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С ОТВОРЕНИ СТРАНИЦИ 

 
Страниците на списанието на Института за български език към БАН 

„Български език“ винаги са били отворени за изследванията на български 
езиковеди от всички висши училища в страната и от различни български фи-
лологически центрове. В него участват постоянно със свои публикации пред-
ставители на българската езиковедска мисъл от различни поколения. 

По традиция и в тази книжка авторите са настоящи и бивши сътрудници 
от Института за български език, но със свои проучвания участват и изсле-
дователи от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновския университет „Св.св. 
Кирил и Методий“, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Университета по 
архитектура, строителство и геодезия, учени от Кирило-Методиевския цен-
тър, Института по математика и информатика и Института за изследване на 
изкуствата при БАН.  

Тематиката на представените публикации в книжката е доста широка, 
като обхваща различни въпроси от историята на езика ни, диалектологията, 
лексикологията, словообразуването, терминологията, семантиката. Идеята е 
по този начин да се покаже разнообразието от теми, по които работят в мо-
мента българските езиковеди като доказателство за разностранните им инте-
реси и задълбочени търсения. Тази картина се допълва и от включените 
рецензии за трудове на колеги, чийто брой постоянно нараства, и от пред-
ставената богата библиография на езиковедската литература, публикувана 
през първата половина на 2015 г. Отбелязан е и юбилеят на един от сери-
озните учени, работили плодотворно дълги години в Института за български 
език. 

 
 

* * * 
 
Уважаеми читатели, 
 
С тази книжка приключва участието ми в редакционната колегия на 

списание „Български език“. През тези тринайсет години винаги съм се стре-
мил да спазвам традициите от самото му създаване то да бъде основен център 
на научната публицистика в областта на родния ни език. Включвал съм в него 
качествени текстове от учени от всички поколения и направления, занима-
ващи се у нас и по света с въпросите на българистиката, за да бъдат предста-
вени най-новите методологически търсения и най-сериозните проучвания в 
областта на съвременното българско езикознание, както и избираните под-
ходи при утвърждаване на правилата и нормите, засягащи писмената и уст-
ната култура на обществото.  

 



Искам да се надявам, че редакционната колегия и в следващите десети-
летия ще продължи тези стремежи, за да остане списанието наистина пос-
ветено на българския език и чрез поместените сериозни изследвания да под-
държа постоянния интерес в обществото ни към науката за българския език, 
към историята му, както и  към разнообразието от форми на съществуването 
му. 
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