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ÏÐÎÔ. ÄÔÍ ÑÒÎßÍ ÁÓÐÎÂ ÍÀ 60 ÃÎÄÈÍÈ
На 29 юли 2011 г. проф. дфн
Стоян Буров навърши 60 години.
Той е възпитаник на Великотърновския университет, завършил
висшето си образование във Филологическия факултет с отличен
успех. Всъщност още като студент
Ст. Буров се отличаваше със завидна работоспособност и разнообразни интереси. Той не живееше само в аудиторията или семинарната зала, а участваше активно
в студентския живот, написа под
ръководството на покойния проф.
Р. Русинов първите си научни съчинения, занимаваше се и с художествена самодейност. Първият ми спомен за него е именно от театралната зала: играеше в една пиеса на сцената на някогашния Клуб за
естетическо възпитание. После „се засякохме” във факултативния курс
по полски език, видях и първите му публикации в сп. „Български език”:
Статистически наблюдения за мястото на ударението при съществителните
имена в съвременния български книжовен език. (№ 3, 1976, с. 196–
202) и „Rocznik Slawistyczny”: Към въпроса за степенуването на имена
и глаголи в българския език (т. 38, 1977, кн. 1, с. 57–69), които очевидно
беше подготвил още като студент.
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Проф. Буров има завидна научна кариера. Той е един от найцитираните автори между българските езиковеди и у нас, и в чужбина,
рецензии за трудовете му са публикувани в престижни български и чужди
издания.
Книгите на Ст. Буров имат по няколко рецензии: „Степените за
сравнение в съвременния български език” (София, 1987) има две
рецензии – в сп. „Български език” и в „Съпоставително езикознание”,
“Форми и значение на съществителното име” (В. Търново, 1996) е с 4
рецензии – две в сп. „Български език” и по една в „Език и литература”
и в „Съпоставително езикознание”, а „Познанието в езика на българите”
(В. Търново, 2004) е с рецензии в Германия и Италия.
Макар че е известен със сериозните си научни публикации, той
не се главозамайва от позицията си на известен учен, не гледа „аристократично” на научнопопулярните съчинения, а пише и езикови бележки,
и помагала за ученици и кандидат-студенти, и текстове за т. нар. широка
публика. Тук е достатъчно да споменем учебното помагало „Правопис
и препинателни знаци”, написано в съавторство с В. Бонджолова, издадено за пръв път през 1993 г. и преиздадено през 2001 (разширено и преработено издание) и през 2004 г., помогнало на хиляди кандидат-студенти
да се подготвят за приемните изпити.
Автор и съавтор е на повече от 100 труда – монографии, учебници,
речници, студии, статии и др. Основните му теоретични приноси са в
областта на функционалната граматика, на теорията на семантичното
взаимодействие и на теорията на категоризацията. Работи по въпроси на
българската граматика, езиковата култура и лингвистичната прагматика,
както и в областта на речниковото дело, на обучението по български
език като роден и като чужд език (автор е на един и съавтор на два
учебника по български език за чужденци).
Тук особено впечатляващи са речниците, с които Ст. Буров се изгражда като най-продуктивният лексикограф извън Института за български език: Учебен правописен речник на българския език. Велико
Търново: Слово, 1993, претърпял 14 издания; Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. Велико Търново:
“Елпис”, 1994. 1056 стр. (с още 2 издания); Речник на чуждите думи в
български с илюстрации и приложения. Велико Търново: Елпис, 1995.
768 стр.; Малък тълковен речник на българския език. Велико Търново:
Слово, 1998. 351 стр.; Малък речник на чуждите думи в българския език.
Велико Търново: Слово, 1999. 608 стр.
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Първата си дисертация „Граматичната категория степенуване в
съвременния български книжовен език” защитава, след като се зачислява на свободна аспирантура във Великотърновския университет през
1982 г., а през 2004 г., вече на зряла възраст, защитава и втората си дисертация, с която става доктор на филологическите науки – „Езикова
категоризация на предметността. Граматични класове и категории на
съществителното име в съвременния български език”.
