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СЕДМИ ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“ 
 
ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 
ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ  
 
 

На 22 октомври 2020 г. при символичното домакинство на Великотър-
новския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и с участието като съ-
организатор на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ 
при Българската академия на науките се проведе Седмият форум „Българ-
ска граматика“ на тема „Иновационни процеси в граматиката на съвремен-
ния български език“. Поради пандемичната обстановка форумът беше ор-
ганизиран по електронен път, като участниците и гостите осъществяваха 
връзка помежду си едновременно от три места: от Института за български 
език, от Великотърновския университет и от Пловдивския университет. 
Някои от участниците и гостите се включиха онлайн от домовете си. Въп-
реки тези затруднения двете сесии преминаха при голям интерес и ожи-
вени дискусии. 

За участие във форума се бяха записали 23 души: от Великотърновския 
университет – 5, от Института за български език – 5, от Софийския уни-
верситет – 5, от Пловдивския университет – 4, от Тракийския университет 
– 1, от Югозападния университет – 1, от Института по математика и ин-
форматика при БАН – 1, от Башкирския държавен университет, гр. Уфа, 
Руска федерация – 1. 

При откриването на форума приветствия към участниците и гостите 
поднесоха зам.-директорката на Института за български език доц. д-р 
Христина Дейкова, ректорът на Великотърновския университет проф. д-р 
Христо Бонджолов и ръководителката на Катедрата по съвременен бъл-
гарски език при Филологическия факултет на ВТУ доц. д-р Мария Илиева. 

Форумът беше организиран в чест на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова 
във връзка с нейния огромен принос в областта на българската граматика. 
Тя е авторка на единствената граматика на българския език от български 
автор, публикувана на английски език в Германия и преведена от друг 
специален участник във форума – доц. д-р Христо Стаменов, англицист и 
българист. Проф. д.ф.н. Руселина Ницолова, доайен на българската грама-
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тика, взе специално участие с доклад на тема „Контекстът и значението на 
грамемите след граматикализацията“. 

В Приложението на сп. „Български език“ за 2021 г. се публикуват всички 
доклади, предадени за печат от участниците във форума. 
 

От организаторите 
 
 

Хронология на форумите „Българска граматика“ 
 
Първи форум „Значение и структура на езика: начини на представяне“. Органи-
зира Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, 27 
ноември 2014 г. 
 
Втори форум „Граматика и прагматика“. Организират Великотърновският уни-
верситет „Св. св. Кирил и Методий“ и Институтът за български език „Проф. Лю-
бомир Андрейчин“ при БАН, 19 ноември 2015 г. 
 
Трети форум „Функционалната граматика – постижения и перспективи“. Органи-
зират Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Институтът за българ-
ски език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, 20 октомври 2016 г. 
 
Четвърти форум „Интердисциплинарността в изследванията на българския език“. 
Организират Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Институтът за 
български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, 26 октомври 2017 г. 
 
Пети форум „Динамика на синтактичните идеи на границата на две столетия“. 
Организират Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Инс-
титутът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, 18 октомври 
2018 г.  
 
Шести форум „Граматичните системи в синхрония и диахрония“. Организират 
Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език 
„Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, 17 октомври 2019 г. 
 
Седми форум „Иновационни процеси в граматиката на съвременния български 
език“. Организират Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ и 
Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, 22 октом-
ври 2020 г. 
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