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ЗА НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ЛЕКСИКАЛНИ 
УПОТРЕБИ ВЪВ ФОРУМИТЕ НА BG-MAMMA

Abstract: The aim of the paper is to represent some of the most specific lexical uses 
in the biggest Bulgarian Internet forum platform – „bg-mamma“. The trend towards lexical 
economy and the tendency to language expressiveness are the two leading principles of that 
kind of communication. Some of the investigated words are linked to the maternity period 
but there are also words from different areas of life. The tendencies observed are close to 
the conclusions made by investigators of Internet communication as well as investigators 
of the colloquial everyday language. 
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Общуването в глобалната мрежа е част от ежедневието на все повече 
хора, особено на тези в активна възраст. То задоволява нуждата от комуни-
кация във все по-отчужденото ни общество, като позволява на хората да дос-
тигат лесно до необходимата им информация, да откриват съмишленици, да 
получават подкрепа, да се забавляват.

Особено полезна се оказва мрежата за създаване на контакти по интере-
си. Възникнаха много специализирани форуми, блогове и фейсбук страни-
ци, които безпроблемно свързват пространствено отдалечени потребители. 
Виртуалният свят днес е повече от реален за огромна част от нас – и докато 
работим, и докато се забавляваме.

Най-големият български форум продължава да е този към сайта bg-mam-
ma. Причината е ясна – пишещите във форума са жени в активна възраст, обе-
динени от майчинството – една от най-важните социални фунции на жената 
и днес. 

Специфичната комуникативна ситуация дава възможност за словотвор-
чество. Онова, което си поставихме за цел да изследваме, беше дали във 
форума има употреби, които се срещат системно само в този форум; дали 
има употреби, които са силно контекстово зависими или стилистично мар-
кирани и са оказионални (т.е. идиосинкратични); дали има употреби, които, 
макар и невлезли в активния речник на мнозинството българи, се срещат и 
в други дискурси. Другата ни основна идея беше да открием словообразу-
вателните модели, по които се създават тези думи, както и защо определени 
модели са предпочитани пред други – т.е. каква е прагматичната причина, 
поради която определени словообразувателни начини са по-активни от дру-
ги в този контекст.
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Приемаме, че оказионализъм е „дума, която е новообразувана и се из-
ползва само в определен контекст“ (СТР 2003: 552).

При наблюдаването на употребите имаме предвид, че: „оказионализмите 
[...] са пряко зависими от два основни фактора – словотворчество и контекст“ 
(Бонджолова 2009: 8).

Поради спецификата на активните участници, основни теми във форума 
са раждането и отглеждането на бебето и малкото дете, макар че с времето 
обхватът на обсъжданите теми се е разширил значително и обхваща практи-
чески всички сфери. Тук има информация за всичко, което интересува мла-
дия човек – от интимните отношения до търсенето и намирането на работа, 
купуването и обзавеждането на дома, поддържането на добър външен вид, 
заниманията в свободното време. Платформата е разделена на няколко големи 
форума: „Бременност и раждане“ (с подфоруми „Бъдещи майки“, „Искам 
бебе“, „Проблемно забременяване“, „Рискова бременност“, „Онлайн учили-
ще за родители“), „За бебето и детето“ (с активни подфоруми: „Нашите деца“ 
(отчетни теми), „Бебета“ („Недоносени“), „Кърмене“, „Хранене с млека за 
кърмачета, захранване“), „Дом и семейство“ (с активни подфоруми „Нашият 
дом“ („Семейни отношения“, „Татковци“, „Родители по градове в БГ“, „Роди-
тели в чужбина“, „Осиновяване, осиновители“, „Родители, отглеждащи сами 
децата си“, „Родители, преживели загуба“), „Здраве и красота“ (с активни 
подфоруми „Красива мама“, „Здравословни проблеми“, „Здравни заведения, 
специалисти“), „Свободно време и интереси“ („Клюкарник“, „Хоби“, „Гот-
варски рецепти“, „На път“, „На пазар“).

