СПИСАНИЕ „ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“ НА 70 ГОДИНИ!
През 1946 г. българистите и славистите в България са чувствали остро липсата на
специализирано периодично издание, което да е насочено пряко към практическите
нужди на обществото и да популяризира най-новите постижения на филологическата
наука. Така се ражда „Език и литература“. От онези години измина много време –
много време в нашите условия за „живота“ на едно хуманитарно списание, което не е
свързано с държавните институции. Сега то е най-старото филологическо списание у
нас, все още излизащо редовно и без прекъсване. През тези десетилетия списанието
неотклонно следеше отблизо процесите в българския език и литература и отразяваше
потребностите на нашето общество от филологически знания. Когато днес го
разлистваме и сравняваме с броевете от първите годишнини, не може да не ни направи
впечатление сериозното развитие, което е претърпяло то по отношение на
съдържанието и многопосочността и актуалността на темите.
През последните десетилетия редакционната работа беше организирана в
съответствие с общоприетите принципи за приемане и обработка на постъпващите
материали. Екипът положи сериозни грижи списанието да получи по-широко
разпространение. Освен в базата данни ERIH+ „Език и литература“ беше качено на
платформите РИНЦ, коята е кооперирана с Web of Science, и ScholarGoogle, и се следи
от редица други платформи и бази данни. Чрез РИНЦ успяхме да преодолеем
изолацията, която ни държеше настрана от научната периодика, издавана на латиница и
следена от многобройни авторитетни бази данни и платформи. Така нашите
публикации станаха видими за значителен брой изследователи от „некирилизирания“
свят. Освен това във всеки един момент може да бъде видян импакт-факторът на
списанието и статистиките по още редица показатели, свързани с публикуваните
материали (http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=53480). Отдавна функционира и нашият
електронен сайт, където може да бъдат проследени материалите, публикувани след
2000 г. Набелязали сме и план за по-нататъшни промени, които да ни позволят да
отговорим още по-добре на интересите и нуждите на нашите автори и читатели, за да
можем напълно да ползваме постиженията на съвременните технологии и
възможностите за разпространение.
Честит юбилей, „Език и литература“!
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