проф. Максим Славчев Младенов
Написано от ivailo
Четвъртък, 21 Юни 2012 23:09

На 3 февруари преди 80 години в Ново село, Видинско е роден видният български
диалектолог, етно-лингвист и балканист Максим Славчев Младенов. Той е автор на
стотици статии, много книги, рецензии и изследвания.
Достигнал върховете на
българската наука, професор в Софийския университет, той умира внезапно на
10.11.1992 г. в момента, когато тече процедурата му за академик. Напуснал твърде рано
нашия свят той оставя много незавършени статии, нереализирани идеи, сред които е
издаването на научен справочник за историята и видните личности във Видин, замислен
при управлението на Младен Каменов с 1200 единици.
В балкански аспект безценен е трудът на М. Младенов „Българските говори в Румъния",
а за Видинския регион и родното му село - „Говорът на Ново село, Видинско". В чест на
юбилея, новоселяни успяха да отделят средства и да реализират една многогодишна
мечта - преиздаването на тази високо ценена от тях книга. През февруари книгата второ допълнено и преработено от неговите дъщери, Олга и Дарина Младенови,
издание ще бъде в ръцете на читателите. Похвална е инициативата на фондация
„Бъдеще за Ново село" да остави и на идното поколение книгата за родната им реч,
която отдавна е библиографска рядкост.
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Към тома е добавено обширно резюме на английски език, което ще направи
заключенията на Максим Младенов за структурата и генезиса на новоселския говор
достъпни за лингвисти от широк профил, които не ползват български език. Включва се
и рецензията на проф. Стойко Стойков за първото издание на книгата, озаглавена
„Интересен и ценен труд за говора на Ново село, Видинско". Приложението в края на
книгата ще помогне на читателя да види монографията в контекста на живота и
творчеството на Максим Младенов. То включва очерка на проф. Христо Първев „За
автора", „Максим Младенов -живот в дати и снимки" и библиография на трудовете му,
съставена от доц. д-р Василка Алексова. Новите материали, които се публикуват за
първи път в цялост, представляват интерес както за жителите на Ново село и техните
потомци, така и за филолозите у нас и в чужбина. За оформлението на тази част от
книгата съдействаха колеги на М. Младенов от едноименната фондация „Проф. д-р
Максим Младенов - Общество за изследване на българската народна реч".
Гордеем се, че имахме възможността да бъдем негови ученици, да се докоснем до тази
енциклопедична личност, да общуваме с човека и учения Максим Младенов.
Сашка Бизеранова, РИМ - Видин
в.Видин Брой 8(1775) 1 - 3 февруари 2010 г.
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