Изследваните употреби са от различни подфоруми и съответно предста-
вят лексеми с различна семантика, следваща подобни словобразувателни мо-
дели. Тъй като ексцерпираният материал се оказа твърде обемен и разноро-
ден, ограничихме наблюдението си само върху тенденциите за оказионална 
употреба при съществителните имена. Предварителната ни хипотеза беше, 
че специфичните за форума лексеми възникват поради две основни причини 
– стремежът към езикова икономия и стремежът към по-експресивен изказ. 
Очакваме също, че тематично част от тях ще са свързани с дейности, свърза-
ни с периода на майчинството.

Приемаме, че „основните похвати, опиращи се на принципа за икономия 
на лексикален материал, които се прилагат в процеса на словообразуване, са 
композиция, абревиация, универбация, парцелация.“ (Зидарова 2008: 211). 
Тези словообразувателни похвати са характерни и за изследвания от нас лек-
сикален материали затова ще ги разгледаме последователно. 

1. Композиционно словообразуване 

При композицията е характерен процесът на превръщане на слово-
съчетанието в сложна дума с две коренни морфеми, свързани със и без 
помощта на интерфикс. В нашия корпус изследваните употреби са образу-
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вани композиционно-суфиксно (Радева 2007: 59), като се срещат различни 
варианти:

– композиционно-суфиксно словообразуване без интерфикс със за-
вършваща на вокал първа коренова морфема: бебеправене, бебеносене, бе-
бедундуркане, бебезабавляване, бебераждане, бебевалеж, месоядене, сладко-
правене, кафеправене, кафепиене, нищоправене, бебевъдство и т.н.

Срв: 
„Аз се размазах от месоядене 3 дни“, „месец бебеправене, а сега ще е 

месец бебедундуркане, хехе, че кеф“, „да не се обидиш, но понеже днес ми 
е ден за нищоправене“, „Аз самата съжалявам, че не започнахме бебевъд-
ството на по-крехка възраст“ и т.н.1

– композиционно-суфиксно словообразуване с помощта на интер-
фикс по съществуващ в езика модел: зъбоникнене, зъбопреглед, зъбо-не-ник-
нене, зъбоваденето, зъбоинтервенции, зъбодзвера, зъбовалеж, зъбопрогра-
ма, зъборастеж, зъбодокторка, зъбоангажиран, зъбокривота, зъбомиенето,  
зъбозастраховка, майкотерезоване, тортоправене, хлебоправене, тортоя-
дене, чайопиене, шалоплетене, спермобанка и т.н.

Срв: 
„Имунитета му отива по дяволите при зъбоникнене“, „Благодаря ви 

и на двамата за прекрасното чайопиене“, „Определено съм заложила на 
шалоплетене тази зима“, „всяко дете със своя си зъбо-програма“ и т.н. 

Виждаме, че голяма част от тези употреби са отглаголни съществителни 
имена, синонимни на изрази, съдържащи отглаголно съществително и моди-
фикатор предлог и съществително. Получената дума е по-кратка и по-експре-
сивна от изходния израз – плетене на шал – шалоплетене, правене на бебе 
– бебеправене и т.н.

– композиция с нулева суфиксация – зъбокоренобол, принцопад.

