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ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ
OPENING REMARKS

Уважаеми читатели,
Пред вас е есенният брой на сп. „Филологически форум“ за 2022 г.
Броя открива стихотворение на Вангел Имреоров, един от отличителните млади
гласове в съвременната българска поезия.
Осемте статии в тематичното ядро на броя са обединени около темата „Норми и
вариативност, пренаписване на нормите: случаят на романските езици“ и са част от
езиковедските доклади, представени на третото издание, провело се онлайн през
ноември 2020 г., на международната научна конференция по романистика за млади
изследователи, организирана от катедра „Романистика“ на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ от 2016 г. насам. Статиите на Бианка Алеку и Свидна Михайлова
предлагат интердисциплинарен подход, разглеждайки пренаписванията в превода и
рецепцията на литературни произведения. Изследванията на Браяна Ракова, Ана-Мария
Нягу, Симона-Щефания Нягу и Елвана Кехайова са разположени в областта на
традиционното езикознание и обхващат основните му дялове – фонетика и фонология,
морфосинтаксис, етимология и лексикология, като обектите им са два от романските
езици, френски и румънски. Статиите на Диана Върголомова и Тиаго Жозеф ни връщат
към интердисциплинарността, по-конкретно в полето на социолингвистиката, с темите
си за стандартизацията на езика и престъпването на социалните норми, изразяващо се в
обидното слово. Трите групи статии са придружени от научно въведение.
В рубрика „Епистолар“ ни гостуват Алфредо Каполупо и Диего Збриля, студенти
в Неаполския университет „Л’Ориентале“, които ни представят вижданията си за
днешна, глобализираща се България и политическата ѝ панорама.
В „Де е българистиката“ Дебора Мацука разказва за организираната от същия
университет среща с Георги Господинов по повод излизането на последния му роман
„Времеубежище“ на италиански език.
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Рубрика „Пътуващи думи“ ни предлага пътепис за едно планинско приключение
на Елина Венкова и за мъдростта, която тя извлича от него.
В „Заглъхнало ехо“ Владимир Игнатов ни припомня разказ на книжовника Юри
Кисимов. Следват две разработки в областта на диалектологията и етимологията: на
Илияна Гаравалова, за палаталността на говора в с. Речане, Призренско и на Симеон
Стефанов, за произхода на общославянските глаголи „хваля“ и „хуля“.
Традиционната ни рубрика за рецензии, „Прочетено от нас“, съдържа два отзива
за наскоро публикувани литературоведски книги, един за езиковедско изследване и един
за художествена творба. Юлиан Жилиев споделя впечатленията си от книгата на Гергина
Кръстева „Гласове и страници от вчера“. Георги Няголов представя своя прочит на
„Поетика на епиграфа“ от Ангел Игов. Трудът на Албена Баева „Основни въпроси на
стилистиката на текста“ е привлякъл вниманието на Мария Стефанова. Марчела
Миронова, от своя страна, предлага гледната си точка към „Червилото на кметицата.
Джобни алогизми“ на младата авторка Симона Алекс.
И накрая, в „Случи се“ са отразени някои от важните събития в академичния ни
живот: Симеон Стефанов разказва за юбилейната международна научна конференция на
Института за български език към БАН „Проф. Любомир Андрейчин“, провела се през
май; Симона Ангелова ни пренася във възрожденската атмосфера на конференцията,
посветена на 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски и организирана
от Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ в средата на
септември; благодарение на Николай Генов научаваме как е протекъл друг форум –
XXIV-ата национална научна конференция за студенти и докторанти, организирана от
ПУ „Паисий Хилендарски“ през май; Ванина Маноилова пресъздава представянето на
литературния атлас „Живописна България“, състояло се отново през май.
Приятно четене!
Съставителите
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