






























ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
от името на Българския езиков департамент 

в ГД „Писмени преводи“ на Европейската комисия
и на Представителството на Европейската комисия в България

Уважаеми г-н Председател на БАН,
Уважаема г-жо Директор на Института за български език,
Уважаеми  академици,  член-кореспонденти  и  директори  на

институти,
Уважаеми  гости  и  участници  в  международната  юбилейна

конференция,

За  мен  е  чест  и  удоволствие  да  присъствам  на  75-ия  юбилей  на

Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската

академия на науките и да поднеса официални поздравления от името на

Българския езиков департамент в генерална дирекция „Писмени преводи“

на  Европейската  комисия,  както  и  от  името  на  Представителството  на

Европейската комисия в България.

Началото  на  сътрудничеството  между  българските  преводачи  в

Европейската комисия и Института за  български език бе  поставено още

през 2007 г. Благодарение на доц. Петя Костадинова, която бе нашето лице

за  контакт,  получихме  отговор  на  редица  езикови  въпроси  извън

нормативните издания на ИБЕ, които са в буквалния смисъл настолни книги

за преводачите.  Изключително признателни сме и на „Езикови справки“,

които особено ценим в настоящия им вариант с изпращане на имейл. От

създаването  на  Българския  езиков  департамент  провеждаме  срещи  в

Брюксел и Люксембург с представители на ИБЕ: имахме възможността да

поканим  предишния  директор  на  ИБЕ  проф.  Васил  Райнов,  доц.  Петя

Костадинова  и  доц.  Маргарита  Димитрова  за  дискусия  по  езиковите

проблеми,  на  които  се  натъкваме  в  ежедневната  си  работа,  и  за

представяне  на  новия  правописен  речник,  който  чакахме  с  огромен

интерес,  а сега стои на бюрото на всеки един български преводач в ЕК.

Наред с това доц. Костадинова любезно редактира подготвения от нашия

екип  Езиков  наръчник  на  преводача,  в  който  са  събрани  и  обяснени

достъпно и с оглед на превода някои граматически и правописни правила.

Интересът към срещите с представители на ИБЕ винаги е изключително

голям,  тъй  като  за  екипа  ни  това  е  възможност  да  постави  конкретни

въпроси  и  да  сподели  вижданията  си  за  развитието  на  съвременния

български език.

Съвсем спокойно мога да кажа, че що се отнася до българския език,

в  лицето  на  Института  за  български  език  ние  имаме  най-надежден  и

авторитетен съветник и съюзник.

Институтът за български език е активен участник и в Българската

езикова мрежа. Това е организирана от нашия екип неформална структура

за диалог и сътрудничество между експерти от българските държавни и

научноизследователски  институции  и  преводачите  от  институциите  на

Европейския съюз. Вече шест години провеждаме годишни конференции на



Българската езикова мрежа в София, на които докладите, представени от

ИБЕ, винаги предизвикват голям интерес.

От друга страна, Институтът за български език и местната служба

на  генерална  дирекция  „Писмени  преводи“,  която  се  помещава  в

Представителството на ЕК в България,  са партньори в организацията на

редица събития в София.

По повод на 26 септември — Европейския ден на езиците — ИБЕ и

местната  служба  на  ГД  „Писмени  преводи“ в  София  вече  две  поредни

години организират и провеждат панаир на езиците съвместно с мрежата

от културните институти и посолствата в България. 

През 2016 г. благодарение на партньорството между ИБЕ и местната

служба на ГД „Писмени преводи“ бе организиран и проведен семинар по

проекта „Координиране на езиковите ресурси в Европа“. Неговата цел е да

се идентифицират и съберат езикови ресурси, които ще се използват при

създаването и усъвършенстването на системите за автоматичен превод в

платформата CEF.AT за нуждите на публичната администрация във всички

държави — членки на ЕС, Исландия и Норвегия.

Отново  през  2016 г.  Домът  на  Европа  в  София  беше  домакин  на

второто издание на международната научна конференция „Компютърната

лингвистика в България“, организирана от ИБЕ. 

А най-новата партньорска инициатива на Представителството на ЕК

и ИБЕ, която се реализира в момента, докато говорим, е радиоиграта „10

години Европа говори на български“ по БГ радио, посветена на десетата

годишнина от присъединяването на България в ЕС. 

Бих искала да благодаря от името на всички български преводачи в

Европейската  комисия  на  сътрудниците  на  ИБЕ,  и  по-специално  на

проф. Светла Коева, за многостранното и ползотворно сътрудничество през

последните 10 години.  Желая Ви много здраве,  професионални успехи и

все така неугасващ ентусиазъм както в изследователската дейност, така и

в популяризирането на езиковите норми сред гражданите и институциите

на България! Продължавайте все така доброто си дело! Разчитаме на Вас!

Честит юбилей! 

София,

  15 май 2017 г. Десислава Кръстева,

местна служба 

на ГД „Писмени преводи“ на ЕК,  

София, България







#ff'."1^$€-E d6AHS fr

6bn.APCKA AKAAEMUfr HA HAyKnTE

IAHCTI TvT 3A SAtKAHl/CT/lKA C UEHTbp nO TPAKOrof4r,,ftpOO, AnEKCAHAbP OOr"
Cotpr.rx 1000, yn. Mocxoecxa 45, ren./gar<c: +359 2 980 62 9'/, e-nail tbel@b:SlLpt1;fudjes,bg

Co$ux, 15 nrafr 2017 r.

