
Протокол № 21 

от заседание на Научния съвет на Института за български език, 

проведено на 28 септември 2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Обсъждане на проектни предложения за участие в обявения конкурс за 

фундаментални научни изследвания на ФНИ (предложения на СКЛ и СЕ). 

2. Обсъждане на предложения за награда на БАН в областта на хуманитарните 

науки (за значима монография в България и чужбина: индивидуална или 

колективна). 

3. Удължаване срока за изпълнение на проекти по ЕБР с Полша (проекти на 

СБЛЛ и СТТ). 

4. Отчет на доц. д-р Катя Чаралозова. 

5. Предложение на директора на Института за български език за продължаване 

на трудовия договор на доц. д-р Катя Чаралозова. 

6. Разни. 

 

Присъстват 14 членове на НС: проф. д-р Е. Мирчева, проф. д.ф.н. М. 

Стаменов, проф. д-р Св. Коева, проф. д.ф.н. М. Цибранска-Костова, проф. 

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

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

проф. д-р Сл. Керемидчиева, проф. д-р Л. Антонова-Василева, доц. д-р Я. 

Милтенов. 

Присъстват без право на глас: доц. д-р Р. Станчева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова. 

Отсъстват 3 членове на НС: доц. д-р Хр. Дейкова, доц. д-р В. Мичева, доц. д-р 

А. Кочева. 

 

По първа точка: 

Проф. Св. Коева представи проектното предложение на Секцията по 

компютърна лингвистика „Обогатяване на семантичната мрежа Уърднет с 

концептуални фреймове“ за участие в конкурса на ФНИ за фундаментални 

научни изследвания. Проектът е продължение на друг, току-що приключил 

проект, финансиран от ФНИ, като се предвижда надграждане на резултатите в 

теоретичен и в практически план.   

Проф. М. Китанова представи проектното предложение на Секцията за 

етнолингвистика „Библеизмите в българската фразеология (изследване върху 

речта на българите)“ за участие в конкурса на ФНИ за фундаментални научни 

изследвания, като подчерта изследователската работа, която не е извършвана 

до момента. 



И двете проектни предложения бяха единодушно приети от членовете на 

Научния съвет. 

За сведение на членовете на Научния съвет проф. Е. Мирчева обяви 

намерението на трите издания на Института – сп. „Български език“, сп. 

„Балканско езикознание“ и поредицата „Известия на Института за български 

език“, да кандидатстват за финансиране на научна периодика по линия на 

ФНИ. 

По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

1.1. Одобрява проектното предложение на Секцията по компютърна 

лингвистика „Обогатяване на семантичната мрежа Уърднет с 

концептуални фреймове“ с ръководител проф. д-р Светла Коева за 

участие в конкурса на ФНИ за фундаментални научни изследвания.  

1.2. Одобрява проектното предложение на Секцията за етнолингвистика 

„Библеизмите в българската фразеология (изследване върху речта на 

българитe)“ с ръководител проф. д-р Мария Китанова за участие в 

конкурса на ФНИ за фундаментални научни изследвания. 

 

 

По втора точка: 

Проф. Е. Мирчева представи двете постъпили предложения, от които 

Институтът трябва да избере своята номинация за награда на БАН в областта 

на хуманитарните науки (за значима монография в България и чужбина: 

индивидуална или колективна). Първото постъпило предложение е от 

Секцията по компютърна лингвистика – колективната монография Towards a 

Semantic Network Enriched with a Variety of Semantic Relations (ред. Светла 

Коева), която представя резултатите от проекта „Семантична мрежа с широк 

спектър от семантични релации“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“. 

Второто предложение е от Секцията за съвременен български език – 

колективната монография „Езиковитe нагласи на днешните българи. Езикови 

нагласи, езиково поведение и кодификацията на книжовните норми днес“, 

която представя резултатите от проекта „Изследване на обществените нагласи 

и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като 

фактор при кодификацията на нормите му“, финансиран от Фонд „Научни 

изследвания“.  

По предложение на проф. Е. Мирчева, единодушно одобрено от членовете на 

Научния съвет, гласуването се проведе тайно. 

