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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 ка-
лендарната 2019 година! От името на редак-
ционната колегия и от свое име Ви желая 
мъдра, богата на успехи и вдъхновяваща 
2019 година! 

Предходната година беше много значима 
за нашето списание. То вече е реферирано и 
от Web of Science – Bulgarian Language and 
Literature Journal is indexed and abstracted in 
Web of Science: Emerging Sources Citation 
Index. Това ни изправи пред нови предизви-
кателства и отговорности – да предлагаме 
статии на високо научно ниво, да правим 
аргументиран подбор, да повишим качест-
вото на публикациите. Едновременно с това 
и заради това рязко се увеличи и интересът 
на авторите към списанието. Получените 
статии многократно надвишават публику-
ваните. 

Списание „Български език и литература“ се  реферира в още няколко авто-
ритетни бази данни: ERIH PLUS; EBSCO; CEEOL; Ex Libris и ProQuest.

За 2019 година списанието отново спечели финансиране от Фонд „Научни 
изследвания“. Списанието придобива все по-голяма популярност, разпозна-
ваемо е не само от специалистите, но и от широк кръг радетели на обогатява-
нето и съхраняването на българския език и литература, за тяхното познаване 
и изучаване.

За повече от 60 години списание „Български език и литература“ изгради 
своя безспорен научен авторитет на значимо, полезно и търсено издание, кое-
то непрекъснато разширява и обогатява своята проблематика. В последните 
години освен конкретни методически теми вече включваме и по-широка гама 
от лингвистични и литературоведски проблеми и направления с оглед пови-
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шаване на езиковедската и на литературоведската компетентност и култура на 
читателите.

Обръщаме се към университетските преподаватели, към научните работ-
ници, към експертите по български език, към опитните учители, към младите 
учени с призив да бъдат активни, да предоставят своите научни разработки, 
резултати от научни изследвания, проучвания, за да популяризираме всич-
ко интересно и полезно, което правите за изучаването на трудния български 
език, на българската литература. Целта е да бъдем полезни на учителите, на 
младите учени, които имат нелеката задача не само да преподават, но и да 
„запалят“ искрицата на почит и възхищение от родното слово.

Уважаеми читатели!
Желанието ни през тази година е да привлечем още повече автори, да пуб-

ликуваме смели идеи, да открием разнообразие от теми, да представим инте-
ресни книги, да Ви бъдем полезни, да Ви провокираме.

Очакваме Вашите научни публикации, методическите идеи, ценни резул-
тати от педагогическите практики, мнението Ви за учебния материал по бъл-
гарски език и литература в учебниците. Важни и непреходни са темите за 
зрелостните изпити по български език и литература, за кандидатстудентските 
изпити, за тестовете, за учебните задачи. 

Благодаря на членовете на редакционния съвет за благородната им дей-
ност, за ценните им идеи, за професионалната им оценка и за отговорното им 
отношение към едно сериозно издание. За всички нас е голяма ЧЕСТ да бъдем 
част от историята на списание „Български език и литература“.

Благодаря на голямата ни и компетентна група от анонимни рецензенти, 
които точно, коректно и професионално оценяват научните публикации на 
нашите автори. И безвъзмездно!

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

През 2019 година желая научен ентусиазъм, нови и интересни теми, споде-
лени мисли и идеи за прекрасния ни език и богатата ни литература! 

Нека всички ние направим така, че българският книжовен език и българ-
ската литература да се съхраняват, разпространяват, обогатяват и да запазват 
своята уникалност! Да намерят своите нови читатели, почитатели и последо-
ватели!

Носим отговорността пред идните поколения за това! 

Проф. д.п.н. Галя Христозова
Главен редактор


