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ЕЗИКЪТ НА ХОРАТА СЪС СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ:
ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЕЗИКОВИ МАРКЕРИ НА МАРГИНАЛИЗАЦИЯТА

НА ТАЗИ СОЦИАЛНА ГРУПА

Хората със слухови нарушения в България стават все по-видими в социал-
ното пространство. Причина за това е стремежът към социализация и пълно-
ценна интеграция в обществото както от страна на хората с различни увреж-
дания, така и от страна на институциите в рамките на Европейския съюз и на 
отделните страни членки. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреж-
дания (вж. ДВ, № 37 от 15.05.2012) е ратифицирана и e в сила за Република 
България от 21.04.2012 г. От съществена важност за интеграцията на хората 
с увреждания е чл. 21 от Конвенцията: „Свобода на изразяване и на мнение, 
свобода на достъпа до информация“. През 2014 г. комисия с широк междуве-
домствен състав подготви две концепции за промени в нормативната уредба, 
гарантиращи прилагането на чл. 21 от Конвенцията: „Създаване на условия за 
информационна достъпност, съобразена с вида на уврежданията“ и „Въвежда-
не на жестовия език“1. Като член на комисията и единствен езиковед в нея се 
сблъсках с неустановеност и многообразие в терминологията, свързана с някои 
видове увреждания. В периферията на лексикалната система на българския 
език едновременно битуват термини, наследени от близкото минало, и терми-
ни, създадени и/или повлияни от съвременни документи, които се превеждат 
на български основно от английски език. Например достъпността на различни 
текстове за хората с ментални увреждания може да се осигури чрез специфич-
на редакция, която на английски се назовава с термина easy to read version, но 
на български успоредно с термина лесна за четене версия се появяват и нетер-
минологични съчетания като лесен език, прост език и под.

Най-ярък случай на пъстрота и неустановеност се наблюдава при термини-
те, с които се назовава специфичната знакова система, с която си служат хората 
със слухови нарушения. Цел на настоящата статия е да проследи какви термини 
се срещат в българския език в различни по вид източници. На тази база се пра-
ви опит за оценка на общественото приемане на хората с увреждания, тук – в 
частния случай на хората със слухови нарушения, според данните, които пред-
ставят разгледаните източници. Привеждат се и данни за термините, с които се 
назовава езикът на хората със слухови нарушения в различни езици от и извън 
Европейския съюз. Въз основа на направените наблюдения се обосновава и ре-
левантността на термина жестов език за знаковата система на хората със слу-
хови нарушения. Именно този термин се оказва уместен в съвременния свят, 
необходимо е да се използва в българското законодателство и вече реално е 
въведен в двете изработени концепции.

1 Вж. https://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=61.
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В следващото изложение ще се спра на два аспекта от проблема за тер-
мина, с който се назовава езикът на хората със слухови нарушения. И двата 
аспекта имат езикова и социолингвистична страна. Първият аспект е свързан с 
наличието на термин(и) за езика на хората със слухови нарушения в норматив-
ни документи на български език. Вторият аспект засяга употребата на думи и 
изрази за назоваване езика на хората със слухови нарушения в общи и специ-
ални речници на българския език и в корпуси от български текстове. 

НАЗВАНИЯ НА ЕЗИКА НА ХОРАТА СЪС СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ
В ЕЗИЦИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Във връзка с действията на Европейската комисия за интеграция на хората 
с увреждания въпросът за езика на хората със слухови нарушения стана актуа-
лен от много гледни точки. Едната от тях са неговият статут и признаването му 
за майчин език. Другата гледна точка е назоваването на този език в различните 
национални езици с оглед на традицията и политкоректността.

