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  Протокол № 6 

от дистанционно заседание на Научния съвет  

на Института за български език, проведено на 16 март 2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Представяне на проектни предложения на СКЛ, СЕ, СТТ за участие в конкурс на 

ФНИ за финансиране на проекти за двустранно сътрудничество между България и 

Русия 2019 – 2020 г. 

2. Представяне на проект на ССБЕ за целево финансиране от МОН. 

3. Информация за участие на главен асистент д-р Надежда Николова в проект на 

Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания. 

 

Участващи в заседанието членове на НС: проф. д-р Е. Мирчева, проф. д-р Св. Коева, проф. 

д.ф.н. М. Стаменов, проф. д.ф.н. М. Цибранска, проф. д.ф.н. А. Чолева, проф. д-р Д. 

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

А. Кочева, проф. д-р Л. Антонова, проф. д-р Сл. Керемидчиева, доц. д-р Хр. Дейкова; доц. 

д-р М. Томов, доц. д-р В. Мичева. 

 

 

По първа точка от дневния ред: 

Председателят на НС изпрати до членовете на НС бланките на следните проектни 

предложения за двустранното сътрудничество България – Русия: „Онтология на ситуациите 

за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване на български и 

руски“; „Теория и практика на аксиологичните изследвания на езика и речта в България и 

Русия: общочовешки универсалии и национална специфика на ценностите“; „Терминът във 

и извън специалния дискурс: механизми на преходността“. 

 

По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

1.1.  Подкрепя проектното предложение „Онтология на ситуациите за 

състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване на 

български и руски“ за участие в конкурса на ФНИ за финансиране на 

проекти за двустранно сътрудничество България – Русия (2019 – 2020 г.). 

1.2.  Подкрепя проектното предложение „Теория и практика на 

аксиологичните изследвания на езика и речта в България и Русия: 

общочовешки универсалии и национална специфика на ценностите“ за 

участие в конкурса на ФНИ за финансиране на проекти за двустранно 

сътрудничество България – Русия (2019 – 2020 г.). 

1.3.  Подкрепя проектното предложение „Терминът във и извън специалния 

дискурс: механизми на преходността“ за участие в конкурса на ФНИ за 
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финансиране на проекти за двустранно сътрудничество България – Русия 

(2019 – 2020 г.). 

 

По втора точка от дневния ред: 

Председателят на НС изпрати до членовете на НС проектното предложение на 

ССБЕ за целево финансиране от МОН: „Създаване на национална онлайн 

платформа за езикови ресурси. Онлайн правописен речник на българския език (I 

етап)“. 

 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

Подкрепя проектното предложение „Създаване на национална онлайн платформа за 

езикови ресурси. Онлайн правописен речник на българския език (I етап)“ за целево 

финансиране от МОН. 

 

 

По трета точка от дневния ред: 

Председателят на НС изпрати до членовете на НС служебна бележка, издадена на главен 

асистент д-р Надежда Николова, от Института по биоразнообразие и екосистемни 

изследвания в уверение на това, че д-р Николова е част от екип, разработващ темата 

„Етнокултурни и езикови аспекти на растенията в България“. Срокът на изпълнение на 

проекта е 2020 – 2022 г. 

 

По т. 3 Научният съвет прие за сведение представената информация. 

 

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

дистанционното заседание. 

 

 

 

16.03.2020 г. 

Протоколирал: 

(проф. д-р Елка Мирчева) 

 

 