Срв.: 
„Стана вече месец март, крайно време е за принцопад!“, „Днес съм с 

зъбо-коренобол, ръката малко се оправи.“

2. Абревиация

Абревиацията е широко използван начин за езикова икономия в различ-
ни стилове на съвременния български език. „По своето значение и функция 
абревиатурите са съществителни имена, тъй като са резултат от съкращаване 
на словосъчетания и сложни названия, съдържащи съществително име като 
основен компонент“ (Радева 2007: 62). Този тип съкращения могат да са гру-
пови или инициални (Крумова, Чоролеева 1982). Първите са значително по-
самостоятелни синтактично, но не бяха открити в изследвания от нас корпус. 
За сметка на това открихме няколко вида буквени съкращения:
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• Буквени абревиатури, които са контекстово независими: ДГ (детска 
градина), ДЯ (детски ясли), АГ (акушер-гинеколог), БГ (България), БГ ТВ 
(българска телевизия), АМ (адаптирано мляко), ССФ (средностатистическа 
форумка), БНД (бащата на детето), АБ (антибиотик), ММ (мъжът ми), 
МТ (мъжът ти), ФМ (фетална морфология), РС (родителска среща), ПГ 
(предучилищна група), СО (подфорум „Семейни отношения“), ЛЛ (личен 
лекар), СБНМ (Съюз на настоящите и бъдещите майки), ДБМ (Движение 
на българските майки), ЛЛЛ (Ла Лече Лига), НАПК (Национална асоциация 
„Подкрепа за кърмене“), ЛС (лично съобщение) и т.н.

Срв.: 
„Отвратително качество е ограниченото плиткоумие на ССФ“, „Нашия 

БНД пусна жалба срещу мен“, „Обръщам се към ЛЛЛ с въпрос“, „Тогава се 
консултирах с фармацевтката от НАПК“, „Какво АМ давате“ и т.н.

Част от тези абревиатури като АГ, БГ и т.н. са често използвани не само 
във форума и са придобили сравнително широка гражданственост. Други 
са характерни не само за bg-mamma, но и за по-широк кръг от хора, които 
са свързани с майчинството професионално или лично (като ДГ, ДЯ, АМ и 
т.н.). Трети пък са типични само за виртуалната общност (ССФ, ММ, БНД 
и т.н.). Освен за постигане на езикова икономия част от тези употреби са 
и средство за създаване на своеобразен „тайнопис“, „шифър“ и целят да 
ограничат потенциалните реципиенти на съобщението. Според нас този тип 
абревиатури служи и за интегриране на общността.

• Контекстови/ситуационни абревиатури – те са разпознаваеми само 
в рамките на определен контекст, при обсъждане на определена тема и са 
средство само за постигане на езикова икономия: СД (Стефан Данаилов), 
ИК (Ирен Кривошиева), ЮК (Юлиян Константинов), ТХ (тоалетна хартия), 
ДП (дамски превръзки), ББ (Биг Брадър), ВНЛ (тризначките Вяра, Надежда, 
Любов), АКК (Английски коледен кейк) и т.н.

Срв.: 
„Четох, че портретът му виси в къщата на ББ“, „Самата ИК казва 

колко много им е помагал СД“, „Но съм наясно, че има хора, които не обичат 
или не искат ТХ да се хвърля в тоалетната“, „Ето например ВНЛ също не 
бяха посрещнати радушно, но бързо промениха отношението към себе си“, 
„Утре и в неделя ще правя АКК“ и т.н.

Някои от тези абревиатури са стилистично експресивни, пародийни, като 
например КГБ като абревиатура на Клуб на готините баби.

3. Универбизация

В последните години универбизацията се радва да изследователски инте-
рес поради нарастващата си честота на употреба особено в медийните тексто-
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ве – вероятно поради тенденцията към колоквиализация, характерна за този 
тип текстове (Радева 2007; Караянева 1999; Стоянов 1999; Кяева 2001; Желе-
зарова 2002; Благоева 2003; Зидарова 2008; Цонев 2011 и др.).

Като явление, характерно преди всичко за разговорната реч (Виденов 
1976), универбизацията се оказва особено често срещана в езика на изслед-
вания от нас форум.

Особено важно е да споменем, че „универбизацията се схваща като  
особен словобразувателен начин, който не разполага със собствени словооб-
разувателни средства, а използва средствата на други словообразувателни 
начини“ (Благоева 2003: 5). Тя е „преход на репродуктивно аналитично на-
именование в равнозначно на него синетично название“ (Кяева 2001: 147). 
Всъщност преобразуването на номинативно словосъчетание от типа А+N в 
лексема чрез различни морфологични и морфолого-синтактични средства 
(суфиксация, субстантивация, композиция и абревиация) при запазване на 
смисъла, е универбизация.

