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Пламен Дойнов е сред безусловно наложилите се авторитети
в съвременната литературна критика и безспорните строители на
съвременния български литературен канон. Сред критиците, дебютирали през 90-те години на миналия век, той се налага с впечатляващата си информираност, всекидневен професионален критически
труд и култивиран вкус към литературните явления, като критик,
чиито думи притежават категоризираща и йерархизираща власт. Десетките формули, които конструира във връзка със занимаващите
го автори и книги, се отличават с ценителски рефлекс и интерпретаторска инвентивност. От позицията на редактор на „Литературен
вестник“ той продължава традицията на д-р Кръстев и неговите
ученици, сред които и Иван Мешеков, литературната критика да се
отстоява като институция. Като автор на десетки критически и литературно-исторически книги и съставител на редица сборници, академични поредици, оперативни оценки, промислени отзиви, проблемни
рецензии и теоретизиращи студии Дойнов отстоява автономията на
литературното поле, на неговите собствени норми и високи естетически критерии.
След като кметът на гр. Златарица г-н Чанев връчи бронзовата
статуетка, изработена от проф. Константин Денев, грамота и парична
премия, лауреатът изнесе благодарствено слово. Той оцени високо
оказаната му чест и сподели размисли от културноисторически, литературноестетически и професионално-личен характер, свързани с
литературнокритическата институция.
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Антония Велкова-Гайдаржиева
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(Ñîôèÿ, 15  16.10.2015)
7th International Conference “Lexicography in
the Beginning of the 21st Century”
Организатор и домакин на престижния научен форум бяха Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ към БАН и Българското лексикографско дружество. Съществена е заслугата на уче484

Издание на Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ните от Секцията за българска лексикология и лексикография при
Института и на проф. д-р Д. Благоева. Работата на тази най-голяма
досега конференция по лексикография и лексикология премина при
отлична организация и в творческа атмосфера.
Над 100 участници от Института за български език, от Софийския университет, от Великотърновския университет, от Пловдивския
университет, от Кирило-Методиевския център, от различни университетски средища в Русе, Благоевград, София, Варна, Бургас и др.,
както и от 30 научни центъра и институции в Русия, Полша, Чехия,
Словакия, Сърбия, Хърватия, Украйна, Германия, Македония, Унгария, Турция и Узбекистан се включиха в работата на конференцията.
Наред с утвърдени, водещи учени и млади колеги и докторанти получиха възможност да запознаят научната общност със своите изследвания и да обменят професионален опит. Някои бяха предпочели задочна форма на участие, като докладите им ще бъдат публикувани в общ сборник с всички останали.
Конференцията бе открита от проф. Сия Колковска, председател на Българското лексикографско дружество, а приветствия бяха
поднесени от ръководството на Българската академия на науките,
от издателството „Аз Буки“, както и от заместник-директора на ИБЕ.
В двете пленарни заседания бяха представени 6 доклада по основните
проблеми на тематичната насоченост на конференцията. В доклада
си на тема „Развитие и облик на българската лексикология през последните 70 години” Ем. Пернишка постави акцент върху най-важните трудове, белязали важни етапи в развитието на нашата лексикология. С интерес бяха изслушани и докладите на Л. КрумоваЦветкова („За диахронията на синхронното описание на съвременната
българска лексика“), на М. Чернишева („Опыт работы со славянскими переводами с греческого языка в Словаре русского языка XI–
XVII вв.“), на Мария Чоролеева („Българската лексикография и класификацията на речниците“), на Василка Радева („Тълковният речник –
традиция и развойни тенденции в лексикографията”) и на Мария
Попова („Терминографски параметри и видове терминологични речници“). В почивката след пленарните заседания на участниците в
научния форум беше предоставена възможността да се запознаят с
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многобройните издания на Секцията за българска лексикология и
лексикография от последните години, сред които сборници, речници,
монографии и други.
Поради много големия брой участници и разнообразието от
засегнати проблеми работата на конференцията продължи в четири
секции, всяка с отделни заседания: Лексикография, Лексикология,
Историческа лексикология, Фразеология и фразеография. Много от
докладите бяха съпроводени с мултимедийни презентации, а всяко
заседание приключваше с оживена дискусия по изложените класификации, проблеми, идеи, включваща също конструктивни въпроси
и отговори в търсене на научната истина.
Участници в работата на конференцията от ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“ бяха А. Петрова, която говори за „Фразеологичната семантика и културно-дискурсивното пространство – възможности на
корпусното изследване“, и В. Бонджолова с доклад на тема „Оказионализмите и тяхното лексикографско отразяване“. Задочни участници
от нашия университет бяха С. Михайлеску („Съгласуването на глаголните времена в сложните съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за време в румънския език – съпоставка с
българския език“) и Б. Недева („Морфологична адаптация на съществителните, заети от английския, в португалския и българския
финансово-икономически език“).
След последното заседание и преди закриването на научния
форум Б. Парашкевов и В. Радева представиха обемния (1116 с.)
лексикографски труд „Нов българско-немски речник“, съставен от
проф. д-р Хилмар Валтер и проф. д-р Дитмар Ендлер (H. Walter / D.
Endler. Neues bulgarisch-deutsches Wörterbuch, 2015).
Седмата международна конференция показа, че лексикографията в началото на ХХI в. е стъпила здраво върху основите на
традицията и досегашните резултати и чрез актуални разработки в
теоретичен и в практически аспект върви към нови високи постижения.
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