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Abstarct: The basic principles and requirements in applying lexicographical theory 
are dealt with in relation to the dictionaries published since the beginning of the 21st century. 
Special attention is paid to the unilingual dictionary, which has a long-established tradition not 
only in the Bulgarian language. The new dictionaries are connected with it in a specific way – 
they do not ignore its explanatory definitions, but further develop and enrich them. With their 
conception and structure the dictionaries published during the latest decades are the result of the 
development of lexicological science, showing new tendencies in lexicography. They integrate 
the different approaches to the interpretation of the word as a linguistic sign, as a symbol, and 
as a lexical unit. They reflect the postulated idea of the word as a basic linguistic unit, a basic 
linguistic sign, which performs not only denotative and communicative functions.
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В концепциите и структурата на съществуващите лексикографски спра-
вочници се отразява идеята за системния характер на лексиката, за мястото 
и функцията на думата като обект и предмет на изследване. Традиционните 
тълковни речници на славянските езици са изградени върху постулираната 
идея за самостоятелност на отделната дума като основна езикова единица. 
Речници, които представят парадигматичните връзки на думата, са насочени 
към представяне на системния характер на лексиката

С развитие на лексикографската практика не само се разнообразява под-
ходът към нейния обект на изследване, но се прецизира и структурирането на 
речниковата статия с оглед на видовете лексикографски трудове. Разработ-
ването на теоретичните основи на лексикографията се опира на идеята, че 
лексиколожките и лексикографските проучвания не може да се разработват 
изолирано, тъй като те взаимно се допълват. 

Изграждането на лексикографска теория, както и на нейните основни 
принципи, основателно се свързва преди всичко с тълковния тип речник, кой-
то е с най-богата традиция не само в българската лексикография. Стремежът 
към системно и комплексно представяне на лексиката в него е свързан с из-
граждането на т.нар. семантичен език, чието използване дава възможност да 
се тълкува пестеливо, но достатъчно пълно значението на думите. Според 
Ю. Д. Апресян тълкуването представлява „превод на думата на особен се-
мантичен език“, чието използване позволява да се разграничат значението и 
употребата на думата, като се вземат под внимание нейната семантика, син-
тактика и прагматика (Апресян 1995: 56 – 156). 
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Специално теоретично изясняване изисква представянето на системни-
те връзки и отношения между думите не само в тълковните речници, но и в 
специализираните като синонимен, паронимен, словообразувателен и пр., а 
при многозначните думи се предполага разграничаване на тяхното значение 
и употреба.

Съществена характеристика, която оказва влияние върху прилагането на 
лексикографските принципи и теоретични изисквания, е предназначението 
на речника, на което са подчинени целта и задачите му. Освен „пълните“ тъл-
ковни речници, които се стремят към изчерпателно представяне на словното 
богатство на даден език, се изработват и различни по своя обем и предназна-
чение „кратки, малки, учебни, подборни, наръчни“ и др. речници, които по 
своя характер са „диференциални“.

При изграждане на концепцията и структурата на тълковния речник, 
който се стреми да обхване възможно най-пълно и изчерпателно словно-
то богатство на езика, съществено значение има определянето на корпуса, 
от който се извлича обработваният материал, в неговото отношение към 
хронологичните граници на речника. Интересно, но непоследователно са 
определени хронологичните граници на многотомния Речник на българския 
език (РБЕ). Идеята да се осъвременяват, допълват и преиздават началните 
томове, без да е приключило издаването на целия речник, не се вписва в 
заявеното в предговора на РБЕ: „Многотомният Речник нa българския език 
е с хронологични граници от втората четвърт на XIX век, приблизително от 
Рибния буквар на П. Берон (1824 г.) до днес“ (РБЕ 1977: 6). Неточно е опре-
делението „до днес“ не само защото работата по речника продължава почти 
половин век, без да е приключила, но преди всичко поради представянето 
на връзките и отношенията между отделните думи, развили нови значения 
и употреби, които се отразяват върху мястото им в лексикалната система. 
Важно е значението на хронологичната характеристика при изработване на 
речник на новите думи и значения, тъй като трябва да се изясни въпросът за 
времето, през което дадена дума или значение носят белега „иновативност“. 
Преминаването на новите думи от пасивния към активния речник е процес, 
който се обуславя от различни фактори, свързани с употребата и актуал-
ността им, поради което продължителността на този процес е различна при 
отделните думи и значения. 

