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СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА НА СТРАНИЦИТЕ НА 
СПИСАНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК“ 

 

В миналия брой на списание „Български език“ бяха представени по 
традиция младите учени от Института за български език „Проф. Любомир 
Андрейчин“ с изследванията им в различни области на лингвистичното и 
интердисциплинарното знание. В тази книжка на тях също им се дава три-
буна наред с изложенията на отдавна утвърдени учени и така на стра-
ниците на списанието се срещат различни поколения български езико-
веди, за да се покаже голямото многообразие на разработваните от тях 
теми. 

Статията на Милен Томов е посветена на теорията на езиковата култу-
ра, като се представя преосмислянето на нейния понятиен апарат в съот-
ветствие с променения научен контекст, в който се развива хуманитари-
стиката, и със спецификата на съвременната езикова ситуация. 

Статията на Надежда Данчева обхваща въпроси на микротопонимите и 
един специфичен начин за тяхното създаване, докато Илияна Гаравалова 
насочва вниманието си към характерната черта на българския език – опре-
делителния член, като разглежда неговата морфологична същност. 

Уважаваният учен Людвиг Селимски този път гостува в списанието с 
пространни етимологични бележки върху голям брой думи, като добавя 
свои тълкувания към тях или дава препоръки за по-различното им интер-
претиране. 

По традиция младите учени от Секцията по етнолингвистика към Инс-
титута се занимават с различни аспекти от така подробно проучваната 
днес представа на българина за света, отразена в текстове, възникнали 
през различни периоди от съществуването на езика ни. В този брой на 
списанието Калина Мичева-Пейчева се интересува от концепта болест, 
представен в старобългарските апокрифни молитви, а Йоанна Кирилова 
избира концепта старост, отразен в българските пословици и поговорки. 

В дяла с рецензии вниманието е насочено към приноса на утвърдени 
български езиковеди. Тук е представен изключително стойностният труд 
на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова Теория на терминологията, както 
и задълбоченото изследване на доц. д-р Палмира Легурска Съпоставител-
ни лексикални анализи и основа за съпоставка. В същия дял е включена и 
рецензията за сборника Магията на думите, съдържащ голям брой езико-
ведски изследвания, посветени на юбилея на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-
Цветкова. 



С този брой на списанието сме се постарали да покажем част от акту-
алното разнообразие от теми, по които работят българските езиковеди от 
различните поколения. А тази картина се допълва и от обемната библио-
графия на езиковедската ни литература, която представяме – сега тя об-
хваща първото полугодие на 2012 г. 
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