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От редакцията

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ НА СПИСАНИЕ 
„БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“,
ДРАГИ АВТОРИ, КОЛЕГИ!

Пред вас е първият брой на списание 
„Български език и литература“ за кален-
дарната 2022 година. Както всяка година, 
имам удоволствието и честта да се обърна 
към всички вас – нашите автори, читатели, 
съмишленици и приятели, с пожелания за 
здраве, успехи и лично щастие. 

За всички нас последната година беше 
година на изпитания и ограничения. Въпре-
ки това изминалата година беше успешна 
за всички наши автори, повече от 50, които 
споделиха своите изследователски търсе-
ния с все по-широката читателска публика 
на списанието ни. Бяха отразени научни съ-
бития с национално и международно значе-
ние; публикувахме отзиви и рецензии за но-
воизлезли книги и монографии. Изразявам 
благодарност към всички наши рецензенти 
и членове на редакционната колегия, които 
спомогнаха с експертната си оценка за повишаване качеството на публикува-
ните материали. 

През 2021 г. сп. „Български език и литература“ заслужено беше регистри-
рано в квартил 4 (Q4) на Journal Citation Index (JCI). Всичко това ни задължава 
да работим все по-усилено, защото българската наука има нужда от високо 
индексирани списания, които да получават признание в международни и на-
ционални бази данни.

В същото време, списание „Български език и литература“ остава трибуна 
за споделяне на добър педагогически опит, за иновации в областта на мето-
дическото изследване. И занапред ще продължим да информираме нашите 
читатели за актуални събития в областта на образованието, ще подпомагаме 
квалификацията на учителите по български език и литература, ще популяри-
зираме учителската професия.
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Каним всички вас – университетски преподаватели, изследователи, учи-
тели и експерти по български език и литература, лектори по български език, 
литература и култура, млади учени, докторанти, да бъдете активни, да предос-
тавяте своите научни разработки, резултати от научни изследвания, проучва-
ния. Нека направим българската наука и успехите на българското образование 
достояние на широката европейска и световна общественост.

През 2022 година желая вдъхновение, научно творчество и упорита 
работа!

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


