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1. Увод 

Словообразуването обхваща широк спектър от процеси, които се проявяват 

с различна честота в английския и в българския език, и това оказва влияние върху 

плътността на определени семантични полета. Сред най-продуктивните и най-

активните словообразувателни средства в английски е композицията. В 

българското езикознание мненията за нея са твърде противоречиви: смятана от 

някои езиковеди за явление с ограничена продуктивност и нетипично за български 

(напр. Мурдаров 1983: 97), за други тя е сред основните словообразувателни 

похвати, който се активизира през последните десетилетия (Зидарова 2008). 

Безспорно композицията предлага лесен и ефикасен начин за създаване и пренос на 

нови значения (Багашева 2012: 20) и доказателство за това е съществуването на 

определени области, в които тя е жив процес и в българския език.  

В традиционните езикови изследвания на композитите (дескриптивистки, 

трансформационно-генеративни, лексикалистки и др.) се наблюдават едни и същи 

проблеми. Изглежда невъзможно да се създадат категории на значението, които да 

изчерпват всички съществуващи в композитите значения, без да станат прекалено 

абстрактни. Освен това не се предлага универсално валиден начин за причисляване 

на даден композит към една, а не друга категория, без да се загуби голяма част от 

неговото значение. Комбинаторно правило, произтичащо само от езика, разглеждан 

като автономна формална система, е обречено на неуспех, тъй като езиковите 

изрази имат потенциала да активират различни концептуални значения според 

намеренията на говорещия и контекстуалната постановка. Наред с факта, че 

композитите реализират тенденция към многословни конструкции, те 

същевременно ефективно компресират информацията и се превръщат в богат 

източник на метафоричност, широко разпространена в човешкия език (Гевара, 

Скализе 2009: 104). Следователно е необходим по-гъвкав модел на композицията 

като словообразувателен процес, способен да отчете огромното разнообразие от 

семантични отношения, които могат да съществуват между компонентите на 

композита, от една страна, и между тях и композита като цяло, от друга, както и 

характеристиките на езиковия потребител с неговите познания за реалния свят и 

индивидуалните му езикови стратегии.  
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Когнитивната лингвистика предоставя теоретичната основа и 

методологичния инструментариум за адекватен анализ на комбинаторната 

семантика на тези единици. Всички главни семантични механизми, предложени от 

когнитивните езикови теории, са приложими за тази цел предвид сложността на 

структурирането на композиционално значение. 

Поради невъзможността да се очертаят точните граници на композицията, 

към този словообразувателен процес и неговите продукти може да се подходи като 

към прототипни категории (по смисъла на когнитивната лингвистика), чиито най-

типични членове се намират в центъра, а по-малко типичните се подреждат 

радиално към периферията и чиито граници са размити, а не точно и ясно изразени. 

Обект на настоящото изследване са английски и български съществителни 

имена, образувани чрез композиция, от областта на туризма. Избраната област 

представлява интерес поради хилядолетната й история, динамичното й развитие в 

световен мащаб през последните години и нарастващото й значение за България 

след отварянето на страната за влиянието на световните практики. Засилените 

контакти между българската и англоезичните култури пораждат необходимостта от 

намиране на еквивалентни структури в двата езика, които да обозначат специфични 

за областта понятия.  

Материалът за изследване представлява корпус от 472 български и 1939 

английски единици, съставен от автора за нуждите на настоящото изследване. 

Включени са както стандартни композити, така и такива, чийто първи компонент е 

със спорен характер, а със съпоставителна цел – и конструкции от типа на 

словосъчетанията. Събраните примери са обособени и подложени на анализ в 

различни категории: наименования на лица (професии и други), наименования на 

места (заведения за пребиваване и хранене), наименования на дейности 

(развлекателни и спортни) и услуги, наименования на ваканции, пътуване и 

периоди от време, наименования на артефакти, уреди и съоръжения в заведенията 

за пребиваване и хранене. 

Предмет на изследването са начините за конструиране на значението на 

образуваните чрез композиция съществителни имена от гореспоменатата област в 

българския и английския език.  
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Целта на настоящото изследване е да се обясни семантиката на композитите 

посредством съпоставителен анализ и словообразувателен анализ чрез прилагане 

на теориите за рамковата семантика, конструкциите, метафората и метонимията. 

Акцентът е върху установяване на зависимостите при когнитивните процеси, които 

управляват създаването и употребата на композитите в двата езика, както и върху 

оценка на влиянието на английския върху българския език в изследваната 

професионална област. 

Методологичната и теоретичната основа на изследването е изградена от 

главните принципи и положения на когнитивната лингвистика (Лейкоф 1987, 

Лейкоф, Джонсън 1980; Еванс, Грийн 2006; Дирвен, Верспор 2004 и др.), рамковата 

семантика (Филмор 1985, 1982, Барсалу 1992), конструкционната граматика (Бой 

2011, 2009; Голдбърг 2006, 1995) и теорията за езиковия контакт (Данчев 1988, 

Хайне, Кутева 2005). Върху нея е разработен модел на междурамкови 

взаимодействия, онагледен със съответните диаграми. Методът на изследване е 

предимно качествено-аналитичен, но с цел илюстриране на определени явления и 

тенденции се използват и някои количествени показатели. Така предложеният 

модел се свързва с прототипната теория и принципите на категоризацията.  

 

2. Структура на дисертацията 

Настоящият дисертационен труд се състои от четири глави (уводна част, две 

основни глави и заключителна част) и приложение.  

 Глава първа (Уводна част) разглежда ролята на словообразуването 

в развитието на езика, връзката му с когнитивната лингвистика, същността на 

композицията и нейните продукти. Обяснен е интересът към изучаваната област. 

Очертани са основните подходи към анализа на композитите в езиковедската 

литература, с което е илюстрирано разнообразието от отправни точки към 

изследването на тези често противоречиви конструкции.  

 Глава втора (Теоретична основа на настоящата разработка) 

поставя теоретичната основа на изследването. Представени са главните принципи 

на когнитивната семантика и когнитивната граматика с акцент върху 
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приложимостта на теориите за конструкциите предвид вариращите степени на 

композиционалност и анализируемост на изследваните единици. Термините и 

постановките, използвани при анализа, са обяснени и разграничени от тези, които 

не намират приложение в изследването.  

 Глава трета (Когнитивно моделиране на композитите от 

изследвания корпус) е посветена на анализа и моделирането на композитите и 

сродните им конструкции и представлява смислов център на дисертацията. За 

обяснение на отношенията между компонентите е предложен модел на 

междурамково взаимодействие с два подмодела – на вертикално и на хоризонтално 

взаимодействие. Той е последователно приложен към отделни групи конструкции, 

разделени на ономасиологичен принцип. Където е възможно, за всяка изследвана 

категория се прави съпоставка между английския и българския език. 

 Глава четвърта (Заключителна част) съдържа преглед на 

основните моменти в езиковата контактология, или теорията за езиковия контакт, 

както и на някои от по-значимите публикации в тази област предвид 

съпоставителния характер на разработката. Направени са изводи относно посоката 

и тенденциите на влияние на езиковия контакт при анализирания материал. 

Обобщени са наблюденията и резултатите от проведеното изследване. Предложени 

са перспективи за бъдещи изследвания и е направен преглед на приносните 

моменти. 

 Приложението включва библиография, списък на фигурите и 

използвания корпус в две части:  

 Корпус на английски език: единиците са подредени по азбучен ред. 

 Корпус на български език: единиците са разделени според начина им на 

изписване и са подредени по азбучен ред. 

Предложената дисертация се състои от 266 страници научен текст и 40 

страници приложение, от които 20 стр. библиография.  
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3. Преглед на Глава първа (Уводна част)          

Първата глава съдържа 8 раздела и прави преглед на основните подходи към 

анализа на композитите в езиковедската литература. Раздели първи, втори и трети 

изясняват мястото на словообразуването и в частност на композицията в 

развитието на езика и необходимостта от въвеждането на когнитивна перспектива в 

семантичния анализ на техните продукти. От четвърти до шести раздел представят 

обекта, предмета, целите, материала и метода на изследване, както и структурата на 

дисертацията.  

