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В  УВОДА се  обосновава  актуалността  на  изследването,  представят  се  обектът,

предметът,  целите,  задачите,  методите  на  изследване,  както  и  източниците,  от  които  е

ексцерпиран анализираният материал. 

Под обект на  изследване се  разбира част  от  обективната  реалност,  към която е

насочена човешката научна или практическа дейност, потенциален претендент за научен

сюжет.  В  настоящото  изследване  обект е  спортната  терминология  в  словашкия  и

българския език. 

Предметът на  изследване  е  строго  очертан  фрагмент  от  обекта,  негова  страна,

аспект, който е привлякъл вниманието на изследователя. В дисертационния труд предмет

на изследване са спортните термини и лексеми с неутвърдена, неясна, неточна и изобщо

проблемна кодификация в терминологичните системи на двата близкородствени езика.

Под  спортен  термин в  настоящата  работа  се  разбира  относително  еднозначен

езиков знак (лексема или словосъчетание) от сферата на спорта, който назовава похвати,

правила  и  части  от  правила,  нарушения,  наказания,  съдийски  отсъждания,  уреди,

екипировка  и  части  от  екипировката,  видове  игрални полета  и  помещения,  отличия  и

трофеи,  видове  състезания  и  дисциплини,  спортни  организации,  игрални  и  работни

постове, документи и нормативни уредби. Също така е необходимо да се отбележи, че в

дисертационния труд се приема изказаното от М. Попова мнение, че термини могат да

бъдат само съществителни имена или субстантивирани словосъчетания.

Терминът  кодификация е част от теорията и практиката на книжовните езици. В

настоящия труд се заимства този термин от теорията, но му се придава друго значение, тъй

като кодификацията, разбирана в тази теория, може да се приложи само в един аспект, а

именно  –  аспекта  на  нормализацията  на  терминологични единици.  В терминознанието

обаче основните дейности за обработка на терминологичната лексика са три на брой и

образуват триадата стандартизация – унификация – нормализация. Именно семантиката на

понятията от тази триада се придават на термина кодифициране, използван в заглавието на

настоящата дисертация, и там, където не е специално обозначено, също се разбира това

значение.

Целта на дисертационния труд е установяването и инвентаризацията на единични

или групи спортни термини с проблемна кодификация в словашкия и българския език на

базата на съпоставителен анализ. Въз основа на това се извеждат определени тенденции,

6



които създават пречки при процеса на стандартизация на терминологичните подсистеми в

системата  на  спортната  терминология.  Прави  се  опит  да  се  предложат  принципни  и

конкретни кодификационни решения за отделните типове проблеми.

Друга  задача  на  изследването  е  да  открие  пропуски  при  систематизирането  на

спортна терминология в  словашкия и  българския език,  което да покаже бели полета  в

теорията на спортната терминология. На базата на общата теория на терминологията се

предлагат теоретични постановки, които може да бъдат имплементирани и да спомогнат за

по-точната  систематизация  и  дефиниране  на  спортните  термини и  за  по-прецизното  и

пълно изграждане на спортните терминосистеми.

Предметът  на  изследването  предопределя  избора  на  изследователски  методи.  В

дисертационния  труд  се  използват  няколко  основни  метода  –  съпоставителен,

ономасиологичен,  семасиологичен  и  дескриптивен.  Прилага  се  още  контактологичен

анализ с цел да се разкрият принципите на адаптация при трансфера на езикови елементи

от трети езици.

Изследваният материал е ексцерпиран от богат набор от източници. От една страна,

са използвани едноезични спортни терминологични речници и енциклопедии, които имат

глобален характер и обхващат голяма палитра от дисциплини (МЕФВС 1980, Сикора 1995,

СТР  2010,  ТРФКС  1983).  Ексцерпиран  е  материал  също  и  от  едноезични  издания,

посветени  само  на  конкретен  спорт  –  енциклопедии,  терминологични  речници,

справочници, помагала (Антонов 2011, Димитров 1958, Мирчев 1970).