В изследвания от нас материал срещнахме няколко вида универбати:
• Получени от трансформацията на словосъчетание в сложна дума
В този случай словосъчетание на прилагателно и опорно съществител-

но име се опростява, като атрибутивната основа се съкращава и се прибавя 
към съществителното: зъболекарски кабинет – зъбокабинет, зъболекарски 
център – зъбоцентър, европейските доклади – евродокладите, криминални 
елементи – кримиелементи, постсоциалистическа истерия – постсоцисте-
рия, тийнейджърска тема – тийнтема, тийнейджърски проблем – тийнпро-
блем и пр.

Срв.: 
„Някой чувал ли е за добър зъбо-център, който предлага зъбен тури-

зъм?“, „Може 2ма различни зъбоофиса да имат договор“, „Аз съм се карала 
за подобно нещо с 1 техничка в зъбокабинета“.

• Получени от трансформация на словосъчетание в проста дума
Това явление е известно още като субстантивация или морфологично-

синтактично словообразуване (Бояджиев и др. 1999: 272). 
Особено често на субстантивация са подложени неофициалните наз-

вания на различни подфоруми на сайта bg-mamma: кърмачески подфорум 
– Кърмаческия, Готварския, Недоносените и т.н. Срещат се, разбира се, и 
други подобни употреби – бившия, малката, големия, моят, мойта, дет-
ските.

Срв.: 
„Питай в Готварския, дори може и да има тема за този тиган“, „Пре-

ди време в Кърмаческия беше разпространен един начин“, „Таз мойта то-
тално откачи“, „пак имам проблеми с бившия“, „като че ли са приготвени 
на барбекю, големия много ги хареса“ и т.н.
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Д. Благоева изключва тези употреби от групата на универбатите, а ги 
причислява към речевата субстантивация (Благоева 2003: 16).

В някои случаи от словосъчетанието може да се отстрани първият еле-
мент – атрибутивният, и да остане опорното съществително: биг брадъра – 
брадъра, бг мама – мамата и т.н. Това е проява на лексико-семантично сло-
вообразуване (Мурдаров 1983: 187; Благоева, 2003: 16). 

Срв.: 
„даже бях питала в темата за брадъра, но всички отрекоха“, „Аз пи-

сах, писах и мамата ме затри/но то е сигурно защото бягам от работните 
ангажименти“ и т.н.

• Получени чрез суфиксална универбизация
Както е известно, „при суфиксалната универбизация субстантивният 

компонент в изходното номинативно словосъчетание (експонент на родовото 
понятие) се отстранява, а от атрибутивния (експонент на видовия признак) 
се образува съществително универбат чрез прибавяне на суфикс“ (Благоева 
2003: 7). Този начин е широко застъпен в разговорната реч, но във форума 
не открихме засега специфични универбати по този модел, освен бременелка 
(бременна жена). Срещат се употреби като кримка, маршрутка, баварец, ва-
лентинка, откачалка, мултак и т.н., които са характерни за разговорната реч 
и се използват и в средствата за масова комуникация (някои от тях са намери-
ли място и в РНДБЕ 2010).

Срв.: 
„Аз вече не съм самотна бременелка, имам си мъж!“, „И „почетния 

мултак“ Рашидов защити Опиц с въпросния мотив“, „В жълта къща и 
черния ми баварец паркиран отпред“, „със сигурност ще му направя вален-
тинка собственоръчно“, „Много сбъркана откачалка, дано да ги изкарат в 
понеделник“ и т.н.

Универбизацията с нулева суфиксация не е характерна за изследвания от 
нас корпус. Затова пък широка употреба има подобно на нея явление – съкра-
щаването на думите, създаването на минимизирани думи (Кирова 2010: 155).

