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Сия Колковска, Диана Благоева
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

ЛЕКСИКАЛНАТА НОРМА И НЕОГРАФСКАТА ПРАКТИКА

1. УВОД

Във връзка с лексикографското описание на динамичните неологизацион-
ни процеси в славянските езици, протичащи през последните десетилетия, 
възниква въпросът дали ролята на неологичните речници се свежда само до 
регистриране и описание на новата лексика, или чрез тях може (поне в извест-
на степен) да се влияе върху установяването и стабилизирането на нормите на 
книжовния език, т.е. да се осъществяват и определени форми на нормативна 
дейност. Ще потърсим отговор на този въпрос въз основа на лексикографската 
практика в Речник на новите думи в българския език (от края на ХХ и първо-
то десетилетие на ХХI в.) (РНДБЕ 2010), изработен от колектив от Института 
за български език при БАН, един от членовете на който е чл.-кор. проф. д.ф.н. 
Емилия Пернишка. Вниманието ще бъде насочено основно към отразяването 
на лексикалната норма в неологичния речник.

2. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

2.1. Дефиниция за езикова норма. Норма, узус и кодификация

Въпросът за езиковата норма е многоаспектен и до голяма степен все още 
дискусионен. Той може да бъде разглеждан както в широк план (по отношение 
на езиковата система като цяло), така и в по-тесен план (по отношение на кон-
кретна езикова формация, на отделно езиково равнище, на определена стило-
ва сфера и пр.).

Известно е, че в славянското езикознание (в традициите на пражкия струк-
турализъм и теорията за книжовните езици) нормата се приема за компонент 
от триадата узус – норма – кодификация, като в съвременния период особено 
внимание се отделя на социолингвистичните измерения на тази триада (вж. 
Виденов 2003: 59–84 и цитираната там литература; Виденов 2009 и др.). 

Без да имаме за цел да изясняваме въпроса за езиковата норма и свързаните с 
нея понятия в детайли, въз основа на съществуващи в българското и в славянското 
езикознание схващания ще направим някои терминологични уточнения и ще при-
ведем работни дефиниции, от които ще изхождаме в представяното изследване.

В духа на съвременното виждане за езиковата норма като явление, свър-
зано с вътрешната организация на езика1, е определението, дадено от полския 

1 Това схващане се основава на концепцията на Б. Хавранек за същността на езиковата 
норма (Хавранек 1976, цит. по Вълчев 2012). Съществуват и други виждания, според които 
нормата е външно за езиковата система явление с условна (прескриптивна, „законодателно-
етична“), а не обективна природа (вж. Горбачевич 1989: 28–29 и цитираната там литература).
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езиковед А. Марковски, което възприемаме и тук. Според това определение 
езиковата норма е „съвкупност от тези езикови елементи, т.е. запас от думи, 
техните форми и съчетания, както и инвентар от начините за тяхното образува-
не, съчетаване, изговаряне и изписване, които в определен период се приемат 
от дадена общност (най-често от цялото общество и преди всичко от образо-
ваните слоеве в него) като образцови, правилни или най-малкото допусти-
ми“ (Марковски 2006: 21). 

В българското езикознание също е застъпено схващането, според което 
книжовноезиковата норма е вътрешна същностна характеристика на езика, 
„която се създава, утвърждава и развива от самия език в практиката на езико-
вата общност“ (Вълчев 2012: 267). Както отбелязва М. Виденов, нормата „про-
изтича от обществения характер на езика и е едно от тези самоограничения, 
които обществото налага на своите членове, за да може да съществува самото 
общество чрез своите членове“ (Виденов 2003: 70). Отклоненията от нормата 
може да доведат до затруднения в общуването и се санкционират чрез различ-
ни прояви на обществено неодобрение като присмех, социално отхвърляне и 
пр. (Хавранек 1963; Виденов 2003: 70; Марковски 2006: 30). 

Понятието езиков узус, традиционно разбирано като обичайната за опре-
делена среда или за определен тип текстове употреба на езиковите средства, 
отразява всъщност „цялата комуникативна практика на една езикова общност“ 
(Виденов 2003: 67) и включва както нормативните езикови елементи, така и 
елементи, които са извън езиковата норма, тъй като се оценяват от преоблада-
ващата част от обществото като неправилни или неприемливи. Следователно, 
както посочва М. Виденов, „нормата е част от узуса, филтриран чрез определе-
на практика на определени съсловия“ (Виденов 2009: 44).

Кодификацията е съзнателна и целенасочена дейност, която „фиксира нор-
мата в даден узус, придава Ј официалност и едновременно с това се явява като 
силно консервиращо средство, забавяйки възникването, развитието и проник-
ването в нормата на други варианти освен узаконените“ (Виденов 2003: 71). 

