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Abstract: The end of the 20th century and the beginning of the 21st century are connected 
with the serious political, economic and social changes in the lives of people of many 
countries, including Bulgaria. The process of globalization and the development of high-tech 
technologies contributed greatly to cosmopolitanization of the world. Nowadays languages 
are invaded by English and international words, because the English language is considered 
as a global language. The present paper attempts to investigate the process of their adaptation 
and integration in the Bulgarian language.
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Периодът от края на XX в. до началото на XXI в. е свързан със сериозни 
политически, икономически и социални промени в живота на народите на 
много страни, в това число и на България. Да добавим още глобализацията, 
създаването на интернет и развитието на информационните технологии, кое-
то съдейства за космополитизирането на света.

Радикалните промени в живота на българското общество след 1989 г. съ-
ществено промениха езиковата ситуация в страната. Ролята на езика на худо-
жествената литература започна да се измества от езика на медиите, който до-
бива особен престиж и става най-активно езиково пространство в публичното 
общуване (Бояджиев 2008: 10).

Езикът на медиите (както на печатни, така и на електронни) се отличава 
с това, че именно в него започват да се проявяват иновационните езикови 
процеси. Тези иновации в езика на българските медии (тенденция към де-
мократизация на публицистичния стил на всички езикови нива, прекомерна 
употреба на абревиатури, заемане на нова лексика от чужди езици, предимно 
от английски или чрез английски език и др.) създаваха определени трудности 
при тяхното четене или слушане и гледане, особено за студентите, изучаващи 
български език като чужд. А без това сега е невъзможно чуждоезиковото обу-
чение. Наложи се езикът на медиите да стане обект на изучаването.

От края на 90-те години на ХХ в. почнах да чета спецкурс За езика на 
съвременната българска преса (лексикално-граматичен аспект) за студен-
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тите-българисти от III или IV курс във Факултета за чужди езици и регио-
нознание (Платонова 2015). Лексикалните особености на езика на медиите, 
по-специално мястото на англицизмите в езика на съвременните медии, заин-
тересуваха студентите и някои от тях избраха тези проблеми за редица курсо-
ви и дипломни работи през 2006 – 2014 г.

Трябва да се каже, че тогава още не бе излязъл фундаменталният труд 
на Института за български език Българска лексикология и фразеология в 3 
тома (2013). Съвременните учени (напр. Г. Венедиктов, К. Стоянов, К. Вик-
торова, Д. Попова, Д. Благоева, С. Стоичкова, С. Колковска, Цв. Николова, 
А. Стоевски, Л. Стоевска, К. Чангърова, Е. Тодорова и др.) само започваха 
да отделят особено внимание на проникването, усвояването и функциони-
рането на англицизмите, имаше само отделни статии, с които по възмож-
ност се запознаваха студентите. Така че това са техните самостоятелни из-
следвания и изводи.

По-голяма част от англицизмите е свързана с научно-техническия 
прогрес, с такива области като компютърни технологии и интернет, ико-
номика, бизнес, спорт, обществен и културен живот. Тези думи с едно и 
също значение се употребяват в много родствени и неродствени езици на 
различни народи и се отнасят към интернационалната (или международ-
ната) лексика.

В тази работа интернационализмите не се отделят от корпуса на английс-
ките заемки, важното е, че те са влезли в българския език от английски.

Прието е да се определят четири нива на усвояването на заемките: 1. Гра-
фично. 2. Фонетично. 3. Граматично. 4. Семантично.

Ние искаме да се спрем по-подробно върху графичното ниво на усвоява-
нето, върху начина, по който се предават английските думи в българския език 
и върху това как се развива този процес.

Примерите са взети от 3 дипломни работи – на Татяна Жерновенкова 
(2006 г.), Мария Бодрова (2006 г.) и особено на Анастасия Насонова (2014 г.). 
Под внимание ще бъдат три пласта лексика – екзотизми, нови заемки, които 
още не са отбелязани в наскоро издадените речници на новите и на чуждите 
думи в българския език и варваризми. От Българска лексикология (Крумо-
ва-Цветкова и др. 2013: 315) ми стана известно, че по тази тема има статия, 
написана още през 2009 г. от колежките от Лвовския университет О. Албул 
и О. Сорока (Албул, Сорока 2009), но за съжаление нямах възможност да я 
прочета.