4. Усечени думи – трансформация на по-дълга в по-кратка дума

Според Т. Бояджиев тези употреби могат да се приемат като съкращения 
на произвеждащи основи по абревиатурен тип (Бояджиев и др. 1999: 275). Л. 
Кирова (Кирова 2010: 155) ги нарича усечени думи и подробно описва нали-
чието им в компютърно опосредстваната комуникация. Съвсем логично този 
тип словообразуване е изключително продуктивен във форумите на сайта, 
тъй като отговаря в пълна степен на двете основни тенденции – икономия и 
експресивност: полиомиелит – полиото, свекървата – свеки, педиатърът – 
педи, фейсбукът – фейса и т.н.
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Срв.: 
„Преди полиото беше живо и на Саша е слагано такова“, „Нашият 

педи ни е казал първо пюрета после сокчета“, „Сутринта получих колет от 
мама и свеки с бебешки неща“ и т.н.

Това явление е част от по-широката тенденция към парцелация на думата 
и дори на словосъчетанието, защото има силно разговорна стилистична от-
сянка. Както отбелязва В. Зидарова: „Прави впечатление, че невинаги се за-
пазва семантично значимата част. По-скоро тенденцията е да се отсече краят 
и да се запази началото на думата. Експресивността на този похват е причина 
той да се използва и в младежкия сленг.“ (Зидарова 2008: 218). 

Като правило „усичането е станоло някъде в основата и може да следва 
или да не следва морфемните граници“ (Кирова 2010: 155): памп(а) – пам-
перс, адапте – адаптирано мляко, инфото – информацията, феното – фено-
барбитала, клю – клюкарник, тел – телефон, док – доктор, биб(а) – биберон, 
чич – чичо, комши – комшията, унито – университета, мод – модератор, ад-
мин – администратор и т.н.

Срв.: 
„На обяд съм на първия си изпит в унито“, „И как кърмиш тогава или 

му дават веднага адапте?“, „В клю-то една потребителка сподели, че…“, 
„Моят в момента си е с памп постоянно, нали е болен“, „плаче само за хра-
на и ако е с мръсна пампа, през другото време спи или се кокори“, „иначе май 
щяхме да се откажем от стационарен тел“, „Лори, браво че сте спрели 
успешно феното“, „Освен да си купя едно шише, с по-малък биб“, „Имам 
шише NUK, силиконова биба“, „Влади е винаги спокоен и ведър, а шкембес-
тия чич трепери от нерви“ и т.н.

Когато обсъжда инициалните абревиатури, Л. Кирова споменава за тен-
денцията, ако не завършват на консонант, те да се подвеждат към среден род 
(Кирова 2010: 171). Прави ни впечатление, че и усечените думи от нашия кор-
пус най-често са в среден род – т.е. усичането е на място, което позволява ду-
мата да остане в среден род. В други случаи се добавя гласен звук, различен 
от „а“, за да може да се получи дума в среден род – свеки, адапте. Когато не 
са в среден род, изследваните употреби често имат колебание в рода – памп/
пампа; биб/биба и т.н. Това не е нова тенденция – в западните диалекти и неу-
сечени думи понякога са с колеблив род – биберон/биберона, бонбон/бонбона, 
домат/домата и т.н. 

Друга особеност на усечените думи е това, че в изследвания корпус те се 
употребяват обикновено членувани.

В заключение можем да обощим, че хипотезата ни за наличието на две 
основни тенденции в речта на участниците в изследваната от нас интернет 
платформа се потвърди. Тъй като общуването в интернет форумите е писме-
но, езиковата експресивност на участниците е основният (в голяма степен 
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единственият) начин за задържане и привличане на вниманието и за изграж-
дане на собствен образ. Но в bg-mamma пишат главно жени в активна възраст, 
които нямат твърде много свободно време, затова друга основна тенденция е 
езиковата икономия. Ето защо универбизацията, парцелацията и композици-
ята стават много активни словообразувателни средства, като в много от слу-
чаите индивидуални употреби стават значими и се употребяват системно във 
форума. Въпрос на време е да видим каква част от тях ще навлязат в речника 
на българите и извън форумите.

БЕЛЕЖКИ
1 При цитирането на примерите е запазен оригиналният правопис на участниците 

във форума, освен в случаите, когато са възможни трудности в разбирането на при-
мерите.
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