Съществена за практическото приложение на лексикографската теория е 
характеристиката на тълковните речници с оглед на тяхната нормативност, 
която е различна от нормативността в един правописен или правоговорен 
речник, но има значение за използването и мястото им в научните изслед-
вания, както и при структурирането на други лексикографски справочни-
ци. Интересно е интерпретирана „нормативността“ при характеристиката 
на най-използваните български тълковни речници. В предговора на много-
томния речник е посочено, че двата съществуващи вече тълковни речника 
– тритомният РСБКЕ (1954 – 1959) и еднотомният БТР (1955), съществено 
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се различават помежду си: „РСБКЕ като наръчен нормативен тълковен реч-
ник отразява чрез подбор лексиката на едно по-ново състояние на българския 
език, без да изчерпва неговото словно богатство. Той представя явленията на 
правилната, устойчива и типична словоупотреба с оглед на господстващата 
книжовна норма. На тази норма са подчинени и интерпретацията на семан-
тичната структура на лексикалните единици, и оценъчните характеристики 
на стилистичната принадлежност на думите и значенията“. (РБЕ 1977: 5). 
Еднотомният БТР, който също е наръчен тълковен речник, е определен като 
ненормативен по отношение на своя словник, „поради включването в него 
на думи от пасивния запас на книжовния ни език, от една страна, и на редки 
думи, диалектизми, неологизми и жаргонна лексика, от друга страна“. „Чрез 
въведените обаче нормативни указания от позициите на съвременното със-
тояние на книжовния език в него е постигната нормативна квалификация на 
думите и отделните значения“ (РБЕ 1977: 5). 

По подобен начин е интерпретирана „нормативността“ по отношение на 
многотомния речник на българския език, чиято задача е да представи лекси-
калната система на целокупния български език и по този начин „да отрази 
неговото единство“. Отбелязва се, че с оглед на своя словник и по отношение 
на илюстративния материал той не е нормативен, но при него е осъществен 
„нормативният принцип“ чрез правописа и чрез оценъчните характеристики 
(бележки от типа диал., остар., рядко и пр.) при квалификацията на думите, 
отделните значения или при граматичните форми“ (РБЕ 1977: 7). Доколко 
обаче тези квалитативни характеристики, в които се отразява динамичният 
характер на лексиката, остават съобразени с изискванията на лексикалната 
норма, след като подготвянето и издаването на целия речник обхващат повече 
от половин век (Радева 2011: 37)? 

Известно преосмисляне и обогатяване на съществуващата лексикограф-
ска практика изисква въпросът за обхвата на словника, който при тълковни-
те речници може да включва не само полифункционалната, актуална в упо-
требата си част от лексиката, но и лексикалния пласт, който изгражда т.нар. 
пасивен речник. Като част от този пасивен речник новите думи и значения 
се обособяват, изясняват и представят в специални лексикографски справоч-
ници, които целенасочено включват богат илюстративен материал. По-осо-
бено е мястото на другата част от пасивния речник, която включва остаре-
ли по значение и ограничени в своята употреба лексикални единици. Когато 
речникът е насочен към обхващане и тълкуване на лексиката, употребена в 
съществуваща литература, създадена в отдалечен от съвремието ни период, 
включването на архаизирана и остаряла лексика е напълно оправдано. Речни-
ковите статии на такива речници, които по тип са диференциални, се изграж-
дат въз основа на текстовете, от които е ексцерпиран материалът. Пример за 
такъв лек сикографски справочник е издаденият от авторски колектив Речник 
на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век 
(1974). Словникът на този речник е с ясно определени хронологически гра-
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ници, а тълкувателната дефиниция се опира главно на контекста, в който е 
засвидетелствана отделната лексикална единица. 

Тъй като тълковните речници заемат особено място сред лексикограф-
ските справочници, към тяхната нормативност има по-високи изисквания, 
които не се свеждат само до съставянето на словника или включването на 
думи от пасивния слой на лексиката. С данните в тях се съобразяват най-вече 
т.нар. диференциални – учебни и кратки и др. обяснителни речници към тек-
стове (научни, художествени, специализирани и пр.), които съдържат оста-
рели или неясни за носителите на българския език думи. Тълковните речни-
ци имат приложение и при подготвяне на двуезични речници, по-специално 
при представянето на думи от изходния език, когато речниковата статия не се 
опира на семантично еквивалентна дума от втория език. Тогава тълкуването 
изисква знания за културата, историята, бита и традицията на носителите на 
двата езика (Радева 2011: 40). Така лексикографската практика изисква свое-
образно прилагане на концептуалния подход, особено при лексиката, свърза-
на с вътрешния мир на човека, с духовната култура. Лексикалните единици 
като вина, време, гняв, грях, свобода, свят, радост и др., които са езиков израз 
на изградени концепти, присъстват в речника на всички езици и отразяват на-
ционалноспецифичното в историята, културата, религията и бита на техните 
носители. При тяхното тълкуване е особено важно включването на съответен 
контекст, в който се експлицира възможната съчетаемост на думите при из-
разяване на отделните им значения, конкретни или метафорични. Без това да 
означава, че всяка речникова статия трябва да съдържа концептуален анализ 
на понятието или компонентен анализ на семантичната структура, неоспори-
мо е, че развитието на лексикологията и обогатяването на лексикографската 
практика са взаимообусловени. 

