
Протокол № 14 

от дистанционно заседание на Научния съвет  

на Института за български език, проведено на 19 юни 2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Приемане за печат на сборника Semantic Network Enriched with a Variety of 

Semantic Relations. 

2. Приемане на конспект за докторантски минимум по общо и сравнително 

езикознание (математическа лингвистика) към СКЛ. 

3. Приемане на промени в редакционната колегия на списание „Български 

език“. 

4. Решение за командироване на преподаватели по български език в чужбина.  

5. Разни. 

 

В дистанционното заседание участваха: 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, проф. д-р М. Китанова, доц. 

д-р М. Витанова, проф. д-р Сл. Керемидчиева, проф. д-р Л. Антонова, доц. д-р А. Кочева, 

доц. д-р Я. Милтенов. 

В заседанието на Научния съвет не участваха доц. д-р М. Томов и доц. д-р В. Мичева. 

 

По първа точка от дневния ред: 

В рамките на проекта „Семантична мрежа с широк спектър от семантични 

релации“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, e създаден сборник със 

студии на английски език, озаглавен Semantic Network Enriched with a 

Variety of Semantic Relations. Сборникът се състои от предговор и три студии и 

се предлага за печат с логото на Института за български език. Приложени са 

две положителни рецензии: от проф. д-р Йовка Тишева и от доц. д-р 

Екатерина Търпоманова. 

 



По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

Приема за печат с логото на Института за български език сборника 

Semantic Network Enriched with a Variety of Semantic Relations. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Във връзка с предстоящия изпит на докторантката Виктория Петрова Секцията 

по компютърна лингвистика е разгледала и актуализирала Конспекта за 

докторантския минимум по общо и сравнително езикознание (математическа 

лингвистика) и го предлага за одобрение от Научния съвет. 

 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

Приема актуализирания Конспект за докторантски минимум по общо и 

сравнително езикознание (математическа лингвистика) към Секцията по 

компютърна лингвистика. 

 

По трета точка от дневния ред: 

От главния редактор на списание „Български език“ доц. д-р Т. Александрова са 

постъпили следните предложения за промени в редакционната колегия: проф. 

д-р Св. Коева да бъде освободена от редакционната колегия по собствено 

желание и проф. д-р Д. Благоева да бъде избрана за заместник главен редактор. 

След уточнение от проф. д-р Св. Коева бяха прецизирани датите. Промените 

бяха одобрени от членовете на Научния съвет. 

 

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

3.1. Освобождава проф. д-р Св. Коева от длъжността заместник главен 

редактор на списание „Български език“, смятано от 30.06.2020 г. 

3.2. Избира проф. д-р Д. Благоева за заместник главен редактор на 

списание „Български език“, смятано от 01.07.2020 г. 



3.3. Освобождава проф. д-р Св. Коева от състава на редакционната 

колегия на списание „Български език“, смятано от 31.12.2020 г. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

От гл. ас. д-р Н. Паскалев (ССБЕ) и гл. ас. д-р М. Михайлова-Паланска (СТТ) 

са постъпили заявления, с които са декларирали желанието си да бъдат 

командировани като лектори по български език в чужбина и за следващата 

академична година (2020/2021). Заявленията са съгласувани с ръководителите 

на ССБЕ и СТТ. 

 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

4.1. Командирова гл. ас. д-р Николай Паскалев като лектор по български 

език, литература и култура в Букурещкия университет през учебната 

2020/2021 г. 

4.2. Командирова гл. ас. д-р Миглена Михайлова-Паланска като лектор 

по български език и литература в Университета „Коменски“ в 

Братислава през учебната 2020/2021 г. 

 

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

дистанционното заседание. 

 

 

19.06.2020 г.                                                                             Протоколирал: 

(И. Кунева) 

                                                                                                   Председател на НС: 

(проф. д-р Елка Мирчева) 