Седмият раздел е посветен на същността и структурата на композитите. 

Включени са основните определения за композит на водещи български и чужди 

езиковеди. Споровете около тези образувания са породени до голяма степен от два 

основни момента, касаещи същността им и наречени съответно „микровъпрос” и 

„макровъпрос” (Либер, Щекауер 2011: 4). От една страна, разликата между 

аналитичните и флективните езици води до противоречия относно 

принадлежността на съставките на композитите към един или друг клас и 

разграничаването на свързаните корени от деривационните афикси. От друга 

страна, стои проблемът с отличаването на композитите от словосъчетанията, като 

предложените критерии са както структурни, така и семантични: подреждане на 

компонентите, ударение, правопис, идиосинкратичност на значението, 

целооформеност и др. В същия раздел са очертани традиционните разделения на 

композитите на подчинителни и координативни, първични и вторични, 

ендоцентрични и екзоцентрични. 

В осмия раздел е предложен преглед на основните подходи към описанието 

и анализа на композитите в езиковедската литература (дескриптивистки, 

трансформационно-генеративни, лексикалистки, паралелна архитектура, 

ономасиологични и психолингвистични подходи) и са отбелязани някои от 

проблемите, съпътстващи тяхното прилагане. 

 



9 

 

4. Преглед на Глава втора (Теоретична основа на настоящата разработка)           

Втората глава изяснява общата теоретична основа на изследването. Тя се 

състои от 4 раздела. Първият раздел е посветен на принципите на когнитивната 

семантика и когнитивната граматика. Акцентът е върху виждането за значението 

като когнитивно явление, конструирано чрез концептуализация, надхвърлящо 

границите на думата и характеризиращо се с контекстуална и прагматична 

гъвкавост. Концептуализацията, от своя страна, е основана върху физическата 

действителност (напр. Джонсън 1987, Лейкоф 1987, Лейкоф, Джонсън 1999, 

Лангакър 1987 и др.) и има собствена организация и структура, която е въплътена. 

Набляга се на идеята, че езикът трябва да бъде разглеждан в контекста на 

познанието като цяло, тъй като се отнася до концепти в ума на говорещия, а не до 

обекти от реалния свят. Обсъжда се формирането на концептите с помощта на 

свързаните с въображението аспекти на ума (напр. концептуалната метафора и 

метонимия, рамките, менталните пространства, сливането и прототипността), както 

и представата за семантичната единица не като краен списък от характеристики, а 

като вход към цяла семантична мрежа, в която някои части от информацията са по-

лесно достъпни и по-често активирани (напр. Лангакър 1987: 57). Наред с това е 

подчертан фактът, че значенията във всеки един момент са функция на основни 

когнитивни и перцептуални способности и възможности в дадена общност, на 

споделени културни нужди, цели и преживявания, както и на специфичния езиков 

материал, сред който се формират (съществуващите думи и структури в езика и 

техните свързани значения). Така езиковите категории са отражение на различните 

категоризации на света в отделните култури, а  развитието на значенията е 

динамичен процес, подчинен на множество културни, граматически и прагматични 

ограничения.  

Първите три подраздела са посветени на символизацията и композицията 

като две от основните психологически способности, определящи езиковата 

употреба. От основно значение за настоящото изследване е схващането, че думите 

могат да символизират два основни вида концепти: релационни (relational) и 

предметни (things), като първите обикновено се символизират посредством 

глаголи, прилагателни имена, наречия и предлози, а вторите - чрез съществителни 
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имена (Крофт 2003: 189-193). В този контекст се представя идеята на А. Багашева 

за скала, в единия край на която се разполагат езиковите единици с изцяло 

инструментална или релационна семантика, а в другия край – т.нар. 

„автосемантични единици” - съществителните имена (Багашева 2012: 46).  

Изяснени са определенията на основни за композитите понятия като 

композиционалност, анализируемост, мотивация и прозрачност. Във връзка с 

вариращите степени на композиционалност се възприема виждането за 

композитите като конструкции (по смисъла на Голдбърг 1995, Голдбърг 2006, 

Крофт 2003 и Бой 2011), т.е. комплекси от форма, значение и функция. Този подход 

до голяма степен решава и споменатия по-горе „макровъпрос”, отнасящ се до 

разликите между композитите и словосъчетанията, тъй като в конструкционната 

граматика няма стриктно разделение между лексика и синтаксис, а се приема, че 

лексикалните и синтактичните конструкции се различават по вътрешната си 

сложност и степента на уточняване на фонологичната форма. 

Четвъртият подраздел представя сравнението и категоризацията като 

психологическите способности, позволяващи да се придаде структура на 

неструктурирания свят чрез очертаване на концептуални граници (Раден, Дирвен 

2007: 3-5). Това предопределя успешното функциониране на човека както във 

физическия свят, така и в социалния и интелектуалния живот (Лейкоф 1987: 6). В 

контекста на когнитивното виждане за категориите са дискутирани структурите, в 

които те се групират, а именно таксономиите и партономиите.  

Когато говорещият прави своите категоризационни преценки, той прилага и 

способността си за схематизация, т.е. за преценка дали дадена употреба 

усложнява/конкретизира или разширява свойствата на определени конвенционални 

единици (Лангакър 2008). В петия подраздел са предложени няколко дефиниции на 

понятието „схема” и е обсъдена ролята му за анализа на композитите. От гледна 

точка на целите на настоящото изследване най-приложима е идеята на Райдър, че 

съществуващите композити изпълняват функцията на „езикови шаблони” (linguistic 

templates) (Райдър 1994, Бой 2011), които могат да служат като основа за появата на 

нови структури. Наличието на абстрактна словообразувателна схема, базирана 
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върху  набор от композити, става видно от продуктивното създаване на нови 

композити от потребителя на езика (Бой 2011: 201-207).  

Особено внимание е отделено на образните схеми, чрез които въплътеният 

опит се изявява на когнитивно ниво. Те предоставят конкретна база за 

метафоричното картиране, за категоризацията, както и за много аспекти от 

граматиката. Чрез абстрактните образно-схематични концепти се пораждат по-

конкретни лексикални концепти, които по специфичен начин се кодират и 

проявяват в определена лексикална форма (Еванс, Грийн 2006: 180). 

Вторият раздел е посветен на рамковата семантика, чиито принципи залягат 

в основата на анализа на композитите в дисертационния труд. Изложени са 

вижданията на водещите учени в тази област – Ч. Филмор (1985, 1982), Л. Барсалу 

(1992), Ш. Кулсън (2001), както и на авторите, подлагащи на анализ 

субстантивните композити, използвайки рамките и техните елементи, напр. Ониско 

(2010), Суицър (1999), Дирвен, Верспор (2004).  

В третия раздел се обсъждат три други концептуални структури, чрез които 

в когнитивната лингвистика често се обяснява появата и значението на лексикални 

единици, а именно сферите, идеализираните когнитивни модели и менталните 

пространства. Изяснява се интерпретацията им в настоящото изследване и се 

очертават границите на тяхната приложимост с оглед на неговите цели. 

Четвъртият раздел прави преглед на метафората и метонимията като 

основни когнитивни способности, позволяващи на потребителя на езика да 

разшири концептуалните категории, свързани със съществуващите езикови 

категории. Представени са основните им механизми, класификации и системи и 

пораждащите ги отношения на базата на основополагащите трудове на учени като 

Дж. Лейкоф, М. Джонсън, Дж. Грейди и З. Кьовечеш  (Лейкоф, Джонсън 1980, 

Лейкоф 1987, Грейди 2005, Кьовечеш 2010). Особено внимание е отделено на 

тяхното място в словообразуването, с акцент върху вижданията на Р. Бенцеш 

(2006), Л. Янда (2011), К. У. Пантър и Л. Л. Торнбърг (Пантър, Торнбърг 2003). 
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5. Преглед на Глава трета (Когнитивно моделиране на композитите от 

изследвания корпус)           

Третата глава е изградена от 4 раздела. Първият раздел на тази глава 

разяснява модела, използван в предложения дисертационен труд. При анализа на 

композитите се изхожда от позициите на рамковата семантика. Вниманието е 

насочено предимно към атрибутно-стойностните множества в рамките на 

определени концепти, за да се установят аспектите от дадена категория, които са се 

превърнали в атрибути, с презумцията, че активирането или осветяването на 

конкретни техни стойности поражда съответните композити. По този начин 

съществуващите композити могат да бъдат използвани като индикация за 

отчетливостта на отделни атрибути в изследваната област.  

