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Скъпи читатели и съмишленици,  

Пред Вас е новият формат на списание „Филологически форум”. Той е тематичен и 

структуриран в рубрики, съобразно спецификата на броя. Този облик съответства на 

желанието ни за промяна и обновление, както в стила на редакторската работа, така и по 

отношение на читателските очаквания. Опитът ни от двата международни филологически 

форума за студенти и докторанти през 2014 и 2016 г. показа, че подборът на 

публикуваните текстове трябва да бъде тематичен и интердисциплинарен, за да могат да 

бъдат изведени вътрешните връзки и динамиката в изследването на близки по 

проблематика въпроси. Първата тематична рамка, на която се спряхме, е балканистиката. 

Именно тя илюстрира едновременно диалогичните процеси в света на балканския човек, 

погледнати през сетивата на филолога. Започваме с текст на Надежда Александрова върху 

възрожденските културни диалози, като с това отбелязваме отварянето на 

„Филологически форум” към текстове на утвърдени имена. Ние няма да четем младостта 

като възрастов определител, а като маркер, с който обозначаваме идеализма и 

дръзновението на всеки добросъвестен изследователски опит. В броя Ви представяме 

текстове от провелата се през пролетта на 2016 г. балканистична конференция за студенти 

и докторанти в СУ „Св. Климент Охридски”, както и текстове от Втория международен 

филологически форум. Избрахме наслова „Балканският човек: времена и пътища”, за да 

представим стремежа на младите филолози за изследване на историческите лица и 

многообразните посоки в живота на човека днес тук, на Балканите.  

Част от промяната в облика на списанието е въвеждането на нови постоянни 

рубрики. „Заглъхнало ехо”, където ще коментираме забравени текстове от българската 

литература, които мислим, че трябва да бъдат актуализирани в съзнанието на 

любопитните читатели. В този брой ще очертаем изящния щрих на Пенка Цанева-

Бленика. „Намигвания и прозявки” – една рубрика, която започва също като историческа и 

в нея ще припомняме и обговаряме умението ни да се смеем и надсмиваме над себе си и 

другите. Тук са коментирани хумористичните профили на трима юбиляри през 2016 

година – Пенчо Славейков, Стоян Михайловски и Петко Тодоров, а в чест на юбилея на 

патрона на Софийския университет ще напомним за лирическата дарба на Александър 

Балабанов. Третата нова рубрика се казва „Пътуващи думи” и в нея се надяваме да 
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публикуваме пътеписи, аерописи, корабни дневници и други неочаквани жанрове, 

представящи Ваши реални или мечтани пътувания във времето и пространството. Тук е 

мястото да кажем, че открехваме вратата на списанието към пародията и псевдонима, 

защото мислим, че те могат да се окажат първите стъпки в смелото изразяване, което се 

оказва проблематично днес.    

Отправяме и нашата покана към онези млади преводачи, които искат да представят 

на страниците на „Филологически форум” преводи на значими изследвания в областта на 

хуманитаристиката. 

Щастливи сме, че част от нашия екип са вече младите ни колеги: Мария Русева, 

Борислава Иванова, Велимира Божилова, Георги Георгиев и Кристиян Янев, като особено 

ангажирана с дейността по настоящия брой беше Борислава Иванова. Приветстваме и 

нашия нов сътрудник – Йоанна Цекова. 

С увереност, че усилията ни ще намерят отклик в умовете и сърцата Ви,  

Редакторите 

 