Първите заемки в българския език от английски датират от втората 
половина на деветнадесети век и са свързани с дипломатическите и поли-
тическите отношения (Крумова-Цветкова и др. 2013: 178). Те са основно 
екзотизми, затова много от тях продължават да се употребяват и сега: до-
лар (dollar), цент (cent), лорд (lord), мистър (mister) и др. После проникват 
морски, търговски, спортни, музикални, технически термини, както и тер-
минологична лексика от различни науки. Някои от тези заемки са отпад-
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нали, но голяма част са детерминологизирани и интегрирани в българския 
език като част от неутралната лексика, напр. мичман, катер, волейбол, 
мач, митинг, сандвич, крос, фокстрот, рок и под. (Крумова-Цветкова и 
др. 2013: 178 – 179).

Първите заемки от английския език са влезли в българския език по пис-
мен път, главно чрез литературата, понякога индиректно, чрез руския и други 
западни езици, затова думите са предадени с помощта на транслитерацията, 
т.е. със съответните букви на българския език, без да се обръща внимание на 
произношението.

След 1989 г., когато комуникацията между хората от различни страни 
значително се разшири, заемките започнаха да влизат в българския език 
по пряк път, който по-често е устен и е свързан с произношението, т.е. с 
транскрипцията на оригиналните английски думи вместо транслитераци-
ята.

Изследванията показаха, че въпреки широкото развитие на транскрип-
цията, транслитерацията продължава да се използва в заемките, предста-
вени в езика на българските вестници. Например в дипломната работа 
на А. Насонова са ексцерпирани 222 лексеми („Телеграф“ – 14.08.2012; 
„Стандарт“ – 27.05.2013 и 17.06.2013; „Новинар“ – 27.05.2013; „24 часа“ 
– 17.06.2013; „Монитор“ – 14.08.2012 и рубрика „Олимпиада“ в 17 броя на 
вестник „Стандарт“ – от 9.02.2014 до 26.02.2014). От тези 222 англицизма 
повече от 50 са транслитерирани, т.е. една четвърт. А ако добавим думи 
(около 15), където изписването и произнасянето съвпадат, те стават около 
една трета част.

Обаче в новите заемки тенденцията към транскрибиране е явна.
Впрочем от посочените транслитерирани около 50 думи в българския 

език 3 съответни думи в руския език са транскрибирани: Батман Batman 
[ˈbætmən] – ‘Бэтмен’; бранд Brand [brænd] – ‘бренд’; джакпот Jackpot 
[ˈdʒækpɒt] – ‘джекпот’.

При усвояване заемките се приспособяват към езика реципиент. За 
адаптацията на чуждите думи на фонетично ниво в българския език са пи-
сали Л. Андрейчин и М. Въгленов още през 1974 г. (Андрейчин, Въгленов 
1974). Те отбелязват, че поради невъзможността да се предаде качествена-
та разлика между английските и българските звукове, несъществуващите 
английски фонеми трябва да се заменят с най-близките им български съот-
ветствия (Андрейчин, Въгленов 1974: 183). Ако съответствия на съгласни-
те звукове се намират сравнително лесно (например, в българския език не 
се пишат английските удвоени съгласни; на беззвучното th [θ] съответства 
българското т, а на звучното th [ð] – българското д), с гласните звукове ра-
ботата е по-сложна. В българския език няма дифтонги, няма смислоразли-
чителна дължина на гласните, толкова характерна за английските фонеми. 
Все пак английското дълго i [i:] може да се напише не като обикновено и, 
а като съчетание ий.
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Днес транскрипцията на чуждите думи в българския език се базира 
върху съвременното им произношение и при транскрибирането все по-го-
лямо внимание се обръща на по-точното звуково съответствие на ориги-
нала дори ако този изговор не е характерен за българския език. Това е една 
нова, интересна тенденция. Някои по-рано заети думи променят графич-
ния си облик.