Във фигурите, илюстриращи примерните рамки на концептите, начинът на 

графично представяне на елементите и отношенията в рамката следва моделите на 

Барсалу (1992) и Еванс и Грийн (2006): атрибутите са изобразени като елипси с 

плътни външни линии, а стойностите им – като елипси с пунктир. Това разделение 

е условно, тъй като, както отбелязват Еванс и Грийн, всяка стойност може на свой 

ред да се превърне в атрибут (Еванс, Грийн 2006: 224). Отношенията между 

атрибутите и стойностите са показани със стрелки – плътни за основните 

отношения и пунктирани за допълнителните. 

В изследването се приема, че основен фактор при конструирането на 

семантиката на композитите е взаимодействието между рамките на техните 

компоненти. Видът на междурамковото взаимодействие зависи от това дали 

семантичните рамки на двата компонента са ситуирани на две различни нива, с 

което да поставят компонентите в подчинително отношение един спрямо друг, или 

на едно ниво, пораждайки композити със съчинително отношение между 

компонентите. На тази база в първия подраздел са описани два модела –  на 

вертикално и на хоризонтално междурамково взаимодействие. 

Отправна точка при модела на вертикалното взаимодействие е идеята, че се 

свързват семантични рамки на две отделни нива: рамката на концепта, изразен с 

опорната дума, напр. (ХОТЕЛ), и рамката на някой от неговите атрибути, напр. 

((Местоположение)), ((Близо до)), като конкретизираната стойност на този атрибут, 
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напр. (((freeway))), се изразява с определящата дума. В емергентната структура 

участват елементите и от двете рамки, които са в подчинително отношение: freeway 

hotel (Фиг. 1).  

 

Фигура 1: Вертикално взаимодействие в рамката на концепта (ХОТЕЛ) 

 

Това взаимодействие може да доведе до появата и на т.нар. семантично 

екзоцентрични композити. Основният концепт от надредната рамка не се проявява 

експлицитно в композита на лексикално ниво, а достъп до него се предоставя по 

метонимичен път от композита, получен в резултат на междурамковото 

взаимодействие. В композита fast food например първият компонент осветява 

стойността (((начин на консумация))) на атрибута ((Храна)), вторият – самия 

атрибут, който предоставя достъп до концепта (РЕСТОРАНТ) (Фиг. 2). 
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Фигура 2: Вертикално взаимодействие в рамката на концепта (РЕСТОРАНТ) 

 

В модела на хоризонтално междурамково взаимодействие двете намиращи 

се в контакт рамки, макар и сходни по строеж, са независими една от друга и са 

ситуирани на едно ниво. Те структурират равнопоставени концепти, които 

обикновено представляват стойности от рамката на един общ надреден концепт. 

Взаимодействието между двете рамки поражда координативни композити, в чиято 

семантика двата компонента имат равен принос: администратор-резерватор, 

легло-канапе, chalet hotel (Фиг. 3). 
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Фигура 3: Хоризонтално взаимодействие в рамката на концепта (ПРОФЕСИЯ) 

 

Този вид взаимодействие също може да породи т.нар. екзоцентрични 

композити. При композита бира-скара например първият компонент осветява 

стойността (((вид))) на атрибута ((Напитки)), вторият компонент – стойността 

(((начин на приготвяне))) на атрибута ((Храна)) (Фиг. 4). Така изразените на 

лексикално ниво стойности на двата атрибута ((Храна)) и ((Напитки)) метонимично 

заместват концепта (РЕСТОРАНТ). 
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Фигура 4: Хоризонтално взаимодействие в рамката на концепта (РЕСТОРАНТ) 

 

Тъй като и двата вида междурамкови взаимодействия могат да породят 

както ендоцентрични, така и екзоцентрични композити, това традиционно 

разделение не се прилага в настоящото изследване. 

Обсъдена е връзката на композитите с основни понятия като конструкции, 

схеми и семантични ниши. Поради своята по-ниска степен на композиционалност, 

композитите, получени в резултат от взаимодействието на рамките на техните 

компоненти, представляват единни комплекси от форма, значение и функция, т.е. 

конструкции. Те могат да бъдат обобщени посредством по-конкретни или по-

абстрактни схеми, показващи пътя, по който се създават нови композити, като се 

следва определен модел. Конкретизациите на тези схеми и честотата на появата им 

зависят от вътрешнорамковите отношения на близост и тяхната продуктивност. 

Новообразуваните групи от сложни думи се свързват благодарение на формални и 

семантични критерии, разширяват се по аналогия  и заемат определени 

семантични ниши (Hüning 2009, цит. в Багашева 2012: 99). 
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Във втория подраздел се прави предположение за отражението на вида на 

компонентите върху семантиката на композита. Влиянието на референциалния 

обхват на опорната и определящата дума е представено като двупосочен процес. От 

особено значение е спецификата на семантичните прототипи на съществителните 

имена и глаголите. Вниманието е фокусирано върху синтетичните композити, 

чиято двойствена природа е породена от съвместното действие на два 

словообразувателни процеса – композиция и деривация (Бой 2011), и на два 

различни типа схеми, разположени на две нива (Багашева 2012). 

 

Целият втори раздел е посветен на анализа на композитите от изследвания 

корпус по ономасиологични категории. В първия подраздел са анализирани 

английските и българските конструкции, означаващи професии. Резултатите 

показват, че при английските композити изборът на определяща дума се управлява 

от повече и по-малко продуктивни асоциации в рамката на опорната дума. 

Породените от тях композити конкретизират схеми, специфични за глаголите или 

съществителните, които демонстрират различни степени на прототипност. 

Схематичната характеризация на композитите с непроизводна опорна дума се 

подчинява предимно на семантичния прототип на съществителните имена, най-

вече на тяхната концептуализация като физически обекти с определено място в 

пространствената сфера. В синтетичните композити със суфикси -er/-or и -ant 

отношенията на близост, водещи до избор на определяща дума, се управляват от 

рамката на глагола, произвел опорното съществително. Отчетливите отношения на 

близост, породили композити в тази група, показват различни степени 

прототипност. Връзките Обект-Агент и (Обект-чрез-)Място-Агент принадлежат 

към прототипния център на категорията. Връзките Област на компетентност-

Агент и Дейност-Агент се разполагат в периферията (Фиг. 5).  
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Фигура 5: Отношения на близост в английски композити с производна опорна 

дума, означаващи професии 

 

В третата главна група на анализираните английски композити 

„хетерогенната” природа на концепта, структуриран от рамката на опорното 

съществително, насочва избора на определяща дума посредством връзки, 

характерни както за глаголните, така и за субстантивните рамки. 

 За  обобщаването на семантичния анализ на подобен тип композити, в 

които се наблюдава среща или сблъсък между семантичните прототипи на 

съществително име и на глагол, се оказват изключително удобни релационно-

предметните скали, разработени за целите на настоящото изследване на базата на 

предложената от А. Багашева идея. Композитите от тази група могат да бъдат 

подредени по следната скала (Фиг. 6): 
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Фигура 6: Релационно-предметна скала при английски композити, означаващи 

професии 

 

В областта на наименованията на професии българският език проявява 

предпочитание към словосъчетанията, както и към координативните композити. 

Влиянието на английския език не променя тази тенденция. В предложения модел 

на междурамково взаимодействие рамките на двата компонента в координативните 

композити са ситуирани на едно ниво и структурират равнопоставени концепти – 

стойности от рамката на един общ надреден концепт. Техният равен принос води 

до повишена информативност на получената в резултат конструкция по отношение 

на един определен атрибут от рамката на надредния им концепт. С това се постига 

ефектът на многофункционалност, за който говори Рене (Рене 2008). 

