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Vasilka Radeva. The Bulgarian Language: Scientific Approaches. Selected 

Works in Linguistics. St. Kliment Ohridski University Press. Sofia, 2019, 

532 p. ISBN 978-954-07-4867-2 
 

Abstract: The collection contains selected works in linguistics written by Prof. Vasilka 

Radeva, in particular 50 scientific papers organised in several sections, such as Bulgarian 

Language, Lexicology, Lexicography, Word Formation, Dialectology, Areal Linguistics, 

Phonetics, and Language Culture. The book also includes forewords by the editors as well as 

a bibliography of the author’s publications. The selected articles have been published in 

various Bulgarian and foreign editions during the period 1980–2018. They represent the major 

areas of scientific research of Prof. Radeva – a scholar of international repute, a renowned 

linguist, an eminent Bulgarian and Slavic language expert as well as a researcher in the field 

of Modern Bulgarian and its dialects. 
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Василка Радева. Българският език и науката за него. Избрани 

езиковедски трудове. Университетско издателство “Св. Климент 

Охридски”. София, 2019, 532 с. ISBN 978-954-07-4867-2 
 

 Книгата съдържа избрани трудове по езикознание на проф. дфн Василка Радева 

– 50 статии, подредени тематично в разделите Българският език, Лексикология, 

Лексикография, Словообразуване, Диалектология. Ареална лингвистика, Фонетика, 

Езикова култура. Съставители са Татяна Славова, Владислав Миланов, Надежда 

Михайлова-Сталянова, Юлияна Стоянова, които са автори на предговорите и на 

библиографията на авторката (заедно с Владимир Жобов). Подбраните статии са 

публикувани на български, руски и немски език в различни български и чужди 

специализирани издания в периода 1980–2018 г. и представят основните научни 

интереси на проф. Радева – утвърден учен с международен авторитет, изтъкнат 

езиковед, изследовател на съвременния български книжовен език и неговите диалекти.  

 На специалистите българисти и слависти нейните трудове са добре известни. Те 

са разностранни и съсредоточени върху различни езиковедски области (българска 

диалектология, лексикология и лексикография, фонетика и фонология, българско и 

сравнително славянско словообразуване, ареална лингвистика, езикова култура), а това 

свидетелства за широта на филологическите знания и стремеж за постоянно 

усъвършенстване. Настоящият сборник ще даде възможност научните  достижения на 
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авторката, които са образец за висок професионализъм, научна добросъвестност, 

задълбоченост и прецизност, да достигнат до по-широк кръг читатели.  

 В същото време книгата е прекрасен повод всички ние – колеги, възпитаници и 

приятели – да отбележим 80-годишния юбилей на проф. Радева и да изразим дълбокото 

си уважение и признателност към един водещ българист и славист.  

 Шест десетилетия от професионалния ѝ път са тясно свързани със Софийския 

университет “Св. Климент Охридски”, Факултета по славянски филологии и Катедрата 

по български език. Първият ѝ досег с Алма матер е като студентка в специалността 

Българска филология в тогавашния Филологически факултет. Учителите, с които 

съдбата я среща, оставят трайна диря в сърцето ѝ – сред тях са големи и вдъхновяващи 

учени като Стойко Стойков, Кирил Мирчев, Любомир Андрейчин, Иван Леков, 

Светомир Иванчев. Професорите запалват любовта и интереса ѝ към българския език, 

резултат oт което са 12 книги и монографии, още толкова учебници и учебни помагала, 

над 200 научни статии, студии и рецензии, няколко поколения възпитаници. На тях – 

студенти, специализанти и докторанти – проф. Радева предава своето убеждение, че 

изграждането на езикова грамотност, правилното използване на родния език е важно, 

защото чрез езика не само се общува, но се изгражда и мисленето. Днес нейните 

ученици – самите те доценти и професори – продължават с много упоритост, търпение 

и постоянство да се трудят за съхраняването и опазването на езика и да предават на 

най-младите наученото от нея.  
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