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

(„Slavistika a slovakistika na Veľkotrnovskej univerzite sv. Cyrila a Metoda
v Bulharsku“).
Специално участие в конгреса взе Н. Пр. Маргарита Ганева,
посланик на Република България в Словакия. В приветствието си тя
подчерта голямото значение на съвместната работа на българските
и словашките учени и припомни, че именно постиженията в областта
на лексикографията са повод за това през 2013 г. министърът на
културата на България да връчи отличия на проф. Петер Женюх,
директор на Славистичния институт „Ян Станислав“, и на доц. Мария
Кошкова, автор на многотомния „Българско-словашки речник“. Гжа Ганева изтъкна и многобройните приноси на учените от академиите на науките в двете страни за изследването на кирило-методиевото наследство. 1
В конгреса взеха участие и много чуждестранни учени от
Русия, Чехия, Македония и др. Бяха представени съпоставителни
изследвания, свързани със словашко-славянски и словашконеславянски (латински, немски) езикови и културни взаимоотношения.
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Ôîðóì “Ãðàìàòèêà è ïðàãìàòèêà” (19 íîåìâðè 2015, Ñîôèÿ)
Grammar and Pragmatics Forum (19 November 2015, Sofia)
Организатори на Втория научен форум по българска граматика
бяха Катедрата по съвременен български език при Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Институтът за български
език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на
науките. Свои представители имаха почти всички българистични
звена в страната: Пловдивският и Русенският университети, колеги
1
Във връзка с това на 17 декември 2015 г. в посолството на Република
България в Братислава посланик М. Ганева връчи на проф. Петър Женюх
паметна грамота и благодарствено писмо от името на „Кирило-Методиевския
научен център” към БАН.
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от Плевен, Варна и др. Участваха и двете най-титулувани български
лингвистки в областта на прагматиката: Стефана Димитрова и Руселина Ницолова.
Идеята за годишните граматични форуми се роди през 2014 г.,
когато проф. д-р Светла Коева, директорка на Института за български език, и проф. д.ф.н. Стоян Буров, ръководител на Катедрата по
съвременен български език във ВТУ, инициираха първата научна
проява (27 ноември 2014 г.) под надслов „Значение и структура на
езика: начини на представяне“. Доклади изнесоха Ст. Буров и Л. Бурова („Функционализъм и комуникативна граматика“), П. Бъркалова
(ПУ) и Св. Коева („Фразово-структурна или депендентна граматика:
предимства и недостатъци“), Й. Тишева (СУ) („Прагматични и/или
формални аспекти на словоредните модели“), а в разискванията се
включиха П. Осенова (СУ), Ив. Касабов (Нов български университет), Г. Петрова (Бургаски университет „Проф. Ас. Златаров“) и др.
(срв. http://e-nasledstvo.com/index.php/2014-11-23-12-13-15/39-2014-1214-14-40-27 – 6.4.2016).
Една година по-късно Катедрата по съвременен български език
при ВТУ като инициатор и Институтът за български език при БАН
определиха „Граматика и прагматика“ за рамкова тема на Втория
форум. Пленарните доклади на Р. Ницолова за „Някои противоречия
при прилагане на комуникативните максими на Грайс“ и на Ст. Димитрова за „Йерархичната зависимост между граматика, семантика
и прагматика“ бяха основополагащи за съдокладите от втората част
на конференцията. Д. Генова (ВТУ) представи методологичен анализ
„За експлицитния характер на граматичното и имплицитния на прагматичното и тяхното взаимодействие в дискурса. Дискусия върху
книгата на Mira Ariel “Pragmatics and Grammar” (2008)“. В своя
пленарен Ст. Буров говори за „Прагматика на граматиката, или за
прагматичния избор на граматичните средства. Обобщен анализ на
наблюденията на Б. Ю. Норман в книгата му „Лингвистическая прагматика“ (2009) с привличане на материал от граматиката на българския език“.
Втората част на форума включваше няколко предварително
заявени изказвания: „Прагматични аспекти на синтаксиса в испанския език“ от М. Попова (СУ), „Прагматичните маркери (върху мате226
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риал от българската устна реч)“ от Й. Тишева (СУ), „Да-изреченията –
между граматика и прагматика“ от В. Сашева (ВТУ), „Прагматичен
аспект на адвербиализациите и номинализациите“ от Я. Пометкова
(РУ), „Учтивост и прагматика“ от М. Джонова (СУ) и „За някои
възможни функции на „неправилно“ употребените запетаи в писмената разговорна реч“ от Р. Коцев (ВТУ). В заключителната бурна
дискусия бяха поставени интересни въпроси и се чуха не по-малко
интересни отговори.
Докладите и изказванията ще бъдат публикувани в сборник,
отворен и за недокладвани на форума, други изследвания по рамковата тема „Прагматика и граматика“.
Форумите „Българска граматика“ дават възможност да се сподели собствен опит в проучванията на конкретни, важни аспекти.
Проведените досега два годишни форума възстановиха прекъснатите от доста години отношения между българските лингвисти от
София и страната. Третият граматичен форум, чийто инициатор ще
бъде Катедрата по български език на Пловдивския университет, ще
се проведе през м. ноември 2016 г.
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XV ìåæäóíàðîäíà ñòóäåíòñêà íàó÷íà êîíôåðåíöèÿ ïî áàëêàíèñòèêà “Áàëêàíñêèÿò ìîäåë íà ñâåòà  íåóíèêàëíè ÿâëåíèÿ â óíèêàëíà ìîçàéêà” è Êðúãëà ìàñà íà òåìà “Ïåðñïåêòèâè ïðåä ñïåöèàëíîñò
Áàëêàíèñòèêà â Áúëãàðèÿ” (26  27 íîåìâðè 2015, ÂÒÓ)
15th International Student Conference on Balkan Studies
The Balkan Model of the World: Non-unique Phenomena in a Unique
Mosaic and a round table discussion on Perspectives for Balkan Studies
in Bulgaria (26  27 November 2015, University of Veliko Tarnovo)
Основите на научния форум са положени преди 15 години със
съвместните усилия на катедра „Общо, индоевропейско и балканско
езикознание“ (СУ „Св. Климент Охридски“), катедра „Обща лингвис227

