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ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРЕЗ СЕДМОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ ІІ 

 
Списание „Български език“ вече навлезе в своето седмо десетилетие. Като 

основен център на научната публицистика в областта на езика у нас то про-
дължава да привлича като автори учени от Института за български език и от 
висшите училища в страната, които представят в него своите изследвания. 
Отворено е и за чуждите учени българисти да представят в него своите дире-
ния. По този начин в него биват представени най-новите методологически 
търсения и най-сериозните проучвания в областта на съвременното българско 
езикознание, както и избираните подходи при утвърждаване на правилата и 
нормите, засягащи писмената и устната култура на обществото.  

През последните десет години редакционната колегия избра броевете на 
списанието да са тематично оформени, което съществено улеснява читате-
лите да намерят в него отговори по много от проблемите, които ги интере-
суват. В първите две книжки за тази година обаче са включени статии и съоб-
щения, които не са обединени от определена тематика. Идеята е по този на-
чин да се покаже голямото разнообразие от теми, по които работят в момента 
българските езиковеди като доказателство за разностранните им интереси и 
задълбочени търсения. 

В тази книжка са включени предимно статии от автори от Института за 
български език, но и от други висши училища, посветени на различни пери-
оди от историята на езика. За пръв път списанието дава възможност и на най-
младите филолози да представят своите наблюдения върху състоянието на 
съвременната книжовноезикова норма, насочени преди всичко към онези ней-
ни правила, при които в последните години има колебание при прилагането 
им. 

Картината за съвременното състояние на българската лингвистика се до-
пълва както от рецензиите за трудове на колеги, чийто брой постоянно на-
раства, така и от представената богата библиография на езиковедската ли-
тература, публикувана през първата половина на 2013 г.  

Втората книжка от новото десетилетие събира за пореден път в едно ези-
коведи от няколко поколения, защото в нашето списание винаги сме имали 
амбицията чрез поместените сериозни изследвания да поддържаме постоян-
ния интерес в обществото ни към науката за българския език, към историята 
му, както и към разнообразието от форми на съществуването му. 
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