
Протокол № 5  

от заседание на Научния съвет  

на Института за български език, проведено на 05.03.2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Приемане на Научноизследователския план на Института за български език „Проф. 

Л. Андрейчин“ за 2020 – 2022 г. 

2. Разни. 

 

Присъстващи: 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, доц. д-р М. Витанова, проф. д-р Сл. Керемидчиева, доц. 

д-р А. Кочева, проф. д-р Л. Антонова, доц. д-р В. Мичева, доц. д-р Хр. Дейкова; 

Отсъстващи: проф. д-р Е. Мирчева, проф. д-р М. Китанова, доц. д-р Я. Милтенов. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Проф. М. Стаменов даде думата на научния секретар доц. Хр. Дейкова да представи 

Научноизследователския план на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ за 

2020 – 2022 г. 

Доц. Хр. Дейкова представи плана за дейността на Института през следващия тригодишен 

период, като беше изтъкната промяната в структурата на представяне на научните проекти. 

Доц. Т. Александрова повдигна въпроса за включването на сътрудници на Института, които 

са в командировка или в неплатен отпуск, в плана като участници в проекти. Когато 

извършват дейности по планови проекти, е възможно те да се включват като участници, като 

в скоби трябва да се уточнява статутът им. 

По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

Приема Научноизследователския план на Института за български език „Проф. Л. 

Андрейчин“ за 2020 – 2022 г. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Проф. М. Стаменов информира членовете на Научния съвет, че е постъпило заявление от 

проф. А. Чолева за промяна на заглавието на планов колективен проект на Секцията по 

ономастика. Темата „Съвременната българска антропонимна система (мода на личните 

имена в българските градове)“ се променя, като заглавието става „Мода на личните имена в 

българските градове“.  



Проф. М. Стаменов представи заявлението на проф. М. Цибранска за включване в плана на 

Института за 2020 г. на нейното участие в проекта „Изкуства, литература и власт в 

контактните зони (православие и ислям; православие и католицизъм). Прославата на властта 

срещу оспорването на властта“.  

Проф. М. Стаменов представи и отчета на проф. И. Карачорова за нейната работа до 

момента, който тя представя във връзка с навършването на пенсионна възраст.  

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

2.1. Заглавието на плановата колективна тема на Секцията по ономастика 

„Съвременната българска антропонимна система (мода на личните имена в 

българските градове)“ да бъде променено на „Мода на личните имена в българските 

градове“. 

2.2. Одобрява включването в плана на Института за 2020 г. на участието на проф. М. 

Цибранска в проекта „Изкуства, литература и власт в контактните зони (православие 

и ислям; православие и католицизъм). Прославата на властта срещу оспорването на 

властта“. 

2.3. Приема отчета за извършената работа от проф. И. Карачорова във връзка с 

навършването на пенсионна възраст.  

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

05.03.2020 г.                                                                    Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 

                                                                                         Зам.-председател на НС: 

(проф. д.ф.н. М. Стаменов) 


