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Abstract: The article is based on the view that the dictionaries of the neologisms 
provide an appropriate basis for comparison of the new phenomena in the vocabulary of two 
closely related languages, the objective of which is the description of synchronous dynamics 
in both languages not only considering their genetically determined similarities, but also the 
typological differences between them. This statement is proved by analyzing material from 
Bulgarian and Czech academic dictionaries of new words.
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1. Неографията1 започва да се обособява като самостоятелно лекси-
кографско направление през 70-те години на миналия век, а развитието ѝ е 
тясно свързано с разработването на теоретична и методологична база за изу-
чаването на най-новите явления в лексиката на съвременните езици. Днес, 
въпреки различията по въпроса за предназначението на речниците на новите 
думи2, необходимостта от изготвянето им не се подлага на съмнение. Те, от 
една страна, се определят като корпуси от лексикален материал, създадени с 
помощта на специфични лексикографски методи, имащи диагностичен харак-
тер3 както по отношение на актуалното състояние на лексиката, така и с оглед 
на по-нататъшното ѝ развитие, а от друга – като подходяща емпирична основа 
за синхронно ориентираните езиковедски изследвания4. Подчертава се също 
така, че задача на неографията е не само да регистрира новите думи и изрази, 
но преди всичко да ги представя в контекста на сложното взаимодействие 

1 В подготвяното ново издание на Encyklopedický slovník češtiny на неографията вече е 
посветена самостоятелна речникова статия. В нея се посочва, че неографията е лингвис-
тична дисциплина, занимаваща се с практиката и теорията на създаването на речници на 
неологизмите, чието начало е поставено от почти едновременното излизане на речниците 
на новите думи в руския, френския и английския език – Новыe слова и значения. Сло-
варь-справочник (1971), Dictionnaire des mots nouveaux (1971) и The Barnhart Dictionary of 
New English Since 1963 (1973). Вж. Мартинцова 2015.
2 Мненията за предназначението на речниците на новите думи са разнопосочни – смятани 
са за допълнение към тълковните речници на книжовните езици, но са утвърждавани и 
като самостоятелен тип специализирани лексикографски издания.
3 Вж. по-подробно Мартинцова 2003: 120.
4 Вж. Мартинцова 2003, Благоева 2014а, Благоева 2014б и др.
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между активните през определен времеви отрязък иновационни процеси и 
тенденции, т.е. откроявайки системността в отношенията им.5 Иначе казано, 
трайното установяване на неографията води до разширяване на обекта на са-
мата лексикография – вниманието се насочва и към лексикографското отразя-
ване на съвременната лексикална динамика.

2. Началото на българската и на чешката неография е свързано с поява-
та на първите речници на новите думи в двата езика6. Следващия (същин-
ския) етап в развитието ѝ бележи подготовката на академичните речници 
на неологизмите – на българските Речник на новите думи в българския език 
(2001, по-нататък РНДБЕ), Речник на новите думи и значения в българския 
език (2010, по-нататък РНДЗБЕ) и на чешките Nová slova v češtině. Slovník 
neologizmů. (1998, по-нататък SN 1), Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 
2 (2004, по-нататък SN 2). Тук ще се съсредоточим именно върху посочените 
издания и ще покажем, че те са релевантна база за съпоставително описа-
ние7, насочено към определянето на активността на отделните иновационни 
процеси и тенденции (включително чрез обработване на количествените дан-
ни от РНДЗБЕ, РНДБЕ и от SN 1, SN 2) и към установяването на семантич-
но-структурните особености на най-разпространените типове нови названия 
(чрез анализ на конкретните лексикографски единици).

