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Научният труд на тема „Елиас Канети. Подстъпи към митологичното мислене” беше защитен пред СНС по литературознание на 22.
юни 2005 г. и е публикуван на нем. ез.: „Elias Canetti. Spuren zum mythischen
Denkens“, Paul Zsolnay, Wien 2005 (срв. рец. на Емилия Стайчева в тази
книжка и снимка на корицата – на гърба на списанието).

Доктор на филологическите
науки СТОЯН ПАНАЙОТОВ БУРОВ
е роден през 1951 г. През 1976 г. завършва
специалност Българска филология във
Великотърновския университет “Св. св.
Кирил и Методий”, а през 1982 г. защитава дисертация върху степените за сравнение в съвременния български език и
придобива научната степен “кандидат на
филологическите науки”. От 1984 г. работи във Великотърновския университет,
през 1990 г. се хабилитира за доцент по
съвременен български език. През 2005 г.
му е присъдена научната степен, “доктор
на филологическите науки”, след успешна защита на дисертационния труд
Езикова категоризация на предметността. Граматични класове и
категории на съществителното име в съвременния български език.
Неговите основни теоретични приноси са в областта на функционалната граматика, на теорията на семантичното взаимодействие и на теорията на категоризацията. Работи върху въпроси на българската граматика,
езиковата култура и лингвистичната прагматика, както и в областта на
лексикографията, речниковото дело, на обучението по български език като
роден и чужд език.
Автор и съавтор на 90 труда – статии, 3 монографии, учебници,
речници, помагала и др.
Чете лекционни курсове по морфология на съвременния български
език, лингвистична прагматика, теория на речевите актове, българска
лингвистична историография и др.
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В дисертационния му труд Езикова категоризация на предметността. Граматични класове и категории на съществителното име в
съвременния български език се изследва отношението между концептуалната и езиковата категоризация на предметите като когнитивен процес,
отразен в граматичните класове и категории на съществителните имена в
съвременния български език. Изграденият теоретичен модел на граматична
категоризация обхваща въпросите за именните класификации (семантична,
функционална и граматична), за концептуалния компонент на граматичните
категории род, число и определеност/неопределеност и за семантичното
взаимодействие между лексика и граматика и между граматика и граматика
в именната зона.
Рецензенти на дисертационния труд: проф. дфн Руселина Ницолова
(Софийски университет “Св. Климент Охридски”), проф. дфн Иван Куцаров (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) и проф. дфн Майя
Пенчева (Софийски университет “Св. Климент Охридски”).
Рецензентите дават висока оценка на труда, срв.: “Съществителните
имена са представени от всички възможни при сегашното развитие на
езикознанието гледни точки и работата на Буров е толкова богата по съдържание, че би могла с пълно основание да бъде наречена енциклопедия на
българските съществителни имена (курсивът е на авторката)” (Р. Ницолова), “Това е най-солидното досега изследване на съществителното име
в съвременния български език със съществени приноси в теорията на
граматичните категории, в когнитивната теория на категоризацията и в
теорията на концептуалния анализ” (Ив. Куцаров), “Представената от Ст.
Буров дисертация е едно фундаментално изследване на концептуалната
категоризация на предметността. […] Той представя този проблем в една
нова, добре обмислена, модерна и полемична теоретична рамка. […] [Дисертацията] е важно събитие в нашата професионална общност” (М.
Пенчева).
Трудът е защитен пред Специализирания научен съвет по езикознание на 5 декември 2004 г.