Сериозно проучване на названията на езика на хората със слухови на-
рушения в страните от Европейския съюз предлага Св. Съева (Съева 2008). 
Разглежданият термин се образува по различен начин в различните страни и 
при различните езици2. Въз основа на думата знак терминът се образува в 23 
страни. В буквален превод на български терминът е език на знаците (8 стра-
ни, използващи испански, италиански, френски и португалски) и знаков език 
(16 страни, използващи английски, гръцки, ирландски, латвийски, люксем-
бургски, немски, словенски, турски, фински и чешки). От основата на думата 
жест терминът се образува в 18 страни. В буквален превод на български 
терминът е жестов език (16 страни, използващи датски, естонски, италиан-
ски, литовски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, унгар-
ски, шведски), език на жестовете (1 страна, малтийски) и мимико-жестов 
език (1 страна, румънски). Въз основа на думата глух терминът се образува 
в 1 страна и в буквален превод на български е ‘език на глухите’ (1 страна, 
ирландски). Езикът на хората със слухови нарушения се назовава синоним-
но по повече от един начин в 5 езика: италиански, немски, нидерландски, 
португалски, френски. В славянските страни от Европейския съюз този език 
се назовава по два начина: в Словения и Словакия е знаков език, в Чехия и 
Полша е жестов език.

Важен източник на информация за термина, с който се назовава езикът 
на хората със слухови нарушения, е IATE – The EU’s multilingual term base/Мно-
гоезичната терминологична база на ЕС (вж. IATE – InterActiv Terminology for 
Europe3). В IATE са включени 61 единици – думи, изрази и абревиатури, на 12 
езика: английски, гръцки, датски, испански, ирландски, италиански, немски, 

2 В много страни от Европейския съюз има повече от един официален език. Няколко 
езика, напр. немски, френски, английски, гръцки, са официални и/или държавни в повече 
от една страна от ЕС. В някои страни се говорят и езици, които са официални и традиционни 
за страни извън ЕС, напр. турски. Тези езици също са включени в изследването на Св. Съева.

3 Вж. http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load
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нидерландски, португалски, френски, чешки и шведски4. Езиковите единици са 
извлечени от различни документи на ЕС, затова на един език има по повече от 
един термин с еднакво значение. Поради контактите на ЕС с трети страни в IATE 
са включени и страни извън ЕС, използващи езици на страни от ЕС.

На основата на думата знак терминът се образува в 7 езика. В буквален пре-
вод на български терминът знаков език и съчетанията американски/австралий-
ски/британски/ирландски/никарагуански/френски знаков език и превод/прево-
дач на знаков език се използват в английски, ирландски, немски и чешки. За нем-
ски терминът Zeichensprache ‘знаков език’ е отбелязан като непрепоръчителен. В 
буквален превод терминът език на знаците и съчетанията превод/преводач на 
езика на знаците се използват в испански, италиански и френски.

На основата на думата жест терминът се образува в 8 езика. В буквален 
превод на български терминът жестов език/код, жестова реч/комуникация и 
съчетанията превод/преводач на жестов език се използват в датски, гръцки, 
италиански, немски, нидерландски, португалски, френски и шведски.

На основата на думата символ терминът се образува в 1 език. В буквален 
превод на български терминът символен език се използва в нидерландски.

Според данните на IATE в италиански, нидерландски, немски и френски се 
използва повече от един термин. В италиански се използват interprete di lingua dei 
segni ‘преводач на езика на знаците’ и interpretazione del linguaggio gestuale ‘пре-
вод на жестов език’; в нидерландски – symbolentaal ‘символен език’, gebarentaal 
‘жестов език’, gebarenspraak ‘жестова реч’, interpretatie van gebarentaal ‘превод 
на жестов език’; в немски – Gebärdensprache ‘жестов език’, Zeichensprache (не-
препоръчителен термин) ‘знаков език’, Gebärdensprachdolmetscher ‘преводач 
на жестов език’, Gebärdensprachdolmetschen ‘превод на жестов език’; във френ-
ски – langue des signes, langage des signes ‘език на знаците’, langage des signes 
américain ‘американски език на знаците’, langue des signes française ‘френ-
ски език на знаците’, code gestuel ‘жестов код’, langage gestuel ‘жестов език’, 
interprète en langue des signes ‘преводач на езика на знаците’, interprétation du 
langage gestuel ‘превод на езика на знаците’.

