
ми на историята на новобългарския 
книжовен език. Изключителни са за-
слугите му за организирането на ХII 
международен конгрес на славистите 
в Краков през 1998 г. 

Достоен продължител на сла-
вистичната традиция в Ягелонския 
университет, проф. Йежи Русек е 
един от учените, които непрекъс-
нато издигат авторитета на съвре-
менната краковска българистика. За 
заслуги в областта на науката и об-
разованието той е получавал редица 
награди в Полша и в България (Златен 
кръст за заслуги, медал на комисията 
за народно образование, орден „Св. 
св. Кирил и Методий – I степен“; по-
четен доктор е на СУ „Св. Климент 
Охридски”, лауреат е на специалната 
награда „Св. Евтимий Търновски“ на 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и др.).

Удостоен е с почетното звание 
„доктор хонорис кауза на ПУ „Паи-
сий Хилендарски“ по предложение на 
Филологическия факултет. 
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широки интереси във всички области 
на славистиката. Сред проучвания-
та си той отрежда специално място 
на българския език. Завършва Ягелон-
ския университет през 1955 г., специ-
алност Славянска филология, профил 
българистика. През 1963 г. защитава 
докторска дисертация на тема „За 
склонението и употребата на паде-
жите в Хлудовия триод. Изследване 
върху развоя на аналитизма в българ-
ския език“, излязла на следващата го-
дина и като монография. Този труд 
се смята от специалистите за един 
от най-значителните приноси в из-
следването на историята на българ-
ския език. Многобройните му проуч-
вания са посветени на проблеми на 
кирилометодиевистиката, на ста-
робългарските и среднобългарските 
паметници, на историята на ново-
българския книжовен език, на българ-
ските и на славянските диалекти, на 
праславянския език, на историята на 
славянските езици. Той проучва важ-
ни за палеославистиката въпроси и 
тук може да се отбележи изключи-
телният му принос в изследването 
на езика и книжовната традиция на 
такива паметници на славянската 
средновековна култура като Триода, 
Паримейника, Патерика, Пролога и 
др. По негова инициатива се поставя 
началото на международните сесии 
по въпросите на Патерика, организа-
тор е на първата международна кон-
ференция по славянска химнография, 
на няколко конференции по пробле-




