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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Проектът, който разработи Катедрата по български език, е заложен за период от две 

години, като това е вторият етап и е резултат от очертаната специфика, свързана с 

актуалните проблеми на съвременното езикознание. Целта и задачите на отделните 

изследвания при разработването на общата проблематика са мотивирани от 

необходимостта в различни аспекти да се анализира сложността на съвременната 

българска речева комуникация като човешки феномен, разнообразието на нейните 

функции и спецификата на реализацията ѝ, както и ускорената динамика при промяна на 

нейните характеристики. Натрупаният значим изследователски опит на членовете от 

Катедрата по български език е гаранция за професионален подход, за задълбочено 

проучване на нови аспекти при разработването на избраната тема и за обособяването на 

перспективни научни парадигми при нейното представяне в съвременната българска 

лингвистична наука. 

Основният принцип, който е застъпан в методологията на изследване при 

решаването на отделните задачи в проекта, е задълбоченият функционално-семантичен 

и комуникативно-прагматичен анализ в рамките на когнитивната лингвистика, 

социолингвистиката, текстолингвистиката, металингвистиката, анализа на дискурса и 

др. Това дава възможност  резултатите от проучванията върху различните езикови 

прояви на речевата комуникация на българите да се разглеждат многоаспектни с цялата 

сложност, динамика и тенденции на развитие. Бяха решени конкретни задачи в 



теоретичен и в практически план, проследиха се не само развойните процеси в езика, но 

и неговите тенденции в съвременността. 

В резултат от научната работа и извършените дейности по проекта от целия му екип 

ще бъде издаден електронен сборник с публикации със заглавие „Език – реч – 

комуникация“ от УИ „Епископ Константин Преславски“ с ISBN 978-619-201-196-3. 
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