
222

Екатерина Петкова
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОНЯТИЙНО-СЕМАНТИЧНАТА
СИСТЕМНОСТ В ТЕРМИНОЛОГИЯТА В МАКРОСТРУКТУРАТА

НА ТЕРМИНОЛОГИЧНА БАЗА ЗНАНИЯ

В началото на XXI в. значителното развитие на научните изследвания и 
широкото разпространение на компютърните технологии във всички области 
на живота обуславят нарастващата необходимост от снабдяване на различни 
професионални и социални групи със специализирана терминологична ин-
формация. Изискванията, които съвременното общество поставя пред тер-
минологията като основна и най-информативна част от езика на науката, са 
свързани, от една страна, с осигуряване на средствата за отразяване на зна-
нията (респ. специалните понятия в отделните предметни области) и за раз-
витие на теоретичните и приложните изследвания във всички научни сфери, 
а от друга страна, с осигуряването на надеждна и ефективна професионална 
комуникация.

За да бъдат изпълнени тези две основни изисквания към терминологията, 
е необходимо науката за термините, т.е. терминознанието, в качеството си на 
приложна интердисциплинарна наука да обхване всички аспекти на теорията и 
методологията, свързани със съзнателните дейности по организирането на тер-
минологичните системи. Секцията по терминология и терминография към Ин-
ститута за български език при БАН е единственото в страната специализирано 
научно звено, което системно изучава въпросите на българската терминология 
от лингвистично гледище. Тематиката, засегната в работата на тази секция, об-
хваща всички аспекти на терминознанието, като сред тях са проблеми както от 
историята на българската терминология и от теорията на общата и българската 
терминология, така и методики за практическата терминологична дейност, а 
също и речници, предназначени за използване от ученици, студенти, препо-
даватели, специалисти в отделните научни области, преводачи на специализи-
рана литература и др. Значително място сред постоянните планови проекти на 
Секцията заемат изследванията, насочени към непосредствено приложение в 
практиката и целящи да отговорят на нуждите на обществото от специализи-
рана литература, която да бъде надежден източник на справки за правилната 
форма и значението на термините. 

В това проучване предмет на внимание е една от дейностите с прак-
тическа насоченост, която понастоящем се извършва в рамките на проекта 
„Електронни терминологични бази данни“. В Секцията над двайсет години 
в книжна форма се попълват терминологични архиви, съдържащи термини, 
терминоелементи и терминологична лексика от областите биология, химия, 
география, езикознание, литературознание, философия, логика, психология, 
инженерни науки, математика, икономика, политика, политическа евроин-
теграция и др. Те намират приложение при необходимост от справки за фор-
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мата и значението на термините, при съставянето на специализирани речни-
ци и при проучването на различни теоретични и практически терминологични 
въпроси. Поради техния отдавна разраснал се обем и поради необходимост-
та да се реши проблемът за съхранението и използването им, а също така във 
връзка с нуждите на съвременното общество от осигуряване на ефективна 
комуникация във всички научни и професионални области в Секцията по тер-
минология към ИБЕ от няколко години насам се обмисля и планира тяхното 
електронизиране и предоставянето им за ползване в интернет. В настоящия 
момент основна задача в работата по тях е да се намерят оптималните начи-
ни за представяне на събрания терминологичен материал, като с цел да се 
избере подходящ вариант се проучват възможностите на различни видове 
електронни терминологични ресурси. 

В предишни проучвания (Петкова 2012, 2013а, 2013б) са разгледани 
особеностите на няколко вида електронни терминологични ресурси, изис-
кванията към тях и някои специфики при изграждането им. В разработки-
те повече внимание е отделено на корпусите от специализирани текстове, 
базите данни и базите знания, като са разгледани: техните общи характе-
ристики (използване на формализиран подход, начин на структуриране на 
информацията, обвързаност с използването на определено приложение или 
система за обработка и др.); цел, възможности за приложение и потенциал-
ни ползватели; модел (елементи и организация на данните); подход и ме-
тод на изграждане (включително етапи); получени резултати; възможности 
за допълване, модифициране и усъвършенстване. Разгледан е и въпросът 
за съдържанието на отделната терминологична единица, като е използва-
на концепцията за организиране на информацията под формата на отделни 
структурно-съдържателни части (модули), създадена от М. Попова (Попова 
2006). Избраният начин за представяне на термините спомага за постигането 
на системност в тяхното описание както в понятийно-семантичен, така и в 
лексикалносемантичен план. Използването на този модел улеснява правил-
ната ориентация при подбора на идентифициращите и диференциращите 
признаци на термините и осигурява такова обяснение на характеристиките 
на понятията и връзките между тях, което отразява както класификационната 
системност (или родово-видовите отношения и отношенията между видови 
термини, съподчинени на един общ родов термин), така и импликационна-
та системност (или отношенията между цяло и негови части и отношенията 
между участниците в предикатно-актантната сцена). Цялостна представа за 
явлението системност на терминологията, за вътрешната и външната систем-
ност, за понятийно-семантичната и лексикално-семантичната системност, за 
отразяването им в значението на термините и в структурата на определена 
съвкупност от термини в дадена научна или професионална област дава М. 
Попова (Попова 2012: 517–566).