 

Вторият подраздел се спира на композитите-наименования на други лица в 

туристическата индустрия. Повечето английски композити в тази категория са 

синтетични и логично като прототипна се проявява схемата [ОБЕКТ, АГЕНТ] (напр. 

globetrotter, mystery shopper, birdwatcher, holidaymaker), а другите схеми с единични 

представители попадат в периферията. Докато английските композити се формират 

в резултат от разнообразни отчетливи отношения, българските проявяват 

определено предпочитание към отношението Инструмент-Действие-Агент (напр. 

мотопланерист, кайтсърфист, сноубордист). 
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Третият подраздел анализира композитите, означаващи спортни и 

развлекателни дейности. Единични са английските композити с непроизводна 

опорна дума и само един е от типа координативен композит. Синтетичните 

композити са образувани предимно със суфикс –ing. На Фигура 7 е показана 

примерната рамка на концепта (ДЕЙНОСТ), от която е видно кои вътрешнорамкови 

отношения могат да породят композити в тази категория: 

 

 

Фигура 7: Примерна рамка на концепта (ДЕЙНОСТ) 

 

На базата на конкретните прояви на схемите са направени изводи за тяхната 

продуктивност, като за сравнение са използвани схемите с по-високо ниво на 

обобщеност. Най-продуктивна се оказва схемата [ИНСТРУМЕНТ, ДЕЙНОСТ], 

следвана от [ОБЕКТ, ДЕЙНОСТ] и [МЯСТО, ДЕЙНОСТ], а на последно място е 

[НАЧИН, ДЕЙНОСТ]. 
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Обичайно разглеждани като отглаголни съществителни, композитите от тази 

група профилират концептуални ядра, комбиниращи „неща” и „отношения” в 

концептуални цялости. Следователно те също могат да бъдат подредени по скалата 

„неща – отношения” в зависимост от преобладаващите характеристики в 

обобщаващите ги схеми. Засиленото присъствие на висшата схема Движение в 

тричленните схеми ги изтегля към релационния край на скалата (Фиг. 8). 

 

 Фигура 8: Релационно-предметна скала при английски композити със суфикс -ing, 

означаващи дейности 

 

При тази категория в българския език са открити композитите фотосафари 

и шах-бокс – първият с подчинително отношение между компонентите и 

конкретизиращ схемата [НАЧИН, ДЕЙНОСТ], а вторият – със съчинително 

отношение между компонентите. Макар че и двата композита са заемки, 

компонентите им са навлезли отдавна в родното езиково пространство, което 

гарантира семантичната им прозрачност. 

В български са заети голяма част от английските композити със суфикс -ing, 
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1) Мнозинството от заемките са приети като цялостни, неразградими и 

непрозрачни конструкции, с много ниска степен на композиционалност (напр. 

параглайдинг, бодибординг).  

2) Когато единият от компонентите е придобил популярност, съществуват два 

варианта: 

- композитът отново се заема като неразградимо цяло (напр. 

бънджиджъмпинг); 

- композитът се разлага на компоненти и следва традицията на останалите 

славянски езици – опорната дума се замества с родна и първият чужд компонент се 

запазва (напр. бънджи скокове, бънджи полети). Обикновено с това композитът 

формално се трансформира в словосъчетание.  

Разнообразието от отчетливи отношения, пораждащи композитите със 

суфикс -ing, доказва неприложимостта на традиционните подходи към анализа на 

този тип синтетични структури. Когато тяхната семантика се опише чрез 

отношения между елементите на лежащите в основата им рамки, те се явяват 

конкретизации на ограничен брой схеми на по-ниско и по-високо ниво с различни 

степени на прототипност и различна продуктивност.  

При заемането на този тип композити се променя степента на обобщеност на 

конкретизираните от тях схеми в посока към по-високите нива, като на най-

високото ниво са заетите като неразградимо цяло композити, които са с ниска 

степен на семантична прозрачност в български език, а на по-ниското ниво заемките 

са разградени до словосъчетание със съответно повишена семантична прозрачност. 

  

Четвъртият позраздел предлага анализ на композити със значение „място”. 

В английския език най-често осветяваните атрибути от рамките на концептите, 

изразени с опорните думи, са ((Местоположение)) и ((Сграда)) при местата за 

настаняване, стойността (((предлаган продукт))) на атрибута ((Дейности)) при 

питейните заведения и заведенията за хранене и атрибутът ((Дейности)) при 

останалите композити. Най-разнообразни са схемите, конкретизирани от 

композитите с опорна дума hotel, следвани от тези с restaurant и с bar.  Обяснение 

за това може да бъде контекстуалната зависимост на композитите: опорните думи, 
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чието основно значение съответства на специализираната им употреба в 

съответната област, избират широк спектър от определящи думи, които да 

усложняват различни елементи от техните рамки. За разлика от тях, ако опорната 

дума в специализирания текст е употребена в значение различно от основното си, 

тя проявява склонност към избор на даден тип определящи думи, за да се избегне 

двусмислието и композитът да бъде правилно интерпретиран в съответния 

професионален контекст (напр. house в смисъл на заведение).  

В българските композити с подчинително отношение между компонентите 

най-отчетливи са отношенията Съдържимо – Място и Продукт – Място, следвани 

от Услуги – Място и Местоположение – Място.  

Докато в английски атрибутът ((Местоположение)) е отчетлив в рамките, 

структуриращи концептите, свързани с всички видове места, в българския език той 

има значение само при питейните заведения. В същото време ((Продукт)) е 

отчетлив атрибут в рамките на концептите, свързани с питейните заведения и 

заведенията за хранене и в двата езика. Разликата в прототипните отношения на 

близост, които стоят в основата на българските и английските композити, 

демонстрира тяхната културна обусловеност. 

И в двата езика се наблюдава моделът на координативните композити, 

конкретизиращи схемата [x, което е и y] (напр. lodge hotel, chalet hotel, влак-хотел, 

клуб-ресторант). Очевидно е, че те преобладават в български, което още веднъж 

потвърждава тенденцията към употреба на конструкции с повишена 

информативност. Както е доказано в редица споменати по-горе изследвания, на 

базисното ниво може да се получи най-голям обем информация с най-малко 

когнитивно усилие, а координативните композити от тази категория комбинират по 

два базисни компонента. Отново особена отчетливост добиват атрибутите, 

свързани с функционални и дескриптивни характеристики. 

 

Петият подраздел е посветен на рамката ТЪРГОВСКО СЪБИТИЕ / ТРАНЗАКЦИЯ. 

С нея са свързани различни лексикални единици, както и отношения с други рамки, 

а семантичните свойства на дадена единица се описват спрямо начина, по който 

осветяват аспекти от съответната рамка. Всеки елемент от тази рамка може 
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допълнително да бъде уточнен и да активира друга рамка, като тази система от 

зависимости между рамките образува сложна йерархична структура. Примерна 

рамка на концепта (ТЪРГОВСКО СЪБИТИЕ) е представена на Фигура 9 по начин, който 

до известна степен се различава от предложените от Раден и Дирвен (Раден, 

Дирвен 2007: 28), и Еванс и Грийн (Еванс, Грийн 2006: 226).Свързването на 

различни компоненти от такава структура поражда голям брой композити. 

 

 

Фигура 9: Примерна рамка ТЪРГОВСКО СЪБИТИЕ / ТРАНЗАКЦИЯ 

 

 Особен интерес в изследваните композити представлява лексикалната 

реализация на атрибутите ((Скъп)) и ((Евтин)), които са част от рамката на 

концепта (СТОКА) и са неразделно свързани със стойностите (((висока))) и 

(((ниска))) на неговия атрибут ((Цена)). Прави впечатление, че в изследваната 

област се избягва изразяването на тези стойности на лексикално ниво с пряко 

отнесените към тях единици expensive и cheap, а се предпочита активирането им 

посредством различни комбинации на другите концепти в рамката ТЪРГОВСКО 
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СЪБИТИЕ, които пораждат съответните композити. В много от случаите 

антропоцентричността диктува избора на съществително име за определяща дума, 

като почти винаги участникът човек изпълнява ролята на Купувач, а особено 

изтъкнати са стойностите, изразени с лексикалните единици executive и business за 

високия ценови клас и tourist за ниския (напр. executive room, executive suite, 

business class, tourist class). В тези композити ясно проличава влиянието на цялото 

върху частите: едва след свързването на двата компонента в рамките на 

определящите думи се извеждат на преден план елементи, които при обичайната 

езикова употреба остават във фона.  