Терминологичната пъстрота в IATE отразява, от една страна, националната 
и езиковата специфичност, от друга страна – разликите между езиците на хо-
рата със слухови нарушения в отделните страни и процесите на заимстване на 
такъв език от една в друга страна. От трета страна, има и елемент на неустано-
веност в терминологията, доколкото в различни по област документи на един и 
същи език се употребяват различни термини.

НАЗВАНИЯ НА ЕЗИКА НА ХОРАТА СЪС СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ
В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК  – ОБЩ ПРЕГЛЕД

В българския език – в общата и в специалната му употреба – се срещат 
следните 7 израза: жестомимичен език/превод, жестов език/превод, език на 
жестовете, знаков език/превод, език на знаците, език на глухите, език на 
глухонемите. Изброените съчетания присъстват в текстове на български език 

4 Данните са към юли 2014 г.
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– общи, справочни и нормативни. Те имат различна дистрибуция и различна 
честота в изследваните източници. Прегледът на данните в IATE показва, че по-
ложението в българския език не се различава от това в други езици на страните 
от Европейския съюз. Подобна пъстрота не съответства на естеството на терми-
на като езикова единица, която (според приета концептуална рамка) означава 
само един обект от действителността с помощта само на един езиков знак.

Част от посочените изрази в българския език са неподходящи по различ-
ни причини за назоваване на специфичната знакова система, която хората със 
слухови нарушения използват. Изразът език на знаците (един от преводите 
на англ. sign language) в общия български език има нетерминологично значе-
ние. От една страна, с него се назовават културно специфичните за българи-
те жестове, съпровождащи вербалната комуникация. От друга страна, с този 
израз в българския език се назовават общи за всички хора знаци и жестове 
при затруднена вербална комуникация5. Изразът знаков език (друг превод 
на англ. sign language) е тавтологичен и не може да бъде терминологизиран 
за конкретния случай: всеки естествен човешки език е „знаков“, има знакова 
природа. Изразът език на глухонемите не е подходящ поради неточността и 
неприемливостта на названието глухоням за хората със слухови нарушения 
(Съева 2015).

Най-разпространени в общия български език са изразите жестомимичен 
език/превод и жестов език/превод, които имат различна честота в различни 
типове текстове.

ТЕРМИНИ ЗА ЕЗИКА НА ХОРАТА СЪС СЛУХОВИ
НАРУШЕНИЯ В НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК –

ПРЕВОДНИ И ОРИГИНАЛНИ

Първият нормативен текст, който ще анализирам, е българският превод 
на Конвенцията за правата на хората с увреждания (ДВ, № 37 от 15.05.2012). 
Конвенцията след ратифицирането ѝ става част от вътрешното законодател-
ство на Република България и въведените чрез текста термини трябва (поне 
теоретично) да се следват в други нормативни текстове. Преводът е направен 
от английски като един от официалните езици на ООН. На български англий-
ският термин sign language се предава по два различни начина: с израза знаков 
език (чл. 2. Определения) и с израза език на знаците (чл. 9. Достъпност; чл. 
21. Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация; 
чл. 24. Образование; чл. 30. Участие в културния живот, почивка, свободно вре-
ме и спорт). Напр.:

„Language“ includes spoken and signed languages and other forms of non-
spoken languages – „Език“ включва говоримите и знакови езици, както и вся-
какви други форми на неговорим език. (чл. 2)

(e) Recognizing and promoting the use of sign languages. – д) признаване и 
спомагане за използването на езици на знаците. (чл. 21)

5 Срв. по-долу анализа на езиковия материал, по-специално от тълковни речници и 
корпуси.
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(b) Facilitating the learning of sign language and the promotion of the linguistic 
identity of the deaf community; – б) улесняване усвояването на език на знаците 
и налагане на лингвистична идентичност на общността на лишените от 
слух. (чл. 24)

Очевидно е влиянието на английския език върху българския превод на 
Конвенцията за правата на хората с увреждания. Никъде в разглеждания доку-
мент не се срещат други термини, в това число и изразите, които са популярни 
в българския език на битово равнище: език на глухите/глухонемите, жесто-
мимичен език, жестов език.

