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АКАДЕМИК МИХАИЛ ВИДЕНОВ НА 80 ГОДИНИ 
 

ACADEMICIAN MIHAIL VIDENOV TURNS 80 
 

За списание „Български език“ е споделена академична чест поздравът 
за златните 80 години на акад. Михаил Виденов и за неговата плодотворна 
научна дейност, посветена на българския език. 

Времето на глобалното информационно пространство и на цивилиза-
ционния обмен днес придават актуална висота и авторитет на научната съ-
вест на академик Михаил Виденов. Изследователската му интенция е бъл-
гарската миниатюра на парадигмата от научните направления и мето-
дологическата им рамка в света на лингвистиката от края на миналия век и 
20-те години на настоящия 21. век. Това е категоричен знак за изпълнено-
то с научна стойност и обществена себестойност академично хранилище 
на Михаил Виденов. Методологическото израстване на диалектоложките 
проучвания и цивилизационният фон на езиковата личност по принцип и в 
световен план в България се представят в творческата академичност на 
юбиляря. 

Говорът на Годеч и актуалната проблематика на съвременния българ-
ски език са научната първооснова на тезисите на социолингвистиката, кои-
то акад. Виденов създава. Интердисциплинарността в лингвистиката през 
80-те години на миналия век е представена в книгата му „Съвременната 
българска градска езикова ситуация“. Едноименният труд е първият голям 
докторат в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Научните приноси на акад. Михаил Виденов са с международна значи-
мост, защото изследователските му постижения представят категориална-
та рамка на основополагащата в лингвистиката и затова строго теоретично 
приносна корелация език – реч, езикова личност – езикова ситуация чрез  
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методологията на актуалните научни направления в продължение на пет-
десет години. Винаги модерният Виденов научен труд в изследването на 
българския език не само създава социолингвистиката у нас, но именно не- 
говите основни социолингвистични тезиси и анализът на нормата и речта 
разполагат българската социолингвистика редом с европейската модерна 
научна парадигма. Авторитет сред основателите на европейската социо-
лингвистика, акад. Михаил Виденов е президент на основаното през 1992 
г. в София Международно социолингвистическо дружество. Академикът 
юбиляр е написал научната азбука на българската социолингвистика и я е 
съположил в научния фонд на европейската и световната социолингвис-
тика – повече от осем международни научни конференции с над 200 учени 
от цял свят разискват и представят съвременната интердисциплинарна 
лингвистична парадигма в България. Това е българската социолингвистич-
на школа Виденов. Това е научната школа на академик Михаил Виденов. 
Това е академията на българския език на авторитета в международната 
лингвистика Михаил Виденов. 

Днес той не само заради званието академик, а по научна съвест е с най-
високата отговорност за развитието и бъдещето на българската лингвис-
тика и я носи с чест за науката и за Българската академия на науките. Точ-
но заради това българистиката днес не би могла да постига категоричната 
си актуалност като научноизследователска парадигма, модерната си ин-
тердисциплинарна методологическа разположеност и общественозначима 
четивност и рефлексия без Михаил-Виденовата академична интенция.  

Тук прибавям факта, че в основата на неофункционалната лингвистика 
в парадигмата от модерни научни направления на 21. век е социолингвис-
тиката – в България тя е школата Виденов и е с емблема академик Михаил 
Виденов.  

Академичното моделиране на научния дискурс въобще в България е 
творческо право и е институциализирана в научното светилище БАН по-
зиция на академик Михаил Виденов. Това е методологична максима. Тя не 
е просто етикет.  

Научните постижения на акад. Михаил Виденов са основополагаща 
част от авторитета на българистиката като мисия на Българската академия 
на науките в нейната обществена отговорност и дълга пред България. Ака-
демичното удовлетворение на Михаил Виденов днес ще посреща още свои 
празници и занапред ведно със и заради размислите му за българския език 
и неговото бъдеще.  

Акад. Виденов е школа в науката за българския език, защото методоло-
гически модерното му перо разбира езика и затова с него поправя греш-
ките в мълчанието в някои кабинети, което обществото и държавата сочи 
силно и го превръща в ехо. 
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Акад. Михаил Виденов бие камбаната на БАН за съхраняването и об-
новеното бъдеще на българския език. 

Да го следваме и да се посветим още по-всеотдайно на езика ни „све-
щен“. 
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