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Abstract: This paper examines the functions and the structure of the spelling dictionary 
at a macro- and microlevel, and, in particular, the relation of the structure with the normative 
characteristics of the dictionary. In this way, it is shown how the orthographic norm assumes 
its lexicographical representation.
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Кодификацията на правописната норма е тясно свързана с правописния 
речник като основен нормативен документ с предписващ характер. Тъй като 
едно от предназначенията на този тип речник се състои в това да даде на пи-
шещия необходимата справка в трудни или съмнителни случаи, анализите, 
които съществуват в рецензии или в езиковедски публикации, се концентри-
рат по-скоро върху неговата характеристика от гледна точка на нормативното 
езикознание или се набляга на практическите особености на изданията на 
речника.

Доколкото ми е известно, методиката за разработването на правописни 
речници, лингвистичните основи и принципи на съставянето им, макро- и 
микроструктурата на речника не са били предмет на специално теоретично 
разглеждане в българското езикознание. Самият правописен речник почти не 
е разработван теоретически от гледна точка на лексикографията, вероятно за-
щото той се смята за справочник с тясно практическо предназначение, а не за 
речник от „филологически характер“. Във връзка с това вниманието тук ще 
бъде съсредоточено преди всичко върху някои общи и принципни въпроси, а 
не върху избрани конкретни речници, които вече са публикувани.

Обикновено принципите, от които се ръководят авторите на речниците 
при структурирането на справочника, при подбора на думите, при структура-
та на заглавката и на речниковата статия, както и при подбора на източниците 
за включената лексика и т.н., са изложени в предговор или в уводна част, която 
се среща в по-големите речници, особено в академичните издания. Личните 
ми наблюдения от работата ми с речници в Службата за езикови справки към 
Института за български език и от преподавателската ми практика показват, че 
преобладаващата част от потребителите на правописния речник изобщо не се 
интересува от информацията в тази част на речника.

От друга страна, към правописния речник се отправят извънредно много 
и големи очаквания, които в някои случаи надхвърлят неговите реални въз-
можности: той трябва да образова, да възпитава, да информира, да опазва 
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чистотата на езика, да кодифицира, освен правописен да бъде и грамати-
чен справочник; да отразява книжовната лексика в достатъчна пълнота и да  
очертава нейните граници, да бъде едновременно както речник за всички, 
така и речник за всеки и да задоволява потребностите на обществото от раз-
бираем, общодостъпен, удобен и практичен езиков справочник. Трябва да се 
отбележи, че умението за боравене с правописния речник и за извличане на 
„полезната“ информация от него до голяма степен зависи от степента на об-
разование на потребителя.

У нас правописният речник има вече дълга традиция и в публичното 
пространство се смята за обществено значим езиков справочник с нормати-
вен характер, т.е. на преден план излиза кодифициращата му функция. Тази 
функция характеризира речника най-напред с нормативност, а след това и с 
високата степен на договореност или конвенционалност, присъща на право-
писната норма, а не на последно място и с висока степен на информативност. 
От кодифициращата функция произтича и арбитърската роля на официалните 
правописни речници и използването им при проверката на правописната, а в 
някои случаи – и на езиковата компетентност. 

 Основната цел на правописния речник е да даде под формата на правила 
системно описание на книжовноезиковите норми на графично равнище, а в 
словника да илюстрира тези правила чрез определен набор от думи. Поради 
това почти във всеки съвременен правописен речник присъстват най-общо 
две основни части – уводна, която представя под някаква форма правописни-
те правила, и словникова част.

 Традиционният български правописен справочник, представляван днес 
най-вече от изданията на Института за български език и какъвто познават по-
вечето славянски езици, e многопланов нормативен едноезичен справочник, 
който дава системно (макар и не пълно) описание на писмената и устната 
форма на езика. Правописният речник представя информация за различните 
равнища на езиковата система и техните единици – на фонетиката, на морфо-
логията, на словообразуването, на синтаксиса, тъй като всички тези езикови 
равнища намират графичен израз в правописа чрез действието на съответни-
те правописни принципи (Томов 2015). 