Специално внимание заслужава оформянето на тълкувателната дефини-
ция на производните думи, чието словообразувателно значение участва в из-
граждането на лексикалното им значение. При лексикографското представяне 
на производната дума се взема под внимание нейната специфика, обусловена 
от по-богатите ѝ връзки и отношения, които я вписват в лексикалната систе-
ма. Например при използване на обобщаващата функция на форманта при 
тълкуване на еднакво структурираните думи трябва да се има предвид, че 
чрез словообразувателното значение се изразява различна степен на „абстра-
хираност“ и „специализираност“, които са обусловени от семантичните ком-
поненти, актуализирани при свързване на форманта с произвеждащата осно-
ва. Затова е неоснователно включването на структурите със сложен формант, 
съдържащ предосновния компонент под- (под-лют-и, под-сил-и; под-зем-ен, 
под-вод-ен и пр.) към обобщеното представяне на префигираните глаголи с 
модификационно значение, напр. подпише, подчертае и др.

Когато тълкуването на производната дума се опира на словообразувател-
ната ѝ парафраза, трябва да се има предвид, че тя съдържа информация, която 
отразява категоризацията на извънезиковата реалност и класификацията на 



59

нейните фрагменти, като тази информация се представя различно в повърх-
нинната ѝ структура (Кубрякова 1999: 28). Освен това производната дума съ-
държа компоненти, които не се експлицират от формалната ѝ структура, а се 
пораждат при самото ѝ образуване. Тези компоненти се включват по различен 
начин в словообразувателната парафраза, като конкретизират и допълват лек-
сикалното значение на еднотипно структурираните производни думи. 

Специално внимание заслужава също включването на контекст (илюс-
тративен материал) при тълкуването на производните думи чрез използване 
на словообразувателна парафраза, основана на модела на предикатно-аргу-
ментната структура. В теоретичен план основателно се обобщава, че аген-
тивните съществителни от типа певец, играч, състезател, изпълнител и др. 
съдържат конотативен признак ‘може, умее, занимава се’. Поради това за 
тълкуването им се предлага дефиниционно значение със следната структу-
ра: „Такой Х, который может, умеет, чья профессия – действовать (танцевать, 
петь, плавать, играть на скрипке и под.)“ (Балтова 1999: 133). Така остават 
неексплицирани изразяването и различаването на конотативните признаци 
‘умение’ и ‘степен на проява на умение’, които съдържат тези съществител-
ни. За тяхното разграничаване е необходим външен контекст, основан на 
синтагматичните им връзки. Когато тези съществителни не са пояснени от 
определения, те изразяват значението ‘лице, което умело върши определена 
дейност’, т.е. признакът ‘степен на умението’ не е експлициран, напр. Игра-
чите заслужиха възхищението на публиката. Певецът участва в конкурс за 
млади изпълнители. Когато обаче в контекста се включат прилагателни, които 
означават ‘степен на изява’ на умението, агентивните съществителни съдър-
жат признака ‘умение за действие’, но не и ‘степен на неговата проява’, напр. 
посредствен изпълнител, слаб играч, подготвен състезател, школуван певец 
и др. (Радева 2010: 286).

Теоретичното обобщаване и прилагането на резултатите от словообразу-
вателните изследвания спомагат за по-прецизното структуриране на тълкува-
телните дефиниции в лексикографското представяне на производните думи. 

Въпреки че лексикологията изяснява същността на различните типове 
думи с оглед на тяхното възникване, разпространение и функциониране в 
лек сикалната система, в лексикографията невинаги се определят особености-
те им, които трябва да се вземат предвид при структуриране на тълкувателна-
та им дефиниция. Например заетата лексика като обект на лексикографията 
изисква различна интерпретация при включване в тълковен, етимологичен 
или речник на чуждите думи. 

B предговора на Речник на чуждите думи в българския език (РЧДБЕ 
1982) основателно се цитира мнението на Цв. Тодоров, че „един речник на 
чуждите думи не е етимологичен речник, а речник на заемки като белези на 
икономически, политически и културни връзки между народите“ (Тодоров 
1959: 452), но авторите включват и производни думи. Например наред с дявол 
в отделни речникови статии са представени дяволетина, дяволит, дяволица, 
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дяволия, дяволувам, дяволщина, като при дяволит и дяволщина е посочено 
(по гр. δíάβολος), въпреки че те са оформени с български словообразувателен 
инвентар (РЧДБЕ 1982: 273). Така според авторите „по отношение на вклю-
чената в речника лексика той представя много по-широко обхванат материал, 
отколкото всички излезли досега подобни речници на чуждите думи в хроно-
логично и териториално отношение…“ (РЧДБЕ 1982: 8). При така структу-
рирания лексикографски справочник обаче възниква въпросът „чужди ли са 
думите в Речника на чуждите думи?“.