2.1. На първо място трябва да подчертаем, че за обективността на подоб-
но изследване допринасят редица сходства в методите и подходите, приложе-
ни при изготвянето на РНДЗБЕ, РНДБЕ и SN 1, SN 2. По-точно, българските 
и чешките речници са с приблизително еднакъв обем8 и обхващат период със 
сходна продължителност9. Във всеки от тях също така се има предвид лекси-
кографският критерий за новост (Благоева 2011: 18), т.е. изискването съот-
ветната единица да не е била регистрирана до момента10. Както в РНДЗБЕ, 
РНДБЕ, така и в SN 1, SN 2 – поради доминантната роля на езика на медиите 
в съвременната езикова ситуация – основен източник на материала са пис-

5 По тази причина се говори например за динамични и диференциални речници на неоло-
гизмите (вж. по-подробно Благоева 2014б: 389 – 390 и др.).
6 За издадените до момента български неологични речници вж. Благоева 2014б; за чешките 
речници на неологизмите вж. Гладка, Мартинцова 2008: 753 – 757.
7 Тази база може впоследствие да бъде допълнена и от други източници.
8 РНДЗБЕ съдържа над 3500 нови лексеми и значения и 500 нови сложни названия, терми-
ни и фразеологизми, а РНДБЕ – 5000 нововъзникнали или новозаети лексеми и неосеман-
тизми, както и 750 сложни названия, термини и фразеологизми, включени в статиите на 
съответните заглавни думи. SN 1 включва общо 4591 речникови статии, а SN 2 – над 7000.
9 Според този т.нар. хронологичен критерий в отделните речници са описани единици от 
следните времеви отрязъци: в РНДЗБЕ – от края на 80-те до 2001 г.; в РНДБЕ – от края 
на XX в. и първото десетилетие на XXI в.; в SN 1 – от 1985 до 1995 г.; в SN 2 – от 1996 до 
2002 г.
10 Освен това дали съответната дума фигурира в издадените до момента речници, се про-
верява и датировката на единиците, регистрирани в лексикалните архиви, използвани за 
целите на неографското описание.
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мените текстове от вестниците и списанията (по-рядко записи на радио- и 
телевизионни предавания), допълвани с ексцерпции от интернет11. Общ за 
българските и за чешките издания е и принципът, според който резултатите 
от ръчната ексцерпция се съпоставят с информацията, съдържаща се в лек-
сикалните архиви и речниците, а особено при изготвянето на РНДБЕ и SN 
2 – и с данните от специално създадените за целта електронни корпуси на 
неологизмите. Посочените методи са съобразени с още два важни критерия 
– съвременната книжовна комуникация и разпространеността в узуса. До-
като обаче в РНДЗБЕ и РНДБЕ е поместена предимно узуална и потенциално 
узуална лексика12, в SN 1 и SN 2 са включени и някои оказионализми, въз-
никнали като проява на системност в контекста на развойните тенденции с 
по-общ характер. Що се отнася до следващия критерий – структурния тип 
на неологизма – според предговорите на РНДЗБЕ и РНДБЕ в двата речни-
ка са регистрирани домашни и новозаети думи, калки, нови словосъчетания 
(включително фразеологични), както и семантично възобновени или актуа-
лизирани номинации, неологизми от абревиатурни основи и номенклатурни 
названия, вече навлезли в по-широки сфери на употреба (вж. по-подробно 
Благоева 2014б: 397 – 398). В SN 1 и SN 2 се посочва, че обект на неографско-
то описание са новите думи и словосъчетания (устойчиви и фразеологични), 
в това число думите от абревиатурни основи, думите с нова семантика и за-
емките. Вероятно тъй като речниците на неологизмите нямат кодифициращ 
характер, в РНДЗБЕ, РНДБЕ и SN 1, SN 2 откриваме и някои по-разпростра-
нени сленгизми.

3. Как на практика може да бъде използван материалът от РНДЗБЕ, 
РНДБЕ и SN 1, SN 2, ще покажем чрез анализ на различни типове английски 
заемки, описани в тях13. 