Атрибутите ((Скъп)) и ((Евтин)) могат да получат лексикален израз и 

посредством осветяване на релационен атрибут на концепта (ПАРИ), в случая 

((Управление на парите)) със стойности (((бюджет))) и (((икономия))). Тяхната 

комбинация с атрибути на концепта (СТОКА) води до появата на голям брой 

композити, напр. budget airfare, economy hotel, economy passenger. Метафоричен 

достъп до атрибутите ((Скъп)) и ((Евтин)) предоставят съответно определящите 

думи club и coach в композити като club car, coach class и др.  

 Атрибутът ((Безплатен)) намира лексикална проява в единици, отнасящи се 

към основен за изследваната област концепт – (HOSPITALITY), които предоставят 

достъп до различни елементи от рамката на този концепт: host bar, courtesy bus и 

др., както и в конструкции от типа [A + N] с първи компонент прилагателното 

complimentary: complimentary room, complimentary drinks и др.    

Атрибутът ((Цена)) на концепта (СТОКА) е свързан с пет основни концепта, 

които функционират като негови стойности, но могат да се превърнат в атрибути, 

активиращи свои собствени рамки, а именно: (FARE), (RATE), (CHARGE), (FEE) и 

(TARIFF). Макар че всеки един от тях извиква рамката ТЪРГОВСКО СЪБИТИЕ, те 

предоставят различни точки на достъп до нея. Композитите с опорни думи rate и 

fare са продукт на многобройни и разнообразни отношения на близост в рамките 

им, вероятно в резултат на централното положение на тези две опорни думи в 

изследваната област. Опорите charge и fee преимуществено се комбинират с 

определящи думи – отглаголни съществителни имена, което предполага, че в 

семантиката им преобладава релационният елемент Действие. В прототипните си 
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употреби композитите, образувани с четирите основни опорни думи, означаващи 

цена – rate, fare, charge и fee, могат отново да бъдат разположени върху 

релационно-предметна скала по показания във Фигура 10 начин. 

 

 

Фигура 10: Релационно-предметна скала при композити, свързани с концепта 

(ЦЕНА) 
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Оказва се, че до голяма степен рамките на трите концепта са сходни. Тъй като и 

трите групи композити са свързани с концепта (ПЪТУВАНЕ), естествено е голяма 

част от тях да са мотивирани от образната схема ПЪТ с различните й елементи: 

движение между отправна и крайна точка (round trip, circle trip, return travel, city 

trip, overseas travel, interstate travel, intrastate travel, side trip) или крайна точка 

(inbound travel).  

Анализът на композитите с опорна дума tourism показва, че само три са 

атрибутите от рамката на (TOURISM), чието отношение на близост с основния 

концепт поражда композити: ((Път)) (напр. inbound tourism) ((Основна дейност)) 

(напр. adventure tourism) и ((Агент)) (напр. mass tourism). 

В рамката на концепта (HOLIDAY) отново присъстват атрибути от рамките на 

свързаните с пътуване концепти, които обаче в голяма степен се различават от 

предложените от Барсалу за (VACATION) (Барсалу 1992: 60). Това е нормално 

предвид факта, че концептуалните рамки не са фиксирани структури, а се 

обуславят от редица фактори, между които когнитивната перспектива върху 

конкретната комуникативна ситуация. Динамичният елемент в тази рамка е по-

слабо подчертан в сравнение с горните четири. 

В българския език тази група е съставена предимно от структури с опорна 

дума туризъм (напр. наркотуризъм, велотуризъм), една с опорна дума тур 

(велотур) и една с опорна дума ваканция (ски ваканция). Разгледан е спорният 

статут на образуванията, съдържащи т.нар. афиксоиди (еко-, вело-, гео- и др.), като 

са представени мненията на редица български езиковеди, напр. Пернишка (1980), 

Стоянов (1964), Мурдаров (1983), Зидарова (2008), Ангелов (2013). Възприет е 

подходът на Бой, който третира тези образувания като композити и предлага да 

бъдат описвани чрез конструкционни идиоми (Бой 2011: 210), следователно при 

заемането им може да се говори за „конструкционни заемки”.  

Видно е, че формално погледнато, структурите в тази група са от различен 

вид: от словосъчетания (бизнес туризъм), изписани както слято, така и разделно в 

ексцерпираните източници, до образувания от типа на т. нар. лексически хибриди 

(Ангелов 2013: 98) (напр. наркотуризъм, велотуризъм) или неокласически 

композити (балнеотуризъм). По отношение на тяхната семантика всички те могат 
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да бъдат третирани като конструкции, конкретизиращи сходни схеми. Една 

отчетлива особеност в семантиката на българските конструкции от тази група е 

отсъствието на образната схема ПЪТ. 

Влиянието на контакта с английски тук се изразява в три основни насоки: 

а) заемане на английския композит, в резултат на което се получава 

хибридна конструкция с един непрозрачен компонент: инсентив туризъм, уелнес 

туризъм; 

б) заемане на английския композит, което води до образуване на 

конструкция с два прозрачни компонента: голфтуризъм, секстуризъм, бизнес 

туризъм; 

в) копиране на английския модел на композити с фразов първи компонент, 

но със собствени лексикални средства: море-слънце-пясък туризъм, ски-слънце-

сняг туризъм. 

Конструкциите от група (а) са с най-ниска, а от група (в) – с най-висока 

степен на семантична прозрачност. 

Мнозинството от анализираните в седмия подраздел английски композити, 

означаващи услуги, са образувани с опорна дума service. Отчетливите отношения 

на близост, които пораждат композитите, заемащи нишата „service”, са по-скоро 

характерни за глаголния семантичен прототип. 

С подчертано релационна семантика са и композитите wake-up call, car hire, 

cycle hire, bag pull, car rental и beauty therapy, осветяващи свързания с концепта 

(ДЕЙСТВИЕ) атрибут ((Резултат)). Опорните думи в първите четири са претърпели 

рекатегоризация1, но са запазили релационния елемент, характерен за глаголите. В 

петия композит опорната дума е производна, следователно е нормално да носи 

чертите на глаголната семантика.  

С опорна дума therapy са образувани също и композитите hydrotherapy и 

thalassotherapy. Те проявяват схемата [ИНСТРУМЕНТ, therapy], както и по-

обобщената [ИНСТРУМЕНТ, ДЕЙНОСТ]. Тяхната семантика е сходна със семантиката 

на разгледаната по-долу голяма група български композити, означаващи услуги, 

                                                 
1 Павол Щекауер описва механизма на преоценка на извънезиковата реалност, която е в 

основата на концептуалната (ономасиологична) рекатегоризация на тази реалност, 

намираща езикова проява в продуктите на конверсията (Щекауер 2005: 219-220). 
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която също се управлява от характерни за глаголите отношения на близост. В 

български в една семантична ниша могат да бъдат обединени примерите с опорни 

думи –лечение и –терапия, тъй като първата представлява роден еквивалент на 

втората, а композитите, които ги съдържат, са конструирани по един и същи модел 

и конкретизират едни и същи схеми. 

Прави впечатление, че някои композити с по-ниска степен на семантична 

прозрачност поради специализирания характер на първия им компонент 

съществуват паралелно с по-прозрачни композити, чийто първи компонент е или 

родна, или отдавна заета и установена в българския език дума:  хромотерапия / 

цветотерапия, енотерапия / винотерапия. Почти всички български композити тук 

са построени по традиционния модел с интерфикс –о (напр. гладолечение) или 

първи компонент, завършващ на същата гласна (напр. винотерапия). Там, където се 

е появил композит, който се отклонява от този модел, съществува и конструкция, 

построена  с интерфикс: ароматерапия – ароматотерапия, аромамасаж – 

ароматомасаж. 

