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ABSTRACT 

 

 

This collection contains the communications presented at the National Conference with 

International Participation Dedicated to the 80 th Anniversary of Prof. Dr. Ivan Kochev and 

organised by the Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin at the 

Bulgarian Academy of Sciences. 

The opening paper titled On the Anniversary of Prof. Dr. Ivan Kochev recalls his 

contributions to the development of Bulgarian linguistics in both theoretical and applied 

aspect, his novel views and original approach to treating scientific issues.  

The authors of the papers included in the collection are linguists, many of them – students of 

Prof. Kochev's or followers of his school. The 45 publications in the volume deal with various 

issues in areas explored by Prof. Kochev: phonology, phonetics, history of the language, 

dialectology and linguistic geography, word formation, contemporary and comparative 

linguistics. 
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ISBN: 978-954-322-852-2. (Съставител: Ана Кочева) 

 
 

РЕЗЮМЕ 

 

 

Сборникът съдържа докладите от Националната конференция с международно участие, 

посветена на 80-годишния юбилей на проф. д-р Иван Кочев, организирана от 

Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН. 

В началната статия „Юбилейно за проф. д-р Иван Кочев“ са припомнени  заслугите на 

учения за развитието на българското езикознание в теоретичен и приложен аспект. 

Неговият нов поглед и оригинален подход при разработването на проблематиката.  

Авторите са езиковеди, много от тях негови ученици или последователи на школата му. 

45-те публикации са в областите, които и той изследва: фонология, фонетика, история 

на езика, диалектология и лингвистична география, словообразуване, съвременно и 

съпоставително езикознание. 

 

 

 


