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Abstract: The paper presents LexIt – a web-based Dictionary Writing System de-
signed for the creation and enlargement of dictionaries. A wide range of dictionaries –
monolingual, specialised, multilingual, thesauri, can be configured with the system, as it 
enables users to model, copy, and save templates describing the structure of any dictionary. 
The paper describes a model for a bilingual dictionary containing phonetic, grammatical, 
stylistic, semantic, and collocational information and its configuration within LexIt. A bi-
lingual dictionary is chosen for description, as its dictionary entries have a complex struc-
ture that includes various elements reflecting the lexical correspondences between source 
language and target language.
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0. Въведение

Изработването на речници с помощта на специализирани компютърни 
системи е утвърдена практика в лексикографската дейност в много страни. 
Вече са създадени програмни продукти за лексикографско описание на лек-
сиката на редица езици (английски, немски, френски, нидерландски, чешки, 
руски, украински, естонски, хърватски и др.), които се използват активно в 
голям брой европейски (академични и издателски) лексикографски центрове 
(като напр. Оксфорд, Лонгман, Дуден, Лагенщайн, Макмилиън и др.). Някои от 
съществуващите лексикографски програми вече са широко известни и намират 
приложение при създаването на речници от различен тип за различни езици2.

Използването на специализирани програми за изработване на речници 
води до изменения в технологията на речниковата дейност във всичките етапи 
– от подбора на словника през създаването и редактирането на речниковите 
статии до подготвянето на текста за печат. Приложението на лексикографски 
системи допринася както за значително ускоряване на работата върху създа-
вания лексикографски продукт, така и за чувствително подобряване на него-
вото качество в редица отношения (единство на лексикографските решения, 
системност в представяне на семантично свързаните лексикални единици, 
отстраняване на кръговите дефиниции, ограничаване на възможните пропус-
ки и др.). Важно предимство на лексикографските системи е и възможността 
те да бъдат използвани от голям брой потребители едновременно при работа-
та върху различни типове речници. 
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1. Системата LexIt

LexIt3 е уеббазирана система, предназначена за създаване, допълване и 
преработване на речници за българския език, както и за практическа работа 
с тях. Системата е замислена и разработена в тясно сътрудничество между 
лексикографи, компютърни лингвисти и програмисти. Нейната цел е да поз-
волява конфигуриране на разнообразни по тип речници (едноезични, специа-
лизирани, многоезични, тезауруси) с конкретните им особености.

1.1. Функции на системата LexIt

1.1.1. Дефиниране на речници

Нови речници може да се създават по два начина:
а) посредством дефиниране на структурата на речника и въвеждане на 

словник. Структурата на речниковите статии е или стриктно определена, или 
може да се изгражда от лексикографа в процеса на работа с използване на 
предварително зададени компоненти. И в двата случая се осигурява единен 
формат на речниковите статии в рамките на даден речник. 

б) посредством обединение на съществуващи речници, създадени с LexIt, 
и филтриране по определени параметри (последното е възможно, тъй като 
всеки речников компонент има ясно дефинирана структура). Например даден 
речник може да съдържа само лексикални единици, които се отнасят към оп-
ределена тематична област или са маркирани с еднаква стилистична бележка. 

С други думи, системата предоставя възможност да се създават, копират 
и запазват шаблони за структурата на даден речник.

1.1.2. Работа с речници

LexIt позволява да се въвежда, редактира, копира, изтрива, запазва и печата 
съдържание от речниците и техните компоненти, както и да се правят справ-
ки от различен тип, като се осигурява едновременен конкурентен достъп на 
множество потребители и среда за съвместна работа. Лексикографите могат 
да сравняват, копират и комбинират подходящи речникови статии в рамките на 
един или повече речници, да споделят примери, бележки и друга информация. 
Специфичните задачи на лексикографи и редактори, както и достъпът на пот-
ребители, са разграничени по подходящ начин посредством различни нива на 
достъп и различни потребителски права. Това позволява координиране и раз-
пределение на работата по съставянето на даден речник, както и контрол върху 
изпълнението на задачите и върху качеството на въведените данни. 