Така например, ако по-рано на мястото на [i:] са писали и – тим team 
[ti:m], сега вече пишат ий: дриймтийм (dream team [dri:m] [ti:m]). Същото е 
и с думата тинейджър (1 пример), в която вече почти навсякъде пишат ий: 
тийнейджър (teenager [ˈtiːneɪdʒə(r)]) (7 примера). (Примерите са взети от 
дип лома на А. Насонова). В руския език се употребява обикновено и – ‘ти-
нейджер’.

 В последно време се наблюдават опити да се предава и дългото u [u:] 
като две букви у – уу : фастфууд (fast food [fast fu:d]) – ‘фастфуд’. Срв. по-ра-
но: Гугъл (Google [ˈɡuːɡl]) – ‘Гугл’, скутер (scooter [ˈskuːtə(r)]) – ‘скутер’, 
снукър (snooker [ˈsnuːkə(r)]) – ‘снукер’, шут (shoot [ʃuːt]) – ‘удар’.

 В изписването на всички български думи се отразяват дифтонгите, съ-
ществуващи в транскрипциите на английските думи. Под ударение на английс-
кия [ei] съответства ей, на [əʊ] – оу, на [ai] – ай, на [ɔi] – ой и на [aʊ] – ау, на-
пример: дисплей (display [dɪˈspleɪ]) – (рус. дисплей), плеймейкер (playmaker 
[ˈpleɪmeɪkə(r)]) – (рус.  плеймейкер), рейнджър (ranger [ˈreɪndʒə(r)]) – (рус. 
рейнджер ), рейтинг (rating [ˈreɪtɪŋ]) – (рус. рейтинг); слоупстайл (slopestyle 
[sləʊpˈstaɪl]) – (рус. слоупстайл), сноуборд (snowboard [ˈsnəʊbɔːrd]) – (рус. 
сноуборд), боулинг (bowling [ˈbəʊliŋ]) – (рус. боулинг); сайт (site [saɪt]) – 
(рус. сайт), скайдайвинг (skydiving [ˈskaɪdaɪvɪŋ]) – (рус. скайвинг ‘вид пара-
шутизъм’); плейбой (playboy [ˈpleɪbɔɪ]) – (рус. плейбой); скаут (scout [skaʊt]) 
– (рус. скаут).

Английският полугласен w сега се транскрибира само като българско у. 
В руския език – като в: уиски (whisky [ˈwɪski]) – (рус. виски), туитър (Twitter 
[ˈtwɪtə(r)]) –  (рус. твиттер), уйнър (winner [ˈwɪnə(r)]) –  (рус. виннер ‘победен 
ход’), уикенд (weekend [ˌwiːkˈend]) –  (рус. викэнд), УЕБ-технологии (web 
[web] + технологии) –  (рус. веб-технологии).

Този процес на адаптацията ясно и нагледно може да се види в таблицата 
(от дипломната работа на А. Насонова), където са представени нови заемки 
(16), които още не са отбелязани в наскоро издадените речници на новите и 
на чуждите думи в българския език. 

Особено интересен е графичният облик на думата уйнър. На мястото на 
английското w в българския език сега стои буквата у, предаваща гласен звук. 
Заедно със следващия гласен [i] се получава дифтонг, който се пише като уй 
(й вместо и) и в резултат произношението на тази дума в българския език 
значително се отличава от оригинала [ˈwɪnə(r)] и от руския език, ако остане в 
него като интернационализъм.
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Английски език Български език

Дума Бележки Дума Значение

Autobot(s)
[ˈɔːtəʊbɒt]

Тематика: кино 
Графично усвояване: 
Транслитерация

Аутобот(и) Роботи (протагонисти на 
измислената вселена на 
трансформерите)

Batman
[ˈbætmən]

Тематика: кино
Графично усвояване: 
Транслитерация

Батман Супергерой от 
комиксите

Decepticon(s) – от 
deception+construction
[dɪˈsepʃn] [kənˈstrʌkʃn]

Тематика: кино
Графично усвояване: 
Транслитерация

Десептикон(и) Роботи (Противници 
на аутоботите в 
измислената вселена на 
трансформерите)

