
Протокол № 16 

от заседание на Научния съвет на Института за български език, 

проведено на 6 юли 2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Приемане на обсъдени трудове от научноизследователския план. 

2. Приемане на нова тема в плана на Института (СБЛЛ по ЕБР с Полша). 

3. Промяна в състава на екипа на проект в СКЛ. 

4. Разни. 

 

Присъстващи членове на НС: проф. д-р Е. Мирчева, проф. д.ф.н. М. Стаменов, проф. д-р 

Св. Коева, проф. д.ф.н. А. Чолева, проф. д-р С. Колковска, проф. д-р Д. Благоева, проф. 

д-р М. Китанова, доц. д-р М. Витанова, доц. д-р М. Томов, доц. д-р Хр. Дейкова, проф. 

д-р Л. Антонова, доц. д-р А. Кочева, доц. д-р В. Мичева, доц. д-р Я. Милтенов (участва 

в заседанието от т. 2). 

Проф. д.ф.н. М. Георгиева, гл. ас. д-р Е. Петкова, гл. ас. д-р И. Кунева. 

 

Отсъстващи: проф. д.ф.н. М. Цибранска, проф. д-р Сл. Керемидчиева, доц. д-р Т. 

Александрова.  

 

По първа точка от дневния ред: 

Проф. Е. Мирчева запозна членовете на Научния съвет с постъпилите 

материали от проведените обсъждания на планови проекти от 

научноизследователския план на Института за български език – 

индивидуалната тема на проф. М. Георгиева „Метаезик и пунктуация“, 

индивидуалната тема на проф. М. Цибранска „Прохирон – Закон градски. 

Юридическото наследство на православното славянство“ и индивидуалната 

тема на доц. Г. Митринов „Езикови свидетелства за българския характер на 

населението в Южните Родопи и Западна Тракия през XVI в. (Част II. 

Гюмюрджинско, Дедеагачко, Димотишко, Крумовградско, Ивайловградско)“. 

Членовете на Научния съвет направиха изказвания и по трите теми. 

По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

1.1. Приема индивидуалната тема на проф. М. Георгиева „Метаезик и 

пунктуация“ за успешно завършена. 

1.2. Приема труда на проф. М. Георгиева „Метаезик и пунктуация“ за 

печат с логото на Института за български език.  

1.3. Приема индивидуалната тема на проф. М. Цибранска „Прохирон – 

Закон градски. Юридическото наследство на православното 

славянство“ за успешно завършена. 



1.4. Приема труда на проф. М. Цибранска „Прохирон – Закон градски. 

Юридическото наследство на православното славянство“ за печат с 

логото на Института за български език.  

1.5. Приема индивидуалната тема на доц. Г. Митринов „Езикови 

свидетелства за българския характер на населението в Южните 

Родопи и Западна Тракия през XVI в. (Част II. Гюмюрджинско, 

Дедеагачко, Димотишко, Крумовградско, Ивайловградско)“ за 

успешно завършена. 

1.6. Приема труда на доц. Г. Митринов „Езикови свидетелства за 

българския характер на населението в Южните Родопи и Западна 

Тракия през XVI в. (Част II. Гюмюрджинско, Дедеагачко, Димотишко, 

Крумовградско, Ивайловградско)“ за печат с логото на Института за 

български език.  

 

По втора точка от дневния ред: 

Проф. Д. Благоева представи предложението за нов проект за двустранно 

сътрудничество с Полша „Лексикални иновации в българския и полския език“ 

(2021 – 2023). Проектът беше одобрен единодушно. 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

Подкрепя предложението за съвместен българо-полски проект по ЕБР с 

Института по славистика (Полска академия на науките) на тема 

„Лексикални иновации в българския и полския език“ с тригодишен срок 

за изпълнение (2021 – 2023) и участници от Института за български език: 

проф. д-р Д. Благоева – ръководител, проф. д-р С. Колковска и проф. д-р 

Св. Коева. 

 

По трета точка от дневния ред: 

Във връзка с изпълнението на специфични задачи в рамите на проекта 

„Европейска лексикографска инфраструктура (European Lexicographic 

Infrastructure – ELEXIS)“ Секцията за компютърна лингвистика предлага към 

екипа на проекта да бъдат включени от 01.07.2020 година д-р Михаела 

Кузмова (Секция за българска лексикология и лексикография) и д-р Ивелина 

Стоянова (Секция по компютърна лингвистика).  Членовете на Научния съвет 

одобриха единодушно предложението. 

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява включването на д-р Михаела Кузмова (СБЛЛ) и д-р Ивелина 

Стоянова (СКЛ) към екипа на проекта „Европейска лексикографска 

инфраструктура (European Lexicographic Infrastructure – ELEXIS)“, 

смятано от 01.07.2020 г.  



По четвърта точка от дневния ред: 

Във връзка с проведената в СТТ предварителна защита на дисертационния 

труд на Адриана Христова на тема „Лингвистична характерисктика на 

българската философска терминология“ участниците в семинара единодушно 

са решили да предложат на Научния съвет да открие процедура за публична 

защита на труда. Представено е писмено становище от доц. д-р Лилия 

Манолова. Предлага се и Научно жури в състав: вътрешни членове – проф. 

д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова и доц. д-р Марияна Витанова (резервен 

член: доц. д-р Илияна Гаравалова); външни членове – доц. д-р Лилия 

Манолова от Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, доц. 

д-р Павлина Кънчева от Медицинския университет – София и доц. д-р 

Димитрина Лесневска от Университета за национално и световно стопанство – 

София (резервен член: доц. д-р Валентина Георгиева от Военната академия „Г. 

С. Раковски“ – София). 

Гл. ас. Е. Петкова отговори и на няколко уточняващи въпроса. 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

4.1. Открива процедура за публична защита на дисертационния труд на 

Адриана Христова на тема „Лингвистична характерисктика на 

българската философска терминология“. 

4.2. Утвърждава състава на Научното жури по защитата: вътрешни 

членове – проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова и доц. д-р Марияна 

Витанова (резервен член: доц. д-р Илияна Гаравалова); външни членове – 

доц. д-р Лилия Манолова от Югозападния университет „Неофит Рилски“ 

– Благоевград, доц. д-р Павлина Кънчева от Медицинския университет – 

София и доц. д-р Димитрина Лесневска от Университета за национално и 

световно стопанство – София (резервен член: доц. д-р Валентина 

Георгиева от Военната академия „Г. С. Раковски“ – София).  

 

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

заседанието. 

 

6 юли 2020 г.                                                                            Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 

                                                                                                     Председател на НС: 

  (проф. д-р Е. Мирчева) 