Както в посочените изследвания, в това проучване най-голямо внимание 
ще бъде отделено на отразяването на системните отношения между терми-
ните. Една от най-съществените отличителни черти на терминологията в съ-
поставка с останалите подезици в рамките на книжовния език е нейната си-
стемност. Тъй като „за основно свойство на термина, квалифициращо го като 
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по-особена (специфична) езикова единица, се сочи системността (т.е. неговата 
принадлежност към понятийната система на дадена (…) област)“ (Попова 2012: 
517), е необходимо термините да се разглеждат „в състава на съвкупностите 
(терминологиите и терминосистемите), като се извеждат тяхната общност и 
особеностите на съдържателните и формалните връзки помежду им“ (Лейчик 
2009: 142, цит. по Попова 2012: 166). Тук се описват връзките на отделните тер-
мини на понятийно-семантично равнище, а именно техните класификационни 
отношения, които са „установени от субекта при търсенето на сходството и раз-
личието между обектите от действителността“ (Попова 2006: 109), и техните 
импликационни отношения, които представляват реално съществуващи връз-
ки между обектите от действителността. 

Целта на настоящото изследване е да се покаже начинът за представя-
не на термините, които трябва да бъдат включени в електронна терминоло-
гична база данни или база знания. Трябва да се отбележи, че за целите на 
терминологията най-подходящо е използването на базите знания. Те пред-
ставляват високо структурирани електронни хранилища на информация, в 
които характеристиките (признаците) на понятията и отношенията, в които 
те влизат помежду си, са експлицитно изразени (Мейер и др. 1997: 99). Под-
ходът при изграждането им е йерархичен, подборът на термините, устано-
вяването на техните характеристики и отношения с останалите понятия се 
опират върху резултатите от понятийния анализ на разглежданата научна 
или професионална област, който изисква нейното задълбочено проучване 
и усвояване. На по-късен етап от работата са необходими консултации със 
специалисти в тази област, чиято цел е да удостоверят правилността на по-
лучените данни. 

Характеристиките на понятията и начинът на структурирането им в зна-
чението на термина се отнасят към микроструктурата на отделната терминоло-
гична единица. Този аспект от изграждането на различни видове електронни 
терминологични ресурси е разгледан в някои от предишните ни изследвания. 
Тук обект на внимание е макроструктурата на терминологичната база знания, 
т.е. мястото и взаимното разположение на термините в понятийната йерархия 
на разглежданата научна област, което се определя от отношенията между 
тях. Крайният резултат от понятийния анализ на областта, който трябва да съ-
провожда всеки етап от изграждането на терминологичните бази знания, ще 
бъде илюстриран под формата на класификационна схема на част от подоблас-
тта екология на популациите.

Чрез проучване на учебници за средното и висшето образование, на реч-
ници, енциклопедии и специализирани източници и чрез цялостно и подробно 
усвояване на събраните данни се установи, че понятийният апарат на попула-
ционната екология се формира от няколко класификационни групи термини, 
които от своя страна по-нататък се разчленяват на различен брой подгрупи. 
Тези класификационни групи са представени на фиг. 1.
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Популация

 ↓ ↓ ↓ ↓

характеристики видове процеси, влияещи фактори на средата,
на популацията популации върху динамиката влияещи върху 
  на популациите динамиката
   на популациите

Тук ще бъдат разгледани термините, свързани с отразяване на знанията 
за характеристиките на популациите; видовете популации; процесите, които 
оказват влияние върху състоянието и динамиката на популациите; факторите 
на околната среда, които оказват влияние върху динамиката на популациите.