2.2. Типове езикова норма

Полската изследователка Д. Бутлер обосновава необходимостта от разгра-
ничаване на два типа езикова норма: реална (наричана още естествена) и ко-
дифицирана. Според авторката реалната норма възниква спонтанно в процеса 
на дълготрайна употреба на езиковите средства и включва тези от тях, които са 
доказали своята комуникативна пригодност. Макар че не е формално фиксира-
на, реалната норма е достатъчно ясно определена в съответната обществена 
група и по отношение на отделните езикови формации. Кодифицираната нор-
ма засяга само общонародния език, формира се съзнателно въз основа на зна-
нията за езиковата система, за историята на езика и за тенденциите в езиковия 
развой и се формулира в съответни описания, предписания и образци (Бутлер 
1985: 20, цит. по Марковски 2006: 30–31).

А. Марковски разграничава образцова норма и употребима норма. Об-
разцовата норма включва елементи, които се приемат и оценяват положи-
телно от голяма част от високообразованите носители на езика и които са в 
съответствие с езиковата традиция, с граматичните и семантичните правила и 
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с действащите езикови тенденции, докато употребимата норма (реализираща 
се например като професионална норма, обща разговорна норма, регионална 
разговорна норма и пр.) обхваща съвкупност от лексикални единици, техните 
форми и съчетания, които са характерни за съответни неофициални сфери на 
общуване (Марковски 2004–2005, 2006: 32–36).

2.3. Същност на лексикалната норма

В българското (и изобщо в славянското) езикознание все още липсва об-
щоприето и достатъчно точно определение за понятието лексикална норма2. За 
същността и спецификите на този тип норма, за обема от явления, които тя об-
хваща, както и за нейните отношения с други видове езикова норма (например 
стилистичната, словообразувателната3 и др.) съществуват разнопосочни мнения 
и схващания. Според някои изследователи, като М. Божилова например, лекси-
калната норма е част от общата лексикално-прагматична и стилистична норма 
(Божилова 2013: 730). Представена е и друга гледна точка – че лексикалната 
норма е по-общо понятие от стилистичната норма. Подобна идея, въпреки че 
не е изразена експлицитно, е заложена в разбирането на Т. Бояджиев за лекси-
калната нормативност (Бояджиев 2009). Тук се следва именно това схващане.

Според едно от разпространените в славянското езикознание виждания 
лексикалната норма се свързва със спазване на определени правила при из-
ползване на думите в речевата дейност в съответствие с тяхното лексикално 
значение и при отчитане на лексикалната им съчетаемост и на парадигматични-
те им особености (от което зависи например правилният избор на даден сино-
ним или близкозначна дума, пароним или антоним) (Горбачевич 1989; Кротова 
2001; Маркман 2014 и др.). В българското езикознание в сходна перспектива 
определя съдържанието на лексикалната норма М. Божилова. Според автор-
ката този тип норма включва избор на езиковите средства от лексикалното и 
стилистичното равнище и организацията на тяхната употреба при съблюдаване 
поне на три универсални за всички езици критерия: правилност – неправил-
ност, уместност – неуместност и наличие или липса на добър, красив изказ (Бо-
жилова 2013: 730). Критериите, прилагани при подобен подход за нормативна 
оценка на лексикалните явления, са разгледани по-специално от Р. Станчева, 
която предлага следната йерархия: 1) критерий за функционална адекватност; 
2) нормативен критерий; 3) системен критерий (Станчева 1992: 93).

Разглеждана в друг план – като отражение на състоянието и функционира-
нето на едно от езиковите равнища – лексикалното, лексикалната норма има 
друго съдържание, което обаче също е възможно да се разбира по различен 
начин в зависимост от това дали нормата се схваща като вътрешноприсъщо на 
езика явление или като система от формулирани от лингвистите предписания. 
Въз основа на възприетото тук виждане за езиковата норма в нейната връзка 

2 Поради размитостта на това понятие някои автори дори поставят под съмнение 
съществуването на лексикална норма в езика (вж. Кротова 2001 и цитираната там лите-
ратура).

3 За отношението между словообразувателната и лексикалната норма вж. Аврамова 
2005.
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с вътрешната организация на езика лексикалната норма може да се определи 
като съвкупност от закрепените в узуса лексикални единици и формиралите 
се при функционирането им особености, които са свързани с тяхната семан-
тика, стилистична характеристика, парадигматика и синтагматика и които 
обуславят принадлежността на съответните лексикални единици към опре-
делена езикова формация, към определен функционален стил на книжовния 
език или към определена сфера на комуникация. Лексикалната норма се ут-
върждава чрез практиката на конкретната езикова общност и нейното съблю-
даване е един от факторите, от които зависи успешното протичане на общува-
нето в различните комуникативни ситуации и сфери. 

В съответствие с разграничените типове езикова норма (посочени по-горе 
в раздел 2.2.) може да се обособят следните разновидности на лексикалната 
норма: образцова лексикална норма (която съответства на езиковата тради-
ция, на семантичните правила и на езиковите тенденции в областта на лексика-
та) и употребима лексикална норма (която отразява реалната речева практика 
в различните разновидности на общоупотребимия език); реална лексикална 
норма (която отразява и регулира функционирането на лексикалните единици 
в отделните езикови формации) и кодифицирана лексикална норма (която за-
сяга функционирането на лексикалните елементи в книжовния език). 