1.1.3. Търсене на информация

По определени критерии (филтри) може да се извеждат списъци от ком-
поненти на речника или комбинации от тях. Критериите може да бъдат: име 
на речник, автор, дата на създаване, раздел от речник, статия от речник или 
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група от речници и др. Търсенето позволява използване на регулярни изрази. 
Например може да се направи търсене на всички заглавни думи, които започ-
ват с про-, или на всички речникови дефиниции, в които се съдържа опреде-
лена дума. Лесно се извлича и различна статистическа информация, свързана 
например с брой заглавни думи, с типични примери, с употребата на синони-
ми, нови думи и др. Информацията за извършените промени по речниковите 
статии се пази и при необходимост може да се използва.

1.1.4. Помощна информация

Системата позволява копиране и въвеждане на големи масиви от текстове 
(корпуси). Корпусите може да се групират в директории, така че лексикографи-
те да разполагат с подходящи помощни текстове за разграничаване на значени-
ята или за подбор на илюстративни примери. Възможно е търсене с регулярни 
изрази в един или повече корпуси. Има и бележник, който позволява на потре-
бителите да въвеждат и обменят коментари извън структурата на речника.

1.1.5. Публикуване на речници

Форматирането на речника може лесно да се променя. Има заложени го-
лям брой параметри за предварително форматиране на изгледа на речника, 
както цялостно, така и за всеки от речниковите раздели. Логиката на форма-
тирането върви от общо към частно. Това означава, че даден формат за целия 
речник ще бъде приложен, ако не е зададен формат за конкретния раздел, 
съответно статия. 

Системата позволява експорт на речник или негови компоненти в PDF, 
xml или html формат. По този начин се удовлетворяват изискванията, свърза-
ни с издаването на речника, с неговото публикуване в интернет или с обмен 
на данни между различни системи за създаване на речници.

1.1.6. Потребители, права и роли

В системата има два вида потребители – редактори и автори. Системата 
позволява да се задават права за работа върху конкретен речник, в това число 
и възможност за времеви отрязък, в който даден речник или раздел от него е 
достъпен за съответния автор. Всеки потребител на системата може да има 
различни права и роли за различните речници. Администраторите на систе-
мата имат пълен достъп да всички речници и техните раздели.

1.1.7. Съхранение на данните и архив

Всички данни от системата се записват в релационна база от данни. Сис-
темата позволява да се създават архиви на речниците, както ръчно от адми-
нистратора, така и чрез планирани задачи за архивиране (всеки ден, всяка 
седмица, през час и др.).
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1.1.8. Системен регистър

Системата записва всички промени, направени в нея (влизания, създава-
не, редакции и изтриване и т.н.), в съответен регистър, от който данните могат 
да се извлекат по-късно за анализ и статистика.

1.1.9. Активни сесии

LexIt притежава механизъм, с помощта на който администраторът може 
да следи кой ползва системата в даден момент.

1.1.10. Разширяемост на системата

Системата се базира на модулен принцип, което позволява лесно да се 
допълват и интегрират нови функционалности като: персонализирани спи-
съци със задачи за работа, лични съобщения между авторите и редакторите, 
използващи системата, статистика за речниците, дискусии и коментари за 
статия или речник и др.

2. Интерфейс на системата LexIt 

Системата LexIt разполага с интуитивен и функционален интерфейс (вж. 
Фигура 1 по-долу). При режим на работа по създаването на даден речник в 
лявата и в дясната част на екрана са разположени съответно прозорците със 

Фиг. 1. Интерфейс на системата LexIt 
(режим на работа върху речникова статия)
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словника и корпусите. В зависимост от изпълняваните конкретни задачи тези 
прозорци може да са активни или не. Централният прозорец е предназначен 
за въвеждане на съдържанието на речниковите статии. Той се състои от ня-
колко подпрозореца: за динамично конструиране на структурата на речнико-
вата статия с помощта на предварително зададени компоненти, за работа по 
съдържанието на речниковата статия и за визуализация на това съдържание, 
включително и форматиране на отделните елементи на статията.

3. Дефиниране на структура на речник в системата LexIt

Системата LexIt позволява дефиниране на структурата на различни типо-
ве речници на няколко равнища: речникова статия, раздел на речник и речник. 
Тъй като речниковите статии обикновено имат сложна структура, за да бъде 
удобно моделирането на различни типове речници (например тълковен, си-
нонимен, фразеологичен, двуезичен и пр.), се работи с по-малки компоненти, 
наречени елементи, модули и шаблони на речникови статии. 