От  друга  страна,  се  използват  множество  дву-  и  многоезични  терминологични

речници, които набраха популярност през последните години и в съвременното глобално

общество целят да обезпечат комуникацията на спортистите и треньорите с колегите им от

други страни. Тенденцията в работата на съставителите им както в Словакия, така и в

България,  е  предпочитаният  език  източник  да  бъде  английският  (Бачев,  ред.  2009,

Дамянова 2004, Мачура 2004, Соколова 1996, Тот 2003, Цолов 2009, Църов 1999, Шимонек

2004). Изследвани са обаче и речници без участието на българския и словашкия език, като

за терциум компарационис са приети руският в ролята му на близкородствен славянски

език и не на последно място като сериозен „донор” на  термини заемки за  по-малките

изследвани от нас езици (Вайцеховски 1987, Кузнецов 2002, Сабиров 1988). Проучени са

още  всички  достъпни  в  библиотеката  на  НСА  петезични  терминологични  речници  от
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серията в 22 части, посветени на XXII летни олимпийски игри в Москва през 1980 г., също

с руския като изходен език.

Използва  се  и  словашко-българският  терминологичен  речник  от  дипломната  ни

работа  от  2009  г.,  който  включва  1527  речникови  единици  от  областта  на  баскетбола,

волейбола, футбола, хандбала и хокея на лед.

В първа глава Теоретични принципи и концепции на изследването се представят

теоретичните принципи и концепции, върху които е осъществено изследването, посветено

на проблемите при кодифицирането на спортна терминология в словашкия и българския

език.  Във връзка  с  това  се  разглежда  триадата  узус-норма-кодификация.  Представят се

съществуващи  различни  мнения  за  всяко  едно  от  тези  три  понятията,  като  съвсем

естествено  се  тръгва  от  теорията  на  книжовните  езици.  Към  тази  триада  с  оглед  на

терминологията се добавя и триадата стандартизация-унификация-нормализация, описана

подробно от М. Попова. Под стандартизация тя разбира привеждане на съществуващите

термини в съответствие с изискванията на определен езиков стандарт.  Унификацията се

състои  в  привеждане  на  съществуващите  термини  в  съответствие  с  международните

изисквания, докато нормализацията представлява привеждане на формата на термините в

съответствие с книжовноезиковите норми (Попова 2012, с. 79-80). Внимание заслужава и

фактът, че специализираните названия  нормализация и  стандартизация са включени в

нормите  на  Международната  организация  по  стандартизация (ISO)  и  съдържат

семантичен признак ‘институционална устойчивост’ (Левицка 2005, с. 23).

След  представяне  на  спецификите  на  двете  триади  узус-норма-кодификация и

стандартизация-унификация-нормализация се  разглежда  и  същността  на  термините

терминология и  терминознание и  се  разкрива  какво  представлява  понятието  термин.

Изясняват  се  езиковите  особености  на  термина,  особеностите  при  терминографската

работа,  както  и  възможността  за  превод  на  термини.  Сред  терминолозите  преобладава

мнението,  че  за  езици  на  „малки  народи”  като  българския  и  словашкия  въпросът  за

превода на термините се решава предимно чрез заемане, при което преводът се свежда до

възпроизвеждане  с  домашни  езикови  средства  на  чуждоезиковата  форма  на  термина

(калкиране) или до повторно терминологично назоваване (образуване на неологизми).
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В  четвъртата  част  на  първа  глава  се  представят  дефинициите  и  се  изясняват

характеристиките на понятието  спорт въз основа на следните речници и енциклопедии:

Терминологичен  речник  по  физическа  култура  и  спорт (ТРФКС  1983),  Спортен

терминологичен речник  (СТР 2010),  Малка енциклопедия на физическото възпитание и

спорта (МЕФВС  1980),  Тълковен  речник  на  спортните  термини (Суслов  2001),

Физическо възпитание и спорт. Терминологичен и тълковен речник (Сикора 1995). Петата

част е посветена на същността и спецификите на спортната терминология, а в последната

шеста част е представен терминологичният апарат на изследването.

Във втора глава Съпоставителен анализ на проблемите при кодифицирането на

спортна  терминология  в  словашкия  и  българския  език  се  представят  проблемите,

които възникват при кодифицирането на спортните термини в българския и словашкия

език,  а  именно:  термини  с  проблеми  в  структурата  на  езиковата  форма,  термини  с

проблеми в структурата на дефиницията, термини с проблеми в структурата на езиковата

форма и на дефиницията.

