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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
НА ПРОФЕСОР ВЛАДКО МУРДАРОВ

През 2018 г. проф. д.ф.н. Владко Мурдаров, главен редактор на списание „Български език“ от 2004 до 2016 г., отбелязва своя 70-годишен юбилей. Проф. Мурдаров е уважаван учен с многобройни приноси в областта
на българското и славянското езикознание, един от най-добрите изследователи на историята на новобългарския книжовен език и историята на езикознанието, на съвременната книжовна норма и кодификацията. Богатата
му научноизследователска, популяризаторска, консултантска, преподавателска, редакторска и преводаческа дейност е добре позната както на научната общност у нас и в чужбина, така и на широката общественост. Проф.
Мурдаров притежава редкия талант да работи еднакво добре както на научното поприще като автор и редактор на многобройни научни изследвания и речници, така и в творческата сфера в качеството си на преводач, редактор и съставител на сборници с преводна художествена литература и
драматургия. Той е един от най-добрите специалисти по проблемите на
езиковата култура. Научните му приноси в тази област са безспорни, но не
по-малко важна е и неговата ангажираност с практиката на езиковото консултиране.
Едва ли има друг езиковед, който е толкова популярен сред обществеността. Това се дължи на професионализма и способността му да анализира задълбочено езиковите проблеми и да търси адекватни и обществено
приемливи решения. Неговите точни коментари и препоръки определено
влияят върху общественото мнение и имат висока образователна стойност.
В своите езикови бележки – устни или на страниците на сп. „Български
език“, проф. Мурдаров винаги дава убедителни отговори, поднесени достъпно и интересно, с елегантна простота и умела реторичност. Така успява
да запази и да развие първоначалния замисъл на списанието и на неговия
пръв главен редактор проф. Любомир Андрейчин то да бъде трибуна за
компетентни, научнообосновани и разбираеми за широката аудитория
отговори на актуални езикови въпроси.
Проф. Мурдаров пое главното редакторство на списание „Български
език“ изпълнен с много нови идеи за неговото развитие, но същевременно
решен да запази и обогати добрите традиции в издателската практика. Повече от 12 години той работи неуморно и допринесе много за високото на-

учно ниво на изданието. Със своята ерудиция, инициативност и добра организаторска работа успя да затвърди облика му на едно от най-авторитетните периодични издания в областта на езиковедската българистика, отличаващо се с богатство на тематиката и иновативност на изследователските
подходи. Благодарение на поддържането на високи критерии за подбор на
материалите в списанието се публикуват едни от най-стойностните академични разработки по въпросите на българския език.
Проф. Мурдаров въведе тематичния критерий при съставянето на отделните броеве, с което допринесе за хомогенността на изданието и за увеличаване на читателския интерес към него. По негова идея списанието беше обогатено с Приложение, което дава възможност за публикуване на поголеми трудове на учени от Института за български език, както и на доклади от научни форуми, организирани от Института.
Владко Мурдаров посреща своята 70-годишнина ангажиран с нови задачи, които решава с нестихващ ентусиазъм и енергия. Редакционната колегия на сп. „Български език“ му честити юбилея и му пожелава здраве и
нови творчески предизвикателства.
От Редакционната колегия
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