2.4. Кодификация на лексикалната норма

Кодифицирането на лексикалната норма се извършва чрез общите тъл-
ковни речници. За българския език първият и единствен засега тълковен 
речник с деклариран нормативен характер е академичният „Речник на съ-
временния български книжовен език“ в три тома (1954–1959) (вж. Чороле-
ева 2009: 11, 2013: 66–67). Някои тълковни речници, описващи съвкупната 
лексика на съответния национален език в нейното стилистично и функцио-
нално разнообразие, имат частично нормативен характер, като съвместяват 
нормативната функция с дескриптивната. Такъв е случаят с многотомния ака-
демичен тълковен „Речник на българския език“, в който – според следваната 
концепция (Генадиева и др. 1966, РБЕ 2001: 9–11) – получава лексикографска 
регистрация не само книжовната лексика, но и (поне до известна степен) реч-
никовият състав на някои субстандартни формации (жаргон, просторечие), а 
отчасти и на диалектите (чрез представената в публикуваното народно твор-
чество лексика)4. Във връзка с това в „Речник на българския език“ не само се 
фиксира кодифицираната лексикална норма, но се отразяват и някои аспекти 
на реалната лексикална норма. От друга страна, присъствието на единици 
извън съвременната лексикална норма в този речник се обуславя и от обсто-
ятелството, че той има широк хронологичен обхват (отразява развитието на 
речниковия състав на езика от първата четвърт на ХIХ в. насам) и в него се ре-
гистрират и такива лексикални явления като остарели и остаряващи (загубили 
актуалност, излизащи от употреба) думи. 

4 По-подробно за съвместяването на нормативната (прескриптивната) и описател-
ната функция, заложено в концепцията на „Речник на българския език“, вж. Пантелеева 
2001; Крумова-Цветкова 2014.
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Кодифицирането на лексикалната норма е свързано с редица затруднения, 
от една страна, поради това, че в теоретично отношение същността на явлени-
ето все още не е напълно изяснена, а от друга страна, поради добре известното 
обстоятелство, че лексикалната система е най-податливото на промени и най-
проницаемото за външни влияния езиково равнище. Освен това лексикалната 
система (за разлика например от морфологичната или синтактичната) трудно се 
поддава на унификация и формализация, поради което в нея „формирането на 
нормите протича по крайно сложен и криволичещ път“ (Горбачевич 1989: 33)5. 

3. ЛЕКСИКАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ И ЛЕКСИКАЛНАТА НОРМА

Лексикалната норма, както и другите типове езикова норма, има конкрет-
но-исторически характер – формира се и съществува в определен етап от раз-
витието на езика. Тя (както изобщо езиковата норма) не е застинало явление, а 
се отличава с „еластична стабилност“ (Бутлер 1985: 21, цит. по Марковски 2006: 
37) и подлежи на промяна, на еволюция въпреки възпиращата роля на коди-
фикацията.

Лексикалната система е най-бързо променящото се езиково равнище, кое-
то е зависимо в най-голяма степен от екстралингвистични фактори. Промените 
в различни сфери на обществото, в обществените нагласи, вкусове и оценки 
неминуемо водят до изменения в лексикалния състав на езика и във функцио-
нирането на лексикалните единици. Във връзка с това по своята природа лекси-
калната норма се отличава с най-голяма динамичност в сравнение с нормите, 
свързани с останалите езикови равнища. 

Всяка лексикална иновация сама по себе си е нарушение на лексикалната 
норма. Появата на нова, неузуална дума променя установеното положение в 
речевата практика и може да доведе до провал в комуникацията (поради това, 
че нерядко при навлизането на новата дума нейното семантично съдържание 
е непознато за по-широки кръгове от езиковата общност). „Еластичната стабил-
ност“ на нормата обаче позволява тя да претърпи промяна и да приеме тези от 
лексикалните иновации, които с времето са се узуализирали в достатъчна сте-
пен и са показали комуникативна пригодност. В своето развитие новата дума 
може да премине през няколко условно отделяни етапа (стадия): пораждане, 
активизация, узуализация, лексикализация, интеграция (вж. по-подробно Бла-
гоева 2013 и цитираната там литература), като етапът лексикализация се свеж-
да именно до приемането на иновацията от лексикалната норма. Факторите, 
които обуславят закрепването и утвърждаването на неологизмите като част от 
лексикалната система, са много и са от различно естество6, като най-важно мяс-

5 На проблемите при кодифицирането на лексикалната норма, свързани с това, че 
„лексикалните явления много рядко имат повтарящ се сериен характер, напротив – най-
често те представляват изолирани и единични факти“, обръща внимание и Р. Станчева 
(Станчева 1992: 93).