Сред спортните термини с проблеми в структурата на езиковата форма и в двата

езика е направен подробен анализ на следните названия:  хендикап –  hendikep,  футбол –

futbal,  хандбал –  handbal,  таекуондо –  taekwondo,  джиу джицу –  džiu-džicu,  както и на

спортните термини с  компонент -bal/-bol/-ball и  -бол/-бал.  При  термините  футбол,

хандбал,  таекуондо и  джиу джицу е  приведена  и  част  от  историческото  развитие  на

спортовете, оказало влияние за терминообразувателните неточности, варианти и колизии

при назоваването им.

Проблемите в структурата на езиковата форма на спортните термини в българския

език са свързани с: неточно образувана езикова форма, неточно адаптирана или калкирана

езикова форма, прекалено обща или кратка езикова форма, прекалено дълга езикова форма,

формална  и  семантична  вариантност  в  езиковата  форма,  спортни  термини  без

еквивалентна  езикова  форма  в  български,  спортни  термини  с  графични  и  правописни

неточности в езиковата форма.

Под спортни термини в българския език с неточно образувана езикова форма се

разбират  такива  термини,  чиято  езикова  форма  нарушава  нормата  на  книжовния  език,

която  има  неточност  в  някой  от  терминолелементите  на  словосъчетанието  или  която
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създава  предпоставки  за  неправилноориентиращ  термин  и  нарушава  системността  на

терминологичната система, напр.  гранични линии,  отблизо пазен състезател и  подай и

бягай от областта на баскетбола;  избор на игрище,  краен блокиращ,  основен състезател,

смяна на игрищата,  състезател от първа линия от  областта  на  волейбола;  водене на

топката,  залъгващи движения,  бърз център,  хандбално игрище от областта на хандбала.

В текста на дисертацията се правят предложения за корекция на неточността в езиковата

форма  на  посочените  спортни  термини,  напр.  вм.  гранични линии се  предлага

словосъчетанието крайни линии, вм. състезател от първа линия – състезател от предна

линия, вм. залъгващи движения – финтове.

Под  спортни  термини  в  българския  език  с  неточно  адаптирана  или  калкирана

езикова  форма  се  разбират  термини,  образувани  при  заемането  на  чужда  лексикална

единица,  но  получили  форма,  съдържаща  неточности  по  отношение  на  адаптацията  и

калкирането,  излишно  запазено  чуждоезично  название  или  обратно  –  пуристично

престараване и  отхвърляне на  правилноориентиращ и носещ повече информация чужд

термин.  Отново се правят предложения за  корекция на неточността,  напр.  вм. термина

суспендиране от областта на авто-мотоспорта се предлага словосъчетанието  забрана за

участие,  вм.  бексайд от областта на сноуборда –  задна страна (на борда), вм.  флоп от

областта на леката атлетика - скок с преобръщане, скок Фосбъри.

Специално  внимание  в  дисертационния  труд  е  обърнато  на  названието  на

сравнително непознатата  игра  петанк(а), чието название през  новия век преминава от

относително утвърдената форма петанка към пълния фонетичен адаптант от френски език

петанк.

В  частта,  посветена  на  спортните  термини  в  български  с  прекалено  обща  или

кратка  езикова форма,  се  предлага  разширяване  на  терминологични  единици  или

словосъчетания, които имат прекалено обобщена или кратка езикова форма. В някои от

предложените  алтернативни  форми  се  привеждат  различни  назоваващи конструкции  и

техники за терминологична номинация, напр. вм. термина взаимодействие от областта на

баскетбола  взаимодействие  в  нападение/защита,  вм.  втори от  областта  на  кърлинга

втори бияч,  вм.  затварящ от областта на ръгбито  затварящ нападател, нападател от

втора линия.
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При спортните термини с прекалено дълга езикова форма в  български се  прави

опит  да  се  спази  изискването  за  краткост  на  термина,  напр.  вм.  термина  протокол  за

резултатите от схватката от областта на борбата официален протокол, вм. интервал на

отдиха между опитите от областта на вдигането на тежести почивка между опитите, вм.

упражнение бърза стрелба с малокалибрен пистолет – 60 изстрела (2х30) от областта на

спортната стрелба упражнение 2х30 изстрела. При едно словосъчетание от раздел „Лека

атлетика”  в  СТР  –  странично  претъркалящ  начин  (уестърн  скок),  не  се  предлага

алтернативно предложение.