Всяка речникова статия се състои от обекти (елементи), които се характе-
ризират със съдържателни, формални и структурни свойства. 

Съдържателните свойства показват типа на обекта в зависимост от стой-
ностите, които може да му се приписват и които са задължителни. Стойности-
те на обектите може да са променливи (например заглавна дума, текст – дефи-
ниция, пример, забележка) или константи (например част на речта, бележка 
за стилистична употреба и т.н.). 

Структурните свойства на обекта служат за определяне на мястото му в 
структурата на речника и са задължителни – например уникално име на обек-
та, дефиниция на неговия тип. 

Формалните свойства на обекта са незадължителни. Налагат се от слож-
ното форматиране на речниковите статии, например: вид шрифт, размер на 
символите, наличие на болд, италик, субскрипт, суперскрипт, главни букви, 
служебни символи от ляво и дясно (кавички, скоби) и т.н.

Обектите може да бъдат свързани с различни релации както в рамките 
на една речникова статия, така и между отделните речникови статии. Релаци-
ите може да бъдат семантични (синоними, антоними и др.), морфологични 
(лема – форми, лема – част на речта и др.), тълкувателни (лема – значение 
и др.), екстралингвистични (значение – тематична област, лема – област на 
употреба и др.), словообразувателни (глагол – отглаголно съществително, 
съществително – десубстантивно прилагателно и др.), морфосемантични 
(деятел – действие, причина – следствие и др.), синтактични (предикат – оду-
шевен обект, предикат – одушевен субект и др.), фонетични (дума – произ-
ношение), структурни (значение – идентификатор, лема – идентификатор и 
др.) и т.н. Всяка релация има задължително име – уникален кратък текст, и се 
дефинира със специфичните си свойства, например хиперонимната релация 
е транзитивна. 
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Обектите (елементите) обикновено имат определена последователност 
в рамките на дадена речникова статия, като е възможно някои от тях да се 
повтарят в нея, а така също между някои от тях може да има релации на ед-
новременна поява, на зависима поява или на изключване. За да се опишат 
коректно тези структурни особености на речниковите статии, се въвеждат 
модули, които се състоят от обекти или от други модули. Елементите на мо-
дула (обекти и други модули) се характеризират със следните задължителни 
параметри: многократност – показва дали даден елемент може да се повтаря 
в модула, към който се отнася (напр. обект Пример в модул Илюстративен 
блок); последователност – посочва реда на елементите (например обект Заг-
лавна дума предхожда обект Индекс за омоним); задължителност – показва 
кога даден елемент е задължителен за даден модул (напр. обект Заглавна дума 
е задължителен елемент, докато обект Индекс за омоним – не). 

Между елементите на модула може да се дефинират следните структур-
ни релации, ако са налице:

– едновременност – означава възможност даден елемент да се появи само 
при поява на друг елемент или при избор на дадена стойност (напр. ако за 
елемент Част на речта е избрана стойност Глагол, се включва обект Вид на 
глагола);

– изключване – означава възможност даден елемент да се появи само при 
липсата на друг елемент (напр. ако елемент Граматична бележка има стой-
ност Сингулария тантум, няма елемент Число);

– зависимост – в случаите, когато множеството от стойности на даден 
елемент зависи от избраната стойност на друг елемент (напр. ако за елемент 

Фиг. 2. Редактиране на речникова статия посредством шаблон за типова 
структура (прилагателно име) в системата LexIt
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Част на речта е избрана стойност Съществително име, стойностите на еле-
мента Число са единствено число, множествено число и бройна форма).

Модул, който представя предварително конфигуриран типов модел на 
речникова статия, се нарича шаблон. Шаблоните се изграждат чрез групира-
не на съответни елементи и други модули по зададени параметри. Възмож-
ността за създаване на шаблони (например за речникови статии за отделните 
части на речта, вж. Фигура 2 по-горе) улеснява въвеждането на данните и 
спазването на унифициран модел на речниковата микроструктура.

