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XII МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОБЛЕМИ НА УСТНАТА
КОМУНИКАЦИЯ“ (ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 6.–7.11.2020 Г.)
XII INTERNATIONAL CONFERENCE “PROBLEMS OF VERBAL
COMMUNICATION“ (VELIKO TARNOVO, 6.–7.11.2020)

В началото на месец ноември 2020 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ за дванадесети път се проведе международната научна конференция „Проблеми на устната комуникация“.
Проявата, която е под патронажа на ректора на Великотърновския университет, е организирана от Катедрата по съвременен български език и
вече 30 години е част от научния календар на Филологическия факултет на Великотърновския университет. По случай 30-годишнината Организационният комитет изпрати благодарствени писма до учредителите на конференцията, a при откриването ѝ поздравления към участниците отправиха ректорът проф. д-р Хр. Бонджолов, деканът на Филологическия факултет проф. д-р Ц. Иванова, доц. д-р М. Илиева – ръководител на Катедрата по съвременен български език, и проф. д-р Хр. Станева – дългогодишен участник и организатор на конференцията.
В пленарната секция бяха включени докладите на акад. М. Виденов,
чл.-кор. Ст. Буров, проф. Ст. Димитрова, проф. Д. Попов и проф. В. Попова, проф. В. Чавдарова, проф. Х. Ро Хауге, проф. Й. Тишева и доц.
М. Джонова.
Докладът на М. Виденов (Софийски университет) на тема „Запълване на хезитационните паузи в спонтанната българска разговорна реч“
разглежда въпроса за паузите в устната реч и запълването им (найчесто с удължаване на вокалите [а] и [ъ]). Поради негативната конота125
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ция на тези паузи авторът предлага още в ранна възраст децата да бъдат обучавани на правилна реч без хезитационни паузи, като това обучение продължи и в университета. Ст. Буров (Великотърновски университет) в доклада си „Относно имитацията на устна реч в интернет
форумите“ се спря на някои специфики на речта, използвана във форумите, и начините, чрез които се имитира речта на известни личности,
на определени групи, носители на диалект или градски говор, етнически групи, социални групи и др. в интернет пространството. Докладът
„Асиметрия в езика“ от Ст. Димитрова (Софийски университет) е посветен на наличието на асиметрия на различни езикови равнища, ролята
на социолингвистичните фактори и емпатията при проявите ѝ. Д. Попов и В. Попова от Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“ в доклада си „Мултимодален подход за изследване на речта“ акцентираха върху възможностите на съвременните мултимедийни
пакети за запознаване на аудиторията с резултати от лингвистичните
изследвания. В. Чавдарова (Великотърновски университет) разгледа в
доклада си „Устна комуникация и защитно поведение на личността –
точки на пресичане“ релацията между характерните за личността в зряла възраст защитни модели на поведение и т.нар. „автоматични мисли
и изрази“, както и възможностите за използването на специфичните начини на говорене като диагностичен критерий за установяване на психичния статус на личността. Х. Ро Хауге от Университета в Осло (Норвегия), Й. Тишева и М. Джонова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ представиха обновения сайт за българска разговорна
реч bgspeech.net. С новата версия на сайта се цели подобряване на възможностите за класифициране на съществуващите данни за разговорната реч и оптимизиране на търсенето в корпуса.
След дискусията в първата част на конференцията участниците продължиха своята работа по секции. В секцията „Устна комуникация и
разговорна реч“ се включиха представители на Великотърновския университет: М. Илиева – „На 100 процента разговорно“; А. Гецов – „За
един тип (не)обособена апозиция в българския език“; Н. Радева – „Обръщенията към свекър, свекърва, тъст, тъща днес“; В. Сашева – „За
един вид съгласуване в разговорната реч“; С. Коева – „Наблюдения
върху употребата на звателните форми на мъжките собствени имена“;
както и на Университета в Киелце, Полша – A. Wileczek – „Współczesna polska młodomowa – kierunki rozwoju“ и др.
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В секциите „Устна публична реч“ и „Устната комуникация в художествения текст“ бяха включени докладите „Стерилната радиореч: нагласи на аудиторията“ от А. Ефтимова (Софийски университет); „Symbol jako komunikat w ludowej baśni bułgarskiej“ от A. Miernik (Университет в гр. Киелце, Полша); „Прояви на елизия в българската медийна
реч по отношение на сричката и сричковата структура“ от Г. Падарева-Илиева и С. Божанина (Югозападен университет); „Разговорните
съюзи та и па в тетралогията на Димитър Талев“ от Р. Цонев и М.
Дурчова (Югозападен университет); „Прояви на естетическата норма
на общуване, отразени в българските фразеологизми, пословици и поговорки“ от Т. Рабовянова (Великотърновски университет) и др.
В секцията „Социолингвистичен аспект на устната комуникация“
участваха Кр. Алексова (Софийски университет) със „Социолингвистиката и общественото мнение у нас за устната реч“; S. Paliga (Букурещки университет, Румъния) със “Spoken Czech – between Reality and
Academic Norms”; Ц. Иванова (Великотърновски университет) със „За
непреводимото в междукултурния контакт“; О. Сорока (Лвовски университет, Украйна) с „Коронавирусните“ иновации в речта на украинците и българите“; Й. Георгиева-Окон (Ягелонски университет, Полша) с „Щъркелът в българските диалекти“; Б. Тодорова (Югозападен
университет) със „Смях по време на пандемия: някои наблюдения върху хумористичните текстове в интернет, свързани с COVID-19“; С.
Мицова (Югозападен университет) с „Как се случва езиковото управление?“; В. Петров (Великотърновски университет) с „Главните и малките букви в българската разговорна реч в интернет“ и др.
В секцията „Прагматика. Лингвокултурология. Проблеми на обучението по български език“ своите изследвания представиха Й. Тишева
(Софийски университет) „Наблюдения върху темпоралната организация на устния разказ“; М. Цветкова (Нов български университет) „Изразяване на висша форма на подсилване в българската разговорна реч –
кратко и универсално“; В. Маринов (Великотърновски университет) и
Г. Падарева-Илиева (Югозападен университет) „Акустични особености на артикулацията от източнобългарски и западнобългарски тип на
меки съгласни (пилотно изследване)“; И. Димитрова (Великотърновски университет) „За интензитета на учтивост на етикетната формула
моля в устната комуникация“ и др.
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В рамките на конференцията имаше множество ползотворни дискусии, а всички участници изразиха надежда да се видят и на следващата
конференция, но този път в залите на Великотърновския университет.
Докладите ще бъдат публикувани в сборник, а изследванията от предишните конференции са достъпни на адрес http://journals.uni-vt.bg/
poc/bul/.
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