Hit man
[hɪt] [mæn]

Тематика: кино
Графично усвояване: 
Транскрипция

Хитмен Серия компютърни игри 
за наемен убиец

Spider-man
[ˈspaɪdə(r) mæn ]

Тематика: кино
Графично усвояване: 
Транскрипция. 
Дифтонги

Спайдърмен/
Спайдър-мен

Супергерой от комикси

Handicap
[ˈhændikæp]

Тематика: спорт
Графично усвояване: 
Транскрипция

Хендикап В спорта – начин за 
отразяване на лидерство 
в предишни етапи 
от състезанието с 
поставяне на по-предна 
стартова позиция в 
следващите етапи

Longer
[ˈlɒŋɡə(r)]

Тематика: спорт
Графично усвояване: 
Написването и 
произношението 
почти съвпадат

Лонгер По време на играта на 
карти (бридж) боята, 
от която на играча са 
раздадени 4 карти или 
повече

Loser
[ˈluːzə(r)]

Тематика: спорт
Графично усвояване: 
Транскрипция

Лузър Несполучлив, губещ ход

Diving
[ˈdaɪvɪŋ]

Тематика: спорт
Графично усвояване: 
Транскрипция. 
Дифтонги

Дайвинг Подводно плуване със 
специална екипировка 
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Skydiving [ˈskaɪdaɪvɪŋ] Тематика: спорт
Графично усвояване: 
Транскрипция. 
Дифтонги

Скайдайвинг Един от видовете 
авиационен спорт, 
свързан с използване на 
парашути

Slopestyle 
[sləʊpˈstaɪl] 

Тематика: спорт
Графично усвояване: 
Транскрипция. 
Дифтонги

Слоупстайл Тип състезания 
по такива видове 
спорт като: 
фристайл, сноуборд, 
маунтинбординг, 
състоящ се в 
изпълнение на поредица 
акробатични скокове

Snowboard cross 
[ˈsnəʊbɔːrd] [krɒs]

Тематика: спорт
Графично усвояване: 
Транскрипция. 
Дифтонги

Сноубордкрос Спортна дисциплина от 
сноуборда

Winner [ˈwɪnə(r)] Тематика: спорт
Графично усвояване: 
Полугласен w

Уйнър Печелещ ход

Hashtag
[hæʃtæɡ]

Тематика: компютър 
и интернет
Графично усвояване: 
Транскрипция

Хештаг Дума или фраза, която 
се предхожда от символ 
#, с помощта на който 
се обединяват групи 
съобщения по темата

Ro-ro (roll-on/roll-off) 
ship
[ro-ro ʃɪp]

Тематика: транспорт
Графично усвояване: 
Транскрипция

Ро-ро кораб Кораб за превоз на 
товари с колела: коли, 
товарен транспорт, жп 
вагони

Shipping
[ˈʃɪpɪŋ]

Тематика: бизнес и 
икономика
Графично усвояване: 
Написването и 
произношението 
почти съвпадат 

Шипинг Вид дейност, свързана 
с превоз на хора или 
стоки

Същата картина се получава и с варваризмите.
* Транслитерацията се среща рядко: „Локал“ (The Local [ˈləʊkl]); „Ню 

Йорк Пост“ (New York Post [njuː] [ˈjɔ:rk] [pəʊst]).
* Преобладава транскрипцията: „Гугъл“ (Google [ˈɡuːɡl]); „Сънди  

Таймс“ (The Sunday Times [ˈsʌndeɪ] [taɪmz])



467

* Промените, свързани със стремежа към по-точно звуково съответствие 
на оригинала, са същите:

*[i:] – ий: Пийпъл (People [ˈpiːpl]); „Съни бийч“ (Sunny beach [’sʌni] 
[bi:tʃ]).

*Дифтонги под ударение:
[ei] – ей, [əʊ] – оу, [ai] – ай, [ɔi] – ой, [au] – ау, например: Фейсбук 

(Facebook [ˈfeɪsbʊk]) – (рус. фейсбук); „Сънди Таймс“ (The Sunday Times 
[ˈsʌndeɪ] [taɪmz]) –  (рус. Санди Таймс).