4. Технологии, използвани при създаването на системата LexIt

Системата LexIt е уеббазирана, което позволява нейното използване под 
различни операционни системи (Windows, Linux, MacOS) при минимални 
изисквания към компютърните ресурси (не е необходима инсталация на спе-
циализиран софтуер), а също така и едновременна работа с нея на множество 
потребители с различни права за достъп, както и възможност за онлайн пуб-
ликуване на създадените лексикографски продукти. Системата е базирана на 
технологии със свободен код: APACHE http server, PHP5, MySQL5, PEAR, 
SMARTY, ExtJS Open Source GPLv3 Version, mPDF4 и др. Поддържа се съв-
местимост с всички съвременни браузъри: Internet Explorer 8+, Моzillа Firefox 
3+, Орега 9+, Safari 2+, Crome 1+.

5. Предложение за модел на двуезичен речник 

Необходима предпоставка за успешното създаване на различни типове и 
жанрове речници е предварителното формулиране и последователното след-
ване на ясни и непротиворечиви принципи за модела на макро-, микро- и ме-
диоструктурата5 на съответния речник. Тук ще се спрем върху моделирането 
и формализираното представяне на речниковата структура при изграждането 
на двуезичен речник за общи цели и ще представим възможностите за при-
ложение на този модел в системата LexIt6. Предлаганият модел е абстрактен 
и би могъл да се използва за речници с различен изходен и целеви език. �е 
илюстрираме приложението му при изграждане на речникови статии за дву-
езичен речник с изходен език български7.

Речниковата статия в двуезичните речници има сложна структура, която 
включва различни елементи, отразяващи разнообразна информация за лекси-
калните съответствия между изходния език и езика, на който се превежда, с 
оглед на нуждите на конкретната група от потребители на речника. На това 
обръща внимание Б. Аткинс, която отбелязва: „Системният подход към про-
учването на това, за какво може да се използва двуезичният речник и по ка-
къв начин, трябва да взема предвид следните аспекти на речниковата статия: 
функция на представяната информация (за какво може да бъде използвана от 
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потребителя); начин на нейното представяне (как е поднесена тя); тип потре-
бител: носител на изходния език или носител на езика, на който се превежда; 
цел на употреба (превод от собствения на чужд език или превод от чужд на 
собствения език)“ (Atkins 2000: 2–3).

Предлаганият от нас модел за микроструктура на двуезичен речник съ-
държа правописна, фонетична, граматична, стилистична, семантична и съче-
тателна информация, отразена по определен начин в отделните компоненти 
на статията, които тук означаваме като зони. 

Зоната на заглавната единица съдържа следните елементи: заглавка с 
маркирани акцентни особености (ударение), знак за омонимия (ако е необхо-
димо), произносителни особености на заглавката (транскрипция), вариантни 
форми на заглавката (ако има такива, например фонетичен вариант на заглав-
ната дума) или втора заглавка (ако има такава, например в случаите, когато 
двата корелата от видова двойка глаголи в българския език се представят в 
обща речникова статия). 

Граматичната зона включва: словоизменителни форми на заглавката, 
маркери за част на речта, маркери за граматичните категории на заглавната 
дума и възможни граматични ограничения в нейното функциониране. 

Семантичната зона е основният компонент в речниковата статия. В нея 
се отразява семантичната структура на съответната заглавна единица от из-
ходния език с оглед на съществуващите еквиваленти в езика, на който се пре-
вежда, като отделните значения (номерирани с пореден номер) се разграни-
чават (за улеснение на потребителя) чрез кратки пояснения (например чрез 
привеждане на синоним, на типичен субект или обект при глаголите и др.) 
или чрез илюстративни примери за употребата им в текст. 

Названието семантична зона е условно, тъй като в тази част на речнико-
вата статия се кодира не само семантична, но и стилистична и прагматична 
информация (например чрез маркери за функционалната сфера, към която 
се отнася съответната заглавка или дадено нейно значение, като Биол. при 
термини от областта на биологията; Поет. при експресивни думи и значе-
ния, употребявани само в художествения стил; Ирон. при думи и значения с 
иронична отсянка и пр.), граматична информация (чрез маркери за съответни 
граматични ограничения във функционирането на думата в съответно значе-
ние като Само несв. – за уточняване, че даденото значение се реализира само 
при несвършения вид на глагола; чрез маркери за рекцията на глагола и пр.), 
информация за контекстуалното поведение на думата чрез привеждане на ти-
пични съчетания и др.