1. В класификационната група характеристики на популацията се 
включват термините демографски характеристики на популацията със зна-
чение ‘характеристики на популацията, описващи различни показатели за със-
тоянието на цялата съвкупност от съставящите я индивиди’, динамика на попу-
лацията със значение ‘свойство на популацията, което се изразява в промени-
те в нейната численост, плътност, пространствено разпределение и демограф-
ска структура, отчетени в тяхната взаимна зависимост за определен период от 
време’ и структура на популацията със значение ‘свойство на популацията, 
състоящо се в начина, по който се разпределят индивидите в нея в зависимост 
от тяхната възраст, пол, участие във възпроизводството, поведение, място в 
йерархията на популацията, разположение в обитаваното пространство и др.’ 
Класификационната схема на термините, включени в подгрупата характерис-
тики на популацията, е представена на фиг. 2. 

Терминът демографски характеристики на популацията образува 
класификационна подгрупа с видови термини численост на популацията, 
плътност на популацията, раждаемост, смъртност, преживяемост, при-
раст, възпроизводимост. Някои от тях също образуват отделни подгрупи: 
напр. при термина раждаемост се разграничават понятията физиологична 
(абсолютна, максимална) раждаемост ‘броят на новородените индивиди, 
които могат да се появят в една популация за определено време при опти-
мални за вида условия на средата’ и екологична раждаемост ‘броят на ново-
родените индивиди, които реално се появяват в една популация за опреде-
лен период от време’; при термина смъртност се разграничават понятията 
абсолютна (физиологична) смъртност ‘точният брой загинали индивиди в 
популацията за определен период от време’, специфична смъртност ‘про-
центът от общата численост на дадена популация или от нейна част (напр. 
определена възрастова или полова група), съставен от загиналите за едини-
ца време индивиди’, минимална смъртност ‘броят на загиналите индивиди 
в една популация за определено време при оптимални за вида условия на 
средата’ и екологична смъртност ‘броят на реално загиналите индивиди в 
една популация за определен период от време’. По същия начин се построя-

15 За словото – нови търсения и подходи

Фиг. 1. Класификационни групи термини
 в рамките на популационната екология
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Фиг. 2. Класификационна схема на термините
от подгрупата характеристики на популацията

ват останалите части на класификационната схема, като се отчитат признаци-
те, чрез които термините пораждат системни отношения с други понятия от 
разглежданата подобласт.

2. Класификационната схема на подгрупата видове популации се разра-
ботва, като се намират семантичните признаци, представляващи основанията 
за деление на популациите на подвидове, а именно: 1) ‘размер’ и ‘местополо-
жение/обитавана територия’; 2) ‘посока на прираста’ (положителен, отрицате-
лен, устойчив); 3) ‘зависимост от миграционните процеси’; 4) ‘устойчивост във 
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времето’. (Тук присъства и един (пети по ред) подвид, който не представлява 
част от логическа опозиция по даден признак – терминът полупопулация със 
значение ‘популация на индивиди от един вид, които са на еднаква възраст 
и в даден момент от времето се намират в една и съща физиологична фаза от 
развитието си’. Той влиза в импликационни отношения напр. с термините дис-
кретни поколения и припокриващи се поколения от подгрупата възрастова 
структура на популацията и с термина семелпарни видове ‘видове, при кои-
то индивидите участват в един-единствен размножителен сезон през живота 
си и умират след създаването на потомството си’. От допълнителната инфор-
мация след дефиницията на семелпарни видове става ясно, че популациите на 
едногодишните семелпарни видове се характеризират с дискретни поколения 
– в тях не се наблюдава паралелно присъствие на представители на различните 
възрастови класове, а всички индивиди в един и същи момент принадлежат 
към един и същи възрастов клас). Класификационната схема на термините от 
подгрупата видове популации  е представена на фиг. 3.

