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Editorial
Към читателите

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ НА СПИСАНИЕ 
„БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“,

ДРАГИ АВТОРИ, КОЛЕГИ!

Това е първият брой на списанието за 
юбилейната 2018 година! От името на ре-
дакционната колегия и от свое име Ви желая 
плодотворна, здрава и успешна 2018 година! 
Нека всички ние направим така, че българ-
ският книжовен език и българската литера-
тура да се съхраняват, разпространяват, обо-
гатяват и да запазват своята уникалност!

Вече 60 години списание „Български 
език и литература“ непрекъснато разширя-
ва и обогатява своята проблематика и освен 
конкретни методически теми включва и по-
широка палитра от лингвистични и литера-
туроведски проблеми и направления, които 
имат за цел да обогатят и усъвършенстват 
образователния процес по български език и 
литература.

Започва година, в която промените в 
учебните програми и в учебниците по бъл-
гарски език продължават. Нека списанието бъде най-подходящата научна 
платформа, на която да се обсъждат, подкрепят, критикуват тези промени. 

Обръщаме се към научните работници, към експертите по български 
език, към опитните учители, но най-вече към младите учени, с призив да 
бъдат активни, да предоставят своите научни разработки, резултати от науч-
ни изследвания, проучвания, за да популяризираме всичко интересно и по-
лезно, което правите за изучаването на трудния български език. Нека всички 
ние да помогнем на учителите, които имат най-отговорната и смислена ми-
сия – да направят обучението по български език интересен, привлекателен 
и полезен процес.

Списание „Български език и литература“ ще продължи да информира 
своите читатели за актуални събития в областта на образованието, ще подпо-
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мага квалификацията на учителите по български език и литература, ще попу-
ляризира учителската професия.

Уважаеми читатели,
Списание „Български език и литература“ вече се реферира в няколко ав-

торитетни бази данни: ERIH PLUS; EBSCO; CEEOL; Ex Libris и ProQuest. 
За 2018 година спечели финансиране от Фонд „Научни изследвания“, като 
проектът беше оценен с възможно най-много точки. Това означава само едно 
– списанието придобива все по-голяма популярност, разпознаваемо е не само 
от специалистите, но и от широк кръг радетели на обогатяването и съхранява-
нето на българския език и литература, за тяхното изучаване.

Желанието ни през тази година е да привлечем още повече съратници, за 
да има многообразие в мненията, за да обхванем колкото се може повече теми, 
автори, които се изучават в училище, за да подпомогнем решаването на раз-
лични проблеми.

Затова смело споделяйте методическите си идеи, педагогическите си прак-
тики, мнението си за учебния материал по български език и литература. Ин-
тересни теми са зрелостните изпити по български език и литература, канди-
датстудентските изпити, тестовете, учебните задачи. 

Благодаря на членовете на редакционния съвет за будителската им дей-
ност, за ценните им идеи, за експертната им оценка и за отговорното им отно-
шение към едно сериозно начинание.

Сърдечно благодаря на всички наши автори за статиите; за прецизността,  
с която работят; за интересните теми; за разнообразието от заглавия!

През 2018 година желая вдъхновение, научно творчество и упорита работа! 

Проф. д.п.н. Галя Христозова, 
главен редактор