В български нормативни документи терминологията, с която се назовава 
езикът на хората със слухови нарушения, следва българската езикова традиция. 
Двупосочният превод между устния български език и езика/езиците, с които си 
служат хората със слухови нарушения, има стара традиция в България както в 
частните, така и в публичните сфери на общуване. Дейността на хората, които 
се занимават с такъв превод, обаче едва в последните години е регламентира-
на като професия чрез нормативен документ, издаден от министъра на обра-
зованието, младежта и науката: Наредба № 48 от 9.01.2012 г. за придобиване 
на квалификация по професията „Преводач жестомимичен език“, ДВ, № 18 от 
2 март 2012 г. В текста на Наредбата последователно се употребява терминът 
жестомимичен език. По силата на тази Наредба от 2012 г. терминът жесто-
мимичен език влиза в националните класификатори на професиите и специ-
алностите: професия 762050 „Преводач жестомимичен език“ и специалност 
7620501 „Жестомимичен език“. В Наредбата са включени няколко разновид-
ности на знаковите системи, с които си служат хората със слухови нарушения. 
Термините за тези знакови системи са изградени върху прилагателното жес-
томимичен: „български самобитен (битов) жестомимичен език“ и „български 
официален (калкиращ) жестомимичен език“ (вж. Наредба № 48, Раздел II, чл. 
5, ал. 4. Резултати от ученето, т. 8 и т. 9, с. 55).

Анализът на двата нормативни документа – Конвенцията за правата на хо-
рата с увреждания и Наредба № 48 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалифи-
кация по професията „Преводач жестомимичен език“ – показва, че в рамките 
на няколко месеца (март–април 2012) в българската юридическа практика се 
появяват два термина за една и съща реалия, изградени на различен принцип 
и повлияни от различни езикови традиции: знаков език/език на знаците и 
жестомимичен език.

Съвременната юридическа и нормативна езикова практика, особено след 
предприсъединителните процеси и след присъединяването на България към Ев-
ропейския съюз, е силно повлияна от преводите на документите на Европейския 
съюз. За да се установи това влияние, изследвах преводаческата практика при 
назоваване на езика на хората със слухови нарушения в различни източници.

В онлайн платформата Linguee6 могат да се проследят български преводни 
съответствия на английския термин sign language в различни документи на ин-
ституциите на Европейския съюз от 1988 г. насам. Кратък преглед на наличните 
текстове потвърждава неустановеността на терминологията за езика на хората 

6 Вж. http://www.linguee.com/bulgarian-english/translation.
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със слухови нарушения в български. Английският термин sign language се пре-
дава по най-разнообразни начини:

However, against the common belief, sign language is not a universal language 
and it has been difficult for deaf students to go abroad and study. – За разлика от 
общоразпространеното схващане обаче, езикът на знаците не е универса-
лен език и това затруднява обучението на глухи студенти в чужбина.

We are talking about a minority – deaf people – whose mother tongue is sign 
language and has been recognised in 10 European Union Member States, finally 
including my own country, Hungary. – Говорим за едно малцинство – хора с 
увреден слух, – чийто майчин език е езикът на жестовете и е признат в 
10 държави – членки на ЕС, включително най-после и в моята родна страна 
Унгария.

Some deaf people are unable to use sign language, while some blind people 
do not have access to blind assistance services. – Някои групи хора не могат да 
ползват езика на глухонемите, докато някои слепи хора нямат достъп до 
услуги в помощ на слепите.