Под формална вариантност в езиковата форма на спортните термини се разбира

използване  на  паралелни  езикови  средства,  които  по  различен  начин  изразяват

тъждествено терминологично значение, т.е. повече от една езикова форма се отнася към

единството от денотат и понятие, респ. изразява общо, еднакво съдържание на термина

(Попова  2012,  с.  588).  Л.  Манолова  означава  формалната  вариантност  като

„терминологична  дублетност”,  при  която  двойки,  тройки  и  понякога  четворки  думи

назовават  един  и  същ  научно-технически  обект  или  явление  (Манолова  1984,  с.  24).

Наблюденията  показват,  че  най-голям брой синонимни варианти наблюдаваме в  раздел

„Тенис”  на  СТР,  където  пуристичният  стремеж  за  представяне  на  терминологичната

подсистема на  тениса води до одомашнени описателни конструкции – словосъчетания:

дланово високо воле (форхенд воле),  дланово плоско воле (форхенд воле),  дланов плосък

удар,  дланов сечен удар,  дланово сечено воле,  дланово средно воле,  дланово лифтирано

воле, източен хват с тенденция към западен (полузападен хват).

Под семантична вариантност в езиковата форма на спортните термини в българския

език, известна в терминознанието и с метатермина  нееднозначност (Татаринов 2006, с.

129, цитиран по Попова 2012, с. 572), в изследването се разбира съотносимостта на това

понятие към омонимията, като същинска омонимия се открива в един случай в СТР – при

културистичния терминокомпонент лег (1. крак – англ. leg, 2. легнало положение), а наред

с нея се анализира и денотацията на формата хокей, която е компонент от названията на

два олимпийски спорта – хокей на лед и хокей на трева.

При разглеждането на чужди спортни термини без еквивалентна езикова форма в

българския е важно да се направи уточнението, че чужда лексема, която не може да бъде

преведена  в  езика  приемник,  практически  не  съществува.  Дали  с  домашни  или
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чуждоезикови средства, дали посредством по-кратка или разширена описателна форма или

словосъчетание,  всеки  термин  може  да  бъде  адаптиран  в  заемащия  език.  Естестено,

съществува и възможността за директно фонетично адаптиране на чуждата дума, напр.

тайминг от  англ.  timing вм.  описателното  ‘чувство  за  време;  влизане  в  ритъма  на

нападателя  при  отнемане  или  похлупване  на  топката,  или  пресичане  на  подаването’

(Баскетбол)  или  ‘изборът на  начален  момент  и  на  продължителност на  изпълнение на

дадено движение или действия с оглед на постигането на целевия резултат’ (Ски) (СТР

2010). Предлага се  относително кратък еквивалент на домашния синоним на  тайминг, а

именно словосъчетанието  времева  синхронизация  или времево  синхронизиране.  Като

безеквивалентно  в  българския  език  е  приведено  терминологичното  словосъчетание  от

английски Спешъл Олимпикс.

При спортните термини с графични и правописни неточности в езиковата форма в

СТР се наблюдават няколко правописни проблема,  които може да  бъдат обобщени в 3

групи: проблеми при слятото, полуслято и разделно изписване на термините; проблеми

при изписването на двойни съгласни букви; общи адаптационни проблеми при графичното

предаване на терминоединици. За по-голяма точност и обоснованост на анализа, в тази

подглава се използва и най-актуалното издание на БАН по темата – Официален правописен

речник на българския език (ОПРБЕ 2012). Например по отношение на слятото, полуслято и

разделно изписване на термините често се случва една и съща форма да е представена с

два или повече различни правописни варианта: старши-съдия (баскетбол) и старши съдия

(вдигане на тежести);  тайм-аут (водна топка) и  тайм аут (хокей на лед), но  таймаут

(ОПРБЕ 2012);  сен сей (джудо) и  сенсей (карате);  гол-линия (ръгби),  гол линии (хокей на

лед), гол линия (хокей на трева), но голлиния (ОПРБЕ 2012 допуска дублетни варианти). По

отношение  на  проблемните  езикови  форми  с  двойна  съгласна  се  открива  разнобой  в

графичното  представяне  на  отделни  термини,  които  представляват  междусистемни

омоними:  иппон,  вадзаари-авасате-иппон,  иппон-сеои-наге,  иппон-шобу (джудо),  но