Напоследък в правописните речници както на българския, така и на ня-
кои други езици преобладава стремежът да се включват колкото се може по-
вече езиковонормативни данни на едно място (например граматични правила 
в увода), затова може да се каже, че съвременният правописен речник трябва 
да се разглежда като речник, който е специализиран за решаване не само на 
правописни въпроси в тесния смисъл на думата. 

Правописната норма и нейната кодификация получава своя лексикограф-
ски израз чрез макро- и микроструктурата на правописния речник1. Както 

1 За термините хиперструктура, макроструктура и микроструктура вж. Виганд 1988: 78 – 
79.
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вече посочихме, общата структура, или хиперструктурата на правописния 
речник, макар и да е зависима от концепцията на даденото издание, е тради-
ционна, което отговаря на основния принцип за избягване на резки проме-
ни в кодификацията на развития книжовен език, въпреки че в случая този 
принцип се осъществява на метаезиково равнище. Макроструктурата на 
речника е представена от неречникова (или уводна) част и словник, евен-
туално и част с приложения. Микроструктурата е представена с основна 
единица правило в уводната част и речникова статия в словниковата част. 
Тази хиперструктура се запазва общо взето и при електронните версии на 
правописните и други видове езикови справочници, като например при чеш-
кия интернет езиков справочник (вж. http://prirucka.ujc.cas.cz/). Тук ще пред-
ставим най-общо основните характеристики на макро- и микроструктурата 
на правописния речник.

Структура на неречниковата част: правописните правила
Неречниковата или уводната част на правописния речник представлява 

кодекс от правила, които са основата на описанието и кодификацията на право-
писната норма. Целта, която се преследва тук, е съответното правило да бъде 
ясно формулирано и илюстрирано с актуални образци, като в същото време да 
бъде достатъчно информативно и лесно за възприемане и прилагане от потре-
бителите, които не са езикови специалисти (вж. по-подробно Станчева 2001). 
На макроравнище уводната част се характеризира с определена йерархичност 
и схематичност, изразена съответно чрез точки и подточки (в някои издания 
чрез параграфи, точки и забележки), които отговарят на схемата правило – под-
правило или правило – изключение). Трябва да се подчертае, че в тази част 
на речника разграничаването на нормативния от лексикографския аспект при 
теоретичното описание на правописните справочници е най-трудно.

Структура на речниковата част:  
словникът на правописния речник

Разбираемо е чисто лексикографският интерес да се ограничава до слов-
никовата част на речника. Тази макроструктурна част на правописния речник 
представлява списък на определен набор от думи с техните словоформи, ор-
ганизиран по абсолютно азбучен ред, който се определя от началните букви 
на основната (а при неизменяемите думи – на единствената) форма на думата.

Самата речникова статия като основна единица на словника има две от-
делни функционални части: началото или заглавката (лема) с информацио-
нен компонент за граматични особености (граматични бележки) и незаглавна 
част, т.нар. парадигма, представяща словоизменението, но обикновено само 
част от него.

В микроструктурата чрез заглавката се осъществява регистрацията на 
съответната дума, на нейната основна (а при неизменяемите думи – единстве-
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на) форма заедно с ударението (ако думата не е едносрична), като евентуално 
при необходимост се представя информация за част на речта на заглавната 
дума, напр. 

а (сз.)
а (част.)
а (межд.).
Именно чрез регистрирането на думата в словника на правописния реч-

ник се кодифицира нейната писмена форма. Заглавката освен това служи за 
лексикалната идентификация на думата чрез нейната основна форма.

Парадигмата е функционална част от микроструктурата на речника, 
представяща сведения за словоизменението, които са необходим елемент на 
правописния речник, тъй като формообразуването е непосредствено свързано 
с правописната страна на езика. В речника се представят граматични форми 
на заглавната дума, в които има правописни особености или се срещат труд-
ности при писане. Затова обемът на парадигмата зависи от обхващането на 
съответния проблем – правописен, граматичен или някакъв друг. Това поло-
жение също е израз на нормативността на правописния речник. При липса на 
правописни или други особености се прилага принципът на подразбирането 
чрез липсваща информация (така е напр. при повечето съществителни имена 
от ж.р., не се представя например сравнителната степен на прилагателните).