На базата на анализа може да бъде направен изводът, че в семантиката на 

конструкциите от тази категория концептът (ДЕЙСТВИЕ) присъства като особено 

отчетлив елемент, а прототипно е отношението му на близост с неговия атрибут 

((Инструмент)). 

Осмият подраздел обсъжда семантиката на композитите, означаващи 

артефакти, уреди и съоръжения. В тази група отново е по-целесъобразно 

разделението на композити с непроизводни и с производни опорни думи. Тук също 

се потвърждава направеният по-горе извод, че когато и двата компонента са 

непроизводни думи, отношенията на близост в семантичните им рамки, които 

получават лексикален израз, се подчиняват на характеристиките на 

съществителното име, като най-прототипно се явява отношението на близост 

Предназначение-Артефакт/Уред/Съоръжение. Това показва, че атрибутът 

((Предназначение)) е най-отчетлив в рамките на концептите, изразени с опорните 

думи, докато останалите атрибути рядко се проявяват на езиково ниво. Концептът 

(ДЕЙСТВИЕ) е особено отчетлив в семантиката на композити с производни 

компоненти, както и на единици, чиито компоненти принадлежат към 
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конверсионни двойки глагол-съществително. Тези композити предоставят достъп 

до концептуални ядра, образувани от интегрирането на предметни и релационни 

концепти. Най-често лексикален израз получават атрибутите ((Инструмент)) и 

((Обект)), следователно това отношение на близост може да се смята за 

прототипно. Въпреки прототипността на двете споменати отношения, не може да 

се твърди, че те гарантират семантичната прозрачност на композитите. 

Доказателство за това са handjug, egg timer и най-вече glass-breaker, които отново 

потвърждават, че е уместно този тип езикови единици да бъдат третирани като 

конструкции с единна и невинаги разградима семантика и вариращи степени на 

семантична прозрачност. 

 

Деветият подраздел се спира на английските композити, означаващи 

периоди от време. Те са образувани с опорни думи time, session, date и break. 

Концептът (ВРЕМЕ) се явява един от основните атрибути в рамката на (ДЕЙСТВИЕ). 

Интересно явление тук е, че атрибутът на основния концепт е изразен на 

лексикално ниво с опорна, а не с определяща дума, а основният концепт 

(ДЕЙСТВИЕ) поражда определящите думи, и то предимно като сложен фразов първи 

компонент (напр. drinking-up time, wrap-up session, use-by date), както и като 

производна дума (напр. departure date, delivery time). В отделни композити от тази 

подгрупа са осветени други атрибути от рамката на (ДЕЙСТВИЕ), а именно: 

((Място)): ground time, capital break, city break и ((Цел)): coffee break, refreshment 

break. 

 

В десетия подраздел е анализирана семантиката на композити, означаващи 

множество от предмети. Значителна ниша е заета от композити с опорна дума –

ware, в чиято семантика се проявява действието на образната схема МАСА-БРОЙНИ, 

или по-скоро на образно-схематичната трансформация Множество (Multiplex) » 

Маса (Mass), за която говорят Лейкоф (1987: 440-444) и Джонсън (1987: 26, 104). 

Най-много са композитите, породени от осветяването на атрибутите ((Материал)) 

(glassware, chinaware и др.), ((Място)) (hotelware, kitchenware и др.) и ((Функция)) 

(serviceware, dinnerware и др.), явяващи се прототипни за тази категория. 
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Следователно може да бъде направен извод, че изборът на определяща дума в тези 

композити се ръководи от семантичния прототип на съществителното име. 

В изследвания материал на български език не са открити композити, 

изразяващи концепта (МНОЖЕСТВО ОТ ПРЕДМЕТИ). Причината може да се търси не в 

някаква разлика в извънезиковите категории, която културно е обусловила появата 

на тези лексеми, а в отчетливостта и съответно продуктивността на самия 

словообразувателен модел в английски език. 

 

Третият раздел е посветен на една по-особена група конструкции от езика на 

изследваната област – тези, състоящи се от прилагателно име + съществително 

име: [A + N] и характеризиращи се с по-ниска степен на композиционалност. 

Конструкциите от този тип в английския език се третират като композити от 

редица автори (напр. Адамс 1973: 57-61, Плаг 2003: 142-143, Фаб 1998: 67, 71), 

докато в българското езикознание се разглеждат като синаптични атрибутивни 

съчетания (напр. Мурдаров 1983, Кирова 2005, Ковачева 2006). В голяма част от 

тях прилагателните са свързани с физически усещания, които, от своя страна, 

пораждат т.нар. „основни сфери”, основани на предконцептуален опит, какъвто е 

сензорно-перцептуалният. Тези прилагателни имена често формират антонимни 

двойки, макар и невинаги на тази база да се създават антонимни конструкции [A + 

N]. Когато те се комбинират с абстрактни съществителни имена, лексикалните 

концепти, изразени чрез съществителните, метафорично се структурират като 

конкретни обекти, което прави възможно припокриването на техните рамки с тези 

на концептите, изразени чрез прилагателните. Проследено е действието както на 

метафора, така и на метонимия и образни схеми в семантиката на конструкциите 

[A + N]. Идентифицирани са активните зони в рамките на изразените чрез тях 

концепти, а също и схемите, конкретизирани от целите конструкции. 

В четвъртия раздел са разгледани проявите на концептуална метонимия и 

метафора в семантиката на изследваните композити. Според изследователите на 

метонимията, тя почива върху отношение на близост (contiguity). В настоящата 

работа се приема, че механизмът на действието й включва изместване на 

перспективата от един елемент на рамката на даден концепт към друг. Един от 
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атрибутите в рамката на основния концепт получава стойност, която се изразява на 

лексикално ниво, но по метонимичен път осветява друга категория – стойност на 

същия или друг атрибут, свързани с нея в същата рамка посредством отношението 

на близост. Като база за класификацията на видовете метонимия най-често се 

използва определянето на участващите концепти – източник и цел. В литературата 

са предложени различни модели, но някои изглеждат по-отчетливи, напр. 

пространствената част и пространственото цяло. На базата на предложената от 

Раден и Кьовечеш типология на концептуалните метонимии (Раден, Кьовечеш 

1999) са изброени и разделени в три главни групи видовете метонимични 

отношения, открити в изследвания корпус: между цялото и неговите части, между 

елементи на рамката на концепта (ДЕЙСТВИЕ) и други. Тези видове могат да 

действат самостоятелно или в комбинация. 

Най-отчетливи при английските композити се оказват метонимията, 

свързана с Действието и породения от него сценарий, както и класическото 

метонимично отношение Част-Цяло. В българските композити преобладава 

метонимията +ПРОДУКТ ВМЕСТО МЯСТО+. Съществуването на повече или по-малко 

типични представители на концептуалната метонимия в тези конструкции е още 

едно доказателство за прототипните ефекти на категорията.  

 В български метонимията най-често действа върху целия композит, докато в 

английски тя засяга отделните компоненти, отношението между тях или композита 

като цяло. Метонимичните отношения са много по-многобройни и разнообразни в 

английските композити. Въпреки разликите между двата езика, очевидно е, че 

метонимията играе важна мотивираща роля в композицията. 

 

Когнитивното моделиране на метафорите, проявени в семантиката на 

изследваните композити, е извършено чрез установяване на концепта източник и 

концепта цел и очертаване на метафоричните модели, свързващи двата концепта, 

въз основа на елемента/елементите от структурата на концепта източник, които се 

картират върху концепта цел. Предложени са няколко главни метафорични схеми, 

всяка от които обхваща по няколко метафорични модела:  
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а) метафорична схема [Неодушевено > Неодушевено] с метафорични 

модели „Форма” (bottle bouquet, каре-маса), „Цялостен външен вид” (island booth, 

блок-маса); „Функция” (airbus, gateway city), „Позиция” (satellite meeting, front 

desk); 

б) метафорична схема [Одушевено > Неодушевено] с метафорични модели 

„Размер” (jumbo straw, junior suite), “Човешко/Животинско тяло” (trunk route, 

shoulder season), „Персонификация” (ключ-майка, hold valet); 

в) метафорична схема [Одушевено > Одушевено], подсхема Животно > 

Човек с отчетлив метафоричен модел „Птици” (empty-nesters, early-bird rate). 