Специален интерес за лексикологията представляват и новите думи, в които 
се отразяват динамичните процеси в езика и същността им изисква специално 
изясняване, за да бъдат лексикографски представени. Преди всичко е трудно да 
се определи колко време една дума, заета или образувана, се приема като нова, 
както и да се посочи еднозначно границата между значение и употреба на думата.

Своеобразно свързани с тълковния тип речници са новите лексикограф-
ски справочници, които надграждат и обогатяват тълкувателните дефиниции. 
Със своята концепция и структура издадените през последните десетилетия 
речници са резултат от развитието на лексиколожката наука, като показват 
нови тенденции в лексикографията. Те интегрират различните подходи към 
думата като езиков знак, като символ и като лексикална единица, като от-
разяват постулираната идея за думата като основна единица на езика, която 
изпълнява не само номинационна и комуникативна функция. 

Сред тях се откроява по своята теоретична основа, концепция и струк-
тура на речниковата статия изработеният от авторски колектив Универсален 
енциклопедичен речник (УЕР 1999 – 2003), реализиран по идеен проект на 
Ив. Касабов, автор на трудове по лексикална семантика и семиотика. В УЕР 
не само е защитена съществуващата разлика между тълковен и енциклопе-
дичен речник, но е показана и използвана възможността за интегриране на 
подходите, характерни за различните речници – енциклопедичен, идеограф-
ски, етимологичен и пр. Имплицитно е показана езиковата картина на света, 
подчинена на „семиотичната система на езика“. 

Компактно организираният материал е обособен в азбучно подредени 
речникови статии, в които в определен ред са включени различните аспекти, 
от които думата е характеризирана: като номинационна единица (онома), 
според произход (етином), по дефиниция (логос), тълкуване (символ) и об-
разно-описателно тълкуване. Това дава възможност да се разграничи лекси-
кографското представяне на собствените (личните) имена, на термините, а 
също така да се включат и производните думи чрез отношението и връзката 
им със съответните произвеждащи. 

Обхващането на терминологията, свързана със сферите на науката и из-
куствата, е подчинено на обособените тематични полета, въз основа на които 
е изградено общо (синоптично) поле за установяване на „терминологична“ 
картина на българския език. Изграждането на тематичните полета се основа-
ва на идеографския принцип.
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Универсалният енциклопедичен речник защитава схващането на авторите 
за необходимостта от свързване, а не обособяване на речниковата и енцик-
лопедичната семантизация при изработването на речници. В този подход се 
отразява сложността на думата знак в онтологичен и в онтогенетичен план, 
за да се докаже, че както в речниците, така и в енциклопедиите всъщност се 
тълкуват сложни знакови единици.

Свързването на „енциклопедичността“ с лингвистичната интерпретация 
илюстрират и други издадени през последното десетилетие лексикографски 
справочници, които обогатяват теорията на лексикографията. Без да се насо-
чени към цялостно (универсално) представяне на лексикалната система, със 
строгото и точно определяне на своя словник те представляват „диференци-
ални“ речници, които се стремят към по-пълно и изчерпателно представяне 
на обособени по определени признаци лексикални пластове.

Издаденият от Борис Парашкевов през 2008 г. труд Етимологични дубле-
ти в българския език (ЕДБЕ), определен още като Енциклопедичен речник на 
думи и имена с единно лексикално първоначало, изисква познания не само 
по лексикология и лексикография. Той е предшестван от Wörter und Namen 
gleicher Herkunft und Struktur (Berlin, 2004). Словникът на речника е точно 
определен чрез използване на термина „етимологични дублети“ за означа-
ване на „две или повече думи в българския език, които водят началото си от 
една съществуваща, изчезнала или реконструирана, т.е. писмено незасвиде-
телствана праформа“. В речниковите статии е включена тълкувателна дефи-
ниция, но основната им част е изградена от изясняване на етимологията им 
и от енциклопедичната информация. Както отбелязва авторът: „Енциклопе-
дичната страна на това лексикографско по форма проучване е съсредоточена 
върху добавянето на допълнителни общокултурни сведения, свързани с ана-
лизираната лексика и собствените имена, с въпроси на езиковата култура и 
транскрипцията.“ (ЕДБЕ 2008: 7).