За първото предложение (на Секцията по компютърна лингвистика) гласуваха 

9 членове на Научния съвет, а за второто предложение (на Секцията за 

съвременен български език) – 4 членове. 



По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

Номинира книгата Towards a Semantic Network Enriched with a Variety of 

Semantic Relations (ред. Светла Коева) за наградата на БАН за значима 

монография в областта на хуманитарните науки. 

 

По трета точка: 

Във връзка с подписано споразумение между БАН и ПАН за продължаване на 

срока на текущите проекти по ЕБР с Полша до 30.06.2021 г. са внесени две 

предложения: от СБЛЛ – за удължаване срока на проекта „Съпоставително 

изследване на българска и полска фразеология“ с 6 месеца до 30.06.2021 г., и 

от СТТ – за удължаване срока на проекта „Онлайн библиография на 

славянското езикознание“ с 6 месеца до 30.06.2021 г.  

И двете предложения бяха приети единодушно. 

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

3.1. Удължава срока за изпълнение на съвместния българо-полски проект 

„Съпоставително изследване на българска и полска фразеология“ с 6 

месеца до 30.06.2021 г. 

3.2. Удължава срока за изпълнение на съвместния българо-полски проект 

„Онлайн библиография на славянското езикознание“ с 6 месеца до 

30.06.2021 г. 

 

По четвърта точка: 

Проф. Е. Мирчева представи отчета на доц. д-р К. Чаралозова за извършената 

от нея работа във връзка с навършването на пенсионна възраст, който беше 

приет без възражения. 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

Приема отчета на доц. д-р Катя Чаралозова за извършената от нея работа 

във връзка с навършването на пенсионна възраст. 

 

По пета точка: 

Проф. Е. Мирчева представи предложението на директора на Института 

проф. Л. Антонова-Василева трудовият договор на доц. К. Чаралозова да бъде 

продължен с една година във връзка с изпълнението на задачи по проекти на 

Секцията за съвременен български език. Постъпил е и протокол от заседание 

на ССБЕ с решение в подкрепа на предложението. 



При проведеното тайно гласуване 10 членове на Научния съвет гласуваха ЗА 

предложението, 2 ПРОТИВ и 1 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  

По т. 5 Научният съвет РЕШИ: 

Приема предложението на директора на Института за български език 

трудовият договор на доц. д-р Катя Чаралозова да бъде продължен с една 

година. 

 

По шеста точка: 

Проф. А. Чолева представи предложението за нов член на редакционната 

колегия на сп. „Балканско езикознание“ – д-р Корина Лешбер от Института за 

лингвистични и интеркултурни изследвания в Берлин (Германия), и мотивите 

за него. 

Членовете на Научния съвет се изказаха положително по предложението и 

единодушно го одобриха. 

Доц. Т. Александрова и доц. Р. Станчева (ръководител на предлаганата 

тема) представиха предложението за нова тема в научноизследователския 

план: „Нормативна граматика на българския език. Етап 2“. 

Предложението на ССБЕ беше единодушно прието. 

По т. 6 Научният съвет РЕШИ: 

6.1. Одобрява предложението за нов член на редакционната колегия на сп. 

„Балканско езикознание“ – д-р Корина Лешбер от Института за 

лингвистични и интеркултурни изследвания в Берлин (Германия). 

6.2. Приема включването на нова тема в научноизследователския план на 

Института за български език: „Нормативна граматика на българския 

език. Етап 2“ с ръководител доц. д-р Р. Станчева и участници: проф. д-р 

В. Малджиева, доц. д-р Т. Александрова, доц. д-р К. Чаралозова, доц. д-р 

М. Томов, гл. ас. д-р Н. Паскалев, гл. ас. д-р И. Стоилова, гл. ас. д-р И. 

Кунева, ас. М. Стойчева, д-р Ж. Златева, Л. Желева. Срок за изпълнение: 

01.10.2020 – 30.09.2023 г.  

 

Поради изчерпване на дневния ред проф. Е. Мирчева закри заседанието на 

Научния съвет. 

 

30.09.2020 г.                                                                           Председател на НС: 

(проф. д-р Е. Мирчева) 

                                                                                                 Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 


