
Протокол № 25 

от заседание на Научния съвет на Института за български език, 

проведено на 20 ноември 2020 г. 
 

Дневен ред: 

1. Предложения за разширени звена за обсъждане на проекти (СКЛ, СБЛЛ, 

СОСЕ). 

2. Приемане за печат на дисертационния труд на проф. д.ф.н. М. Стаменов. 

3. Приемане на отчет за приключил тригодишен проект (СИБЕ). 

4. Приемане за печат на сборника в чест на 140 години от рождението на акад. 

Стефан Младенов. 

5. Предложение за съвместен проект със Словакия. 

6. Доклад за проведена защита за придобиването на образователната и научна 

степен „доктор“ (СТТ). 

7. Разни. 

 

Присъстват 15 членове на НС: проф. д-р Е. Мирчева, проф. д.ф.н. М. Стаменов, 

проф. д.ф.н. М. Цибранска-Костова, проф. д-р Св. Коева, 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 Хр. Дейкова, доц. д-р В. Мичева, доц. д-р А. Кочева, проф. д-р 

Сл. Керемидчиева, проф. д-р М. Китанова, доц. д-р М. Витанова. 

Присъстват без право на глас: гл. ас. д-р Цв. Димитрова, гл. ас. д-р И. Кунева. 

Отсъстват двама членове на НС: проф. д-р Л. Антонова-Василева, доц. д-р Я. 

Милтенов. 

 

По първа точка: 

Във връзка с обсъждането на резултатите от изпълнението на проекта „Семантични ресурси 

и програми за обработка на езика: Булнет (и Фреймнет)“ (2017 – 2020) Секцията по 

компютърна лингвистика предлага следния разширен състав: проф. д-р Лучия Антонова-

Василева, проф. д-р Диана Благоева-Стефанова, проф. д-р Славка Керемидчиева, проф. д-р 

Светла Коева, проф. д-р Сия Колковска, проф. д-р Максим Стаменов, проф. д-р Йовка 

Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Илияна Гаравалова, доц. 

д-р Иван Держански (Институт по математика и информатика), доц. д-р Марина Джонова 

(Софийски университет „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Ана Кочева-Лефеджиева, доц. 

д-р Петя Несторова (Университет за хранителни технологии), доц. д-р Екатерина 

Търпоманова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Катя Чаралозова, 

гл. ас. д-р Росица Декова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“).  

От Секцията по компютърна лингвистика е постъпило и още едно предложение за разширен 

състав – за обсъждането на проекта „Обогатяване на лингвистични ресурси с деривационно 

свързани несвободни фрази“ (2018 – 2020), изпълняван по ЕБР с Румънската академия: 

проф. д-р Светла Коева, проф. д.ф.н. Максим Стаменов, проф. д-р Йовка Тишева (Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Марина Джонова (Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“), доц. д-р Петя Несторова (Университет за хранителни 



технологии), доц. д-р Мая Влахова-Ангелова, доц. д-р Цветелина Георгиева, доц. д-р Калина 

Мичева-Пейчева, доц. д-р Надежда Костова, доц. д-р Христина Дейкова. 

Във връзка с предстоящото обсъждане на плановите теми на проф. д.ф.н. Максим Стаменов 

„Антоними и антонимия: противоположности в опита и езикови средства за тяхното 

изразяване“ (2018 – 2020) и „Тръпникът търпи и тръпне (лексикални значения, аргументни 

структури, падежни рамки и синтактични отношения за изразяване на тематичната роля 

Тръпник/Експериенцер)“ (2019 – 2020) е постъпило предложение за разширено научно звено 

със следния състав: от Секцията за общо и съпоставително езикознание – проф. д.ф.н. 

Максим Стаменов, гл. ас. д-р Цветана Димитрова, Ивелина Стоянова; от други секции на 

Института – проф. д-р Светла Коева, проф. д-р Сия Колковска, проф. д-р Диана Благоева-

Стефанова, доц. д-р Татяна Александрова, проф. д-р Мария Китанова, доц. д-р Калина 

Мичева-Пейчева. 

От Секцията за българска лексикология и лексикография е  постъпило предложение за 

разширен състав на звеното за обсъждане на резултатите от проекта „Българско-словашката 

междуезикова омонимия в контекста на славянските езици“ (2018 – 2020): проф. д-р Сия 

Колковска, проф. д-р Диана Благоева-Стефанова, доц. д-р Цветелина Георгиева, доц. д-р 

Илияна Гаравалова, доц. д-р Йоанна Кирилова. 

Всички постъпили предложения бяха одобрени. 

По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

1.1. Утвърждава разширения състав на СКЛ за обсъждането на проекта „Семантични 

ресурси и програми за обработка на езика: Булнет (и Фреймнет)“ (2017 – 2020): 

проф. д-р Лучия Антонова-Василева, проф. д-р Диана Благоева-Стефанова, проф. 

д-р Славка Керемидчиева, проф. д-р Светла Коева, проф. д-р Сия Колковска, проф. 

д-р Максим Стаменов, проф. д-р Йовка Тишева (Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“), доц. д-р Илияна Гаравалова, доц. д-р Иван Держански 

(Институт по математика и информатика), доц. д-р Марина Джонова (Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Ана Кочева-Лефеджиева, доц. д-р 

Петя Несторова (Университет за хранителни технологии), доц. д-р Екатерина 

Търпоманова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Катя 

Чаралозова, гл. ас. д-р Росица Декова (Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“). 