Трудът имплицитно дава отговор на въпроса за връзката и различието 
между етимология и историческа лексикология. В отделните речникови ста-
тии се изяснява не само етимологията на думите (както в етимологичен реч-
ник), но е проследен „животът“ на думите, като се разкриват промените във 
формалната и семантичната им структура в отделните езици. 

Чрез многобройни уточнения, сравнения, допълнения и корекции на съ-
ществуващи етимологизувания в речника са обяснени връзките и промените 
на думите, за да се докаже общото между тях, различно долавяно и осъз-
навано от носителите на езика, напр. използването нa лат. apotheca ‘склад, 
хамбар, винарска изба’ в неговото отношение към гр. apothēkē ‘килер, склад’ 
(c компонент thēkē ‘ракла; склад, хранилище’), за означаване на помещение в 
средновековните манастири за съхраняване на билки, бива специализирано в 
немски за продаване на лекарства (Apotheke, Aptheke). 

Възникналата в латински форма potheca дава начало на итал. bottega ‘ма-
газин; работилница’, исп. bodega ‘винарска изба; пивница: килер’ и на фр. 
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boutigue ‘продавница’, адаптирано в български като рядко употребявано наз-
вание бутика ж.р., за да се стигне до широко разпространеното в европейски-
те езици название бутик със значение ‘малък магазин за продажба на скъпи 
модни изделия’ (ЕДБЕ 2008: 37 – 38). 

С пълнота са представени и етимологиите на славянски думи с техни 
съответствия в други неславянски езици. Проследена е например връзката 
между названията в славянските езици за ‘светлата част от денонощието’, 
свързани с прасл. *dьnь, стбълг. δόνό, δενό, което съответства на ие. *din, про-
изводно от *di-, dei- ‘блести; светъл’, като са посочени и образуваните от тях 
производни като денем, стбълг. δόνόμό, днес, стбълг. δόνόρό, δόνερό, сегодня 
(рус. днес), а също и пладне, рус. полдень (ЕДБЕ 2008: 125 – 126). 

Енциклопедичният речник на етимологичните дублети представлява 
пресечна точка на диахронния и синхронния подход и представлява своеоб-
разен модел за обяснения на протичащите промени в лексиката на съвремен-
ния български език. Той разкрива сложната функция на езика, която включва 
акта на номинацията, но не се изчерпва с него.

С името на Б. Парашкевов е свързан и лексикографският труд Отименна 
лексика в словника на българския език, основателно определен „като първи 
по рода си сред речниковите пособия“ (Отименна лексика 2011: 5). Допълва-
щото подзаглавие Енциклопедичен речник на производни от собствени имена 
подчертава широко застъпения елемент информативност, изведен от автора 
като ръководен формално-съдържателен замисъл. 

Концепцията на Речника се основава на презумпцията, че в основата на 
собствените имена (nomina propria) лежат нарицателните (nomina appelativa), 
което в онтологичен план определя като „вторични“ собствените имена не само 
по отношение на нарицателните, но и спрямо прилагателните имена. По този 
начин е обоснован изборът на обекта за лексикографска интерпретация – ре-
зултатите от апелативизиране на собствените имена, преди всичко за създаване 
на термини в отделни научни области, както и оформянето на нови собствени 
имена въз основа на вече съществуващи (Отименна лексика 2011: 5). Самият 
обект на изследване предопределя значимостта на поставената цел, тъй като 
депроприалните структури не са били предмет на специално изследване. Освен 
това в Речника, чийто корпус включва над 1100 заглавни думи, са обхванати 
голям брой нерегистрирани и необяснени в лексикалните справочници оти-
менни формации. Специфичните по своята семантика и структура отименни 
названия, за чиято номинация е използван терминът ономатоними, разкриват 
както контактите между носителите на различни езици, така и своеобразната 
„миграция“ на думите, което изисква многоаспектен анализ и познания. 

Обхванатата в речниковите статии информация започва с тълкувателна 
дефиниция, но е структурирана около коректно представена етимология и 
пестеливо обобщени енциклопедични данни не само за производните имена 
(ономатоними), но и за епонимите, тяхното разпространение и изменения във 
формата и значението им. 
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Речниковите статии имат свой облик, различен от структурата на тъл-
ковен, словообразувателен, етимологичен или енциклопедичен речник, но 
съдържат елементи, характерни за тези лексикографски справочници, като 
показват умение да се свържат и представят по достъпен начин събраните и 
проверени факти от историята, географията, културния и обществения живот, 
за да се изяснят от различни аспекти включените думи.

