БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
До:
Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“
ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаема проф. Коева,
Уважаеми колежки и колеги,
На мене се падна високата чест да ви приветствам по случай
годишнината на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“.
Стана хубава традиция през м. май да се устройва честване на един от
първите институти на БАН и това да се съпътства с научни конференции.
Вашият Институт е не само един от първосъздадените, но и пръв по
значение за българската нация. БАН отчита, че още в Устава на
Българското книжовно дружество, основано от родолюбиви наши
предшественици в далечната 1869 г. в Браила, е записано, че учредяват
научна организация, която да се грижи на първо място за българския език
и за българската история. През изтеклите десетилетия това послание е
било всеотдайно изпълнявано. Със златни букви в академичната история са
записани имената на славните филолози академици Ал. Т.-Балан, Л.
Милетич, Б. Цонев, Ст. Младенов, Ст. Романски, Вл. Георгиев, Ив.
Дуриданов, В. Станков.
Институтът за български език създаде и утвърди цяла плеяда от учени
с огромни приноси за развитието на българското езикознание. Той беше
авторитетен
интегративен
център,
привлякъл
най-изтъкнатите
университетски езиковеди като Вл. Георгиев, Л. Андрейчин, К. Мирчев,
Ст. Стойков, които бяха не само административни ръководители –
директори и ръководители на секции, а и изключителни учени, придали
авторитет и блясък на най-българския Институт. Дълъг и непълен ще бъде
списъкът, ако речем да изброим имената на научните кадри, които самият
Институт за български език създаде и утвърди като водещи в българското
езикознание: професорите Й. Заимов, Д. Мирчева, Т. Тодоров, Л.
Тодорова, С. Бояджиев, Кр. Чолакова, Д. Тилков, Ел. Георгиева, Й. Пенчев,

М. Младенов, М. Лилов, К. Ничева, В. Кювлиева, Б. Велчева, Бл.
Шклифов, Т. Балкански, М. Станкова, Ив. Кочев, Ем. Пернишка, М.
Попова, Ст. Димитрова, Л. Крумова, В. Райнов, Вл. Мурдаров, Ив.
Касабов, М. Алмалех и цяла редица по-млади сега действащи учени,
направили принос в различните клонове на българското езикознание,
насочили се и към нови направления.
Завинаги в историята на българското езикознание ще останат такива
крупни колективни трудове като Българския диалектен атлас и
многотомния Речник на българския език. Ще подчертая, че с такъв
подробен и модерен труд като БДА не може да се похвали нито една друга
страна в света. Това дело направи безсмъртно името на своя първосъздател
проф. Ст. Стойков, но то ще остане като емблема на Института и в бъдеще.
Похвално е, че и днес сътрудници в диалектоложката секция разширяват и
разработват данните от териториалната пъстрота на езика ни, включвайки
и българските селища в съседните страни.
Високи научни постижения характеризират и сегашните сътрудници
на Института. И сега това е ковачница на езиковедски кадри, найавторитетният център, към който се обръщат или би следвало да се
обръщат родолюбиви граждани и държавни институции по въпросите на
езиковата култура, на езиковата ситуация и езиковото ни единство.
Именно Институтът дава достоен и решителен отпор на посегателствата
към националното ни езиково единство.
Лично аз изпитвам гордост, че в младежките си години се школувах в
диалектоложките експедиции, а след това мои дипломанти и докторанти се
вляха в редиците на научната колегия на Института.
Пожелавам успех на конференцията, живот и здраве на колегите и
светло бъдеще пред изследователските пориви на всички труженици в
областта на българското езикознание!
София, 14 май 2019 г.

Акад. Михаил Виденов,
председател на Отделението
за хуманитарни и обществени науки