11 Освен от езика на медиите и от специализиран електронен корпус с дигитализирани пе-
чатни текстове от периода 1990 – 2009 г. (240 млн. думи), материалът за българските реч-
ници е ексцерпиран и от новата художествена литература, от научнопопулярни и специа-
лизирани текстове (вж. предговорите на РНДЗБЕ и РНДБЕ). При изготвянето на чешките 
речници като допълнителен критерий се явява тиражът на съответната печатна медия, а 
при списанията – и сферата на комуникация, към която те се отнасят. Направена е също 
така сонда в регионалния печат. Използвани са и белетристични (домашни и преводни) 
текстове, научнопопулярна и специализирана (включително научно-техническа) литера-
тура, информационни материали и учебни текстове, както и електронния архив от медий-
ни текстове на Newton Information Technology, s. r. o. (вж. предговорите на SN 1 и SN 2).
12 Степента на утвърденост в езика на отделните единици се определя въз основа на аб-
солютната фреквентност на дадената единица в корпусния материал, както и с оглед на 
употребата ѝ поне в три отделни печатни източника (вж. Благоева 2014б: 398 – 399).
13 За доминантната роля на английския пише още Ф. Данеш (Daneš 1962). На влиянието 
на английския език като един от най-значимите фактори, предизвикващи лексикална ди-
намика в славянските езици, са посветени и редица разработки от сборниците Internacio-
nalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti (Босак 1999), Националният език в 
условията на чужди влияния и глобализация (Пернишка 2006) и др.
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3.1 Според РНДЗБЕ, РНДБЕ и SN 1, SN 2 процентният дял на англици-
змите сред най-многобройната група нови имена – съществителни от мъжки 
род14, е следният:

Таблица 1

РНДЗБЕ и РНДБЕ SN 1 и SN 2
общо англ. съотн. общо англ. съотн.

Нови същ. им. 
от м. р. одуш.   677   87 14,77 % 1306 106   8,11%

Нови същ. им. 
от м. р. неодуш. 1325 682 51,47 % 1721 575 33,41 %

3.1.1. Сравнението показва, че повече от шейсет процента (66,24 %) от 
описаните в българските речници имена от мъжки род са заемки от английс-
кия език, докато в чешките речници те са по-малко от половината от общия 
брой на мъжкородовите съществителни (41,52 %). Обяснение за това може да 
бъде потърсено във факта, че за функционирането на англицизмите в именна 
система като българската, различаваща се от чешката по значително по-силно 
изразения си аналитизъм, е достатъчно първоначално те да бъдат адаптирани 
морфологично, т.е. да бъдат включени към някоя от родовите парадигми. Във 
флексивната чешка именна система напротив – необходимо условие са мор-
фологичната, но и словообразувателната им адаптация.

3.1.2. Ситуацията при имената с признака „одушевеност“, включени в 
РНДЗБЕ, РНДБЕ и SN 1, SN 2, е различна – тук делът на англицизмите е 
значително по-малък. Също така – особено предвид по-големия общ брой 
одушевени съществителни от мъжки род в чешките речници – процентното 
съотношение между домашните/одомашнените и заетите имена, назоваващи 
лица, е доста близко. Последното наблюдение е интересно с оглед на каза-
ното от П. Костадинова, че като цяло в българския език се наблюдава стес-
няване на пространството, заемано от категорията „одушевеност“ (Костади-
нова 1995: 83), което далеч не важи за флексивната чешка именна система. 
Прегледът на конкретните единици от РНДЗБЕ, РНДБЕ и SN 1, SN 2 дава 
един от вероятните отговори на този въпрос. Преобладаващата част от нови-
те англицизми, назоваващи лица, се отнасят към най-бурно развиващите се 
днес области, каквито са компютърните технологии и информатиката, напр. 
б. блогър, уебмастер, хакер; ч. gambler, teleworker, webdesignér; финансите, 
търговията и рекламата, напр. б. брокер, дилър, маркетмейкър; ч. copywriter, 
fundraiser, sales manager; спорта, напр. б. билдър, сноубордист, стопер; ч. 
freerider, kickboxér, skydiver и др., т.е. в тези случаи за включването на заемки-
те към парадигмите на имената от мъжки род одушевени, и за постепенното 

14 По въпроса за морфологичната адаптация на заемките въз основа на фонологичните им 
особености вж. по-подробно Вачков 1997: 19 – 25.
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им установяване в узуса, се оказва решаващо отсъствието на техни семантич-
ни еквиваленти в приемащите езици15.

