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РАЗНОПОСОЧНИ ТЪРСЕНИЯ, РАЗНООБРАЗНИ ТЕМИ 
 
 

 В този брой представяме изследвания на учени от Института за 
български език и от Югозападния университет „Неофит Рилски“, които 
работят в различни области, показвайки голямото многообразие на 
разработваната тематика. 
 Статията на Славка Керемидчиева Методологически принципи за 
съставяне на български диалектен речник позволява да се запознаем с 
основните принципи при работата на Секцията за българска диалектология и 
лингвистична лексикография върху съставянето на подготвяния отдавна 
Български диалектен речник, към който има голям интерес в нашето 
общество. Лиляна Василева се спира в статията Още за прехода на 
палаталната съгласна л (л’’) на специфично фонетично диалектно явление, а 
Георги Митринов продължава своите родопски проучвания в 
Южнородопските говори в Димотишко.  
 Теми от историята на българския език са разработени в статията на 
Елка Мирчева Още веднъж за изковаването и съдбата на една рядко 
срещана дума в старобългарския книговен език, и в представените от Августа 
Манолева Езикови особености на котленския дамаскин от 1765 г. 
 В своята статия Образът на носителя на антикултурата по данни от 
българския език Максим Стаменов разглежда специфични тенденции в развоя 
на лексиката в езика ни. 
 Списание „Български език“ е било винаги отворено и за публикуване 
на изследванията на учените от българските университети. Този път 
Югозападният университет „Неофит Рилски“ е представен със статията на 
Борислав Попов За етимологията на бълг. сур и митологичната му връзка с 
елена и слънцето и с изследването на Гергана Падарева-Илиева и София 
Мицова Към въпроса за ў вместо л в речта на съвременния българин, което е 
особено интересно с оглед на разглежданата актуална тема. 
 С този брой на списанието сме се постарали да покажем част от 
разнообразните изследвания, по които работят в момента българските 
езиковеди като доказателство за разностранните им интереси и задълбочени 
търсения. 
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