В Речника намират място производните за номинация на лица, характе-
ризирани като последователи или привърженици на политически или кул-
турни дейци. Тясно обусловени от актуални за момента прояви и събития, 
те често остават само в пасивния речник и не добиват гражданственост, но 
предполагат и изискват познания за историята и живота на носителите на 
езика. Например при обяснението на голист за означаване на ‘привържени-
ците на голизма като консервативно течение, чиято цел е възстановяване на 
националното величие на Франция’, е включено интересно обяснение, че 
компонентът дьо в Шарл дьо Гол не е етимологично тъждествен с романския 
по произход де/дьо (лат. и фр. de ‘от’) при благороднически титли (Отименна 
лексика 2011: 117). Читателят открива връзка между познато и неизвестно 
при често употребявани думи или сложни названия, напр. между яке и вин-
тяга или между Голгота, име на хълм край Йерусалим, гр. golgothã от евр. 
gulgōlet‘, където според Новия завет е разпнат Христос, и лобно място, от 
еврейското название със значение ‘черепно място’, калкирано от гр. Kraníon 
tópos (Отименна лексика 2011: 115).

Уместно е използвана информация от библейските текстове, древногръц-
ката митология, както сведения за индийските божества и пр., за да бъдат 
изяс нени производните имена, мотивирани от агионими и теоними като са-
дукеи, агарянин, арамейски, макавеи и др., а също и сложни названия: авра-
мов дом, адамова ябълка, авгиеви обори и др.

Регистърът на произвеждащите nomina propria с препратка към съответ-
ните производни имена убедително потвърждава преобладаването на епони-
ми от общоевропейската културна лексика, от която са образувани названия 
на химически елементи и минерали, цветя и растения, философски учения и 
теории, а също и научни термини.

За историографията на българската езиковедска наука трудът Българска 
семейно-родова лексика. Енциклопедичен речник (БСРЛ 2012) остава свър-
зан с делото на Стойко Стойков. Със своята концепция и структура той се 
нарежда сред лексикографските трудове от ново поколение, а с предмета и 
обекта си на изследване е класически тип диференциален речник, тъй като 
словникът му е строго определен от тематично обособен лексикален пласт. 
Самият избор на семейно-родовата лексика като предмет на лексикографска 
интерпретация представлява предпоставка за стойностно научно изследване, 
тъй като тази лексика в основната си част води към древността и отразява 
вербализирани и запазени отношения и връзки, важни за семейството като 
основно социално ядро. Тя е израз както на културноспецифичното у отдел-
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ните общности, така и на универсалното в човешките отношения. В нейното 
анализиране и представяне са отразени познания не само по лексикология и 
лексикография, но и от областта на етнологията, етнографията, диалектоло-
гията, показана е една по-широка езиковедска култура. 

В Енциклопедичния речник на българската семейно-родова лексика диа-
хронията е съчетана със синхронията, а тълкуванията са съобразени с отно-
шението книжовно : диалектно. Етимологията е допълнена с лингвогеограф-
ска характеристика, като във всяка речникова статия са включени произходът 
и разпространението на тълкуваната дума. Особено значение за ареалната 
характеристика имат изработените 70 карти, които са неотделима част, а не 
приложение към речника. Те представят словообразувателния потенциал 
на българските диалекти, а също и хетеронимията при видовите названия, 
свидетелство за лексикалното богатство на българските диалекти. Пестели-
во представена и прецизно подредена, включената в речниковите статии ин-
формация предлага интересни сведения за етнокултурата, бита и историята 
на носителите на българския език и неговите диалекти. Например богатата 
хетеронимия при видовите названия на лицата според мястото и функцията 
им в семейството отразява строгото йерархизиране между членовете на се-
мейството, където по-значимо място се отрежда на лицата от мъжки пол. 

Идеята за проучване на роднинската лексика е свързана с творческите 
планове на Ст. Стойков, а събирането и обработването на материала са резул-
тат от дългогодишните усилия на няколко сътрудници от Института за бъл-
гарски език и от Етнографския институт, където е подготвен и обсъден през 
1985 г., но неиздаден Български етнографски атлас. Роднински отношения 
у българите. Трудът Българска семейно-родова лексика. Енциклопедичен реч-
ник обаче е авторско дело на Хр. Холиолчев. Уникален по своята структура и 
богатство на включения и обработен материал, той остава важно постижение 
на съвременната българска и славянска лексикография.

С научното дело на Стойко Стойков е свързан и Идеографският диа-
лектен речник на българския език, чиято подготовка и изработване обхваща 
дейността и подготовката на три поколения български диалектолози. Идеята 
за речника, отразена в публикувания през 1969 г. Проект за идеографски реч-
ник (Проект 1969), е да бъде представено в систематизиран вид речниковото 
богатство на българските говори в неговото отношение към историята и съ-
временното състояние на книжовния български език. 