Преподавателският стаж на Ст. Буров започва на Качулка, в неговия роден Сливенски край, където в средата на 70-те години е създаден
филиал на софийския Институт за чуждестранни студенти, като първите
негови студенти са виетнамци. Контактът с виетнамците се оказва особено плодотворен, тъй като го отвежда в тяхната страна – в продължение
на 3 учебни години (1981–1984 г.) той е лектор по български език, литература и култура в Ханой.
След завръщането си от Виетнам той започва работа във Великотърновския университет и бързо се изкачва по академичната йерархична стълбица: през 1984 г. е асистент, през 1985 г. – старши асистент,
през 1987 – главен асистент, а през 1989 г. е вече доцент. Професорската
титла идва малко по-късно, през 2006 г., но след като е убедително подплатена с дипломата на доктор на филологическите науки (2004).
Като университетски преподавател Ст. Буров чете лекции по морфология на съвременния български език за студентите от филологическите специалности в бакалавърската степен, води лекционни курсове
по комуникативна граматика, лингвистична прагматика и теория на
речевите актове за студентите в магистърските програми, а също и курсове по теория и методика на редактирането за студентите по журналистика и връзки с обществеността. Подготвя и специализиран курс по
българска лингвистична историография.
Когато се представя проф. Стоян Буров, няма как да се пропусне
неговата кариера в ръководните органи на университета, защото тя е
повече от впечатляваща. Всъщност административната част от биографията му започва още на Качулка, където е ръководител на Катедрата
по български език в тамошния филиал на Института за чуждестранни
студенти. Само няколко години след пристигането си във Великотърновския университет той става заместник-декан по учебната работа на
Педагогическия факултет (1987–1989), а след това (1990–1994) е декан
на Филологическия факултет. По време на неговия мандат се въвеждат
специалностите приложна лингвистика, славянска филология, библио170

течно-информационни дейности. Възстановяват се немската и френската филология, поставя се началото на изучаването на испански, италиански, нидерландски, арабски, гръцки, японски, китайски, португалски
език във факултета. Той е сред основателите на филологическото списание „Проглас” и библиотека „Филология”.
В периода 1994–1995 г. той е заместник-ректор по научноизследователската дейност, но най-плодотворна е работата му като заместникректор по учебната работа на Великотърновския университет (1999–
2007). Тогава той активно работи по създаването на магистърските програми и въвеждането на следните бакалавърски специалности: книгоиздаване, връзки с обществеността, етнология, начална училищна педагогика и ромски език, публична администрация, счетоводство и контрол,
социология, компютърни науки, изящни изкуства и др. Поставя началото
на дистанционното обучение. Внедрява и система за информационно
обслужване.
В периода 2007–2010 г. проф. дфн Стоян Буров беше заместникпредседател на Специализирания научен съвет по славянско езикознание
при ВАК, а през 2004 г. бе избран за ръководител на Катедрата по съвременен български език, която ръководи успешно вече втори мандат.
Проф. Буров се включи на два пъти и в надпреварата за ректорския пост, предложи добри идеи за реформирането и по-нататъшното
развитие на университета. На изборите през 2007 г. той бе на крачка от
успеха – водеше на първия тур, но на балотажа бе победен от сегашния
ректор проф. дпн Пл. Легкоступ.
Проф. дфн Стоян Буров е човек със завидна работоспособност,
способен преподавател, уважаван от студентите си, учен със значителни приноси в своята научна област, принципен администратор, допринесъл много за развитието на Великотърновския университет. 60-годишнината му е повод за равносметка, която показва, че той винаги е
извеждал до успешен край начинанията, с които се е захващал. И има
какво още да направи и за катедрата, и за университета, и за науката.
Честит юбилей, професор Буров!
Кирил Цанков
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