3.2. В българските и чешките синхронно ориентирани разработки се из-
тъква, че интеграцията на интернационализмите, които в по-голямата си част 
са с произход от английския език, обуславя и появата на иновации в областта 
на композитообразуването16. От тази гледна точка е важна съпоставката на 
данните от РНДЗБЕ, РНДБЕ и SN 1, SN 2, показваща, от една страна, какво 
е съотношението между описаните в тях едно- и двусъставни конструкции, 
заети от английския (вж. табл. 2), а от друга – доколко ситуацията при англи-
цизмите е близка – или се различава – от ситуацията при останалата част от 
неологичен репертоар, включваща както вече интегрирани в двете езикови 
системи заемки, така и нови думи, възникнали с помощта на домашни и/или 
одомашнени словообразувателни средства (вж. табл. 3).

Таблица 217

РНДЗБЕ и РНДБЕ SN 1 и SN 2
Нови същ. имена 
от м. р. неодуш. общо двусъст. 

англ. съотн. общо двусъст. 
англ. съотн.

82 236 34,60 % 75 305 53,04 %

Таблица 318

РНДЗБЕ и РНДБЕ SN 1 и SN 2
Нови същ. им. от 
м. р. неодуш. oбщо компози-

туми съотн. общо компози-
туми съотн.

325 343 25,88% 721 478 27,77 %

3.2.1. Най-голяма е разликата при дела на двусъставните англицизми, ре-
гистрирани в българските и чешките речници на новите думи. Във връзка с 

15 По-дългото функциониране в приемащия език на заемки като посочените обаче нерядко 
се оказва импулс за образуването на семантично еквивалентни названия с помощта на 
домашни словообразувателни средства.
16 Вж. напр. Колковска 2003: 60 – 78, Яновец 2003: 79 – 84 и др.
17 Данните са за английските заемки, състоящи се от две пълнозначни части като б. нейл-
арт, сноурафтинг; ч. skydiving, workshop, и не се отнасят до конструкции, възникнали 
чрез семантичен пренос и/или чрез съкращаване на основите като б. ситком; ч. fanzin 
и др., както и до единиците с първи член – буквено съкращение, напр. б. е-фактура; ч. 
e-learning.
18 Данните са за българските и чешките композитуми с апозитивни и препозитивни чле-
нове като б. кино-, -мания; ч. agro-; -terapie и др., имащи предметна семантика, и не се 
отнасят до сложните думи с един префиксоиден и афиксоиден член, както и до префикс-
но-суфиксните формации.
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това можем да кажем, че в SN 1 и SN 2 е отразен значително по-слабият по-
тенциал за утвърждаване в узуса (в сравнение с българския), който във флек-
сивния чешки език имат названията, състоящи се от две (или повече) сло-
вообразувателно неадаптирани пълнозначни основи. Същият факт може да 
бъде разгледан и в контекста на по-скоро периферното място на същинската 
композиция19 в чешката езикова (словообразувателна) система.

3.2.2. Анализът на конкретния материал обаче свидетелства и за наличието 
на редица сходни прояви на лексикалната динамика – така например в двата 
езика се установяват цели групи нови названия с общи препозитивни или пост-
позитивни членове, нерядко произхождащи от различни сфери на комуника-
ция, срв.: б. боди-, напр. бодиборд, бодипиърсинг; сноу-, напр. сноупарк, сно-
урафтинг; -фон, напр. гугълфон, смартфон; ч. free-, напр. freeriding, freestyle; 
street-, напр. streetpaper, streetwork; -art, напр. klipart, nail art и мн. др.

3.2.3. Обобщението на лексикографските данни показва още, че в най-но-
вия български и чешки лексикален пласт е приблизително еднакъв делът на 
композитумите, образувани от домашни/одомашнени основи. Като имаме 
предвид, че според изследването на Ц. Аврамова (Аврамова 2003: 207 – 209) 
до първите години на новото хилядолетие композицията е значително по-чес-
то използвана при създаването на българските неологизми, можем да кажем, 
че в доста кратък период ситуацията в чешкия език съществено се е промени-
ла. Макар че в него тенденция към интеграция на двусъставните англицизми 
е по-слабо изразена, тя очевидно става импулс за активизирането на инова-
ционни процеси на  словообразувателно равнище20.