6 Тези фактори са коментирани от Е. Сенко, Л. Плотникова, Е. Карпиловска, С. Кол-
ковска и други автори (вж. по-подробно Благоева, Колковска 2013 и цитираната там ли-
тература).
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то сред тях заемат функционалната целесъобразност и комуникативната реле-
вантност. Ако новата дума е необходима за комуникацията, ако назовава ак-
туално за съответната езикова общност явление, за което съответният език не 
разполага с друго название, или пък преназовава познато явление, като внася 
допълнителни стилистични или конотативни нюанси, то нейната употреба е оп-
равдана. Такива неологизми имат потенциал да станат пълноправен елемент 
на лексикалната система дори ако (в случаите, когато става дума за словообра-
зувателни неологизми) не са в съответствие със словообразувателната норма, 
т.е. произведени са по непродуктивен (или пък по несъществуващ в езиковата 
система) словообразувателен модел. Това се отнася например за новообразу-
ванията с компонент е- (като е-подпис, е-администрация и под.), които показ-
ват значителен потенциал да оформят нов словообразувателен модел в бъл-
гарския език, макар че първоначалният подтик за тяхната поява и употреба на 
българска почва е чуждоезиково влияние и че те не съответстват на установе-
ната в езика словообразувателна норма (Колковска 2010).

Лексикалната норма при новата лексика се отличава с подчертано дина-
мичен характер. Това е следствие от нехомогенността и неустойчивостта на не-
ологичната лексика, при която често се наблюдават колебания и промени във 
формален, семантичен или функционален план. 

Неологичната лексика включва разнородни по характер лексикални еле-
менти: неузуални, намиращи се в процес на узуализация и вече узуализирани. 
Между тези три типа елементи невинаги може да се прокара рязка граница, 
разликите между тях са по-скоро градуални и отразяват различните стадии на 
развитие, на които се намират отделните нови думи. По-голямата част от но-
вата лексика е с ненормативен характер, но същевременно се откриват и нео-
логизми, които в кратък период след появата си не само са утвърдили своята 
употреба и са били приети от нормата, но дори са кодифицирани в общите тъл-
ковни речници. Като примери може да се посочат такива сравнително скоро 
навлезли в българския език думи като банкомат, джиесем, еврокомисар, ан-
тимафиот, видеопират, евродепутат, екоактивист, приватизатор, рабо-
тохолик, които присъстват не само в неологичните речници, но вече и в общи-
те тълковни речници, в частност в съответни томове на „Речник на българския 
език“. Що се отнася до неологизмите, които все още не са утвърдени в узуса, 
може да се смята, че лексикалната норма при тях е в процес на установяване.

4. АСПЕКТИ НА ЛЕКСИКАЛНА НОРМАТИВНОСТ,
ОТРАЗЕНИ В РЕЧНИК НА НОВИТЕ ДУМИ

Тълковните речници на неологизмите за разлика от общите тълковни реч-
ници по правило нямат кодифицираща функция. Те са предназначени да от-
разяват и систематизират в лексикографска форма иновационните явления в 
конкретен хронологичен отрязък и във връзка с това имат дескриптивна насо-
ченост. Все пак може да се каже, че определени аспекти на лексикалната нор-
мативност са застъпени и в тях. 

Според приетата от авторите на РНДБЕ 2010 концепция в него се отразяват 
два типа нова лексика: а) вече утвърдени, узуализирани нови думи и б) активи-
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зирани в речевата практика и намиращи се в процес на узуализация нови лек-
сикални единици. Първият тип единици в по-голямата си част са станали част 
от съвременната лексикална норма. Единиците от втория тип на сегашния етап 
стоят все още извън нормата, но упражняват натиск върху нея и при определе-
ни условия биха могли да бъдат нормативно приети. Във връзка с това може 
да се каже, че РНДБЕ 2010 регистрира динамичното състояние на лексикалната 
норма по отношение на лексикалните иновации, като в някои случаи той има 
прогнозна функция за евентуални промени в тази норма. 

Може да се разграничат няколко аспекта на лексикална нормативност в 
неологичните речници, като вниманието ни тук ще бъде насочено към два от 
тях: отразяване на лексикалната норма (схващана във връзка с вътрешната ор-
ганизация на езика като съвкупност от лексикални единици и техни особено-
сти) и нормативна дейност, свързана с преценка на функционалната целесъоб-
разност на лексикалните иновации.

4.1. Отразяване на лексикалната норма 

Като се има предвид обемът от явления, които обхваща лексикалната 
норма, може се смята, че този аспект на лексикална нормативност в тълков-
ните неологични речници е свързан с описание на значенията, стилистични-
те и функционалните особености на лексикалните иновации, с разкриване на 
особеностите в тяхната съчетаемост, с определяне на представителния вариант 
при вариране в назоваването на дадено понятие. Тези страни на нормативната 
практика в тълковните речници са коментирани от Т. Бояджиев, според когото 
сред лингвистичните проблеми, които трябва да решава съвременната лекси-
кография в областта на лексикалната нормативност, са отделянето на долната и 
горната граница на някои етапи в езиковия развой, изборът на репрезентатив-
ни функционално-стилистични, жанрови варианти и дублети (Бояджиев 2009).