ауасете ипон (карате); гюле и кръг за тласкане на гюлле (лека атлетика). При единичните

примери имаме – хиппотерапия (конен спорт), но хиподрум (ОПРБЕ 2012); волле (футбол),

но  воле (ОПРБЕ  2012);  есообразно  загребване (плуване).  Под  общи  адаптационни

проблеми  при  графичното  предаване  на  чужди  термини  се  разбира  нарушаването  на

правописните  и  адаптационни  правила  в  българския  език  или  все  още  неизяснена

12



правописна форма на конкретна лексема, напр. при термина  туизл вм.  туизъл (фигурно

пързаляне), дъбл вм. дубъл (кърлинг) и др.

Проблемите в структурата на езиковата форма на спортните термини в словашкия

език са свързани с: неточно образувана езикова форма, неточно адаптирана или калкирана

езикова форма (графични и правописни неточности в езиковата форма), прекалено обща

или кратка езикова форма, формална вариантност в езиковата форма. 

В  изследваните  издания  –  Atletika –  encyklopédia (Кухен,  ред.  1985),  Tenis  –

encyklopédia (Лихнер  1983),  Encyklopédia  stolného  tenisu  Slovenska (Деметрович  2010),

както и от терминологичния речник  Telesná  výchova a šport.  Terminologický a výkladový

slovník (Сикора 1995), няма спортни термини с неточно образувана езикова форма, което

говори  за  внимателната  работа  на  терминографите  и  високата  пунктуалност  при

съставянето на енциклопедии през 80-те години на ХХ век. Единствено словосъчетанието

skok  do  vody е  неудачно  представено  в  единствено  число  (Сикора  1995),  докато

нормализираната форма е в плурал: skoky do vody.

Спортните  термини  с  неправилно  адаптирана  или  калкирана  езикова  форма  в

словашкия  език  са есцерпирани  от  Tenis  –  encyklopédia и  от  терминологичния  речник

Telesná výchova a šport и като цяло представят традиционните адаптационни трудности

пред словашките лексикографи при избора между оригиналния правопис на английските

заети думи или фонетична адаптация със средствата на словашкия език, напр. zápas na 3

vyhraté  sety (мач 3  от  5  сета)  от  англ.  best  of  five,  chyba nohou (пристъпване)  от  англ.

footfault, vyhratý set 6:0 gemov (спечелен сет на нула) от англ. love-set.

Малко на брой  спортни термини в словашкия език с прекалено обща или кратка

езикова форма се откриват в изследваните издания. Макар и резултат на често употребяван

словообразувателен  метод  в  словашкия  език  универбизираните  форми крият  в  себе  си

разговорен  стилистичен  оттенък  и  затова  терминографите  внимателно  са  подбрали

словосъчетания за сметка на еднословни лексикални форми (hodinovka и dvojhodinovka от

леката атлетика; predvídanie и triedenie от тениса на маса).

Спортните термини с прекалено дълга езикова форма в словашкия език също не са

3513много  на  брой  –  atletický  desaťboj (десетобой)  вм.  по-краткото  desaťboj (лека

атлетика),  komputerový  svetový  rebríček (ранглиста на  ATP/WTA)  вм.  (svetový)  rebríček,
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rebríček  ATP/WTA (тенис),  zásah  do  loptičky  v  možnej  letovej  fáze  po  jej  odraze  od  stola

(възможна точка на контакт с топчето) (тениса на маса).

Формалната  вариантност  в  езиковата  форма на  спортните термини в словашкия

език  се  изразява  в  наличието  на  синонимни  термини  за  назоваване  на  едно  и  също

понятие, напр.  beh terénny (бягане в пресечена местност) и  kros (крос), dvorec и kurt

(корт), lyžiarsky beh и beh na lyžiach (ски бягане).

С оглед на дефиницията на спортните термини от терминографско гледище е важно

дали названието  е  термин,  професионализъм или  разговорна  дума  –  нетермин,  дали  е

архаизъм или има статут на действаща терминологична единица и т.н. Най-важно обаче

остава условието дефиницията да отразява правилно понятието, чийто формален израз е

езиковата форма на термина. При изследването на спортни терминографски издания не се

откриват общи термини, в чиято дефиниция да има неточности в словашкия и българския

език. Вероятна причина за това са различните видове спортни речници, които съществуват

в България и Словакия, както и различните спортове, които те проучват и обхващат.