3.3. Неприлагането на гнездовия принцип както в РНДЗБЕ, РНДБЕ, така 
и в SN 1, SN 2 позволява да бъде изяснен и въпросът за връзката между за-
емането на англицизми и нарастването на броя на неизменяемите (в чешкия 
несклоняемите) прилагателни имена – количествените съотношения са след-
ните:

Таблица 4

РНДЗБЕ и РНДБЕ SN 1 и SN 2

нови изм. 
прил. имена

нови неизм. 
прил. имена съотн. нови скл. 

прил. имена
нови нескл. 
прил. имена съотн.

722 49 6,79% 2 189 131 5,98 %

19 В чешкия език този тип композиция, при която задпоставеният член на новообразувана-
та сложна дума е идентичен с една от произвеждащите основи, като той става определящ и 
за семантиката ѝ, традиционно се смята за значително по-слабо активен от композицион-
но-деривационния словообразувателен начин, при който композицията само съпровожда 
деривацията. Вж. по-подробно Граматика 1986: 203 – 204.
20 Вж. и казаното в 3.1.1.
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3.3.1. Според данните от РНДЗБЕ и РНДБЕ на всеки 100 словообразува-
телно оформени български прилагателни имена днес се установяват по около 
7 неизменяеми заемки, а според материала в SN 1 и SN 2 на всеки 100 склоня-
еми чешки прилагателни се употребяват по 8 несклоняеми единици. С други 
думи, приблизително еднакво количество от новонавлезлите в двата езика 
англицизми остават морфологично и словообразувателно неадаптирани. От 
гледище на структурните си характеристики те са изключително разнообраз-
ни, срв. напр. б. антиейдж, лоукост, мултиарт; ч. antigrafitti, fit, glamour, 
timeshare и др., но употребата им обикновено е ограничена – функционират 
предимно като първи (модифициращи) членове на определени типове апози-
тивни конструкции, т.е. най-често подлежат на „словоредна адективизация“21.

3.3.2 Предпочитанието на цели типове български съществителни имена 
да не образуват прилагателно, въпреки съществуващата за това възможност 
(Иванчев 1988: 80), се проявява и при процесите, свързани с адаптацията на 
англицизмите. Материалът от РНДЗБЕ и РНДБЕ свидетелства и за това, че 
поради формалната си, респ. словообразувателната си „дефективност“ адек-
тивите от англицизми рядко достигат до по-широки сфери на комуникация22 
– те или запазват характера си на професионализми, срв. напр. грантов,  
финанс., мониторингов спец., скимиращ, техн., или стават част от репертоара 
на книжовно-разговорната реч, срв. напр. антифенски разг., нежел.23 и др.

4. Проведеният анализ показа, че въз основа на речниците на неологизми-
те, разработени с помощта на специфични лексикографски методи и подходи, 
могат да бъдат направени заключения не само за сходните прояви на съвре-
менната лексикална (словообразувателна) динамика в две близкородствени 
езикови системи, но и изводи за типологичните им диспозиции, обуславя-
щи появата и/или функционирането на определени типове нови номинации, 
респ. „блокиращи“ реализирането на други от тях. Нещо повече, оказва се, че 
речниците на новите думи могат да насочат вниманието на лингвистите към 
недостатъчно проучени досега иновационни явления, както и да допринесат 
за тяхната задълбочена и обективна научна интерпретация.

СЪКРАЩЕНИЯ
б. – български език
ч. – чешки език

21 Терминът е на Ф. Данеш (Данеш 1985).
22 Ситуацията е идентична с тази при заетите от английския език съществителни имена – 
вж. по-подробно казаното в параграф  3.1.2.
23 Стилистичните маркери са посочени съгласно РНДЗБЕ, РНДБЕ и SN 1, SN 2.
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