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ИСТОРИЯ, ЕТНОЛИНГВИСТИКА, ОНОМАСТИКА 

 
 Този брой на списание „Български език“ е по-особен в своето съдържание. В него 
представяме изследвания на учени от Института за български език, които работят в 
различни области, показвайки голямото многообразие на разработваните теми Наистина, 
статията на М. Лакова Образуване на жителски имена от названия на селища в 
българския език е свързана с въпросите на съвременния български книжовен език, но все 
пак основен акцент в книжката пада на статиите, посветени на неговата история и на 
промените в състоянието му през последните векове. 
 Статията на Е. Мирчева Житието на св. Петка Търновска в „Неделник“ на 
Софроний Врачански е интересна, защото с проучения материал успешно се доказва 
приемствеността в различните етапи от състоянието на българския език. Л. Стефова 
продължава заниманията си с езика на Райковския дамаскин, с които се изясняват 
възможните начини при осъществяването на прехода към новобългарския книжовен 
език. 
 Статията на В. Мичева Лексемата лютъ в историята на българския книжовен 
език също е свързана с историята, но и с голямата тема за картината на света, отразена в 
езика, която в последно време привлича все повече изследователи не само у нас. Темата 
намира свое продължение от друг аспект в статията на М. Витанова Портретът на 
българина в устойчивите сравнения.  
 Обемната статия на А. Чолева-Димитрова и Н. Данчева описва Изграждането на 
електронна база данни на микротопонимитe от Западна България като един от 
неразработваните досега големи проекти, включен в последните години в 
изследователския план на Института. 
 Списание „Български език“ е било винаги отворено и за публикуване на 
изследванията на учените от българските университети. Софийският университет „Св. 
Климент Охридски“ е представен с етимологичните бележки на Б. Парашкевов 
Гърцизмът υσσωπος в български, а Югозападният университет „Неофит Рилски“ – с 
диалектоложката статия на Е. Христова Формите и значенията на бъдеще време в 
миналото в голобърдовския говор (Албания) и книжовния български език. 
 С този брой на списанието сме се постарали да покажем част от актуалното 
разнообразие от изследвания, по които работят българските езиковеди. А тази картина се 
допълва и от обемната библиография на езиковедската ни литература, която представяме 
– сега обхваща второто полугодие на 2010 г. 
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