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ПРОФ. ТОДОР БОЯДЖИЕВ (1931 – 2022)

Доц. д-р Надежда Сталянова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

На 4.10.2022 година ни напусна про-
фесор Тодор Бояджиев – изявен езиковед, 
дългогодишен преподавател във Факулте-
та по славянски филологии на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. 

Тодор Бояджиев е роден през 1931 г.  
През 1955 г. завършва специалността 
„Българска филология“ в Софийския уни-
верситет. През 1960 г. става асистент в Ка-
тедрата по български език. Специализира 
в Прага в периода 1967 – 1968 г.  От 1983 
г. до 1986 г. е ръководител на Катедрата по 
български език, зам.-ректор и ректор на 
ВПИ – Шумен. От 1986 г. до 1989 г. Тодор 
Бояджиев е декан на Факултета по сла-
вянски филологии на СУ „Св. Климент 
Охридски“, а през периода 1989 – 1991 г. –  
директор на Института за български език 
към БАН.

Професионалният му път е свързан със Софийския университет, където 
води лекционни курсове по българска диалектология и съвременен български 
език. Работил е и в университетите в Шумен, Пловдив, Велико Търново, Мос-
ква и Хамбург, като и в Института за български език при БАН. Тодор Бояджи-
ев е дългогодишен ръководител на Катедрата по български език, зам.-декан 
и декан на Факултета по славянски филологии на Софийския университет, 
както и директор на Института за български език. През 1989 г. е избран за 
член-кореспондент на БАН.

Най-съществените научни приноси на Тодор Бояджиев са в областта на 
българската диалектология, фонетиката и фонологията, лексикологията. По-
коления студенти използват неговите учебници по основните езиковедски 
дисциплини. Т. Бояджиев е автор и на множество учебници и помагала по 
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български език. Дългогодишен главен редактор на сп. „Български език и ли-
тература“.

Сбогуваме се с нашия учител, уважаван и обичан колега, когото помним 
както с безкрайната му ерудиция, разностранните научни познания, така и с 
доброжелателността и уважението, което показваше към всеки колега.

Поклон пред светлата му памет!
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