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ТЕРМИНОЛОГИЧНА НОМИНАЦИЯ ЧРЕЗ 
УНИВЕРБИРАНЕ В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА 

ПОЛИТИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ

Absract: This article examines the nature of the univerbation as an active model for 
terminological designation (denomination) in the modern Bulgarian political terminology. 
Different ways of univerbation, its main results and their place in the spoken and written 
language are specified.
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Въпросите на българската терминология са едни от най-актуалните и 
особено важни въпроси на съвременното ни езикознание. Днес те представ-
ляват интерес не само за езиковедите, но и за специалистите в различните  
научно-технически области и за обществото като цяло. Затова терминозна-
нието има огромно практическо значение. То е призвано да осигурява тео-
ретико-методологическите и приложните основи за създаването и развитие-
то на специалните езици в научната, обществено-политическата и учебната 
дейност, да регулира изграждането, унифицирането и стандартизирането на 
терминологичните системи в различните области на науката и техниката, да 
определя начините, средствата и методите за отразяване и изразяване на зна-
нията чрез езика във вид на термини и да осигурява ефективността на науч-
ната, професионалната и социалната комуникация.

Използваният терминологичен апарат представлява ключов елемент за 
всяка наука, професия и сфера на човешка дейност въобще. Функциониране-
то и осъществяването на каквато и да било човешка дейност днес е невъзмож-
но без наличието на ясен, точен и строго определен набор от термини. Този 
набор от термини е натоварен с две основни функции: да отразява знанието в 
дадена област и да осигурява научната и професионалната комуникация. Това 
важи и за съвременната българска политическа терминология.

Тук накратко ще се спра върху универбирането като разновидност на 
лексикално-семантичния словообразувателен начин. Универбирането пред-
ставлява процес на образуване на нови думи върху основата на устойчиви 
словосъчетания като резултат от продължителна употреба в речта. В българ-
ското езикознание този термин е въведен от М. Виденов, а същността на това 
явление е разгледана и доразвита от редица български езиковеди като Вл. 
Мурдаров (Мурдаров 1983), Цв. Карастойчева (Карастойчева 1984), В. Радева 
(Радева 1991), М. Попова (Попова 2000; Попова 2012), Д. Благоева (Благоева 
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2003) и др. М. Виденов отбелязва, че това явление е характерно предимно за 
устната норма на книжовния език (Виденов 1976: 28–35). В последно време 
обаче, навлязло стабилно в устната норма, универбирането проявява все по-
голям стремеж към проникване и в писмената реч, което е резултат от цялост-
ния курс към демократизация на книжовния език.

Универбирането като словообразувателен начин е резултат от действие-
то на тенденцията към езикова икономия, по-точно казано, тенденцията към 
икономия на изразните средства. Както отбелязва Вл. Мурдаров: „В този слу-
чай следователно икономията на езикови средства означава спестяване на ар-
тикулационна енергия до необходимия минимум, което се благоприятства от 
факта, че необходимостта от структурна прецизност на използваните назва-
ния е значително по-малка поради използването им в по-ограничена езикова 
среда, и то при това относително затворена, при която обикновено възникват 
универбатите“ (Мурдаров 1983: 115). 

Именно от факта, че универбирането е израз на тенденцията към езикова 
икономия, произтича интересът на съвременното терминознание към него. 
Универбирането води до съкращаването на формата на термина, чрез което 
терминът отговаря на едно от основните изисквания към него – за краткост. 
Всичко това е много важно за съвременната българска политическа терми-
нология, защото голяма част от термините и названията, използвани в нея, 
имат доста дълга, многословна и поради това нефункционална и изключи-
телно неудобна за употреба езикова форма. Получените чрез универбизация 
лексикални единици са винаги еднословни, което ги прави по-удобни и по-
предпочитани в комуникативния акт. Тези еднословни комуникативни едини-
ци са мотивационно свързани със съответните словосъчетания, от които са 
възникнали, и функционират в речта паралелно с тях. Това обуславя възмож-
ността за взаимната им замяна и води до обогатяване на изразните средства 
на българския език.

Основните резултати от универбизацията и начините за тяхното получа-
ване са главно три:

1. Получаване на суфиксално съществително име от словосъчетание.
Напр. многотиражка от многотиражен вестник, масовка от масово 

участие, оперативка от оперативно съвещание, петилетка от петгодишен 
план, десетдневка от десетдневно мероприятие, петминутка от петминут-
но съвещание и др. Този тип универбизация се осъществява чрез суфиксация 
и в български е плод на значително руско влияние, проявяващо се най-вече 
след 9-ти септември 1944 г. във връзка със започналото тогава социалистиче-
ско строителство. Този тип е устойчив в езика ни и до днес. Напр. офшорка 
от офшорна фирма, самоделка от самоделно оръжие и др. Към суфиксалните 
универбати спадат и случаи като седмица вместо група на седемте или Г-7 
– седемте най-богати и най-развити страни в света (СА�, Великобритания, 
Германия, Франция, Италия, Канада и Япония). По-късно (през 1997 г.) във 
връзка с променената политическа обстановка наред със седмица се появява 
и универбатът осмица, защото към Г-7 се присъединява и Русия, но с непъл-
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ноправен статут. Подобен е случаят с петорка вместо Шанхайска петорка 
– регионална международна организация, създадена през 1996 г. от лидери-
те на Русия, Китай, Казахстан, Таджикистан и Киргизия с цел укрепване на 
доверието във военната област и взаимно съкращаване на военните сили в 
граничните райони.

