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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 
календарната 2021 година! От името на ре-
дакционната колегия и от свое име Ви же-
лая много здрава, успешна и щастлива 2021 
година! 

За повече от 50 години списание „Бъл-
гарски език и литература“ непрекъснато 
разширява и обогатява своята проблема-
тика и освен конкретни методически теми 
включва и по-широка палитра от лингвис-
тични и литературоведски проблеми и на-
правления, които имат за цел да обогатят и 
усъвършенстват образователния процес по 
български език и литература.

Изданието привлича автори от различни 
държави и континенти. Темите на статиите 
са актуални, интересни и с широк спектър 
на приложение и обхващат различни те-
матични аспекти, сред които „Методика“, 
„Литературознание“, „Езикознание“, „Опитът на преподавателя“. „Студент-
ски форум“ дава възможност за научна изява на млади магистри и докторан-
ти. Особен акцент е поставен на „Български език и култура по света“ – като 
част от държавната политика в подкрепа на българските общности и тради-
ции зад граница.

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

Уважаеми читатели, колеги, с особена гордост и удовлетворение отбеляз-
вам, че списанието има широко международно признание и е сред авторитет-
ните научни издания не само у нас, но е по света.

През 2020 г. списанието беше високо оценено и по международните стан-
дарти за рефериране и индексиране. 
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От 2018 г. текстовете на списание „Български език и литература“ присъст-
ват в Web of Science, а от 2019 г. – в РИНЦ.

От няколко години списанието успешно се представя и в други престиж-
ни научни бази – ERIH PLUS, EBSCO, Central and Eastern European Online 
Library (CEEOL), Google Scholar, Primo (Ex Libris) и Summon (ProQuest).

През 2020 година за пореден път спечели финансиране от Фонд „Научни 
изследвания“. Благодарение на подкрепата на Фонда списанието продължава 
да се развива успешно, като предлага на своите читатели голямо тематично 
разнообразие с широк научен и приложен потенциал. Редактори на списание-
то регулярно участват в международни форуми, на които представят списа-
нието и имат възможност да поканят водещи учени да публикуват свои из-
следвания на страниците му.

През тази година списанието постигна няколко важни успеха. Вече е вклю-
чено в списъка на Министерството на науката и висшето образование в Пол-
ша за публикуване на реферирани научни текстове.

Предприехме стъпки за включване на списанието и в италианската Нацио-
нална агенция за оценяване на висшето образование и науката (ANVUR). 

Със заповед на Министъра на образованието и науката всички лекторати 
са абонирани за списанието (в електронен и в хартиен вариант).

Това означава само едно – списанието придобива все по-голяма популяр-
ност, разпознаваемо е не само от специалистите, но и от широк кръг радетели 
на обогатяването и съхраняването на българския език и литература, за тяхно-
то изучаване.

Каним научните работници, експертите по български език, колегите в лекто-
ратите, опитните учители, но най-вече младите учени с призив да бъдат актив-
ни, да предоставят своите научни разработки, резултати от научни изследвания, 
проучвания, за да популяризираме всичко интересно и полезно, което правите 
за изучаването на трудния български език. Нека всички ние да помогнем на 
учителите, които имат най-отговорната и смислена мисия – да направят обуче-
нието по български език интересен, привлекателен и полезен процес.

Сърдечно благодаря на всички наши автори за статиите за прецизността, с 
която работят; за интересните теми; за разнообразието от заглавия! Благодаря 
и на рецензентите, които доброволно, но много отговорно и съвестно пред-
ставят професионалното си мнение за научните текстове.

Благодаря на членовете на редакционния съвет за всеотдайната им дей-
ност, за ценните им идеи, за експертната им оценка.

През 2021 година желая вдъхновение, научно творчество и упорита работа! 

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


