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Пътят му на учен лингвист е пример за това, че за да се постигнат високи успехи успехи като неговите, е нужен не само талант,
но и ежедневна и многогодишна упорита работа. Академик Виденов
е автор на близо 30 книги и повече от 400 публикации, които като
обем и научен принос го нареждат до изтъкнатите български езиковеди Любомир Милетич, Беньо Цонев, Стефан Младенов, Стойко
Стойков, Любомир Андрейчин.
Приносите му се разпростират по цялото поле на лингвистичната българистика и по-специално в областта на социолингвистиката –
една сравнително млада наука, чието развитие е свързано почти напълно с неговите идеи, инициативи и усилия. Ако има съвременна
българска лингвистична школа, която може да мери ръст с постиженията на европейската и световната лингвистика, това е точно школата по социолингвистика.
Академик Виденов е в истинския смисъл на думата книжовен
човек, у когото гори възрожденският пламък на строител и радетел
на българския език, история и култура. Той продължава да поддържа
жив този огън с дейността си в Българската академия на науките.
472

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

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ отдаде
дължимото му се признание заслугите на акад. Виденов за развитието на българското езикознание, като го удостои през 2004 г. с
титлата doctor honoris causa. Велико Търново няма да забрави, че
първото социолингвистично изследване на езиковата ситуация в български град е именно неговото, подготвено в сътрудничество с проф.
д-р Боян Байчев и високо оценено от научната общност в България.
То зададе модел за социолингвистични изследвания на езика и на
други български градове. Великотърновският университет дължи
на акад. Виденов както редица последователи и ученици, така и
високата оценка за равнището на нашата лингвистична българистика:
„Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ има
пълното основание да се гордее, че е създал традиция за постоянно
наблюдаване на процесите в съвременното българско устно слово.
Чрез своите занимания с живата реч великотърновският университетски езиковедски кръг се налага като водещ в нашата страна“.
Скъпи академик Виденов, радваме се, че посрещате своята
75-годишнина в добро здраве, бодър дух и с неизчерпаема енергия.
Желаем Ви още дълги години ползотворна работа за доброто на
българската наука, българския език и България!
От колегите филолози във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
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