Важно е да се подчертае, че словникът на правописния речник не обхва-
ща разделни единици, или словосъчетания, а само графични думи, от които 
(може да) се изграждат словосъчетания, съставни думи, изречения и т.н. в 
писмен текст според съществуващите езикови правила. Напр. думата неслу-
чайно присъства в словника, но това не означава, че е невъзможно съчетание-
то не случайно (в изречението Направих го не случайно, а нарочно например). 
Изборът на употреба на дума или словосъчетание в изречението не може да 
бъде регламентиран от правописния речник, защото зависи от намерението 
на автора на текста да акцентира върху единия или върху другия смисъл спо-
ред целта на изказването, макар този избор да получава съответния графичен 
израз в писмения текст. Неосъзнаването на този факт изгражда една изкриве-
на картина за функциите и възможностите на правописния речник и поражда 
много безсмислени правописни дискусии особено в средите на неспециалис-
тите.

По принцип правописния речник не дава стилистични указания, тъй като 
той не кодифицира съвременната словоупотреба, а само правилното писане 
на думите. Поради това в него няма речникови бележки, които да посочват 
функционалната сфера или сферата на употреба според социални характе-
ристики или според емоционалната маркираност на думата. Кратко указание 
за значението на думата може да се даде в случаи, когато при еднакво произ-
ношение на две думи тяхното писане се различава.

От друга страна, нормативността се проявява и при отчитане на въз-
можните дублети, където с означението и в края на речниковата статия 
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(или вътре в нея, ако дублетът е при незаглавна форма) се посочват пра-
вописните варианти, приети в книжовна употреба, макар по принцип при 
кодификацията стремежът да е насочен към унифициране на нормата и 
ограничаване на вариантността. Диференцираното отношение към дубле-
тите се осъществява с графични средства: разграничителна роля в този 
случай играе курсивът (стрỳктура и структỳра), а при сложните думи 
– знакът звездичка (бѝзнесплàн*). В сегашния Официален правописен 
речник (ОПР 2012) например изписаните в курсив дублетни форми имат 
непрепоръчителен характер. 

Речникови указания за нормативност в словника представляват метатек-
стовите граматични бележки за употребата на думите (напр. само в ед. ч., 
обикн. в 3 л. и под.). 

Непосредствено свързано с правописната страна на езика е и ударението. 
То представлява органически неотменна част на правописния речник осо-
бено когато различава отделни думи или части на речта и когато и двете 
форми на дадена дума съответстват на нормите на съвременния книжовен 
език. В такива случаи самото ударение обосновава наличието на заглавка-
та в словника.

Важна за отразяване на езиковата системност в речника е употребата на 
препратки при форми, изведени от парадигмата и представени самостоятелно 
на азбучното им място, напр. теб и тебе, вж. ти.

Омонимията в правописните речници се разрешава или чрез бележки за 
значението, или чрез посочване на разлика в парадигмата, съчетано с използ-
ване на индекси, напр.

газ1, -ът, -а; гàзове
газ2, -ът, -а
газ3, газтà.
Едва ли някой си задава въпроса защо в словника на правописния реч-

ник липсва илюстративен материал, който да онагледява правописните 
или граматичните особености на заглавната дума или на формите от пара-
дигмата (всъщност, ако подобен материал се включваше, обемът на речни-
ка може би щеше да нарасне с няколко тома). Липсата на такъв материал 
всъщност е израз на спецификата на правописната норма – посоката при 
нея е обратна – от кодификацията към практиката, докато в един тълковен 
речник посоката по принцип е от практиката, от употребата и значението 
на думите към тяхното описание в речника (макар присъстващите сти-
листични бележки в този тип речници да внасят нормативен елемент в 
описанието) (вж. фиг. 1). Този факт, между другото, поставя под въпрос 
възможностите и границите на корпусната лингвистика при кодификация-
та на правописната норма. 

