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70 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

През 2014 г. се навършиха 70 години от основаването на Съюза на учените в България, който в продължение
на изминалите десетилетия е играл и
сега продължава да играе важна роля
в живота на академичната общност у
нас. Това е единствената обществена
организация, която обединява учените
и преподавателите от всички университети у нас и от Българската академия
на науката. Той обхваща 50 съюзни
звена – 27 секции в София и 23 клона
в страната.
През юбилейната година бяха организирани редица мероприятия, с
които в София и редица градове беше
отбелязана кръглата годишнина. По
традиция в навечерието на Деня на
народните будители беше проведено
тържествено събрание, което представляваше връх и завършък на честването. На 31 октомври в Големия салон
на БАН се събраха представители на

научната общност, на държавни и обществени организации, журналисти и
гости, за да отбележат годишнината.
Основният доклад, в който бяха набелязани най-важните моменти от историята и настоящето на Съюза и проблемите и задачите, произтичащи от
днешното състояние на българската
наука, прочете акад. Дамян Дамянов,
председател на Съюза. По традиция
на събранието бяха връчени и годишните награди на Съюза на учените в
България за високи научни постижения. Сред филологическите трудове
бяха отличени четири разработки.
Голямата награда получи тритомното издание „Българска лексикология“ (1. том) от Лилия Крумова-Цветкова, Диана Благоева, Сия Колковска,
Емилия Пернишка и Мая Божилова,
„Българска фразеология“ (2. том)
от Стефана Калдиева и „Проблеми
на общата лексикология“ (3. том) от
Иван Касабов (София, 2013), наградата за научно-приложен принос беше
присъдена на Катя Исса за книгата ѝ
„Езиково и сградостроителство“ (Велико Търново, 2012), а Мони Алмалех
получи грамота. В конкурса за дисертации беше отличена Илвие Конедарева от Софийския университет за
дисертацията ѝ на тема „Българският
роман след 1989 година: промени в
поетиката“.
След тържественото събрание
във фоайето на Централната сграда
на БАН беше открита юбилейна изложба, на която 11 секции от София
и 8 клона от страната представиха
избрани свои научни публикации от
последните 5 години. Секция „Филологически науки“ беше представена с
10 труда, предложени от членовете на
секцията и подбрани от специална ко-
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В Деня на народните будители
Президентът на Републиката почете
големите заслуги на Съюза на учените в България за развитието на българската наука и висше образование,
като по повод на юбилея връчи на
Председателя специален плакет.
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