…having regard to its resolution of 17 June 1988 on sign languages for deaf 
people… – …като взе предвид своята резолюция от 17 юни 1988 г. относно 
жестомимичните езици за глухите хора…

Текстовете от институциите на Европейския съюз, които се публикуват на 
български език, са терминологично монолитни. Последователно се използва 
думата жестомимичен в съчетание с различни опорни съществителни: език/
превод/преводач. Приведените по-долу примери от текстове с различно съдър-
жание, публикувани в периода 2013–2010 г., дават представа за тази практика.

Европейска комисия. Съобщение за медиите. Брюксел, 6 юни 2013 г.: Ев-
ропейската комисия подготвя проект за използването на жестомимичния 
език; Често осигуряването на жестомимичен преводач може да отнеме 
време, да е скъпо и трудно за организиране; Пилотният проект обхваща 
както технологичните решения, така и компонента за жестомимичен 
превод на това начинание. В по-дългосрочен план пилотният проект има за 
цел да спомогне за разработването на решения за почти един милион глухи 
хора или хора с увреден слух във всички държави членки, които използват 
различни жестомимични езици, за да им осигури достъп до всички инсти-
туции на ЕС чрез пряко общуване.

Приложение IV – Финансова оферта. Покана за участие в открита тръжна 
процедура No PO/2013-13/SOF. Съдействие на Представителството на Европей-
ската комисия в България за организиране на обществени мероприятия: Услуги 
за устен и писмен превод (съгласно т. 3.2.9 от Тръжните спецификации). 8.3. 
жестомимичен превод

Брюксел, 15 ноември 2010 г. За Европа без бариери: Европейската комисия 
иска да осигури по-добър достъп за 80 милиона души с увреждания: Равнопо-
ставено участие: посредством взаимното признаване на удостоверенията 
за увреждане и свързаните с тях права (...) да се способства използването 
на жестомимичния език и на брайловата азбука при упражняването на из-
бирателните права на гражданите на ЕС (...)

Очертаната терминологична неустановеност изисква да се изясни кой тер-
мин се използва в българското национално законодателство за назоваване на 
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езика на хората със слухови нарушения. За целта проучих подробно текстовете 
на българските закони. Насочих вниманието си първоначално към законите7, 
които по някакъв начин третират проблемите на хората с увреждания: Закона 
за достъп до обществена информация, Закона за електронните съобщения, За-
кона за защита от дискриминация, Закона за здравето, Закона за интеграция на 
хората с увреждания, Закона за народната просвета. След това разширих кръга 
и изследвах текстовете на законите, които по някакъв начин засягат езиковия 
въпрос в Република България: Конституцията, Закона за степента на образова-
ние, общообразователния минимум и учебния план, Закона за нормативните 
актове, Закона за съдебната власт, Закона за политическите партии, Търговския 
закон, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона 
за защита на потребителите, Закона за радиото и телевизията, Закона за бъл-
гарското гражданство, Закона за вероизповеданията, Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина. Направеният преглед показа, че в актуалното 
българско законодателство, което по някакъв начин засяга въпроса за езика, из-
общо не е спомената знаковата система, с която си служат хората със слухови 
нарушения. По данни на специалисти една част от хората със слухови наруше-
ния, и по-конкретно семейства на глухи и общности от такива семейства, вла-
деят само или основно своята специфична знакова система и предпочитат да 
използват в общуването си именно нея. За глухи деца от такива семейства тази 
знакова система функционира като майчин език (Съева 2015). За социалната 
невидимост на хората със слухови нарушения са показателни два закона, част 
от чиито регламенти ще цитирам по-подробно. Законът за народната просвета 
урежда функционирането в образованието на официалния български език и на 
майчин език, който не е български. По силата на този Закон в образователната 
система официалният език е българският, като училищното обучение осигурява 
условия за усвояването на книжовния български език (Закон за народната про-
света, чл. 8, ал. 1). Учениците с небългарски майчин език задължително изучават 
българския език, като същевременно имат право да изучават своя майчин език 
при защита и контрол от страна на държавата (Закон за народната просвета, 
чл. 8, ал. 2). За деца, които не владеят добре български език, се осигурява обу-
чение за овладяването му (Закон за народната просвета, чл. 20, ал. 5). Според 
Закона за защита от дискриминация мерките за защита на лицата от различни 
малцинства, включително езикови, не са дискриминация, а осигуряват правото 
им да ползват своя език (Закон за защита от дискриминация, чл. 7, ал. 1, т. 16). 
Знаковата система, използвана от хората със слухови нарушения (във всичките 
ѝ разновидности), не е включена в съвременното българско законодателство, 
в това число и като специфичен майчин език. Първият нормативен акт, който е 
стъпка към компенсирането на този пропуск, представлява приетата през 2014 г. 
Концепция за промени в нормативната уредба по прилагането на чл. 21 „Свобо-
да на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация“ от Конвен-
цията на ООН за правата на хората с увреждания. Въвеждане на жестовия език.