По своята структура Идеографският диалектен речник (ИДРБЕ) се от-
личава съществено от диференциалните диалектоложки речници, които тъл-
куват значението на включените лексикални единици. Още приложените към 
Проекта пробни речникови статии показват голямото разнообразие в облас-
тта на диалектната лексиката, чиято връзка и отношение към книжовния език 
убедително подкрепят целесъобразността на прилагането на идеографския 
принцип. В концепцията на речника е залегнал ономасиологичният принцип, 
като чрез тълкувателната дефиниция са изразява значението, което обединява 
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хетеронимите, а заглавната дума служи като метаформа, за да се структури-
ра материалът и да се представи в азбучен ред. Това прави лексикографския 
справочник удобен за използване. 

Известно е, че в идеята за идеографския речник, който представя гру-
пи от семантично свързани лексикални единици, се отразява връзката между 
лексикологията и лексикографията, което в теоретичен план има отношение 
към семантичното поле. Представянето на лексикалния материал се обо-
собява въз основа на съдържанието на думите, на отнесеността им към из-
градените понятия. Идеографският модел не се прилага самоцелно, тъй като 
всеки идеографски речник има свой обект на изследване, подходът към който 
е подчинен на целите и предназначението му. На тази особеност обръща вни-
мание Ю. Н. Караулов, като подчертава, че „сам идеографският принцип в 
славянската лексикография не се явява самоцел, а се използва в качеството на 
спомагателен похват за решаване на други задачи – диалектоложки, истори-
чески и др.“ (Караулов 1976: 9). При това като пример се посочва подготвя-
ният български идеографски диалектен речник, като се взема под внимание 
публикуваният Проект за идеографски диалектен речник на българския език 
(Проект 1969). 

В концепцията на Идеографския речник се отразява разбирането за 
същността на диалектната дума в нейното отношение към книжовноези-
ковата лексика. Определянето на диалектната лексика се основава на лин-
гвистични критерии, т.е. под внимание се вземат същността на думата като 
номинационна единица и мястото, което тя заема в системата на езика, а не 
характерът на свързаните с нея предмети и явления. Основното разгранича-
ване е на лексикално равнище, като всяка речникова статия обхваща хетеро-
ними, свързани само с едно от значенията на заглавната дума, а с отделните 
си значения диалектните думи се отнасят към различни речникови статии. 
Съществена особеност на речниковата статия е съчетаването на принципи-
те на диалектната лексикография и лингвистичната география. След всяка 
дума е посочено географското ѝ разпространение, конкретизирано в от-
делни селища, околии или по-обобщени ареали. Положени са усилия да се 
обхване цялата българска езикова територия, като са използвани не само 
български публикувани източници. Включват се данни от диалектите и на 
българската диаспора.

Въпреки продължителното събиране и обработване на материала по своя 
замисъл и реализация ИДРБЕ остава единствено лексикално изследване, 
което представя диалектното словно богатство на един славянски език чрез 
прилагане на идеографския принцип. Обединените в една речникова статия 
хетероними дават възможност от друг аспект да се покажат връзките и отно-
шенията на лексемите в системата на българския език и неговите диалекти. 
Изборът на различни мотивационни признаци при диалектните названия, не-
приети в книжовния език, разкриват различни страни от етнокултурата на 
носителите на българския език. 
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Идеографският речник дава възможност за се съхрани за поколенията 
и за науката речниковото богатство на българските говори, които редуцират 
своето разпространение и употреба заедно със своите носители, с което го 
превръщат в свидетелство за живата реч, която е звучала по българските земи.

Обхванатият в ИДРБЕ материал съдържа интересни сведения за разпрос-
транението на общославянската лексика, употребявана само в диалектите. Тя 
допълва данните за промените и процесите, довели до общност и различие 
между отделните славянски езици. 

Тясно свързан с тематичното обособяване на лексикални субсистеми, 
идеографският принцип намира приложение в българската лексикографска 
практика на етнолингвистичните изследвания. При изготвяне на Тематичен 
речник на термините на народния календар като фрагмент от традиционната 
духовна култура (Легурска, Китанова 2008) материалът е структуриран по 
модел, основан на идеографския принцип. Като резултат от изследването на 
културната лексика в идеографски план се предвижда изработването на те-
матично обособени малки речници, които да представят „ономасиологично 
структурирана картина на съответния предметен цикъл“ (Легурска, Китанова 
2008: 9). По зададения модел са проучени и представени тематичните цикли 
Раждане, Сватба, Погребение, обединени като Тематичен речник на българ-
ската семейна обредност (Човешкият живот 2012). 

