
Протокол № 11 

от дистанционно заседание на Научния съвет  

на Института за български език, проведено на 18 и 19 май 2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Приемане за печат на монографичен труд на гл. ас. д-р Магдалена 

Абаджиева, изработен в рамките на проект по Националната програма „Млади 

учени и постдокторанти“.  

2. Предложение на СКЛ за финансиране на проект по Механизъм за свързване 

на Европа. 

3. Междинен отчет за изпълнението на проекта „Интерактивна кулинарна 

карта на българската езикова територия“, финансиран от ФНИ. 

4. Предложения за външни рецензенти на проект на СКЛ. 

5. Работна програма на Даниел Томов за специализация в СЕ. 

6. Обяснителна бележка на проф. Мария Китанова във връзка със 

зачисляването на специализанта Даниел Томов. 

 

Проф. д-р Елка Мирчева обяви следната процедура за провеждане на 

дистанционното заседание: 

1. Регистрация, отправяне на въпроси и мнения – до 24 ч. на 18 май (понеделник). 

2. Отговор на възникнали въпроси – до 12 ч. на 19 май (вторник). 

3. Гласуване на предложенията – от 12 ч. на 19 май. 

За дистанционното заседание се регистрираха всички членове на Научния съвет: проф. 

д-р Е. Мирчева, проф. д.ф.н. М. Стаменов, проф. д-р Св. Коева, проф. д.ф.н. М. 

Цибранска, проф. д.ф.н. А. Чолева, проф. д-р Д. Благоева, проф. д-р С. Колковска, доц. 

д-р Т. Александрова, доц. д-р М. Томов, проф. д-р М. Китанова, доц. д-р М. Витанова, 

доц. д-р В. Мичева, доц. д-р Хр. Дейкова, проф. д-р Сл. Керемидчиева, проф. д-р Л. 

Антонова, доц. д-р А. Кочева, доц. Я. Милтенов. 

 

По първа точка от дневния ред: 

В рамките на проект по Националната програма „Млади учени и 

постдокторанти“ гл. ас. д-р Магдалена Абаджиева е изработила монографичен 

труд на тема „Българско-италиански ръкописен речник на отец Маурицио от 

1845 г.“, който е бил обсъден на разширено заседание на СИБЕ. В резултат на 

обсъждането СИБЕ предлага на Научния съвет трудът на гл. ас. д-р М. 

Абаджиева да бъде приет за печат с логото на Института за български език. 

Бяха изказани мнения от членовете на Научния съвет в подкрепа на труда. 

 

 



По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

Приема за печат монографичния труд на гл. ас. д-р Магдалена Абаджиева 

„Българско-италиански ръкописен речник на отец Маурицио от 1845 г.“. 

 

След гласуването по т. 1 проф. д-р Св. Коева направи процедурно 

предложение решенията по т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 да бъдат гласувани 

едновременно. Процедурното предложение беше прието единодушно. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Членовете на Научния съвет се запознаха с предложението на Секцията по 

компютърна лингвистика за участие в проекта Семантични езикови модели 

(MULTIlingual language MOdels as REsources, MULTIMORE), финансиран от 

Изпълнителната агенция за иновации и мрежи. Механизъм за свързване на 

Европа. 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява предложението на Секцията по компютърна лингвистика за 

участие в проекта „Семантични езикови модели (MULTIlingual language 

MOdels as REsources, MULTIMORE)“, финансиран от Изпълнителната 

агенция за иновации и мрежи. Механизъм за свързване на Европа. 

 

По трета точка от дневния ред: 

След приключилия първи етап от разработването на проекта „Интерактивна 

кулинарна карта на българската езикова територия“, финансиран от ФНИ, 

ръководителят на проекта доц. д-р А. Кочева от СБДЛГ представи междинния 

отчет за одобрение от Научния съвет. 

 

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява междинния отчет на проекта „Интерактивна кулинарна карта 

на българската езикова територия“, финансиран от ФНИ, представен от 

ръководителя доц. д-р А. Кочева. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

Във връзка с приключването на проекта „Семантична мрежа с широк спектър 

от семантични релации“, финансиран от ФНИ, е постъпило предложение от 



СКЛ за одобряване на двама външни рецензенти от Софийския университет – 

проф. д-р Йовка Тишева и доц. д-р Екатерина Търпоманова. 

 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява проф. д-р Йовка Тишева (СУ) и доц. д-р Екатерина 

Търпоманова (СУ) за рецензенти на проекта „Семантична мрежа с широк 

спектър от семантични релации“, финансиран от ФНИ.  

 

По пета точка от дневния ред: 

Д-р Даниел Томов е представил работната си програма за специализация в 

Секцията по етнолингвистика на тема „Фразеологизми, представящи 

концептуалното поле на емоциите в балканските езици“ със срок за 

изпълнение 12 месеца и наставник проф. д-р Мария Китанова. 

 

По т. 5 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява работната програма на д-р Даниел Томов за специализация в 

Секцията по етнолингвистика на тема „Фразеологизми, представящи 

концептуалното поле на емоциите в балканските езици“ със срок за 

изпълнение май 2020 г. – май 2021 г. и с наставник проф. д-р Мария 

Китанова. 

 

По шеста точка от дневния ред: 

Членовете на Научния съвет приеха за сведение обяснителната бележка от 

проф. д-р Мария Китанова по повод специализацията на д-р Даниел Томов. 

 

Поради изчерпване на дневния ред проф. д-р Елка Мирчева обяви края на 

дистанционното заседание. 

 

18 – 19.05.2020 г.                                                                       Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 

                                                                                                     Председател на НС: 

  (проф. д-р Е. Мирчева) 

 


