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ЛЕКСИКОГРАФСКА ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 
В ДВУЕЗИЧНАТА ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Abstract: The article offers a suggestion for forming a corpus of lexico
graphic parameters, based on previously published bilingual dictionaries. The 
suggested list of parameters suits the purposes of our work -  forming a corpus 
of lexicographic characteristics, which will define the planned bilingual dic
tionary of neologisms in the area of sports in Bulgarian and Czech language.

1. Увод

Всеки един речник, бил той тълковен, синонимен, диалектен, фразео- 
логичен и пр., се изготвя по определена методика. Важен предварителен 
етап при планирането и съставянето на речника е да бъдат уточнени не- 
говите характеристики, които имплицират лексикографската концепция. 
Както отбелязва С. В. Гриньов-Гриневич, формулирането на определени 
лексикографски характеристики (наричани още лексикографски парамет- 
ри) дава възможност да бъдат унифицирани композиционните средства, 
което би улеснило ползвателя в прехода от един към друг речник, както и 
автора в процеса на подготовка и повишаването на качеството на издава- 
ния речник (Гриньов-Гриневич 2009: 218, цит. по Благоева 2016а). Спо- 
ред автора лексикографската параметризация не само улеснява проекти- 
рането на речниците, но и може да служи като основа за класификацията, 
описанието и оценката на различните типове речници (пак там).

Планираме да бъде осъществен проект за българско-чешки двуези- 
чен речник на новите думи от тематичната област спорт. Такъв тип речник 
би бил от голяма полза, тъй като значителна част от новата лексика от тази 
сфера не е позната за по-широк кръг както от носителите на езика източ- 
ник, така и от носителите на езика цел. Задачата на настоящото изследване 
е да бъдат разгледани някои проблеми на параметризацията в двуезичната 
лексикография с оглед на проектирането и съставянето на такъв речник.

2. Същност на лексикографските параметри

На първо място следва да изясним съдържанието на термина лекси
кографски параметър. В лингвистиката са представени различни стано
вища по този въпрос.
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Идеята за обособяването на различни лексикографски характерис
тики (невинаги означавани с термина параметри) се застъпва от мно
жество автори като Ре Дебов, Л. Згуста, Дж. и С. Дюбоа, А. Ре, В. Н. 
Сергеев, В. М. Перерва, Б. Ю. Городецки, Ю. Н. Караулов, А. Я. Шай- 
кевич, Я. Л. Донской, А. С. Герд, Е. Л. Капулер и др. (вж. по-подробно 
Гриньов-Гриневич 2009, Попова 2016а и цитираната там литература).

Според руския езиковед Ю. Н. Караулов лексикографският параметър 
представлява квант информация за езиковата структура, който в някои 
случаи би могъл да представлява самостоятелен интерес за ползвателя 
на речника, но по правило влиза в съчетание с други квантове (параме- 
три) и намира специфичен израз в речниците. С други думи -  това е спе
цифично речниково представяне на структурните особености на езика 
(Караулов 1981: 44). Според В. В. Дубичински лексикографският пара
метър е начинът, принципът на речниково описание на езиковата едини
ца (или специфично речниково представяне на структурните черти на 
езика) (Дубичински 2008: 387). Тук приемаме позицията на Д. Благоева, 
че „в съвременната лексикография понятието лексикографски параметър 
има по-широк смисъл и обема не само квантовете представена в речника 
информация за езиковата структура, за които говори Ю. Н. Караулов, но 
и определени същностни характеристики на речника като специфичен 
лингвистичен продукт (например тип на речника, обем на словника и 
пр.), както и допълнителни данни, идентифициращи конкретното речни
ково произведение (например автори, година на издаване, брой страни- 
ци, приложения към словника и пр.)“ (Благоева 2016а).

3. Типове параметри

След като беше уточнена дефиницията на термина лексикографски 
параметър, следва да насочим вниманието си към различните типове 
лексикографски параметри, обособявани от отделните автори. Типоло- 
гизирането на параметрите обикновено се извършва в зависимост от 
различните жанрове речници -  тълковни, двуезични, терминологични, 
неологични, фразеологични, етимологични и др.

Б. Ю. Городецки посочва два типа параметри: вътрешни (например 
единици на описанието, основни свойства на метаезика, обем, струк
тура, видове речникова информация) и външни (например предназна
чение на речника, кръг от потребителите, начини на използване, ин
формационна област) (Городецки 1983: 11, цит. Благоева 2016а). С. В. 
Гриньов-Гриневич е на мнение, че типологичната класификация (за це
лите на терминографията) трябва да включва следните характеристики: 
параметри, свързани с авторските цели (предметна ориентация на реч
ника, сфера на приложение, читателски адрес, дескрипционна ориента
ция, функция, обем, принципи за подбор на лексиката и др.), параметри

162



на макрокомпозицията (принцип за представяне на лексиката, състав 
на основните части на речника, представяне на терминологичните съ- 
четания и многозначната лексика), параметри на микрокомпозицията 
(регистрационни, формални, етимологични, атрибутивни, интерпрета- 
ционни, асоциативни, прагматични, илюстративни, микроструктурни) 
(Гриньов-Гриневич 2009, цит. по Благоева 2016а).

