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ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ 

на сп. „Български език“ за год. LIV (2007) 

СТАТИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ 

Банова, С. – Промяна на парадигмата на някои глаголи (по данни на Нов правописен речник на българския език, 
изд. на БАН), кн. 4, с. 92-95. 

 

Брюкселска декларация за езиково обучение в Европа, кн.1, с. 5-7. 

Василева, Л. – Хетероними със значение кожодер в българските говори, кн. 3, с. 86-91. 

Гаравалова, И. – Членуване на съществителните имена от мъжки род единствено число от типа ден, сън – денят, 
сънят, деня, съня в българските диалекти, кн. 3, с. 34-46. 

Георгиева, И. – „Времето на денонощието“ като част от езиковата картина на света в българския и руски език, кн. 2, 
с. 74-81. 

Добрева, Е. – Негативен етноцентризъм в българския медиен дискурс, кн. 3, с. 96-107. 

Иванова, Ц. – Образуване на прилагателни имена от глаголи в съвременния български книжовен език, кн. 2, с. 63-73. 

Илиева, Т. – История на терминологията – състояние и перспективи, кн. 3, с. 47-54. 

Йовева-Димитрова, С. – Дискурсивни варианти във и спрямо чуждоетнична среда, кн. 1, с. 63-69. 

Керемидчиева, С. – Исторически процеси и устойчиви тенденции в говора на кв. Каменица – Велинград, кн. 3, с. 25-
33. 

Кирова, Л. – Съвременните инициални абревиатури, кн. 2, с. 51-62. 

Коева, С. – БулНет (лексикално-семантична мрежа на българския език) – част от световната лексикално-семантична 
мрежа, кн. 1, с. 34-49. 

Коева, С. – Морфо-семантични и деривационни релации в wordnet, кн. 4, с. 36-58.  

Лакова, М. – Отношение между структурата на изречението и структурата на извънезиковата ситуация, кн. 1, с. 90-95. 

Легурска, П. – За теоретичната основа на проекта „Съпоставително-типологичен анализ на вторичната номинация на 
предметните имена в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език“, кн. 1, с. 77-89. 

Манолева, А. – За народния характер на езика на два дамаскина от Котленския книжовен център (Ръкописи № 1072 и 
№ 1424 от сбирката на НБКМ), кн. 3, с. 69-76. 

Митринов, Г. – Форми на личното местоимение, запазени в южнородопските български говори, кн. 3, с. 77-85. 

Пачев, А. – България и българският език в Европейския съюз, кн. 1, с. 8-21. 

Пачев, А. – Трансдисциплинарният подход като оптимален за построяване на социолингвистична теория, кн. 4, с. 21-
35.  

Петрова, С. – Глаголите от свършен вид в българския език, кн. 2, с. 30-40. 

Питкевич, С. – Мотивът за езика като създател на действителността във философията на 20. век и някои възможни 
негови импликации за теорията на лингвистиката, кн. 4, с. 7-20. 

Питкевич, С. – Националният език в контекста на теорията за Европейския съюз, кн. 1, с. 22-33. 

Питкевич, С. – Различните лица на теоретизирането, кн. 4, с. 5-6. 

Попова, М. – Още нещо към интерпретацията на метонимията, кн. 2, с. 19-29. 

Първанов, К. – Наблюдения върху историята на видовата префиксация, кн. 3, с. 59-64. 

Савова, И. – Текстовото време: към адекватното познание на темпоралността на езиковите текстове, кн. 2, с. 5-18. 

Сертова, З. – Развойни тенденции в говора на кримските българи (морфологично равнище), кн. 3, с. 92-95. 

Сивова-Цанкова, П. – „Нека не просто да бъдем Ausländische Studenten, а да сме българските студенти в Mannheim!“, 
кн. 1, с. 70-76. 

Смядовски, С. – Предсмъртните думи на св. Кирил Философ, кн. 3, с. 5-9. 

Сребранов, Р. – Селищното име Боболин или Боголин в Неврокопски Чеч и неговите паралели в славянската онимия, 
кн. 2, с. 82-85. 

Стаменов, М. Ив. – Граматиката на конструкциите като алтернатива за описание на отношенията между синтаксис и 
семантика в граматиката и в лексикона. Част II: глаголи и конструкции, кн. 1, с. 50-62.  

Стаменов, М. Ив. – Граматиката на конструкциите като алтернатива за описание на отношенията между синтаксис и 
семантика в граматиката и в лексикона. Част ІІI: Конструкции и речева дейност, кн. 4, с. 59-69. 
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Стефова, Л. – Глаголният корен -ем-/-им- в Райковския дамаскин, кн. 3, с. 65-68. 

Табакова-Бушева, Ц. – За развоя на българския език към аналитизъм (Промени в системата на числителните имена и 
разпадане на двойственото число при имената и глаголите в текста на Тертеровото евангелие от 1322 г.), кн. 3, с. 55-
58. 

Тетовска-Троева, М. – Системата на спреженията в българския език в съвременен и в исторически аспект, кн. 3, с. 
10-24. 

