в., използван на територията на бив-

шата Мукачевска епархия. 
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