1.2. Утвърждава разширения състав на СКЛ за обсъждането на проекта „Обогатяване 

на лингвистични ресурси с деривационно свързани несвободни фрази“ (2018 – 

2020), изпълняван по ЕБР с Румънската академия: проф. д-р Светла Коева, проф. 

д.ф.н. Максим Стаменов, проф. д-р Йовка Тишева (Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“), доц. д-р Марина Джонова (Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“), доц. д-р Петя Несторова (Университет за хранителни 

технологии), доц. д-р Мая Влахова-Ангелова, доц. д-р Цветелина Георгиева, доц. д-

р Калина Мичева-Пейчева, доц. д-р Надежда Костова, доц. д-р Христина Дейкова. 

1.3. Утвърждава разширения състав на СОСЕ за обсъждане на плановата тема на 

проф. д.ф.н. Максим Стаменов „Антоними и антонимия: противоположности в 

опита и езикови средства за тяхното изразяване“ (2018 – 2020): проф. д.ф.н. Максим 

Стаменов, проф. д-р Светла Коева, проф. д-р Сия Колковска, проф. д-р Диана 



Благоева-Стефанова, доц. д-р Татяна Александрова, проф. д-р Мария Китанова, 

доц. д-р Калина Мичева-Пейчева. 

1.4. Утвърждава разширения състав на СОСЕ за обсъждане на плановата тема на 

проф. д.ф.н. Максим Стаменов „Тръпникът търпи и тръпне (лексикални значения, 

аргументни структури, падежни рамки и синтактични отношения за изразяване на 

тематичната роля Тръпник/Експериенцер)“ (2019 – 2020): проф. д.ф.н. Максим 

Стаменов, проф. д-р Светла Коева, проф. д-р Сия Колковска, проф. д-р Диана 

Благоева-Стефанова, доц. д-р Татяна Александрова, проф. д-р Мария Китанова, 

доц. д-р Калина Мичева-Пейчева. 

1.5. Утвърждава разширения състав на СБЛЛ за обсъждане на проекта „Българско-

словашката междуезикова омонимия в контекста на славянските езици“ (2018 – 

2020): проф. д-р Сия Колковска, проф. д-р Диана Благоева-Стефанова, доц. д-р 

Цветелина Георгиева, доц. д-р Илияна Гаравалова, доц. д-р Йоанна Кирилова. 

 

По втора точка: 

Проф. д.ф.н. М. Стаменов предлага на Научния съвет да приеме за печат като издание на 

Института за български език дисертацията му за степента „доктор на науките“ на тема 

„Език, когнитивни структури и структура на съзнанието“, защитена през април 2016 г. Трите 

рецензии и четирите становища на специалисти по тематиката на дисертацията са 

публикувани на страницата на Института, както и авторефератът. Предложението беше 

прието. 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

Приема за печат с логото на Института за български език дисертационния труд на 

проф. д.ф.н. Максим Стаменов за придобиване на степента „доктор на науките“ на 

тема „Език, когнитивни структури и структура на съзнанието“. 

 

По трета точка: 

Секцията за история на българския език е представила подробен отчет по проекта „Езикови 

ресурси от оригинални произведения на Българското средновековие“ (2018 – 2020). Отчитат 

се множество публикации, сред които два монографични труда. Рецензенти на проекта са 

гл. ас. д-р Цветана Димитрова и проф. д-р Мария Китанова.  

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

Приема плановия колективен проект на СИБЕ „Езикови ресурси от оригинални 

произведения на Българското средновековие“ (2018 – 2020) за успешно завършен. 

 

По четвърта точка: 

Постъпило е предложение сборникът „Българският език – исторически и съвременни 

аспекти. Сборник в чест на 140 години от рождението на акад. Стефан Младенов“ да бъде  



приет за печат като издание на Института. Сборникът е рецензиран от проф. д.ф.н. М. 

Стаменов и проф. д-р М. Китанова. 

 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

 

Приема за печат с логото на Института сборника „Българският език – исторически и 

съвременни аспекти. Сборник в чест на 140 години от рождението на акад. Стефан 

Младенов“ с главен редактор проф. д-р Лучия Антонова-Василева. 

 

 

По пета точка: 

Проф. М. Китанова даде подробна информация за проекта „Духовни ценности и 

традиционна култура“, който ще се изпълнява в рамките на две години от сътрудници на 

Секцията по етнолингвистика и Секцията за история на българския език съвместно с колеги 

от Института по славистика „Ян Станислав“ към Словашката академия на науките. 

По т. 5 Научният съвет РЕШИ: 

Приема включването на проекта „Духовни ценности и традиционна култура“ в 

научноизследователския план на Института за български език. Проектът се 

изпълнява съвместно с Института по славистика „Ян Станислав“ към Словашката 

академия на науките с 2-годишен срок. Ръководител на екипа от българска страна е 

проф. д-р Мария Китанова. 

По шеста точка: 

Научният съвет прие за сведение доклада за успешно проведената защита на 

дисертационния труд на Адриана Христова за придобиване на научната и образователна 

степен „доктор“. 

По седма точка: 

Членовете на Научния съвет обсъдиха отчитането на участието в конференцията в чест на 

акад. Стефан Младенов. Поради невъзможността да се проведе конференцията, следва да 

се отчита само подаденият доклад като публикация, но не и участие в научен форум. 

 

Поради изчерпване на дневния ред проф. д-р Е. Мирчева закри заседанието на Научния 

съвет. 

 

20.11.2020 г.                                                                   Председател на НС: 

(проф. д-р Е. Мирчева) 

                                                                                         Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 


