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ПРОФЕСОР ВЪРБАН ВЪТОВ
НА 65 ГОДИНИ

За колега, с когото работиш
почти 30 години, е трудно да напишеш юбилейно слово. Ако кажеш
истината, а именно: професор Вътов е високоерудирудиран специалист езиковед, добре приеман от
студентската аудитория лектор по
съвременен български език и по
история на новобългарския книжовен език, чудесен организатор и
администратор..., той би се усмихнал и шеговито, с междуметие –
първата му езиковедска територия
– или с библейски фразеологизъм –
последната му научна страст – би
те накарал да замълчиш. Факт е, че
той е добре познат на широката
лингвистична общност със задълбочената си научна продукция, на
студентите от Великотърновския университет, където работи от 1975
година, на преподавателите и административния персонал от Филологическия факултет, чийто декан е през периода 1987 –1990 година, и найвече на преподавателския колектив на Катедрата по съвременен български
език, ръководител на която е от 1998 до 2004 година.
Професор Вътов е толерантен преподавател и учен (надявам се, че
тук не би се почувствал прехвален), защото във всичките си контакти (и
административни, и научни) ние, неговите колеги, сме усетили готовността
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му да сподели опит, знания и информираност. За това свидетелстват и
многобройните дипломни работи, на които е бил научен ръководител, и
безкористната помощ, оказал на колеги по време на научното им израстване.
Професор Вътов е езиковед с разностранни научни интереси. Добре
познати и често цитирани са многобройните му статии и студии;
учебниците му по фонетика (“Фонетика и фонология на българския език)
и лексикология (“Лексикология на българския език. Лексемика. Ономастика.
Фразеология. Лексикография), претърпели по няколко издания; речниците
(Малък синонимен речник на българския език и Малък фразеологичен
речник на българския език); монографиите (“Езикът на Софроний Врачански”, “Строители и строителство на новобългарския книжовен език”,
“Библията в езика ни. Речник на фразеологизмите с библейски произход”).
Професор Вътов не се бои да приема предизвикателствата. Той е
готов да отстъпи, когато е необходимо, да подаде ръка, умее да убеждава
и да печели уважението на хората, с които работи, и на студентите, които
обучава... От началото на 2005 година е лектор по български език в
Московския държавен университет и вече се е доказал като висококвалифициран преподавател. Негова дипломантка е спечелила конкурс за
редовна докторантка по история на новобългарския книжовен език.
Уважаеми колега Вътов,
Честита 65-годишнина!
Искрено ти пожелаваме здраве, творчески вълнения и радости!
Любка Стоичкова