Посочените елементи на лексикалната норма са намерили отражение при 
представянето на неологичната лексика в РНДБЕ 2010.

4.1.1. Отразяване на функционалната принадлежност
и стилистичните особености на лексикалните иновации

В РНДБЕ 2010 последователно се характеризира принадлежността на нео-
логизмите към определена функционална сфера (включително и терминоло-
гична), а също и стилистичните и конотативните им особености. Този аспект на 
нормативна практика в речниците, както е известно, се извършва чрез метаези-
кови средства – квалификатори (или лексикографски бележки).

В българската лексикографска практика обикновено се използват функ-
ционално-стилистични квалификатори за: функционална принадлежност към 
определена сфера или разновидност на езика (като книжно, разговорно, жар-
гонно, диалектно, поетично), включително и за принадлежност към опреде-
лена терминологична сфера; за изразяване на отношение на говорещия (като 
иронично, неодобрително, шеговито); за стилистична сниженост (простона-
родно, грубо, вулгарно) (Генадиева и др. 1966; Бояджиев 2009). 

Може да се посочат многобройни примери за отразени в РНДБЕ 2010 функ-
ционално-стилистични особености на новата лексика. Отбелязва се например 
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разговорният характер на нови лексеми като гард (‘охранител’), гербаджия, 
кабеларка, силиконка и на нови значения, например възникналите при гас-
трольор (‘криминално проявено лице’), закопчавам (‘арестувам’), зарибявам. 
Като книжни са характеризирани неологизмите гетоизация, глобализатор, 
глобофоб, гурман, консенсус, лобирам, лобист. Посочена е принадлежността 
на лексикалните иновации колгърла, куул, куфея, мека китка към жаргона. 
Последователно се отбелязва отнесеността на новите термини към съответна 
специална сфера, например компромат и импийчмънт са характеризирани 
като принадлежащи към политическата лексика, клъстер – към икономическа-
та, овърдрафт – към банковата, кавър версия – към музикалната, рафтинг – 
към спортната. С бележка компютърно се квалифицират както многобройните 
нови терминологични лексеми от компютърната област, така и нови значения 
от тази област (например клиент в значение ‘вид компютърна програма’). От-
белязан е и сленговият характер на редица лексеми, свързани с компютърните 
и информационните технологии. Като принадлежащи към компютърния сленг 
са квалифицирани (чрез бележките компютърно и жаргонно) неолексемите 
админ (‘системен администратор’), бъгвам се, геймка, стрелялка (‘вид компю-
търна игра’), троянец (‘вирусът троянски кон’), хард (‘харддиск’), новите значе-
ния на дъно (‘дънна платка’), цъкам (‘кликвам’). 

В РНДБЕ 2010 е използвана и бележката публицистично, въведена с оглед 
на това да се характеризират многобройните лексикални иновации, възникна-
ли и употребявани предимно в езика на медиите. С тази бележка е отбелязано 
функционирането главно в публицистичния стил на редица нови лексеми, се-
меми и фразеологични единици, например на фразеологизмите нулева толе-
рантност, обръч от фирми и на новите значения, развити при отлюспвам 
(член на партия), тиражирам (информация), развод (между политически лица, 
партии и под.).

В РНДБЕ 2010 много последователно се отбелязват и стилистичната и ко-
нотативната маркираност на лексикалните иновации, свързани най-често с из-
разено от тях иронично или неодобрително отношение. Например неологиз-
мите реститут, реститутка, магистрална фея, сапунка са квалифицирани 
с бележка иронично. Като неодобрителни са посочени неолексеми като мутри-
зация, силовак, чалгаджийница, ченгеджийница, ченгеджийски, ченгесарски и 
новите значения на олигарх (‘представител на едрия бизнес’), братовчед (‘чо-
век с позиции или връзки с определени политически кръгове’) и др. 

Поради динамичния характер на лексикалната норма при неологичната 
лексика и нейната неустановеност в редица случаи е възможно отразяването 
Ј в РНДБЕ 2010 да има само прогнозен характер и да подлежи на корекции в 
бъдеще. Такъв е случаят с неологизмите, при които се наблюдава бърза промя-
на във функционално-стилистичен план. Някои лексикални иновации напри-
мер първоначално са характерни само за разговорния език или за жаргона, но 
много бързо разширяват сферата на функционирането си. Като пример може 
да послужи лексемата записвачка, която възниква като лексикална единица от 
компютърния сленг, но претърпява функционално-стилистична неутрализация 
и се придвижва към пласта на общоупотребимата лексика (Кирова 2010). Пора-
ди това характеризирането на тази лексема като принадлежаща на компютър-
ната област следва да се преразгледа.
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4.1.2. Определяне на представителния вариант
при вариране в назоваването на дадено понятие 