Тодорова, М. – Семантико-синтактични особености на глаголни фразеологизми, кн. 4, с. 78-91.  

Томов, М. – Върху някои аспекти в теорията на езиковата култура, кн. 4, с. 70-77. 

Троева, М. – Промяна на спрежението на група глаголи в съвременния български книжовен език, кн. 2, с. 41-50. 

  

ЕЗИКОВА КУЛТУРА 

Алексиев, Г. – БАРОЗО или БАРОЗУ, КОЕЛЬО или КУЕЛЮ (Или относно правописа на португалските имена в 
българския език), кн. 4, с. 97-98. 

Мурдаров, В. – За броя на тиретата в сложните думи, кн. 3, с. 109. 

Мурдаров, В. – За правописа и изговора на някои нови чужди думи, кн. 3, с. 108-109. 

Мурдаров, В. – За правописа на един особен вид прилагателни имена, кн. 2, с. 86-87. 

Мурдаров, В. – За честите съкращения и т.н. и т.нар., кн. 2, с. 87-89. 

Мурдаров, В. – Невярно съкращаване на собствени имена, кн. 4, с. 96-97. 

Сумрова, В. – Родово-граматичните обрати в българския език днес (Когато той е тя и обратно), кн. 1, с. 96-100. 

 

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРИ 

Димитрова, М. – Елена Тодорова. Българските съюзи в публицистичен текст, кн. 2, с. 90-93. 

Иванова, Д. – Г. К. Венедиктов. Ученое путешествие Ю. И. Венелина в Болгарию (1830-1831), кн. 1, с. 109-113. 

Иванова, Д. – Кина Вачкова. Шуменската школа в историята на новобългарския книжовен език. Помагало за 
студенти. Трета част, кн. 3, с. 114-117. 

Кондов, В. – Тодор Балкански. Пазарджик и Пазарджишко в светлината на езиковата археология. Имена. 
Основаване. Основатели, кн. 2, с. 94-96. 

Кочев, И. – Елена Каневска-Николова. Тройното членуване в родопските говори, кн. 1, с. 106-109. 

Крумова-Цветкова, Л. – М. Попова, Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, А. Христова. Терминологичен речник по 
хуманитарни науки. Основните термини от: български език, литература, философия, логика, психология, 
изобразително изкуство, музика, кн. 4, с. 99-101.Мицкова, М. – Диана Иванова. Езикът на Библията. Български 
синодален превод 1925 г., кн. 2, с. 96-99. 

Мурдаров, В. – Лилия Крумова-Цветкова. Семантичната категория количество и нейното изразяване в българския 
език, кн. 3, с. 110-114. 

Пампов, К. – Тодор Балкански. Кавказките българи. Принос към българската етнолингвистика, кн. 4, с. 105-
107.Радева, П. – Лиляна Димитрова-Тодорова. Местните имена в Поповско, кн. 1, с. 103-106. 

Райнов, В. – Ангел Пачев. Eзиковите общности в условията на европеизация и глобализация, кн. 1, с. 101-103. 

Чаралозова, К. – Владко Мурдаров. 99 съвета за българската граматика, кн. 4, с. 101-105. 

  

ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ 

Божилова, М. – Проф. дфн Лилия Крумова-Цветкова на 65 години, кн. 4, с.  

Избрана библиография на проф. дфн Лилия Крумова-Цветкова, кн. 4, с.  

Маровска, В. – Проф. дфн Иван К. Куцаров на 65 години, кн. 4, с.  

Избрана библиография на проф. дфн Иван Куцаров, кн. 4, с. 

Чаралозова, К. – Ст.н.с. I ст. дфн Мери Лакова на 60 години, кн. 1, с. 114-116. 

 

ХРОНИКА 

Борисова, Д. – Международен научен симпозиум „Словенска етимологиjа данас“ (Белград, 5-7 септември 2006 г.), кн. 
3, с. 118-122. 

Сумрова В. – Четвърта национална конференция с международно участие „Лексикографията и лексикологията в 
съвременния свят“, кн. 2, с. 103-105. 

Тодорова, М., А. Манолева – Пета международна научна конференция „Формални подходи към южнославянските и 
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балканските езици“, кн. 2, с. 100-103. 

Чуждестранни членове на Българската академия на науките  

            Божилова, М. – Проф. дфн Григорий К. Венедиктов, кн. 1, с. 117-118. 

            Цойнска, Р. – Проф. дфн Карл Гутшмит, кн. 1, с. 119. 

Найденова, Д. – Проф. Хайнц Миклас, кн. 1, с. 120-122. 

  

БИБЛИОГРАФИЯ 

Кърпачева, М. – Библиография на българската езиковедска литература. 2006 г. (първо полугодие), кн. 2, с. 106-138. 

Кърпачева, М. – Библиография на българската езиковедска литература. 2006 г. (второ полугодие), кн. 4, с.  

  

IN MEMORIAM 

Павлова, С. – В памет на професор Елена Георгиева, кн. 1, с. 123-125. 
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