7 Не включих в библиографията Конституцията и изследваните закони, тъй като ре-
ално не ги цитирам. Цялото българско законодателство е достъпно най-лесно в http://lex.
bg/, а също и на сайта на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces.
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НАЗВАНИЯ НА ЕЗИКА НА ХОРАТА
СЪС СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ В ОБЩИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Названията на езика, с който си служат хората със слухови нарушения, мо-
гат да имат характер на термини и/или да са названия от общия език. За да 
се установи употребата на разглежданите названия, беше изследвано тяхното 
включване в различни по тип речници на българския език, в Българския нацио-
нален корпус и в интернет страници на български език. Обект на изследване 
бяха посочените по-горе изрази: жестомимичен език/превод, жестов език/
превод, език на жестовете, знаков език/превод, език на знаците, език на глу-
хите, език на глухонемите.

Проучени бяха български общи тълковни и терминологични речници, ос-
новно съставените през последните две десетилетия. При думата език2 ‘сис-
тема от средства за словесно изразяване на мислите, най-важно средство за 
човешкото общуване‘ в многотомния Речник на българския език (т. 4, София, 
1984), Съвременния тълковен речник на българския език (отг. ред. Ст. Буров, 
В. Търново, 1994), Българския тълковен речник (допълнен и преработен от Д. 
Попов, София, 1995) не бяха открити изрази, с които се означава езикът на хо-
рата със слухови нарушения. Културно специфичните жестове и мимики (пара-
лингвистиката), съпровождащи вербалната комуникация в български, са озна-
чени с изразите език на ръцете (Съвременен тълковен речник на българския 
език, 1994, статията език2); език на жестовете; говоря с мимики и жестове 
(Български тълковен речник, 1995, статиите език2 и жест); език на жестовете 
(Терминологичен речник по хуманитарни науки. Ред. М. Попова, София, 2007, 
статията език).

В първия Речник на новите думи и значения в българския език (ред. Е. Пер-
нишка, София, 2003) е включено прилагателното жестомимичен, което е свър-
зано само със съществителните превод и речник, срв.

1. Спец. За превод на телевизионни емисии, предназначен за хора с увре-
ден слух – който се осъществява с помощта на специални жестове и мимики 
с определено значение. 2. Който е свързан с такъв превод. Жестомимичен 
речник.

В следващия Речник на новите думи в българския език (от края на XX и 
първото десетиление на XXI век) (София, 2010) прилагателното жестомими-
чен не е включено.