М. Попова, основавайки се на типологията на С. В. Гриньов-Грине
вич и на други учени, разграничава три типа лексикографски параметри 
(също за целите на терминографията): параметри на макроструктурата, 
параметри на микроструктурата, параметри едновременно и на макрос
труктурата, и на микроструктурата.

А. Липовска обособява следните три типа лексикографски параметри 
с приложение в двуезичната лексикография: собствено лингвистични 
(правопис, принадлежност към част на речта, род и число на съществи- 
телното име и др.), екстралингвистични (енциклопедична информация, 
небуквена информация и др.) и служебни (допълнителни бележки и др.) 
(Липовска 2009: 46).

Освен различия спрямо типовете лексикографски параметри има се- 
риозни отлики и при мненията относно броя на параметрите. Ю. Н. Ка
раулов формулира 67 параметъра (напр. склонение на прилагателните 
имена, семантично поле, спрежение на глагола и др.) (Караулов 1981: 
77). Според А. Липовска съществуват 60 параметъра, които могат да 
бъдат приложени за описание на съществуващите българско-руски и 
руско-български двуезични речници, например вид на глагола, слово- 
образувателна характеристика, свободна и несвободна съчетаемост на 
думата и т.н.) (Липовска 2009: 45 -  46). М. Попова предлага 26 тер
минографски параметъра (като етимологични данни, тематичен обхват, 
сведения за източниците и др.). (Попова 2016а: 213 -  214; Попова 2016б).

4. Лексикографска параметризация на двуезичните речници
с изходен език български

Единственото проведено досега изследване, което разглежда лекси- 
кографската параметризация при двуезичните речници с изходен език 
български, е осъществено от А. Липовска. Обект на това изследване са 
руско-българските и българско-руските двуезични речници. Авторката 
описва в детайли всички същностни характеристики, които се вземат 
под внимание при изготвянето на речниците. Посочените от нея па- 
раметри са от съществено значение за работата върху двуезични реч
ници. Значителна част от формулираните от А. Липовска параметри 
са приложими и за нашите цели -  проектирането на двуезичен (бъл- 
гарско-чешки) речник на неологизмите от областта на спорта, други 
обаче са нерелевантни и може да бъдат елиминирани. Спецификите
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на планирания речник налагат, от друга страна, необходимостта някои 
от обособените в изследването на цитираната авторка лексикографски 
характеристики да бъдат модифицирани.

Предлагаме следните модификации и съкращения в предложения от 
А. Липовска набор от параметри:

1) Към обобщения параметър семантизация е уместно да се въведе 
подпараметър1 дефиниция. Важно е да се отбележи, че този параметър 
обикновено липсва в двуезичните речници. Както вече бе уточнено, 
проектираният двуезичен речник ще включва нови и в повечето слу
чаи непознати или недостатъчно познати (както за българския, така и за 
чешкия потребител) лексикални единици или словосъчетания. Това на- 
лага по-подробното изясняване на значението на единиците от словника 
на речника1 2 и мотивира обособяването на предложения подпараметър. 
Нашето виждане намира подкрепа в становището на О. А. Никитина, 
която посочва, че семантизирането чрез еквивалентни думи в двуезич- 
ните речници на неологизмите не е достатъчно, а е необходима експли- 
цитна информация за значението, защото част от включената лексика 
няма еквивалент в езика цел (Никитина 2015: 92).

2) За целите на нашата работа върху планирания двуезичен речник 
на неологизмите от областта на спорта са нерелевантни следните пара- 
метри:

а) транспозиция на значението (в разглежданата от нас тематична об- 
ласт случаи на транспозиция на значението не се наблюдават);

б) терминологична диференциация (лексикалният материал, кой- 
то ще бъде представен в речника, е от една и съща тематична област 
-  спорт, и прилагането на функционално-стилистичен квалификатор 
Спорт. е излишно);

в) териториална диференциация (лексикалният материал е хомоге- 
нен и не е териториално диференциран);

г) ономасиологична информация (речникът няма да включва собст- 
вени имена).

5. Заключение

Основната цел на лексикографската параметризация е да се обосо- 
би корпус от спецификации, който да бъде от помощ на съставители- 
те на речници. Чрез задаването на ясни и конкретни характеристики, 
които трябва да се вземат предвид при съставянето на даден речник, се 
улеснява значително работата на лексикографите и се предотвратяват 
евентуални пропуски. Лексикографската параметризация е важна и за

1 Терминът подпараметър е употребен от М. Попова (2016а; 2016б).
2 За различимте подходи и начини за семантизиране на неологизмите в двуезичните 
неологични речници с изходен славянски език вж. Благоева 2016б.
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лексикографската теория (металексикографията), тъй като стой в ос- 
новата на типологизирането и класифицирането на речниците.
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