ÄÅÍ ÍÀ ÎÒÂÎÐÅÍÈÒÅ ÂÐÀÒÈ, îðãàíèçèðàí îò
Öåíòúðà ïî áúëãàðñêà îíîìàñòèêà ïðè ÂÒÓ
На 13 май 2010 г. в зала „Европа” (Ректората) бе проведен
поредният Ден на отворените врати, посветен на пионерското дело на
проф. Борис Симеонов. Форумът бе организиран от Центъра по българска ономастика “Проф. Николай Ковачев” при ВТУ и екипа на проект
“Тезаурус на българската топонимия – неизчерпаем източник на
информация за културно-историческо минало и народностна идентичност”.
Поводът беше представянето на новоизлязлата монография на
Борис Симеонов и Елена Иванова “Топонимията на Плисковско-Мадарския регион” – един от дузината ръкописи, които са осъдени на
забвение, след като са били обсъдени и приети за печат, и които сега
ЦБО издава със средствата от проекта, финансиран от Национален фонд
“Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката. Издирването на неиздадените ръкописи и инвентаризирането на онимното богатство, съхранявано в архивите на университетите с филологически специалности, доскоро почти неизвестно и непознато, разкри в нова светлина образа на един от най-ревностните
изследователи на топонимията и създатели на млади кадри за нея –
проф. Борис Симеонов. Преподавал Увод в общото езикознание в
Софийския, Пловдивския и Шуменския университет, известният
прабългарист е ръководил кръжоци по ономастика, дипломанти и докторанти, възлагал домашни и курсови работи и чрез тях е успял да
създаде ономастични архиви в трите университета, които впечатляват
с мащаба си и могат да се сравнят единствено с делото на проф. Николай
Ковачев. Закъснялото признание и оценката на делото му в този аспект
станаха причина за още едно малко чудо – около кръглата маса в бляскавата конферентна зала на ВТУ – университетът, където проф. Б.
Симеонов е чел само един семестър спецсеминар Прабългарски език и
култура, се събраха представители на всички университети с филологически специалности, озарени от спомена за големия изследвач и
учител. Тук бяха колеги и някогашни докторанти на проф. Б. Симеонов,
продължители на делото му или просто съмишленици – цветът на съвременната българска ономастика, вдъхновени от благородното дело
на Учителя и мотивирани да го продължат.
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С приветствие към гостите и присъстващите домакини доц. д-р
Б. Борисова откри форума. В думите £ прозвуча високата оценка, която
тя като декан на Филологическия факултет и зам.-ректор по евроинтеграция и мобилност дава на Центъра по ономастика и екипа на Тезауруса за дейността му, допринесла за научния престиж на университета
и за интеграцията на българските ономасти с балканското и славянското
ономастично общество. С академично слово за научното дело на проф.
Б. Симеонов проф. дфн Петя Асенова от Софийския университет “Св.
Климент Охридски”, работила най-дълго с него, припомни жизнения
му и творчески път. Вълнуващият и непосредствен разказ за близкото
сътрудничество с него на проф. дфн Ивелина Савова от Шуменския
университет “Епископ Константин Преславски” промени първоначалния сценарий и отприщи низ от внезапно избликнали спомени на участниците в срещата, които възкресиха за всички образа на пламенния
оратор и всеотдаен учител и колега. Съавторката на новоизлязлата монография Елена Иванова, за която Б. Симеонов винаги е говорил с
огромно уважение заради впечатляващата £ ерудиция и фундаменталната £ подготовка по класически езици, разказа за съвместната им преподавателска и изследователска работа и за впечатляващата всеотдайност, с която професорът е работил с подбраните от него студенти в
кръжока по ономастика, за да израснат като специалисти. Към тези
факти бяха добавени и спомените на доц. д-р Драгомир Лалчев (понастоящем ръководител на Лаборатория за лингвистична демография
на Балканите в Югозападния университет „Неофит Рилски”, но в
минало работил и като научен секретар на сп. „Балканско езикознание”, където е имал чести срещи и с проф. Б. Симеонов). Щрихи към
портрета на големия учен и учител добавиха и още неколцина не помалко предани на науката, известни и уважавани не само у нас изследвачи на топонимията като проф. дфн Тодор Балкански, ст. н.с. д-р
Димитрина Михайлова, гл. ас. Пело Михайлов и др. А гостите от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” – младите представители
на Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов”, с мултимедийния си
продукт не само впечатлиха участниците, но и укрепиха вярата им, че
делото на истинските учители е непреходно, а университетите не само
са били, но и ще останат създатели на кадри за голямата наука и нейни
светилища.
Специални гости на форума бяха наследниците на проф. Борис
Симеонов. Развълнувани от милото тържество, достойно за паметта на
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именития им сродник, те разказаха спомени за човека и бащата – такъв,
какъвто само те го познават.
С цветя за авторите на монографията и стихове на Григор Константинов, родени от вълнуващото тържество, завърши форумът, кадри
от който могат да бъдат видяни на линка на ЦБО към сайта на ВТУ на
адрес: http://www.uni-vt.bg/1/?zid=145&page=4041
Мария Ангелова-Атанасова

• ••

Äíè íà Êèðèë è Ìåòîäèé â Áÿëà Ïîäëÿñêà, Ïîëøà
Делото на братята Кирил и Методий се отбелязва във всички страни от славянския свят. Един от градовете, станали център на тържествата, е Бяла Подляска в Полша, където в периода 13-14 май 2010 г., в
рамките на традиционните вече Дни на Кирил и Методий, се проведе и
Шестата международна научна конференция „Кирил и Методий в езика
и културата на славяните”. Организатор на научната проява е Катедрата
по славянско езикознание в Института по славянска филология към
люблинския университет „Мария Кюри-Склодовска”, а всички прояви
се подкрепят от православната църква, като преминават под почетния
патронаж на архиепископа на Люблинско-Хелмската епархия Абел, на
общинското ръководство на града в лицето на кмета му Анджей Чапски,
както и на фондацията за подпомагане на таланти в Бяла Подляска. За
утвърждаването на тази научна проява години наред с ентусиазъм са
работили д-р Цанко Цанев, вече покойник, и проф. Петър Сотиров,
ръководител на катедрата по славянско езикознание в Люблинския университет.
Форумът започна с литургия в православния храм „Св. св. Кирил
и Методий” в гр. Бяла Подляска. Конференцията бе открита от директора на Института по славянска филология към Университет „Мария
Кюри-Склодовска” проф. д-р Феликс Чижевски. Деловата работа на
форума премина в две секции – литературоведска и езиковедска, в приятелски тон, а интересните доклади бяха повод за оживени дискусии.
Участници в конференцията бяха преподаватели, научни работници,
докторанти и студенти от Полша – от университета „Мария КюриСклодовска”, от Шльонския университет в Катовице, от университета
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