В редица случаи първоначалното означаване на ново понятие в езика се 
извършва чрез вариантни названия (графични, фонетични, граматични, ак-
центни, словообразувателни), които се конкурират помежду си. Вариране на 
номинации се наблюдава най-често при назоваването на ново понятие с чуж-
да лексема. Елемент от нормативната практика в РНДБЕ 2010 е препоръчване-
то на един от съществуващите варианти като представителен. Този аспект на 
лексикална нормативност  се основава върху определени критерии. Първият 
критерий взема предвид тенденциите в употребата на отделните варианти в 
речевата практика и честотата на техните срещания. Вторият критерий отчи-
та степента, в която отделните варианти съответстват на езиковата норма (на 
различните Ј равнища), и това дали формата им е съобразена с правилата за 
транскрипция на заемките в българския език7.

Въпреки съществуването в писмената практика на графични варианти на 
някои неологизми, изписани на латиница, тези варианти (по същество варва-
ризми) се смятат за недопустими, ненормативни и не се отразяват в РНДБЕ 
2010. Например заети в българския език думи (произхождащи от абревиатури 
в езика източник) като вип, диджей, сиви и др. се представят само с вариантите 
им на кирилица, въпреки използването в писмената практика и на нелексика-
лизирани графични варианти на латиница (VIP, DJ, CV). 

При нови заемки, които първоначално имат различни варианти на изпис-
ване, се препоръчва съответният графичен вариант. Като препоръчителни са 
посочени например вариантите откутюр, имейл вместо нетипичните (заради 
присъствието на дефис) от-кутюр, и-мейл. 

Най-често при заетите неологизми се наблюдава вариантност на фонетич-
но равнище, като в тези случаи в РНДБЕ 2010 се посочва като представителен 
единият от вариантите, а останалите се отбелязват в справочния отдел на реч-
никовата статия като други форми на заглавната дума. Например като пред-
ставителни се препоръчват вариантите бранд (вместо бренд), браузър (вместо 
браузер), джендър (вместо джендер), провайдър (вместо провайдер), фолдър 
(вместо фолдер), риалити (вместо реалити), сканирам (вместо скенирам), 
тийнейджър (вместо тинейджър). Основанията за избора на репрезентатив-
ния вариант са свързани, както се каза, с  фреквентността на отделните вари-
анти, а също и с това дали съответните варианти са съобразени с правилата за 
транскрибиране на заемки в българския език. Например поради правилото да 
не се отбелязва дължината на гласните в имена от чужди езици като представи-
телен се сочи вариантът блутут (вместо блутуут, от англ. Bluetooth). 

В случаите на словообразувателна вариантност се използва честотният 
критерий, въз основа на който като представителни се посочват например ва-
риантните названия рейтингувам (вместо рейтинговам) и блогване (вместо 
блогуване). Същият критерий се прилага и при преценка на словообразувател-

7 Както е известно, в съвременния български език предаването на звуковия състав на 
заемките се извършва главно чрез транскрибиране. Правилата за транскрипция на заети 
думи са описани в ОПР 2012: 30 и следв.

13 За словото – нови търсения и подходи
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ни варианти, които представляват образувани на българска почва отглаголни 
съществителни имена със суфикси -ция и -не. Обикновено в повечето такива 
случаи не може да се даде пълно предимство на единия вариант и да се игно-
рира вторият. Различието в употребата на двата варианта обаче се отразява, 
като се тълкува вариантът с по-голяма честота, към който се препраща вторият 
вариант. Дава се например предимство на деинституционализация (в сравне-
ние с деинституционализиране), на декомунизация (в сравнение с декомуни-
зиране), на делокализация (на икономическа дейност) в сравнение с делокали-
зиране и под. 

С разглеждания аспект на нормативна дейност РНДБЕ 2010 съдейства за 
установяване или стабилизиране на лексикалната норма (по-специално на 
образцовата норма) по отношение на съответните лексикални иновации, като 
същевременно се поставя основата за тяхната кодификация. Неслучайно зна-
чителна част от посочените в РНДБЕ 2010 представителни фонетични варианти 
на вече узуализирани лексикални иновации впоследствие са кодифицирани от 
Официалния правописен речник на българския език (ОПР 2012) като единстве-
ните нормативни. 

4.1.3. Отбелязване на неологизми, претърпели деактуализация

Чрез специално графично средство (знака ♠) в РНДБЕ 2010 се маркират  
нео лексеми, които след известен период на активна употреба в българския 
език постепенно отпадат най-вече поради отмиране или деактуализиране на 
породилите ги явления. Посочена е например деактуализацията на неоло-
гизмите бебебеец, бухалкаджия, вазовка (вид банкнота), мултигрупаджия, 
бунт на мравките, кинжализъм.

Някои от тези лексикални единици са били само временно част от реална-
та лексикална норма, но са отпаднали от нея.