2. Получаване на съществително име чрез съкращаване на член от сло-
восъчетанието. Напр. кошница от потребителска кошница, акули от финан-
сови акули, совалка от дипломатическа совалка, орган (на партия) от печатен 
орган, както и доста актуалното в последно време пица вместо постна пица 
(по известното образно определение от популярен съвременен политик) и др.

3. Получаване на субстантивирано прилагателно име от словосъчетание, 
включващо прилагателно (или причастие) + съществително. Чрез субстан-
тивация са получени пълномощно от пълномощно свидетелство, Външно от 
Външно министерство, завеждащ от завеждащ отдел, бръснати от бръсна-
ти глави и още висшестоящ, командващ, трудещ се, син, червен, ляв, десен и 
др. При някои словосъчетания, в които участват повече от две прилагателни, 
за по-голяма яснота обикновено остават и двете. Напр. Първата световна 
вместо Първата световна война, Втората световна вместо Втората све-
товна война, Първа атомна вместо Първа атомна електроцентрала, Вели-
ката октомврийска вместо Великата октомврийска социалистическа рево-
люция, Седмото велико вместо Седмото велико народно събрание, Седма 
рамкова вместо Седма рамкова програма и др. Към този случай се отнася 
и самостоятелната употреба на числително редно за означаване на общоиз-
вестна и много популярна историческа дата, като името на месеца се изпуска, 
а числителното редно се употребява субстантивирано. Напр. Девети вместо 
Девети септември, Десети вместо Десети ноември, както и изрази като на-
шият девети, историческият десети и пр.

Характерно за получените чрез универбиране лексикални единици е и 
това, че до известна степен те са зависими от конкретната езикова ситуация, 
от конкретния комуникативен акт и от участниците в него. Понякога извежда-
нето на универбатите в една по-широка комуникативна сфера може да доведе 
до тяхното нееднозначно тълкуване и дори до тяхното неразбиране. Неедноз-
начно тълкуване на универбатите може да се породи дори и там, където те са 
възникнали. �е дам следния пример. Под червени в политически смисъл се 
разбира членовете, привържениците и симпатизантите на БСП, както и депу-
татите от тази партия. В зората на прехода обаче поради изключително неед-
нородния състав на тези червени изключителна популярност придобиха ду-
мите на Стефан Продев, че БСП се е разделила на червени бабички и червени 
мобифони, както и неговият въпрос на кого всъщност е партия БСП – на чер-
вените бабички или на червените мобифони. С всичко това се акцентираше 
върху много големите имуществени и социални разлики между привържени-
ците на БСП и в общественото пространство битуваха фрази от типа на Ще се 
намерят ли червени мобифони за червените бабички, Всяка червена бабичка 
– с червен мобифон и пр., призоваващи БСП към една по-справедлива соци-
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ална политика. Такава беше ситуацията в началните години на демокрацията. 
Днес червените мобифони са се превърнали в червени олигарси, а червените 
бабички са физически почти на изчезване. Именно поради възможното нераз-
биране и нееднозначно тълкуване, Вл. Мурдаров отбелязва, че универбатите 
донякъде са неофициални названия за битовата и професионалната реч като 
заместители на официалните названия“ (Мурдаров 1983: 120).

Като начин за терминологична номинация универбирането е близко до 
кондензацията, но между тях има съществени разлики, обхващащи както из-
ходната, така и получената единица (Попова 2012: 394). Изходната единица 
при кондензацията не е задължително да бъде устойчиво словосъчетание, а 
получената единица не е задължително да бъде еднословна. Напр. чрез кон-
дензация се е получило словосъчетанието върховенство на конституцията 
вместо поставеност на конституцията на върховното (най-високото) мяс-
то сред законите. 

ИЗВОДИ:
1. Универбирането като начин за терминологична номинация е израз на 

тенденцията към икономия на езиковите средства, към стегнатост, краткост и 
динамичност на изказа.

2. Универбирането води до създаването на кратки еднословни названия, 
които са по-удобни не само в комуникацията между специалистите, но и в 
ежедневното общуване.

3. Тези кратки еднословни названия функционират паралелно и едновре-
менно със словосъчетанията, от които са възникнали, като техни неофициал-
ни заместители.

4. Универбирането разкрива богатите изразни възможности на българ-
ския език и допринася за обогатяването на езика.
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