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На 16 и 17 юни, 2006 година във Великотърновския университет
“Св. св. Кирил и Методий” се проведе научната конференция “Състояние
и проблеми на българската ономастика в началото на XXI век”, която
премина под знака на 65-годишния юбилей на проф. дфн Людвиг Селимски.
Конференцията беше открита с доклада на доц. д-р Мария АнгеловаАтанасова (ВТУ) “Актуалните проблеми на българската ономастика в
началото на XXI век”, в който беше направена равносметка на постиженията в българската ономастика и бяха очертани перспективите за нейното
бъдещо развитие. Значими проблеми на съвременната ни наука бяха
засегнати от ст.н.с. д-р Димитрина Михайлова (ИБЕ при БАН) в доклада
“Семантични аспекти на етимологичния анализ в топонимията”, както
и в докладите на редица участници в конференцията. Един от най-актуалните въпроси, които стоят пред българската ономастика, беше разгледан
в доклада на ст.н.с. д-р Анна Чолева (ИБЕ при БАН) “Стандартизация на
географските имена в България”. Голям интерес предизвика също докладът
на ст.н.с. I ст. д-р Стоянка Кендерова (Народна библиотека “Св. св. Кирил
и Методий”, София) “Драгине/Драгане или Драгота, или как разчитаме
българските имена в документите на османотурски език”.
В конференцията взеха участие проф. дфн Людвиг Селимски, Катовице, Полша (“За произхода на няколко фамилни имена”), доц. д-р
Стефан Йорданов, ВТУ (“Проблеми на тракийската ономастика към
началото на XXI век”), гл. ас. д-р Стела Монева, ВТУ (“За един микроантропоним от историята на атинската демокрация”), доц. д-р Кирил
Кабакчиев, ВТУ (“Антропонимичните занимания на Константин Костенечки”), доц. д-р Красимира Колева, ШУ (“Редки антропоними на Балканите”), гл. ас. Марин Петков, ВТУ (“Някои предварителни наблюдения
върху семантиката на именните елементи в старовисоконемските и в
старобългарските славянски антропоними”), гл. ас. Петър Вълков, ЮЗУ
“Неофит Рилски” (“Игрословия с опорен компонент лично име”), доц. д-р
Пенка Радева, ВТУ (“Е ли Гаменка гаменка?”), ас. д-р Ния Радева, ВТУ
(“Лични имена с глаголна основа бъда в българската наименователна практика”), гл. ас. Маргарита Дончева, СУ (“Лични и фамилни имена в топонимията на тетевенските помашки села”), доц. д-р Тодор Моллов, ВТУ
(“Хрононимът Полерания”), Мариана Белнейска (“Еклезионимията като
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теоретичен проблем на българската ономастика”), ст. ас. Боряна Емилиянова, ВТУ (“Митонимът Драгайка в българската топонимия”), Светла
Дживтерева, ВТУ (“Тодоровата седмица – митопоетични рефлекси при
номинацията на дните”), ст. ас. Пело Михайлов, Аграрен университет,
Пловдив (“Топонимията в научното наследство на Анастас Иширков”),
гл. ас. д-р Анелия Петкова, ВТУ (“Диалектната лексика в топонимията
на Плевенско с оглед на нейния произход”), Надежда Г. Костадинова, ИБЕ
при БАН (“Старинни и диалектни думи в българската топонимия за ‘гора’
(по материали от Западна България”), доц. д-р Кирил Цанков, ВТУ
(“Проблеми на съвременната градска топонимия”), д-р Цанка Константинова и Румяна Недялкова, Народна библиотека “Св. св. Кирил и
Методий”, София (“От дружество “Радост” до дружество “Пощенска
марка” или ценностните ориентири на търновеца (за някои сдружения
във Велико Търново (1869 – 1941) и техните наименования”), доц. д-р
Анастасия Петрова, ВТУ (“За етимологията на едно регионално географско название”), Никола Намерански, Монтана (“Произход, първоначално значение и съдба на античното название Монтана”), д-р Румен
Сребранов, ИБЕ при БАН (“Балканско езиково влияние върху топонимията
от Благоевградска област”), д-р Николай Ненов, Исторически музей, Русе
(“Поглед към топонимията на Русенско”), ст.н.с. І ст. дфн Тодор Балкански,
ИБЕ при БАН (“Към онимията на гораните (косовските българи)”), д-р
Раки Бело, ВТУ (“Общ поглед към топонимията на няколко села от района
на Преспа в Албания”), ст.н.с., д-р Лиляна Димитрова-Тодорова, ИБЕз при
БАН (“Исторически и топонимични свидетелства за етногенезиса на
населението в с. Крепча, Поповско”).
В рамките на конференцията се проведе Кръгла маса на тема “Електронен архив картотека на българската топонимия”, на която бяха
обсъдени следните проблеми: състояние на топонимичните архиви (налични архивни единици, каталогизация, електронизация, достъпност, начин
на ползване); проекти на изследователските звена за електронен архив
на българската топонимия; топонимичните монографии – издирване и
издаване на неиздадените ръкописи, срокове за завършване и издаване;
белите петна на топонимичната карта на България и в диаспората; формули за интеграция и координация между изследователските звена и
ролята на Националния съвет на ономастичното общество в България
(НСООБ). НСООБ приветства усилията на Центъра по българска оно-
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мастика при ВТУ (ЦБО) за създаване на Национален електронен архив по
топонимия (НЕАТ). Работата в тази насока, започната през 2001г. на базата
на монографични изследвания за някогашните околии, е вече в доста напреднала фаза и заради усилията на ЦБО по издирване и издаване на неиздадените ръкописи (Великотърновско, Ардинско, Беленско, Дряновско, Пернишко, Брезнишко, Казанлъшко, Русенско и др.). Работата и на други изследователски звена в тази насока (научен проект на ШУ от 2004 г. и на ИБЕз
при БАН от 2005г.) създава реални условия за превръщане на тази научна
задача на ЦБО в приоритетна задача на българските ономасти. Беше взето
решение оперативните проблеми по създаването на НЕАТ да се решават
от Експертен съвет (ЕС), включващ представители на всички научни
центрове, които работят по този проблем. За председател на ЕС беше избран
видният български етимолог проф. дфн Л. Селимски, а за членове – ръководителите на съответните научни звена (М. Ангелова-Атанасова от ВТУ, Т.
Балкански и А. Чолева от ИБЕ при БАН). Остана открит въпросът за участието на другите центрове със значими ономастични архиви (ШУ, СУ, ЮЗУ,
ПУ), които нямаха представители, ангажирани с изграждането на НЕАТ.
Решението за създаването на ЕС е от изключително значение за бъдещето
на българската ономастика.
Боряна Емилиянова



Международният семинар по български език и култура за
чужденци към Великотърновския университет е утвърден център на чуждестранната българистика и партньор на Министерството на образованието
и науката като важно свързващо звено в поредицата държавна политика
за присъствието на българския език и култура зад граница – лекторати
по български език и култура в чуждестранни университети – езикова
практика в България – реализация на чуждестранни българисти. В последните години кръгът от желаещите да изучават и български език чужденци
значително се разшири поради все по-активното присъствие на страната в
европейската интеграция и в световните глобализационни процеси.
В работата на ХХІХ издание на Международния летен семинар се
включиха над 110 участници от 38 страни. Най-многобройни бяха групите