*w – у: Туитър (Twitter [ˈtwɪtə(r)]) –  (рус. твиттер); „Уолдроп инк“ 
(Waldrop Inc. (Incorporation) [wɔldrɒp] [ɪnˌkɔːrpəˈreɪʃn]).

Във връзка с общата тенденция новите думи да се пишат така, както се 
произнасят в езика на оригинала, в редица случаи графиката на думите е 
коригирана: Ср.: „Дели Телеграф“ (The Daily Telegraph [ˈdeɪli] [ˈtelɪɡrɑːf]) 
и „Дейли мейл“ (Daily Mail [ˈdeɪli] [meɪl]); „Булатом“, „Булгартабак“ и 
„Мейд ин Бългерия“ [meid in bʌlˈgəriə].

Варваризмите имат една особеност. Думите, които означават названия 
на фирми, компании, агенции, списания и др., названията на сайтовете и со-
циалните мрежи отначало се срещат написани на латиница, след това и на 
латиница, и на кирилица (названията на вестници и списания – обикновено 
с голяма буква и в кавички, вж. горе „Локал“ и „Ню Йорк Пост“), а когато се 
интегрират в българския език – само на кирилица. Например в материала на 
А. Насонова една от социалните мрежи се пише Фейсбук (с голяма буква и 
без кавички – 3 примера), фейсбук – 3 примера, „Фейсбук“ – 5 примера и 
само 2 примера (без кавички) на латиница – Facebook [ˈfeɪsbʊk]. Също така 
Туитър – 3 примера, туитър – 1 пример, „Туитър“ – 4 примера и на латини-
ца – Twitter [ˈtwɪtə(r)] – 1 пример. А изписването на сайта YouTube [ˈjuːtjuːb] 
се срещна 3 пъти, и то само на латиница. На кирилица са изписани имената 
на сайтовете Ти Ем Зи (TMZ [ti:] [em] амер. [zi:]), „Смартнюз“ (SmartNews 
амер. [smɑːrt] [njuːz]) и „Гугъл“ (Google [ˈɡuːɡl]).

Това е характерно и за абревиатурите в състава на сложни думи. Дори и при 
неологизмите те се пишат на кирилица, но не се превеждат на български език. Вж. 
горе в таблицата: Ро-ро кораб (Ro-ro (roll-on/roll-off) ship [ro-ro ʃɪp]). Ср. също 
така: ВИП гост VIP (Very important person [ˌviː aɪ ˈpiː] + гост –  (рус. ВИП-гость), 
ПОС терминал POS (Point of sale) + терминал –  (рус. ПОС терминал).

Названията на прочутите в цял свят новинарски агенции, които отдавна 
са известни и в България, се пишат на кирилица: Би Би Си (BBC (British 
Broadcasting Corporation) [ˌbiː biː ˈsiː]). Варианти с латиница в нашия матери-
ал не се срещнаха.

Названията на компаниите може да се пишат както на кирилица, така 
и на латиница: „Уолдроп инк“ (Waldrop Inc. (Incorporation) [wɔldrɒp] 
[ɪnˌkɔːrpəˈreɪʃn]) –  (рус. Waldrop Inc.).
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Названията на повечето музикални състави се пишат на латиница, може 
би поради това, че не са толкова известни: The Who, Pulp, Faith No More, 
Franz Ferdinand, Pet Shop Boys, Red Hot Chili Peppers.

Както казах, названията на компаниите, на вестниците и списанията може 
да се пишат както на кирилица, така и на латиница, като обаче преобладава 
кирилският вариант. Възможно е това да зависи от времетраене на функцио-
нирането на думата в българския език или от честотата на нейната употреба. 
Най-вероятно в следващ етап кирилският вариант ще измести латинския.

Рамките на доклада не позволяват проблемът да бъде разгледан подробно 
и дълбоко. Целта му е специалистите да обърнат внимание на представената 
нова, интересна тенденция в развитието на процеса на адаптация и интегра-
ция на заемките в българския език и щателно да я изследват.
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