3. Класификационната група процеси, влияещи върху динамиката на по-
пулацията, се формира от три подгрупи, образувани около термините: 1)  раз-
множаване ‘процес, при който организмите от един вид се възпроизвеждат, 
като създават нови индивиди’; 2) нарастване на популацията със значение 
‘промяна в числеността на популацията, чиято посока се определя от влиянието 
на условията на средата върху репродуктивния потенциал, преживяемостта и 
смъртността на индивидите и от ограничената до определена степен ресурсна 
осигуреност на обитаваната среда’; 3) процесите на преместване на попула-
циите или на части от тях, които в зависимост от своята продължителност са 
временни – миграция ‘процес на масово временно преселване на птици, риби 
и някои животни (индивиди, групи или цели популации) на различни разстоя-
ния от постоянните им местообитания’, и постоянни – колонизация ‘процес на 
заселване на групи индивиди от една популация върху нова територия на оби-
тание, в която има благоприятни условия и достатъчно ресурси за съществу-
ване и размножаване’. Класификационната схема на термините от подгрупата 
процеси, влияещи върху динамиката на популацията, е представена на фиг. 4.

Фиг. 3. Класификационна схема
на термините от подгрупата видове популации 
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От описанието на структурата на разглежданата подобласт става ясно, че 
някои термини влизат в класификационни отношения помежду си (напр. на 
фиг. 4. видовете  репродуктивно поведение, видовете екологична стратегия, 
нарастването на популацията, миграциите). Също така повечето от тях влизат 
в импликационни отношения с редица други понятия. Напр. нарастването 
на популациите е в пряка зависимост от репродуктивния потенциал (‘потом-
ството, което може да остави даден индивид в настоящия и в бъдещите стадии 
на своето развитие’) и от репродуктивния капацитет (‘максималната въз-
можна скорост на размножаване, характерна за индивидите от даден вид’), от 
биотичния потенциал (‘свойство на популацията, състоящо се в максимални-
те възможности за нейното нарастване, които могат да се осъществят при опти-
мални условия на средата’), от редица плътностно зависими и плътностно 

Фиг. 4. Класификационна схема на термините от подгрупата процеси,
влияещи върху динамиката на популацията

Фиг. 5. Класификационна схема на термините от подгрупата
фактори на околната среда, които оказват влияние върху динамиката

на популацията
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независими фактори и др. Екологичната стратегия, която отразява начина 
на размножаване на групи организми в определена среда, зависи от репродук-
тивния потенциал, скоростта на нарастване на популацията, скоростта и 
обхвата на разселване (миграции и колонизация), вътревидовата конкурен-
ция, адаптивността и преживяемостта. 

4. Класификационната група фактори на околната среда, които оказ-
ват влияние върху динамиката на популацията, се състои от термините 
капацитет на средата със значение ‘максималната численост и плътност на 
популацията, чиито ресурсни потребности дадено местообитание е в състоя-
ние да задоволи, без да претърпи значителни щети’, съпротивление на сре-
дата със значение ‘съвкупността от факторите на средата, които ограничават 
реализацията на максималните възможности за нарастване на популациите’ и 
фрагментация на средата със значение ‘характеристика на територията, зае-
мана от дадена метапопулация, състояща се в хетерогенност, разнородност на 
екологичните условия за живот в отделните части на територията, която може 
да е резултат от естественото разнообразие на ландшафта или да е причинена 
от разпокъсването на територията на по-малки участъци вследствие на антро-
погенната дейност’. Класификационната схема на термините от тази подгрупа 
е представена на фиг. 5.

Термините в тази група влизат в различни отношения с термини от други 
дялове на екологията (напр. понятието съпротивление на средата е част от 
популационната екология, но неговите компоненти спадат към факториална-
та екология), затова в други изследвания трябва да се покаже и как отделните 
под области се свързват помежду си.

Схемите на отделните групи термини илюстрират начина, по който по-
нятийно-семантичната системност в терминологията може да се представи в 
макроструктурата на терминологична база знания. Предимството на базите 
знания пред терминологичните бази данни се състои във възможността за 
прилагане на концептуален анализ, който е от най-съществено значение при 
всеки етап от работата върху терминологичните системи. Разработените по 
показания начин подобласти на различни научни клонове с експлицитно из-
разените отношения между съставящите ги термини и с указаното място на 
всеки от тях в йерархичната подредба на понятията могат да оказват неоце-
нима помощ както при проучване на ключовите понятия и при задълбоченото 
усвояване на всяка научна или професионална област и на нейната цялостна 
структура, така и при работата на специалистите по терминология и на екс-
пертите в отделните области на знанието.
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