От Българския национален корпус бяха извлечени общо 220 употреби на 
разглежданите изрази8. Езикът на хората със слухови нарушения в български се 
означава с изразите език на глухите (3 примера) и език на глухонемите (25 при-
мера). Тези два израза нямат други значения. Изразът жестомимичен език назо-
вава езика на хората със слухови нарушения (3 примера), но може да означава и 
средство за общуване на хора със затруднения в комуникацията по други причи-
ни (1 пример) и съпътстващи жестове, паралингвистика (1 пример). Изразът жес-
тов език означава език на хора със затруднения в комуникацията по различни 
причини (5 примера), но има и други значения извън разглежданите (6 примера). 

8 Вж. http://www.ibl.bas.bg/BGNC_bg.htm. Представените данни са към юли 2014 г.
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В Българския национален корпус най-чести са изразите език на знаците 
(68 примера) и език на жестовете (85 примера). Те обаче са многозначни и 
само в малка част от употребите си означават езика на хората със слухови на-
рушения. Изразът език на знаците само в 8 примера означава тази система 
за невербална комуникация, като при това съдържа поясняващо определение: 
френски/корейски/американски език на знаците. В 10 примера този израз оз-
начава съпътстващите жестове, паралингвистиката. Изразът език на жестове-
те още по-рядко означава езика на хората със слухови нарушения – само в 2 
примера; също в 10 примера означава съпътстващите жестове, паралингвис-
тиката. Основната употреба на израза език на знаците и език на жестовете 
според данните от Българския национален корпус е да назовават тайна или 
специфична система от жестове, която съпътства или замества при нужда друг 
тип комуникация (за език на знаците – 33 примера; за език на жестовете – 68 
примера). Изразите се срещат в преводна художествена литература с оригинал 
на английски език от жанра фантастика. В рамките на жанра с тези изрази се на-
зовават знакови системи, които съпътстват или допълват телепатията или друго 
подобно основно средство за комуникация.

В интернет страниците на български беше изследвана употребата на съ-
четанията жестомимичен език и жестов език във всичките им граматични 
форми. Съчетанието жестомимичен език се среща 174 000 пъти, а съчетани-
ето жестов език – 790 420 пъти9. Въпреки че такъв тип данни не са надежден 
източник за аргументирани изводи, те могат да дадат обща информация за 
тенденциите. В нормативните документи, в Българския национален корпус и, 
доколкото има, в българските речници най-често е съчетанието жестомими-
чен език, докато в интернет пространството понастоящем съчетанието жестов 
език е около 5 пъти по-често. Може да се предполага тенденция към устано-
вяване на жестов език като предпочитан термин за назоваване на езика на 
хората със слухови нарушения.

Направеният преглед на езикови данни от различни източници във връзка 
с назоваването на езика на хората със слухови нарушения води до следните 
заключения. В малкото нормативни текстове, отразяващи този проблем, съ-
ществува терминологична пъстрота. Съществената причина за това е свързана 
с маргинализацията на тази социална група. Ако продължи законодателното 
уреждане на жестовия език като майчин, по необходимост ще трябва да се ус-
танови единна терминология. В общия български език по данни от различните 
речници название на езика на хората със слухови увреждания няма. Този факт 
доказва още веднъж отсъствието на тази група хора от активния живот на об-
ществото. Данните от Българския национален корпус показват, че в българския 
език се е установил изразът език на глухонемите. Той обаче е неприемлив за 
хората със слухови нарушения поради неточността си. По езиковата си същ-
ност това название насочва към вида увреждане и допринася за маргинализа-
цията на социалната група. Сериозното навлизане в интернет пространството 
на израза жестов език до известна степен се дължи на активността на самите 
хора със слухови увреждания, на които съвременните комуникации позволя-

9 Данните са според състоянието на интернет страниците на български език към юли 
2014 г.
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ват социално включване, което беше невъзможно в преддигиталната епоха. 
Дали този процес ще продължи и извън виртуалната реалност, трудно може 
да се предположи. Но само активното социално включване може да доведе 
до активност и до включване в речниците на думите и изразите, назоваващи 
адекватно езика на хората със слухови увреждания.
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