Липсата на последователност в словника на правописния речник в опре-
делени случаи е отражение на несистемния характер на книжовната норма и 
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в частност на дублетността (напр. вземам и взимам, но няма завзимам, пре-
взимам (се), съвзимам се, иззимам и т.н.). Това представлява една от харак-
терните черти на правописния речник, която често обаче е възприемана от 
неспециалистите, а и от някои специалисти езиковеди, като негов недостатък.

В правописния речник няма „забранително“ описание. Разбирането 
за нормативност се реализира, от една страна, чрез фиксираните правилни 
писмени форми на присъстващите думи, и, от друга страна, чрез липсата на 
информация за онова, което е неприемливо за българския правопис от глед-
на точка на неговите принципи и правила (напр. само висшист, разказвам, 
няма вишист, расказвам и т.н.), както и за онова, което е несъответстващо на 
словообразувателните и словоизменителните модели в българския книжовен 
език (напр. само етнографски, без етнографен; само двама учители, без два-
ма учителя).

Само много общо ще засегна не по-малко важния въпрос за пълнотата 
на правописната кодификация, която се реализира предимно чрез обема на 
правописния речник. Въпросът за състава на речника естествено се намира 
в пряка зависимост от типа речник. Задачата на големите правописни речни-
ци е да бъдат универсални и достатъчно пълни справочници по писането на 
отделните думи. Техният словник трябва да представи с възможна пълнота 
общокнижовната лексика, затова по традиция в него се включват и думи без 
правописен проблем, което изразява стремежа за регистриране на целия ле-
ксикален състав на книжовния език. Малките правописни речници от своя 
страна трябва да включват преди всичко думи, представящи правописна труд-
ност, тъй като те често са насочени специално към овладяването на уменията 
за правилно писане и служат като учебни помагала.

Правописният речник е речник на книжовния език, но да се установят 
строги и точни критерии за подбора на общата книжовна лексика, е доста 
трудно. Друга трудност, обща за всички речници, е какви думи от една или 
друга категория да се включат в техния словник. Става въпрос преди всичко 
за някои архаизми, професионализми и някои други речникови категории, тъй 
като те също предизвикват трудности при писането и при подвеждането им 

 правописен речник тълковен речник
  (кодификация) (дескрипция)

  езикова практика езикова практика
 (употреба, писане) (употреба, значение)

Фиг. 1
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под правила (напр. аджаба или аджеба, думи като разпна, дан и др.).
С не по-малки трудности се сблъскват съставителите на правописните 

речници, които, от една страна, трябва да избягват специалните термини, но, 
от друга страна, трябва да успеят да регистрират тази многообразна специ-
ална лексика, за да препоръчат правилното писане на един или друг термин. 
Повечето специалисти са на мнение, че трябва да се включват думи, познати 
по значение на широк кръг от хора и в същото време предизвикващи затруд-
нения от гледна точка на правилното писане. Обемът на словника е свързан 
и с проблема за включването в речника на собствени имена, с правописното 
представяне на съкращения и т.н. 

Функцията на правописния речник да бъде съвременен справочник налага 
и известна степен на оперативност спрямо новата лексика – възможно е в него 
да се включват и думи, които още не са се утвърдили като част от основна-
та лексика, но са модерни и с много висока честота на употреба, напр. селфи. 
С включването на нови и заслужаващи внимание от правописна гледна точка 
думи се увеличава информативността на речника и се актуализира и разширява 
както словникът, така и илюстративният материал към правописните правила 
в уводната част. Във връзка с това основен принцип при осъвременяването на 
словника на правописния речник е да се вземат предвид най-актуалните съвре-
менни сфери на общественото развитие. Друг е въпросът, че абсолютната адек-
ватност на който и да е речник е практически невъзможна.

Важен методологичен принцип за съставянето на правописния речник е 
обединяването на класическата лексикографска практика със съвременните 
технологични подходи за подбор, обработка и интерпретиране на езикови-
те данни. Разбира се, една електронна разновидност на правописния речник 
би дала доста по-големи възможности както за включване на много повече 
информация и за извършване на по-ефективно търсене в макро- и в микро-
структурата на речника, така и за навременното регистриране на иновациите 
в процеса на наблюдението на езиковия развой, което би позволило постоян-
ното и своевременното допълване и усъвършенстване на речника. 
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