4.2. Нормативна дейност, свързана с преценка на лексикалните
иновации от гледна точка на тяхната функционална целесъобразност

В РНДБЕ 2010 този аспект на нормативна дейност се реализира по отноше-
ние на новите лексеми с чужд произход. Той е основан на прилагането на кри-
терия за функционалност, използван например от полския учен Б. Валчак при 
преценка на заемките. Според схващането на Б. Валчак заемки, чието навлиза-
не е обусловено от езикова мода и снобизъм и които влизат на вече заето мяс-
то в речниковия състав, нямат функционална обосновка и това би трябвало да 
доведе до тяхната дисквалификация. Същевременно заимствания, чието въз-
приемане е продиктувано от номинативните и експресивните потребности на 
езика и които обогатяват речниковия състав, заслужават положителна прецен-
ка и съгласие за приемане (Валчак 1995: 124, цит. по Пантелеева 2001: 38–39). 

Преценката на даден неологизъм като функционално нецелесъобразен 
има препоръчителен, а не задължителен  характер. Тя означава, че този неоло-
гизъм се смята за ненормативен от лексикографа. По-конкретно, като се след-
ва разграничението на А. Марковски на образцова и употребима норма, тази 
квалификация се отнася до преценката му като нежелателен по отношение на 
образцовата норма. Съответният неологизъм обаче би могъл да се утвърди в 
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речевата практика, да стане част от реалната лексикална норма и в този случай 
преценката му като нежелателен би могла да се преосмисли в бъдеще.

Функционалната целесъобразност на новите заемки в РНДБЕ 2010 се оп-
ределя в зависимост от техните семантични и функционално-стилистични осо-
бености, от комуникативните потребности на носителите на езика в даден мо-
мент и с оглед на наличните в езика лексикални ресурси. Ако дадена нова за-
емка удовлетворява определена номинативна или стилистична необходимост 
и е единствено название на съответно понятие, тя се квалифицира като функ-
ционална обоснована. Като функционално целесъобразни се приемат и нови 
заемки, които имат синоними, от които обаче се различават по функционална 
принадлежност или експресивна натовареност. Въз основа на тези критерии 
като функционално обосновани се преценяват редица включени в РНДБЕ 2010 
чужди лексеми, отнасящи се към специалните сфери на комуникация или към 
общоупотребимия език. 

Като функционално необосновани обикновено се преценяват нови заемки, 
които дублират друго название със същото значение и с идентични функцио-
нално-стилистични характеристики, създадено на домашна почва (с домашни 
или чужди, но отдавна утвърдени в езика съставки), или заемки, на които съот-
ветства ново значение, развито при домашна лексема. В тези случаи приоритет 
обикновено се дава на домашната номинация. Заетият неологизъм в такива 
случаи обикновено се преценява като функционално нецелесъобразен, полу-
чава непрепоръчителна оценка (от гледна точна на образцовата норма) и се 
придружава от квалификатора нежелателно. 

Например терминът атачмънт е преценен като функционално нецелесъ-
образен и съответно нежелателен поради наличието на синонимни словосъче-
тания прикачен файл и прикрепен файл. С бележка нежелателно са квалифи-
цирани и неологизмите провайдър (спрямо интернет доставчик), дивелъпър 
(спрямо разработчик), файъруол (спрямо защитна стена), бийчволей (спря-
мо плажен волейбол), лоукост (спрямо нискобюджетен и нискотарифен), 
фастфуд (спрямо бързо хранене).

Като функционално необоснован е преценен и терминът фолдър, синоним 
на който е новото значение на съществителното име папка. С бележка нежела-
телно са квалифицирани и неологизмът даунлоудвам със синомими – новите 
значения на глаголите свалям и смъквам (от интернет), юзър (със синоним 
– новото калкирано значение на потребител). В последния пример се дава 
приоритет на калкираното значение пред материалната заемка.

В разгледаните случаи се наблюдава конкуренция между заети и домашни 
образувания при назоваване на нови понятия. Други нови заемки означават 
понятия, за които отдавна съществуват названия в българския език. Поява-
та на тези заемки обикновено е продиктувана от езикова мода и стремеж за 
престижност, която в някои среди се свързва с употребата на англицизми. Ако 
такива нови заемки не се различават от домашните синоними по семантични 
нюанси, експресивна натовареност или функционална принадлежност, те също 
се преценяват като функционално необосновани. Например като нежелателни 
са квалифицирани съществителните имена тишърт и тишъртка със синоним 
тениска; дискаунт – със синоним отстъпка, гайд – със синоним справочник 
(за културни събития, развлечения), лайв (за телевизионно предаване и под.) 
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със синоним на живо, откутюр – със синоним висша мода. Като неотговарящи 
на критерия за функционалност се оценяват и нови калкирани значения, които 
означават денотати, за които отдавна съществуват названия в българския език. 
Например  прилагателното име бюджетен (‘за стока, продукт и под. – който се 
продава или се извършва на ниска, достъпна цена’) е квалифицирано като не-
желателно поради наличието на прилагателни евтин и икономичен със същото 
значение.

