
СТАНОВИЩЕ 

на журито в областта на хуманитарните науки 

от Ученическата научна сесия – 14 ноември 2017, 

Ученически институт – БАН, проведена в 207 зала на БАН 

 

След като се запозна внимателно с представените проекти, с 

изготвените рецензии и след като изслуша презентациите на участниците в 

научната сесия, журито в състав проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, 

(председател), проф. д-р Светла Коева, доц. д-р Петко Христов дава 

следното становище: 

В областта на хуманитарните науки бяха представени проекти от 

следните научни области: българска диалектология и социолингвистика, 

история на българския книжовен език, етнология и културна антропология.  

Журито отличава следните проекти във всяка от научните области: 

1. Първа награда в областта на българската диалектология и 

социолингвистика  

Ралица Пламенова Жекова, Х клас, ППМГ „Добри П. Чинтулов“, гр. 

Сливен; „Изчезващите имена на цветя в буренясалата градинка на моята 

баба”, научен ръководител: Веселина Георгиева Тонева – за търсенията в 

областта на българската диалектология и социолингвистика, за проявения 

изследователския интерес към проучване на тенденциите, свързани с 

остаряването и изчезването на думи от българския език, с които 

населението от Сливенско е назовавало любими, популярни  градински 

цветя и за отлично справяне с поставените в изследването задачи.  

2. Първа награда в областта на историята на българския 

книжовен език  

Симона Марчелова Симеонова, XIа клас на Професионална Гимназия 

по Туризъм (ПГТ), гр. Самоков “Тихонравовият дамаскин и историята на 

българската книжнина и език”; научни ръководители: доц. Ваня Мичева, 
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Борислава Хаджийска, Димитър Апостолов – за проявения 

изследователски интерес към проучването на тенденциите в развитието на 

книжовния български език и за постигнатите резултати от проведения 

сравнителен анализ, който показва, че езикът на Тихонравовия дамаскин се 

отличава с близостта си до говоримия език и за отлично справяне с 

поставените в изследването задачи. 

3. Първа награда в областта на етнологията и културната 

антропология 

Авторски екип: Александра Железова, Весела Тодорова, Иван Кънев,  

Мая Рулинска, Михаела Парталозова, Ния Козлева, Национална гимназия 

за хуманитарни науки и изкуства „К. Преславски”, гр. Варна, „Образът 

знак на аспаруховския свят“, научни ръководители: Елеонора Николова, 

Марина Стоилова – за проявения устойчив изследователски интерес на 

ученическата фолклорна експедиция към проблемите на изучаването и 

популяризирането на наематериалното културно наследство и към 

проучване на различни аспекти на културните традиции в Аспарухово, за 

постижения в търсенето на образа знак на ченгенската култура, процесът 

на нейното предаване от местните хора и на унаследяването ѝ от 

участниците в експедицията и за отлично справяне с поставените в 

изследването задачи. 

 


