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(Âñòúïèòåëíî ñëîâî)
Ñòîÿí Áóðîâ
Уважаеми участници в ХI международна научна конференция
„Проблеми на устната комуникация“,
Драги гости,
Скъпи колеги,
Дами и господа,
Отново на мене като ръководител на Катедрата по съвременен
български език при Филологическия факултет на Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“ се пада честта да открия
Единадесетата международна научна конференция по проблемите
на устната комуникация и да пожелая на всички участници успешно
представяне, а на гостите – приятно слушане и приятно прекарване
във Велико Търново.
Преди всичко разрешете да изкажа благодарност на организационния комитет в лицето на доц. д-р Анелия Петкова, доц. д-р Владислав Маринов, както и на всички останали колеги и докторанти от
Катедрата по съвременен български език, участвали в подготовката
на конференцията, за това, че не пожалиха сили да представят катедрата, факултета и университета на необходимото равнище. Специална благодарност отправям и към деканата на Филологическия
факултет и към ректора на университета проф. д-р Христо Бонджолов, който днес отсъства, но каза да предам, че е с всички нас и че ни
пожелава успех.
Радващо е да се отбележи, че и тази година проблематиката на
разговорната реч и на устната комуникация привлича както известни
7

лингвисти от България и чужбина, така и млади изследователи и
дори студенти от цялата страна. Това е гаранция, че вече се формира
следващото поколение учени, които на базата на натрупаното досега
ще открият нови хоризонти за тази проблематика.
Нашите конференции имат вече 27-годишна история – от първата, проведена в 1990, до юбилейната десета, която мина с голям успех през 2014 г., за да стигнем до единадесетата, която днес и утре
ще се проведе.
Забележително е, че докладите от всичките десет конференции
са издадени в сборници. Справката показва, че те съдържат около
300 доклада – неизмеримо богатство на наблюдения, анализи, прогнози, резултати. Пълна библиография на докладите може да се намери
във втората книга на десетия том, както и на адрес: http://e-nasledstvo.com/index.php/2014-11-21-14-37-22/127-opis.
Позволете да припомня участниците в първата конференция,
проведена през 1990 г. и посветена на паметта на професор Димитър
Чизмаров (1920–1986), който поставя началото на организираната
изследователска дейност по въпросите на българската книжовно-разговорна реч във Великотърновския университет.
Димитър Чизмаров Оказионални съществителни имена в книжовноразговорната реч
Русин Русинов Етапи във формирането на българската книжовна
разговорна реч
Христина Станева Книжовно-разговорната реч и другите функционални стилове в съвременния български книжовен език
Цветан Йотов Пространството на българския устноразговорен текст
и текстът на това пространство като обект и предмет за лингвистично изследване
Рашка Йосифова Място на книжовно-разговорната реч в системата
на общонародния език
Цветана Николова Критерии за дефиниране на понятието „разговорност“
Боян Байчев За градския езиков бит
Гинка Дюлгерова Многоаспектност на разговорността в съвременния български език
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Георги Армянов Отношението жаргон:разговорна реч в българските
тълковни речници
Емилия Гърнева Книжовно-разговорната реч в системата на характерологическите средства
Петър Вълков Един начин за възникване на фразеологизми
Йорданка Маринова Непълнозначна лексика в българската книжовно-разговорна реч (За някои особености на частиците)
Снежана Великова За една специфична употреба на показателните
местоимения в разговорната реч
Пенка Радева Реквием за звателните форми на личните собствени
имена (Върху материал от книжовно-разговорна реч)
Савина Савова Разговорни структури със стилистично маркирани разделителни съюзи
Мариана Георгиева Незавършените изречения в книжовно-разговорната реч
Мария Илиева Характеристика на един тип сложни изречения, битуващи в разговорната реч
Искра Ангелова За една специфична разговорна синтактична конструкция (С илюстрация и от други славянски езици)
Мариета Цветкова Адвербиалните синтактични комплекси като средство за изразяване на локална ориентация в разговорната реч
(Върху материал от българския и полския език)
Мара Стойнева Разговорни елементи в публицистичния стил (Вестникарски подстил)
Антони Стоилов Разговорната реч и езиковата култура
Белчо Кръстев Възпитаване в словесна вежливост чрез родноезиково обучение.
От първата до седмата конференция (2004) форумите минават
под наслова Проблеми на българската разговорна реч, а от осмата
конференция, проведена през 2008 г., поради тематичното разширение на проблематиката форумите се провеждат под наименованието
Проблеми на устната комуникация.
Нека припомня още, че професор Русин Русинов (1930–1998)
беше един от главните вдъхновители и организатори на първите пет
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конференции. Шестата конференция (2001) бе специално посветена
на неговата памет.
Искам да завърша със заключителните думи от приветствието
на проф. Русин Русинов към участниците в първата научна сесия:
„Мисля, че ще е добре да се обсъди въпросът за периодично
организиране на научни сесии, посветени специално на книжовноразговорната реч, напр. през две или през три години. Великотърновският университет е съгласен да се превърне в постоянен организатор на такива сесии.“
Гордея се, че пазим завета на нашия изтъкнат учен и колега.
Сигурен съм, че така ще бъде и в бъдеще.
На добър час!
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