При наличие на нови заемки с едно и също значение и еднакви функ-
ционално-стилистични характеристики при тяхната преценка (освен крите-
рия за функционалност) се взема предвид и допълнителен критерий, свър-
зан със степента на съответствие със словообразувателните особености на 
българския език. Паралелна поява на две заемки се наблюдава например 
при неолексеми със завършек -инг8 и съответстващи им адаптирани отгла-
голни съществителни със суфикс -не. В този случай като нежелателна се по-
сочва заемката със завършек -инг, която не е адаптирана словообразувател-
но. Като нежелателни се оценяват например блогинг (в сравнение с блог-
ване и блогуване), гейминг (в сравнение с геймене), листинг (в сравнение 
с листване), миксинг (в сравнение с миксиране), скиминг (в сравнение със 
скимиране), чекинг (в сравнение с чекиране). Непрепоръчителна оценка се 
дава и на неолексемата сърфинг, чиято семантика се дублира от новото зна-
чение на субстантива сърфиране (в интернет). Неолексемата банкинг също 
се преценява като нежелателна поради наличието на паралелно образува-
ние банкиране (възникнало чрез словообразувателна адаптация на англий-
ската лексема banking или формирано на българска почва от съществително-
то име банка). 

Показателни за динамичния характер на лексикалната норма при нео-
логичната лексика са наблюдаваните при някои нови заемки изменения в 
техните значения или функционално-стилистична маркираност, в резултат на 
което те се разграничават от своите синоними – домашни думи. Например 
при неологизма шопинг (квалифициран в РНДБЕ 2010 като нежелателна за-
емка) се наблюдава постепенна семантична диференциация по отношение 
на домашния синоним пазаруване поради развитието на семантичен нюанс 
към значението му, отнасящ се до вида на купуваните стоки (свързани с об-
лекло, обикновено модно, и под., но не например с хранителни продукти). 
Успоредно с тази промяна протича и функционално-стилистична диференци-
ация на неологизма шопинг във връзка с употребата му предимно в разговор-
ния език. 

Ако дадена нова заемка, квалифицирана като нежелателна от гледна точка 
на сегашното състояние на българския език, се закрепи в узуса с диференцира-
ната си семантика и/или стилистична маркираност по отношение на домашен 
синоним, оценката Ј като функционално нецелесъобразна подлежи на преос-
мисляне в бъдеще. 

8 Въпросът за заемките със завършек -инг и за статута на този завършек в съвре-
менния български език е разглеждан от В. Бонджолова (Бонджолова 2007), Хр. Стаменов 
(Стаменов 2012), Н. Костова (Костова 2012) и др.



197

Трябва да се подчертае, че при разглеждания аспект на лексикална нор-
мативност в РНДБЕ 2010 се търси баланс между обективната необходимост от 
появата на нови заемки в българския език и съхраняването на националната 
специфика на езика в лексикален план. Необходимостта от такава нормативна 
дейност в областта на лексикографията е посочена от Т. Бояджиев, според кого-
то към важните проблеми, които трябва да решава лексикографската практика 
в областта на лексикалната нормативност, се отнася и представянето на новите 
заети думи, като във връзка с това се подчертава особената важност на усили-
ята за запазване на националната езикова идентичност (Бояджиев 2009). Чрез 
разглеждания аспект на лексикална нормативност, свързан с преценка на функ-
ционалността на лексикалните иновации, лексикографите изразяват своята по-
зиция по отношение на експанзията на нови заемки, особено на англицизми 
и англоамериканизми, в съвременния български език. Тази експанзия пораж-
да опасения, изказвани както от специалисти, така и от по-широки кръгове на 
българското общество. Същевременно трябва да се подчертае, че РНДБЕ 2010 
няма пуристични цели и при оценката на функционалността на включените в 
него нови заемки се взема предвид и ролята на съвременните езикови тен-
денции, водеща от които е тенденцията към интернационализация (особено в 
сферата на терминологията).

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Възникването на значителен брой лексикални иновации в българския език 
през последните 25 години води до дестабилизация  на лексикалната норма и 
до оказване на силен натиск върху нея с оглед на разширяването Ј с нови узу-
ално закрепени лексикални единици. Силно активизираните процеси на нео-
логизация (особено по отношение на заетата лексика) предизвикват внимани-
ето и загрижеността както на специалистите, така и на по-широки кръгове от 
българското общество най-вече във връзка със запазване на националноспеци-
фичния характер на българския език. Масовото навлизане днес на множество 
нови лексикални единици от чужд произход изисква формирането на съответ-
на езикова политика в областта на лексиката. Може да се смята, че заложените 
в РНДБЕ 2010 аспекти на лексикална нормативност са стъпка към формирането 
на такава политика. Извършената в него нормативна дейност прави възможно 
упражняването на  известно, макар и ограничено и частично, влияние върху 
формирането на образцовата лексикална норма при новата лексика. 
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