Етнолингвистичната интерпретация на материала се опира на неговата 
инвентаризация по определени параметри, обособени в рубриките обредни 
предмети, обредни лица, обредни действия. Лексикалният материал се раз-
глежда като „народни термини“, които определят структурирането на речни-
ка. Всеки обреден цикъл е изграден от съответните народни термини, пред-
ставени според мястото, което заемат в него, като по този начин е защитен 
идеографският модел на речника, а изведената на преден план тълкувателна 
дефиниция подчертава застъпването на ономасиологичния принцип. Всяко 
от включените названия е с посочена географска характеристика. Съставени-
ят индекс (азбучен показалец) на названията прави удобно използването на 
лексикографския справочник и имплицитно подкрепя идеята, че азбучното 
подреждане на речниковите статии не е изживяна практика.

Сред новото поколение лексикографски справочници, които се опират 
върху традицията на тълковните речници, като я обогатяват и допълват, опре-
делено място заемат Речникът на новите думи и значения (РНДЗ 2001), който 
обхваща неологизмите в периода 1990 – 2001 г., и издаденият десет години 
по-късно като негово продължение Речник на новите думи в българския език 
(РНДБЕ 2010). Особено значение има връзката между двата речника, тъй като 
във втория е обхваната и лексика, която вече е включена в първия. Идеята за 
речниците, както и тяхната структура отразяват концепцията на авторския 
колектив за новите думи като резултат от динамичните процеси в българската 
лексика, с които езикът отговаря на значителните промени, изживявани от не-
говите носители на границата между двете столетия. В теоретичен план лек-
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сикографската обработка на неологизмите се опира на осмислената същност 
на неологизмите и тяхното „активно“ поведение в границите на „пасивния“ 
речник, а речниковата статия основателно отразява контекстовата обуслове-
ност на новите значения и употреби. Опирането на достоверен автентичен 
материал, обработен в електронен корпус с дигитализирани печатни тексто-
ве, регистрирани в периода 1990 – 2009 г., не оставя никакво съмнение от-
носно необходимостта и ползата от електронизацията на лексикографската 
практика. 

Речникът на новите думи поставя редица въпроси, към които авторите 
вземат отношение, но изискват теоретично обяснение от лексикологията, се-
мантиката или дериватологията. Например неразрешеният кодификационен 
проблем за слятото и разделното писане не способства за ясното разграни-
чаване на сложните думи от двусловните съчетания, в чиято структура се 
включват чуждоезикови компоненти. Представянето на думата био като неиз-
меняемо прилагателно се опира на примери като био кисело мляко, био краве 
сирене, докато при включването му в състава на сложни думи са посочени об-
разувания като биосирене, биомед, биомляко, биокрава биоябълка и др., които 
биха изисквали определения като краве биосирене, акациев биомед, овче био-
сирене и пр. (РНДБЕ 2010: 62 – 63).

Интересно е използването на тълкувателната дефиниция във втория реч-
ник (РНДБЕ 2010), който не обявява, но не пренебрегва включването на нови 
значения и употреби. Aко думата е регистрирана с ново значение или нова 
употреба, тя се включва в словника като заглавна, без да се тълкува, а реч-
никовата ѝ статия обхваща регистрирани словосъчетания или изрази, които 
илюстрират новите значения. Например съществителното връх е включено, 
за да се изтълкуват значенията на изразитe връх на сладоледа и връх на айс-
берга; връзка – за гореща връзка, топла връзка; врат – за дебел врат и пр. 
(РНДБЕ 2010: 107), гардероб (скелет в гардероба). Така в речника са наме-
рили място като заглавни думите праг и бедност, за да се включи изразът 
праг на бедността, както и вот, врат, врата, време, поща, път, включени в 
съчетания – свободни и устойчиви. Прилагателното електронен, известно със 
значение ‘който се отнася да електрон или електроника’, е включено с ново 
значение ‘който е свързан с данни, текст и под., въведени, написани на ком-
пютър’, илюстрирано с десетки употреби (РНДБЕ 2010: 169 – 171). В някои 
случаи е трудно да се приемат като нови отделни думи и значения, например 
за кого са нови думите сексапилен, секси (прил.), секси (нар.). 

Речникът на новите думи представя и тълкува не само точно докумен-
тирани думи, значения и употреби, характерни за активното обновяване на 
българския словник, но имплицитно разкрива пътищата и източниците за 
това обновяване. Новата лексика, включително терминология, убедително 
подкрепя постулираната идея за тенденцията към интернационализиране, 
потвърждава активното заемане на англоезична лексика, както и ролята на 
медиите за утвърждаване на новите думи и значения. 
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Разгледаните речници не изчерпват цялото многообразие от лекси-
кографски справочници, издадени през новото, ХХI столетие. Всеки от тях 
обаче внася нещо ново при представянето на лексикалния материал. Лекси-
кографската интерпретация в тях се опира както на традицията в българската 
лексикография, така и на постиженията на съвременните лексиколожки из-
следвания.
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