Сложната структура на тази зона се обуславя и от това, че в нея се преси-
чат традиционно разграничаваните в теоретичната лексикография лява и дяс-
на страна на речника, т.е. частта на речника, отнасяща се до езика източник, 
и преводната част, отнасяща се до езика, на който се превежда. Във връзка с 
това в семантичната зона се представя различен тип информация и за двата 
езика. По отношение на преводния език (в зависимост от приетите принципи 
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за изграждане на речника) това може да бъде информация не само за семан-
тичните и функционалните еквиваленти на дадена дума от езика източник 
в отделните £ значения, но също така и информация за акцентните и гра-
матичните характеристики на съответните лексикални единици в преводния 
език (принадлежност към част на речта, форми за определени граматични 
категории, принадлежност към даден словоизменителен тип, особености на 
рекцията), стилистични характеристики, регионална употреба и регионални 
варианти и др.

Фразеологичната зона на речниковата статия отразява специфичните 
устойчиви изрази, идиоми и поговорки, в които участва съответната заглавна 
единица, и техните еквиваленти в езика, на който се превежда. Чрез стилис-
тични маркери се посочват стилистичните характеристики на съответните 
фразеологични единици.

В най-общ вид предлаганата структура на речникова статия за двуезичен 
речник може да бъде представена по следния начин:

Зона на заглавната единица и Граматична зона
Модул Заглавка

Елемент Заглавна дума
Елемент Номер на омоним
Елемент Транскрипция
Модул  Парадигматични особености

Елемент Граматични форми
Елемент Варианти на граматични форми

Модул Вариант на заглавна дума / втора заглавна дума 
Елемент Вариант на заглавна дума / втора заглавна дума
Елемент Номер на омоним
Елемент Транскрипция
Модул Парадигматични особености

Елемент Граматични форми
Елемент Варианти на граматични форми

Модул Част на речта
Елемент Граматична бележка / бележка за част на речта
Елемент Стилистична бележка или бележка за сфера на употреба 

Семантична зона
Модул Семантична структура
Елемент Номер на значение
Елемент Граматични бележки
Елемент Семантични бележки 
Елемент Стилистична бележка или бележка за сфера на употреба
Елемент Обяснение на значение (чрез дефиниция, синоними, типичен субект 

или типичен обект на заглавната дума) 

20  70 години българска академична лексикография
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Модул Превод 
Елемент Преводен еквивалент
Елемент Лингвистични характеристики на преводния еквивалент 

Модул Илюстрация за употреба
Елемент Пример 
Елемент Превод на пример

Модул Подзаглавка
Елемент Подзаглавна дума
Модул Парадигматични особености

Елемент Граматични форми
Елемент Варианти на граматични форми

Модул Вариант на подзаглавна дума / втора подзаглавна дума 
Елемент Вариант на подзаглавна дума / втора подзаглавна дума
Модул Парадигматични особености

Елемент Граматични форми
Елемент Варианти на граматични форми

Модул Част на речта
Елемент Граматична бележка/ бележка за част на речта
Елемент Стилистична бележка или бележка за сфера на употреба 

Модул Семантична структура
Елемент Номер на значение
Елемент Граматични бележки
Елемент Семантични бележки 
Елемент Стилистична бележка или бележка за сфера на употреба
Елемент Обяснение на значение (чрез дефиниция, синоними, типичен субект 

или типичен обект на заглавната дума) 
Модул Превод 

Елемент Преводен еквивалент
Елемент Лингвистични характеристики на преводния еквивалент 

Модул Илюстрация за употреба
Елемент Пример 
Елемент Превод

Фразеологична зона
Модул Фразеологичен блок
Елемент Фразеологична единица
Елемент Стилистична бележка или бележка за сфера на употреба
Елемент Обяснение на значението
Модул Превод 

Елемент Преводен еквивалент
Елемент Лингвистични характеристики на преводния еквивалент 

Модул Илюстрация за употреба
Елемент Пример 
Елемент Превод
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6. Приложение на системата LexIt в двуезичната лексикография

Част от елементите и модулите в посочената дървовидна структура на 
речникова статия (например Заглавна дума, Граматична бележка / бележка 
за част на речта, Превод) са задължителни, а други (например: Номер на 
омоним, Стилистична бележка или бележка за сфера на употреба) са фа-
култативни. Някои от елементите и модулите може да се повтарят (например: 
Илюстрация за употреба, Стилистична бележка или бележка за сфера на 
употреба). Между съответни елементи се установяват определени релации, 
чието описание е важно за изграждането на непротиворечив формален модел 
на речниковата микроструктура.

