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ДЪЛЪГ ТВОРЧЕСКИ ПЪТ 
 
 Този брой на списанието е по-особен по своето съдържание. В 
него представяме изследвания на учени, които са свързали целия си 
творчески живот или голяма част от него с Института за български 
език „Проф. Любомир Андрейчин“. Ползата от тези публикации е 
преди всичко за читателите, защото по този начин могат да видят каква 
е проблематиката, която и до момента привлича нашите утвърдени 
учени. 
 Статията на Тодор Бояджиев е посветена на народната 
етимология като явление, което досега не е ставало обект на по-
задълбочено изследване у нас. На българската диалектология са 
посветени две статии – на Мария Деянова и на Маргарита Троева. 
Мария Деянова се занимава със синтаксиса на самоковския говор. 
Статията е особено интересна, защото синтаксисът е област, която 
обикновено се пренебрегва от изследователите. Маргарита Троева 
продължава заниманията си с формообразуването на глаголите в 
българските диалекти, като прави постоянно съпоставка със 
състоянието им в старобългарския и в съвременния български 
книжовен език. Този път вниманието £ е насочено към формите за З 
лице единствено число. Стефанка Калдиева-Захариева също остава 
вярна на интересите си, свързани с българската лексика и фразеология, 
като този път избира едно по-особено явление, отразяващо мисленето 
на българина. Нейната статия е посветена на българската завист и 
всички езикови форми, чрез които се изразява тя. 
 Историята на българския език и българското езикознание 
продължава да привлича вниманието на езиковедите. В този брой на 
списанието е включена оценката на Мери Лакова за един непознат 
двуезичен речник, който допълва представата за състоянието на 
българската лексикография в началото на 20-те години на ХХ век, а 
Христина Пантелеева се спира подробно на последното изследване на 
Йордан Пенчев за глаголното време, което до голяма степен остана 
незабелязано от специалистите. 
 Сред рецензиите, представени в този брой на списанието, е 
текстът на Мария Чоролеева, който показва, че тя продължава да се 
занимава с изследванията върху семантиката, на която е посветила 
доста години от научното си творчество, а Мая Божилова прави 
подробен анализ на излязлото наскоро проучване на Сабина Павлова за 
двуезичната лексикография в България през ХХ век. Библиографията 
на езиковедската литература е подготвена от Марта Кърпачева, която в 
продължение на много години предлагаше този тип научна 
информация на читателите. 



 Предлаганият брой на списание „Български език“ няма 
претенции да изчерпи тематиката, по която работят дългогодишните 
сътрудници на Института за български език. Той е поклон пред всички 
тях и показва само част от изследванията им, които доказват, че 
възрастта в никакъв случай не е пречка човек да продължава да се 
занимава с наука и да върви по своя път в нея или да търси нови 
посоки, по които да се развива. 
 Списание „Български език“ с радост и гордост ще продължава 
да публикува и други изследвания на всички, които са свързали живота 
си с Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. 
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