YsaNaeNaa npo$. Koena,

yBa)KaeMH KOJIe|I4 I4 fOCTII,

MHoro MrI e npl4-srHo AaBu qecrl4Tt 75-roAuurH4rla\-a or ocHoBaBaHero Ha
Baurlrq r4Hcrr4Tyr - eAFro or Hafr-crapr4Te HayrrHH 3BeFra Ha BurapcKara
aKal.el{ufl Ha HayKI4Te. AHerx[trflT rc5utefi e noBoA KaKTo 3a paBHocMerKa,
TaKav 3a |iofJreA HanpeA, Kor4To or cBor crpaHa npeArr3Br4KBar ldpa4oar,u
3afpI4x{eHocT.

B cBoero rpr,rr{erBtprBeKoBHo cbqecrByBaHe l4ucrutyrnt 3a
6rmapcxl{ e3LrK e AoKa3aJr 3Harll4Mocrra cr,I Karo cBeroBeH ueHTbp Ha
e3HKoBeAcKara 6rnrapzcrr4Ka. llpuuocure Ha yLreHr4Te or H.f,KoJIKo
reHepaIIVlI B oSlacrra Ha Al4axpoHHara 14 cr4FrxpoHHara JrtrHrBlrcrr4Ka
x{anoHI4par [o3HaFII4ero 3a r4cropvflTa ua 6urapeKnfl e3rzK z HefoBoro
c6BpeMeHHO pa3BI4TI4e KaTO npeceqHa TOrrKa Ha BT,TperxHo[przc6rrll4
paseofrHIz reIlAeHIII4I4 I4 BbHruHr4 KynrypHrr Bib3Aefrctsuq. Te pasr<pprBar
Sorarcreoro Ha 6urapcrzre nvaneKTvr, vr3fl.onrBar rl4rrorrofnrrHoro v
vrt vrBr4[yaJrHoro B 6urapcxz-a e3r4KoB crpofi cnprMo poAc'fBeHr4 LI

HepoIcrBeHI4 e3I4III4, HaCOrrBar npeAI{3BI4KareJICTBara Ha HoBIrre
TexHoJIorI{I4 KbM pa3LxvrpflBaHe Ha rpaAr4rlr4oHr{r{Te SznonoruqecKa
MeroArr c re3l4 Ha KoMrrrortpl{ara Jrr4HrBrrcrr4Ka. Bczqxo roBa AaBa
ocHoBaHr4e 3a 3acnyxreHa fopAocT r4 paAocT.

clrqenpeMeHHo ro6prre.sr e noBoA Aa ce Mvrcrrr4 3a 56Ae[]ero Ha
Zucrrzryra ga SurapcKr4 e3HK r{ HayrrHara 6.sttapvrcruKa B ycnoBr{ flTa Ha
cbBpeMeHHr4-s CB-ST. A rO 3aBr4etr OT peAr4ua $ar<ropz z o6crorrencrBa. L(e
clroMeHa caMo H.rrKoLI: orHorrleHvrflTa MexrAy HayKa z o6rqecrBo, Mex{Ay
Syu4aueHTaJIHr4 I4 npl4noxHz H3crle ABa.uvrfl., M-scroro Ha perzoHanulrre



r{3cneAoBarelcK}r TeMaTrrKr{ B cTpeMr{TenHo rno6alll43vrpanJuTa ce Hayr{Ha
cpeAa. OcoSeno BaN(Ha e o6a.re Btr3vrfl-ra Ha 6snrapcKrrre AibpxaBHr4r\vr 3a

6rlrapcrara HayKa npe3 ABaAecer rr n:bpBoro croJlerl4e 14 rIo-creUI4aJIHo 3a

TVs, [flnoBe oT l]et{, Kotr{To ca SoryctrpaHr B:bpxy HaIII4oHanHo 3HarlrrMa

npoSleuarura. 3a XarocT rloBerleTo oT us6poeunre Sar<ropra He

ynecH-rlBaT Mvrcr4flTa Ha Llucttlnyta 3a 6:snrapcru e3I4K, r<ofiro lzl'rLa

HeJreKaTa sal.aqa Aa 3aAT,pXrr AOCTI4|HaTI4Te HayqHn no3IIIIUII4 I{ He CaMO Aa
3afla3]/I III4AepCKaTa ev ponf, B pa3BI4TI{eTO Ha e3I'IKOBeACKaTa

6rnrapzcrvrKa, Ho v Aa oTcrotBa Mflcroro Ha 'ra3r4 HayqHa oSnacr e
eBp on efi c Kara 14 c B ero B H ara xyM aH vrr apvcrvKa.

Or zuero uaVlltcruryra 3a Sanr<anracrl4Ka c I-{eHrrp rlo rpaKoflorl4.s
r,r oT cBoe I4Me r4cKpeHo fIoxeJIaBaM Ha pSKOBOACTBOTO 14 Ha IIeIII4g C6CTaB

11afiucturyra aa 6rnrapcKrr e3r4K cprrv I4 BA:bxHoBeHI4e 3a oct'ulecrB.f,BaHe
Ha Ta3kI OTfOBOpHa MkIQLIfl, KaTO I{3pa3tBaM HalrraTa foroBHocT 3a

cbTpyAHI4r{eCTBO 14 noAKpena.
r{ecrur [pa3HrrK,

nocruxtenra-fl!
cr<r,ilr rolerz! Kpeuro 3ApaBe z HoBrr TBoprIecKI4

llpo6. Aun AnercaHAibp Kocroe
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