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Скъпи читатели на „Филологически форум“,

Обръщаме се към вас като към свои съмишленици, защото появата на това 
списание е резултат от общата ни работа и желание да общуваме пълноценно 
в аудиториите и извън тях. Именно от нашите аудиторни срещи и споделеното 
знание се раждат идеите за първите доклади, курсови работи и по-сериозни из-
следвания, които създавате. Началото беше поставено с организирането на Пър-
вия международен филологически форум за млади изследователи, който събра 
повече от двеста участници от над 18 държави. С повече ентусиазъм и сътрудни-
чество, присъщи на младостта ви, и с безусловната помощ на много от вас този 
първи младежки филологически форум стана факт през ноември 2014 година. 
Някак естествено сред организаторите на форума се оформи идеята за създава-
не на списание, в което студентите, докторантите и младите учени да могат да 
публикуват своите изследвания, художествено творчество, да бъдат представени 
филологическите събития във Факултета по славянски филологии и така списа-
нието да се превърне в пространство за обща споделимост.

Името на списанието също се появи непринудено. След обмислянето на 
няколко несполучливи варианта названието на наскоро провелия се Филологи-
чески форум се открои като най-подходящо и за периодичното издание. И така 
нашето младежко списание се обособи със своите основни рубрики, художест-
вен облик, технически изисквания, редакционна колегия и най-важното – със 
своите автори.  

В него предвиждаме да бъдат представени филологически изследвания на 
докторанти, магистри и студенти от всички специалности и катедри на ФСлФ, 
както и текстове, свързани с научни прояви, към които нашият факултет е съ-
причастен. Освен това на страниците на списанието ще откриете информация 
за актуални събития, проекти, наскоро защитени дисертации, интервюта с наши 
учители във филологическата наука. 

Факултетът по славянски филологии е един от най-старите факултети на 
Софийския университет, негова жива история, а също и гаранция, че чрез обичта 
и уважението към словото ще бъде съхранена българската памет. Палитрата от 
научни списания, които периодично Факултетът предлага не само на българската 
научна общност, но и на световната филологическа колегия, показват най-високо 
равнище и съвременно отношение към актуалните проблеми на българистиката, 
разбирана в широк смисъл, в онова преплитане между литература и език, чрез 
което се изграждат смислените светове: „Literra et Lingua“, „Съпоставително 
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езикознание“, „Българска реч“, „Литературата“ – все утвърдени списания, в ко-
ито намират отзвук българските и световните лингвистични и литературоведски 
доктрини. Всяко от тези списания отдава своята грижа на младото поколение, 
което плахо заявява присъствие в науката чрез първите публикации в специали-
зираните броеве за млади изследователи. На всички онези, които виждат мрачно 
бъдещето на българистиката – у нас и в чужбина, нашето списание идва, за да 
покаже, че младите изследователи са много и са достойни. Заредени са с енер-
гията и творческия ентусиазъм, от които най-много се нуждаят българистиката 
и българското днес. Списание „Филологически форум“ е най-младото списание 
на Факултета, което ще се опита да подпомага научната периодика и ще даде 
глас на студентите и докторантите. Във всеки брой, във всяка страница, във все-
ки ред.  

В първия брой на списанието публикуваме текстове на студенти и докто-
ранти от Факултета по славянски филологии, представени на Международния 
филологически форум, а също и на Теодора Илиева от Великотърновския уни-
верситет. Всички текстове са знак за приемственост между най-голямото съби-
тие за младите филолози в България и раждането на нашето списание. 

С тези въвеждащи думи поставяме Началото и се надяваме то да има свое 
място сред добрите периодични издания, посветени на любословието!
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