При картирането на елементи от концептите източник върху концептите цел 

метафорите, които се наблюдават в изследваните композити, могат да се движат в 

двете посоки по нивата на Голямата верига на битието – както от по-високо към по-

ниско (напр. при персонификацията), така и от по-ниско към по-високо ниво (напр. 

при метафоричната подсхема Животно > Човек). Не се проявяват обаче случаи на 

деанимизация, т.е. на метафоричната схема [Неодушевено > Одушевено]. 

При базираните на метафора композити също се наблюдава действието на 

образни схеми поотделно или в комбинация: образна схема ДВИЖЕНИЕ (shuttle bus, 

milk run), ВМЕСТИЛИЩЕ (capsule hotel, tour shells), СКАЛА (peak season, upscale hotel), 

и ПРЕД-ЗАД (front desk, back office). 

  

6. Преглед на Глава четвърта (Заключителна част)           

Четвъртата глава се състои от два раздела. Първият раздел представя някои 

основни моменти от теорията за езиковия контакт, както и по-значимите 

разработки в тази насока с цел да бъдат адекватно обобщени резултатите от 

съпоставителния анализ и оценено влиянието на английския върху българския език 

в изследваната професионална област вследствие на контакта между двата езика. 

Сред езиковедите съществуват две противоположни схващания относно 

възможността един език да влияе на друг. Докато за много от тях такава 

възможност изобщо не съществува, особено в областта на граматиката, за други 

няма граници на влиянието, което една езикова система може да окаже на друга 

(подробен преглед на двете позиции прави А. Данчев (1988).  
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Първият подраздел разглежда основните виждания за същността на 

езиковия контакт. Отбелязано е, че в момента актуални контактни точки са много 

от съвременните професионални и социални групи и тяхната комуникация (Кирова 

2007: 28). Главните видове контактни явления и свързаните с тях термини са обект 

на втория подраздел. Особен интерес представлява становището на Андрей 

Данчев, че много от случаите на пренос в ситуации на естествен и/или изкуствен 

езиков контакт могат да бъдат разглеждани като частичен или пълен превод, както 

и че билингвизмът е главен фактор при езиковата промяна (Данчев 1984: 47). Един 

особен вид превод представлява калкирането, фигуриращо в изследвания върху 

интернационализацията на композитите и фиксираните словосъчетания. То е 

довело до сближаване на лексикалните и семантичните системи на европейските 

езици и е спомогнало за създаването на европейска езикова област (Данчев 1988). 

Факторите, които влияят върху езиковия контакт, са представени в третия 

подраздел. Приема се, че посоката на преноса се определя до голяма степен от 

конкретната социолингвистична поставеност на езиковия контакт и от социалния 

статут на езиците в контактна ситуация. Английският език е наложен като лингва 

франка поради икономическото, политическото и културното доминиране на 

англоезичния свят, подпомогнато от електронната революция и глобализацията 

като цяло (Бояджиев 2005). За да бъде осъществен пренос на елементи и структури 

обаче, е необходимо в езика приемник да са се породили съответните фактори. 

Майя Пенчева разграничава два типа обстоятелства, които мотивират развитието 

на речниковия състав. Първият тип е свързан с поставянето на говорещия в нови 

условия, а вторият – с представата на говорещия за себе си, като главната част от 

словообразувателните средства, които се появяват в отговор на новите условия, 

засяга предимно необходимостта от назоваване на „нови предмети, процеси, 

състояния, преживявания” (Пенчева 2004: 143). Контактът влияе първо върху 

структурно автономните и/или референциално стабилните езикови елементи – 

лексикалните единици се оказват по-податливи на заемане от нелексикалните, 

съществителните от несъществителните, свободните морфеми от свързаните 

морфеми и т.н., тоест структурната автономия на единиците улеснява 

интегрирането им в другия език (Матрас 2010: 78, Хайне, Кутева 2005: 8). Въпреки 
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случаите, в които дадена общност се противопоставя на лексикални заемки по 

културни съображения (Томасън 2010: 41), заемането на лексика не може да се 

смята за тревожно явление, тъй като „в лингвистиката отдавна и безспорно е 

доказано, че заемането на лексика е един от най-известните начини за обогатяване 

на езиците” (Бояджиев 2005).  

Централно понятие в литературата, посветена на езиковия контакт, е 

еквивалентността. Тя е сред основните мотивации в ситуациите на комуникативен 

стрес, когато хората отбелязват преимуществата на адаптирането на моделите на 

употреба от един език към друг (напр. Хайне, Кутева 2005).  

Четвъртият подраздел прави преглед на влиянието на английските 

композити върху българския език, протичащо в две насоки: образуване на 

субстантивни композити и образуване на словосъчетания. В резултат на контакта 

между езици, в които композицията съществува като словообразувателно средство, 

възникват хибридните композити. Ониско (2010: 255) забелязва, че англицизмите в 

тях обикновено се появяват в позицията на определящата дума. Тъй като в 

съдържащите „чужди” елементи думи липсва, напълно или отчасти, опората на 

съдържанието на отделните компоненти, много от тях се възприемат от слушателя 

като непроизводен знак (Кубрякова 2004: 413), следователно може да се приеме, че 

те функционират като конструкции.  

Друга проява на структурното влияние на чужд език, в частност английски, 

е масовото образуване на словосъчетания. Тя е отбелязана от В. Радева (2007) и 

изследвана в някои съвременни разработки, напр. М. Ковачева (2007) и Л. Кирова 

(2005).  

На базата на очертаните две тенденции от особен интерес за настоящото 

изследване е да установи дали влиянието на английските композити от 

професионалния език на туризма води до промяна на вътрешната структура 

(разрастване) на категорията на композитите или на словосъчетанията в българския 

език. Очертани са основните тенденции на това влияние при изследваните 

композити: заемане на целия композит като единна непрозрачна цялост след 

графичната му адаптация (лифтбой, маунтинбайкинг); калкиране на единия 

компонент на английския композит и подмяна на втория компонент с роден 
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(асансьоропридружител); калкиране на единия компонент на английския композит 

и графична адаптация на другия, познат в българския език компонент (супа бар, 

бънджи скокове); образуване на конструкция с един непрозрачен (неустановен в 

български език), но графично адаптиран компонент (снекбар, инсентив туризъм); 

образуване на конструкция с един непрозрачен (неустановен в български) и 

графично неадаптиран компонент (walk-in/reach-in/roll-in хладилници); образуване 

на конструкция с два прозрачни компонента след графичната им адаптация 

(апартхотел, голфтуризъм); поява на псевдозаемки: създаване на конструкция по 

модела на съществуващ в английски и зает в български композит с подмяна на 

единия компонент (турагент – от англ. travel agent по модела на туроператор) 

или създаване на конструкция с два заети компонента, имитираща модела на 

английски композит (дринк-бар, грил-бар); образуване на атрибутивни 

словосъчетания, съставени от опорно съществително име и съгласувано 

определение (декова фурна, изпълнителен домакин) и образуване на 

словосъчетания с лявопозиционирано опорно съществително, които са огледален 

образ на английски композити (бюро резервации – reservations desk, мениджър 

рецепция – reception manager).  

 

Вторият раздел съдържа заключителните бележки, в които се представят 

изводите от анализа на английските и българските композити. Благодарение на 

използвания модел, разработен в контекста на рамковата семантика, могат да се 

установят аспектите от съответната категория, получили конкретни стойности, 

чието активиране е породило съответните композити. Честотата, с която 

определени отношения на близост между елементи от семантичните рамки на две 

думи са довели до появата на композити, дава възможност да се очертаят 

отчетливите отношения на близост, както и да се идентифицират продуктивните 

схеми, конкретизирани от изследваните конструкции. На тази база може да бъдат 

направени изводи за влиянието на естеството на компонентите върху семантиката 

на конструкцията. Разликата в прототипните отношения на близост, които са в 

основата на композитите в българския и английския език, демонстрира тяхната 

културна обусловеност. 
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Оценено е влиянието на семантичните прототипи на съществителните имена 

и глаголите, както и на референциалния обхват на опорната и на определящата 

дума. Идентифицирани са преобладаващите междурамкови взаимодействия, 

пораждащи композити в двата езика: вертикално в английския език и хоризонтално 

в български. 