Ето примерна речникова статия за българско-английски речник, изграде-
на по представения модел:

заб£ва|м1 (ш) impf., заб£|я1 (eш, past ~х, p.p.p. ~т) pf., v.t. 1. (зачуквам) 
drive, hammer; з. нож в гърдите на нкг plunge a knife into sb’s breast; 2. (нок-
ти, зъби) dig, plunge; (fig.) fix, fasten; з. поглед в нщ fix one’s eyes on sth; 3. 
(топка) strike; з. топката във вратата score a goal.

■ ~м се impf., ~я се pf., v.i. 1. (прониквам) dig, lodge; думите се забиха 
в съзнанието ми these words stuck into my mind; 2. (fig.) (coll.) (загубвам се) 
stray, get lost.

◊ з. нос (падам по лице) fall flat on one’s face; (съсредоточавам се) pore 
over.

Представянето на тази речникова статия в системата LexIt е илюстрирано 
на фигури 3 и 4 по-долу.

Фиг. 3. Речникова статия за двуезичен речник, създадена чрез системата 
LexIt (изграждане на структурата на речниковата статия)
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7. Заключение

Системата LexIt притежава голямо разнообразие от функции и интуити-
вен интерфейс, осигурява надеждно съхраняване на информацията (както и 
на историята по създаването на речниковите статии) и професионална подго-
товка за печат. Наред с това използването на LexIt увеличава продуктивността 
на лексикографската работа и намалява риска от случайни грешки. С широ-
ките си функционалности системата LexIt е полезен и удобен лексикографски 
инструмент, който, както беше показано в тази статия, успешно би могъл да 
намери приложение и в двуезичната лексикография. 

На сегашния етап от разработване на системата нейните основни фун-
ционалности са завършени. Предстои етап на активно тестване за отстраня-
ване на възможни грешки и за усъвършенстване на системата.

БЕЛЕЖКИ
1 Изследването е проведено с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“, 

договор ДТК 02–53/2009.
2 Такава е например програмата TshwaneLex, използвана при създаването на реч-

ници за някои от африканските езици, а също и за нидерландски, хърватски, дат-
ски, френски и др. Популярни са и системата DPS (Dictionary Publishing System), 
разработена от френската софтуерна компания IDM и използвана от издателство 

Фиг. 4. Речникова статия за двуезичен речник, създадена чрез 
системата LexIt (визуализация на речниковата статия)
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„Лонгман“; програмата DEBDict, част oт софтуерния пакет DEBII, разработена във 
Факултет по информатика в Бърно и използвана за целите на чешката академична 
лексикография; програмата Unilex-D, разработена от Машинния фонд на руския 
език към Института за руски език, и редица други. 

3 http://dcl.bas.bg/LexIt/
4 http://httpd.apache.org/, http://www.php.net, http://www.mysql.com, http://pear.php.

net/, http://www.smarty.net, http://www.sencha.com/products/extjs/download/, http://
www.mpdf1.com/mpdf/

5 Термините речникова макро- и микроструктура са добре познати в теоретичната 
лексикография (Hartmann 2000), докато терминът медиоструктура се нуждае от 
уточнение. С този термин се означават различни по характер взаимовръзки (cross-
references) между отделни елементи в различни речникови статии, между елементи 
в речникова статия и друга част от речниковата макроструктура (например списък 
със съкращения, списък с източници) и пр. (Wiegand 1996).

6 Системата LexIt се използва при съставянето на словник за българско-чужд дву-
езичен речник в рамките на проекта „Българско-полски лексикални паралели“, 
разработван в Института за български език при БАН съвместно с Института по 
славистика при Полската академия на науките.

7 Модел за типов словник за българско-чужд речник е предложен от С. Павлова 
(Пав лова 2010).
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