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ГРАМАТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА СТРАНИЦИТЕ НА 
СПИСАНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК“ 

 
GRAMMAR ISSUES ON THE PAGES  

OF BALGARSKI EZIK 
 
 

Темата, която обединява статиите, поместени в тази книжка на спи-
сание „Български език“, е българската граматика. Целта ни беше да посо-
чим онези въпроси, които днес са особено актуални във връзка със със-
тоянието на граматическата норма. Затова откриваме броя със статията на 
чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров Тенденции и промени в съвременната 
българска граматика, която предлага задълбочен анализ на развоя £. 

В книжката са представени въпросите на българската морфология и 
българския синтаксис. Естествен е постоянният интерес към българския 
глагол, който тук е обект в статията на доц. д-р Маргарита Димитрова Оп-
тативните конструкции в съвременния български език: свобода и ограни-
чения в образуването им. Д-р Велин Петров се занимава със Събирател-
ните имена в съвременния български език, докато колебанията при брой-
ните им форми са представени от доц. д-р Надка Николова в Речниковата 
кодификация на нормата за съгласуване на бройни числителни със съ-
ществителни имена от мъжки род в българския език през последните 
три десетилетия, а д-р Илияна Гаравалова очертава бъдещето на звател-
ните им форми в „Драга ми Венето…“ или още за т.нар. звателни форми.  

Отделни въпроси на българския синтаксис са разгледани изчерпателно 
в статиите на д-р Атанас Атанасов Класификация на безличните предика-
ти в съвременния български език и д-р Верка Сашева Да-изреченията с 
подбудително значение. Пермисивните да- и нека да-изречения. Доколкото 
словообразуването също може да бъде отнесено към граматиката, и то е 
представено тук с текста на д-р Ванина Сумрова За промените във ва-
лентността на някои глаголи в професионалния жаргон. 

По традиция авторите в тази книжка са от Института за български 
език, но участват и учени от Софийския университет „Св. Климент Охрид-
ски“, от Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, от Шу- 
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менския университет „Епископ Константин Преславски“. Те са езиковеди 
от различни поколения и от различни български филологически центрове, 
защото в нашето списание винаги сме се стремили чрез сериозните из-
следвания да поддържаме постоянния интерес в обществото ни към нау-
ката за българския език и към разнообразието от форми на неговото съ-
ществуване. 
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