След анализа на проявите на метафора, метонимия и образни схеми е 

потвърдено становището на техните изследователи, че обхватът и значимостта им, 

както и проявите им на концептуално и на езиково ниво, варират значително в 

различните култури. 

Сравнението на композитите в отделните ономасиологични категории 

показва, че най-осезаемо е влиянието на английския език при конструкциите, които 

означават места за настаняване и за хранене, спортни и развлекателни дейности, 

услуги и съоръжения в хотелиерството. Очевидно това са областите с най-бурно 

развитие през последните години, където се появяват сложни концепти, изискващи 

да бъдат изразени на лексикално ниво със съответните сложни конструкции 

(композити или словосъчетания). Значително по-слабо е това влияние в областта на 

професиите и най-слабо при конструкциите, назоваващи конкретни материални 

предмети за обзавеждане и оборудване. 

Под влияние на английските композити от изследваната област в български 

се появяват както композити, така и словосъчетания (апозитивни или 

атрибутивни). Въпреки това, атрибутивните съчетания, образувани под влиянието 

на английските композити, са значително по-малко на брой. По отношение на 

промяната на структурата на категориите на композитите или словосъчетанията 

може да се твърди, че под влияние на английския език се разширява предимно 

категорията на апозитивните словосъчетания в български. Новопоявилите се 

словосъчетания обаче често се характеризират с ниска степен на 

композиционалност, с което семантиката им се доближава до тази на композитите, 

следователно и двата типа структури могат да бъдат третирани като конструкции с 

вариращи степени на семантична прозрачност. Освен това рамките на техните 

компоненти си взаимодействат по такъв начин, че те конкретизират едни и същи 

схеми в резултат на едни и същи отношения на близост и заемат подобни 
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семантични ниши. Сходните типове взаимодействия показват, че отличаването на 

композитите от словосъчетанията често се ръководи от чисто формални признаци, 

което води и до несигурност и различни практики при тяхното изписване: слято, 

полуслято (с дефис) или разделно. Противно на правописните норми се наблюдава 

тенденция за разделно изписване, когато първият компонент е неедносричен 

(уелнес туризъм, фитнес център) или недостатъчно установен в български език 

(спа туризъм) и слято изписване, когато първият компонент е едносричен и добил 

популярност в български език (голфтуризъм). Независимо от вида на 

конструкцията и мястото на опорната дума може да се каже, че когато образува 

хибридни конструкции, българският език следва традицията на останалите 

славянски езици за запазване на чуждия компонент в позицията на определящата 

дума. 

 

7. Справка за приносите 

Приносните моменти в изследването могат да се групират в следните 

основни направления: 

7.1. Изследвана област и езиков корпус 

7.1.1. Изследвана област  

Композицията като словообразувателно средство съществува както в 

български, така и в английски, макар и с различни степени на разпространение, 

различна активност и продуктивност. На нея са посветени огромен брой 

изследвания – логично много повече за английския език. Настоящата работа 

предлага съпоставка на проявите й в двата езика на базата на материал от една 

специфична област на езикова употреба – езика на туризма. Изборът е 

продиктуван от нарастващата значимост на туристическата индустрия за 

икономиката на страната, от динамичното й развитие в световен мащаб през 

последния век, от влиянието й върху социалните, културните и образователните 

аспекти от живота и не на последно място от глобализацията й, свързана както с 

интензивна междукултурна комуникация, така и с появата на нови явления, които 

трябва да бъдат назовани.  



39 

 

 

7.1.2. Езиков корпус 

С цел да бъдат идентифицирани новите явления в областта, върху която е 

насочено настоящото изследване, както и начините за тяхното назоваване, при 

събирането на примерите са използвани източници, създавани в период от над 

двадесет години, съвременна периодика и делова кореспонденция в изучаваната 

област. Този начин на съставяне на езиковия корпус отразява динамиката в 

развитието не само на областта, но и на двата езика. 

 

7.2. Методология и изследователски процедури 

7.2.1. Теоретична и научно-методологическа основа 

За разлика от изследванията върху английската композиция, които са 

осъществени върху разнообразни теоретични основи, до този момент не ни е 

известно българските сложни съществителни имена да са подлагани на анализ от 

позициите на рамковата семантика и конструкционната граматика. В това 

отношение от теоретична и научно-методологическа гледна точка към анализа е 

приложен нов подход, съчетаващ основни положения от когнитивната 

лингвистика, теориите за конструкциите и семантичните ниши и теорията за 

езиковия контакт.  

 

7.2.2. Когнитивен модел 

Динамичният характер на рамките и техните елементи се оказва особено 

приложим за описание на интригуващата семантика на композитите и сходните им 

конструкции. Това е отправната точка за изработването на собствен 

изследователски апарат, приложим както към българския и английския език, така и 

към други езици, в които съществуват подобни конструкции. Представен е нов 

модел на анализ – модел на междурамково взаимодействие, с два подмодела – на 

вертикално и на хоризонтално взаимодействие. За първи път такъв когнитивен 

модел е приложен върху българския език. На тази база е направена семантична 

класификация на композитите. Чрез създаване на примерни рамки на получилите 
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лексикален израз концепти и техните атрибути е зададен вътрешнокогнитивният 

контекст на конструиране на значението на изследваните единици.  

Разработеният модел е приложен към анализа на конструкции, групирани по 

ономасиологични категории. Анализираните конструкции са обобщени от по-

конкретни или по-абстрактни схеми. Честотата на конкретизирането на тези схеми 

дава възможност да се направят изводи за преобладаващите елементи в 

семантиката на конструкциите и да се оформят предположения за продуктивността 

на даден модел. Въпреки че приложеният метод е предимно качествено-

аналитичен, въвеждането в отделни случаи на количествено измерение цели да 

бъде направена връзка с теорията за категоризацията, прототипите и най-добрите 

примери, както и да бъдат илюстрирани определени тенденции. 

 

7.2.3. Илюстриране на изводите 

За онагледяването на примерните рамки на компонентите, атрибутно-

стойностните множества и отношенията на близост между тях са използвани 

диаграми. Установеното влияние на вида и референциалния обхват на 

компонентите на композитите е илюстрирано както с рамки, така и с релационно-

предметни скали. 

 

7.3. Установени особености 

При съпоставката на конструкциите от двата езика част от усилията са 

насочени към оценка на контакта между тях. Предвид ролята на англоезичния свят 

в развитието на световната икономика и налагането на английския език като лингва 

франка е естествено голяма част от новите наименования да бъдат повлияни от 

английски. От перспективата на езиковата контактология, включена в настоящото 

контрастивно изследване, са показани симетриите и асиметриите между двата 

езика. В опит да се установи до каква степен по-тежкият в морфологично 

отношение български език налага своите ограничения върху навлизащите 

английски конструкции, са очертани някои проблемни области – например при 

калкирането (дали и каква част от заетия композит се калкира) и изписването 

(слято, полуслято или разделно, както и случаи на диграфия). Потвърдена е и 
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повлияната от английски тенденция на разрастване на категорията на сравнително 

нетипични за български език словосъчетания – с неизменяем първи компонент. На 

базата на изследването на сходствата в семантиката на различните видове 

новопоявили се конструкции оценява адекватността на правилата за тяхното 

изписване.   

 

7.4. Приложимост 

Предложени са някои собствени преводни термини на понятия, свързани с 

когнитивнолингвистичната проблематика. Тези преводни еквиваленти, както и 

обзорът на назоваваните от тях структури и процеси могат да послужат при 

разработването на кратък курс на български език, целящ запознаване с основите на 

когнитивната лингвистика и конструкционната граматика. 

Възможно е установените тук начини за конструиране на значението на 

изследваните конструкции да намерят практическо приложение в създаването на 

учебни помагала, предназначени за специализирано обучение по чужд език и 

превод.  
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