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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ  
НА ПРОФ. ВАСИЛ РАЙНОВ 

 
През 2017 г. проф. д.б.н. Васил Райнов отбелязва своя 75-годишен 

юбилей. Проф. Райнов е два мандата директор на Института за български 
език при БАН (2003−2007−2011), учен с международен опит и дълго-
годишен член на редакционната колегия на списание „Български език“. 
Неговото научно творчество се отличава с подчертана интердисциплинар-
на насоченост, с постепенно разширяване на тематиката към нови изследо-
вателски полета и специализация в няколко различни научни области. От 
неврологията, психофизиологията, речевите разстройства, диагностицира-
ни с различни експериментални методи, от изследването на идиолекта и 
езиковата компетентност, на вербалното и невербалното поведение на чо-
века, на речевата дейност в норма и патология акцентът постепенно се 
измества, а проблематиката се обогатява, обхващайки психолингвистични-
те, семиотичните, когнитивните и философските аспекти на езика.  

 

Изследванията на проф. Райнов често се базират на собствени експери-
менти и са белязани с проникновения анализ на учен с широка научна спе-
циализация. Неговите изследователски търсения обхващат богат спектър 
от научни проблеми, които обикновено надхвърлят териториите, запазени 
от лингвистиката. Именно тази широка методологическа рамка, в която ав-
торът разполага разглежданата проблематика, води до неочаквани и много 
интересни ракурси при формулиране на научните резултати, които се от-
личават с многоаспектност и критичен поглед. В изследователския подход 
на проф. Райнов езиковата теория и теорията на комуникацията са поста-
вени в рамката на структурализма и на постструктурализма. Особен ак-
цент в научните му интереси е семиотиката на езиковия знак, символиката 
на буквите и на шрифта.  

Като член на редколегията на сп. „Български език“ проф. Райнов рабо-
ти с отговорност, енергичност и силна ангажираност. Неговата активна по-
зиция, професионализъм и ерудиция гарантират високото качество на ре-
дакторската дейност. Отлично запознат с основните лингвистични теории, 
той работи със замаха на опитен учен, с емоционална ангажираност, енту-



сиазъм и отдаденост, допринасяйки за теоретичната яснота и добрия нау-
чен стил на публикациите в списанието.  

 

Редакционната колегия на сп. „Български език“ честити юбилея на 
проф. Васил Райнов и му пожелава здраве, творческа енергия, още дълги 
години плодотворна работа на научното поприще и да запази своята енер-
гичност и така вдъхновяващото любопитство към света на науката. 

 
От Редакционната колегия 
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