Спортните термини с проблеми в структурата на дефиницията в българския език са

26 на брой, ексцерпирани от СТР. В дисертационния труд в табличен вид са представени

термините с неточности в дефиницията, вида спорт, самата неточна  дефиниция, както и

обяснение  на неточността, като се прави предложение за корекция на всяка дефиниция.

Например популярното название от областта на сноуборда – халф пайп е дефинирано като

‘сноуборд  конструкция,  изградена  за  каране  на  свободен  стил,  състояща  се  от  две

противоположно  заоблени стени,  с  еднаква  височина,  които  се  използват  за  скокове  и

изпълнение на трикове. Сноубордистът се спуска от едната стена към другата и надолу по

линията  на  наклона’ (СТР).  Предложените  корекции са  съответно:  слято  изписване  на

заетата форма халфпайп (halfpipe); първото значение на термина, което би трябвало да се

помести  в  дефиницията  е  ‘олимпийска  дисциплина  по  сноуборд’ и  едва  като  второ

значение идва семантиката ‘конструкция за каране свободен стил’.

Неточности в дефиницията се откриват само при 5 словашки спортни термина –

amatér,  deblista,  koleso,  let,  štart chybný. В два от случаите (deblista, koleso) става дума за

неточен стилистичен маркер  ‘hovorové’ (разговорно),  отнасящ се към терминологичната

единица,  в други два (let,  štart chybný)  – по-скоро за необходимост от актуализация на

дефиницията,  като се отчита фактът,  че някои от анализираните издания са отпечатани
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преди повече от 20 години, т.е. дефиницията им към момента на излизане от печат е била

относително точна, но с промените в правилата на спортните дисциплини тя е станала

неактуална  и  неточна.  Към  неточната  дефиниция  на  словашки  е  приведен  превод  на

български език, а след това се разяснява неточността и се прави предложение за нейното

коригиране.

По отношение на спортните термини с проблеми в структурата на езиковата форма

и на дефиницията направените наблюдения и анализи показват, че в български има повече

на  брой  термини  с  неточности  в  езиковата  форма  и  дефиницията в  сравнение  със

словашки. Такива термини са например:

силен крак/ръка (баскетбол) – Удобният крак или ръка → Удачно би било отделянето на

термините в 2 отделни статии: ʻстреляща ръкаʼ и ʻотскачащ кракʼ.

Другите ексцерпирани единици с проблеми в езиковата форма и дефиницията в

СТР са  смяна на играчите (Баскетбол), черек (Борба),  изключване (Конен спорт),  шапка

(Ръгби),  инвът,  към склона,  халф пайп (Сноуборд),  доиграване на мача,  открит футбол

(Футбол),  дланен топ-спин,  над или около (Тенис на маса),  подаване със себе си,  център

пас (Хокей на трева).

В изследваните словашки терминографски издания се открива само един термин с

неточности  в  езиковата  форма  и  дефиницията.  Това  е  названието  от  подсистемата  на

тениса на маса  čas (време) с дефиниция в  Encyklopédia stolného tenisu Slovenska: ‘časový

úsek, počas ktorého je loptička v hre. Nazýva sa „výmena’ (времеви отсек, в който топката е

в игра.  Нарича се „размяна” –  преводът мой).  В лявата страна на статията проблем е

прекалено кратката и обща езикова форма на термина, която би трябвало да се разшири с

ориентиращ компонент,  който  насочва  към денотата  ‘време,  период  на  разиграването’.

Дефиницията на понятието от своя страна е твърде лаконична, като лексемата ‘výmena’ е

удачно да бъде разширена в словосъчетанието  ‘výmena úderov’ или да бъде заменена с

термина rozohra.

В  резултат  на  направените  наблюдения  се  установява,  че  образуването  на

оптималната  езикова  форма  на  терминологичната  единица,  която  да  отговаря  на

максимален  брой  теоретични  изисквания  към  термина,  остава  главна  задача  пред

терминолозите и специалистите в областта на спорта. Заемането и адаптирането на чужди

термини  продължава  да  бъде  основният  терминообразувателен  метод  в  словашкия  и
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българския език.  Най-голям е  броят на  заети лексеми от  английски език,  като и  двата

славянски  езика  използват  предимно  фонетично  адаптиране  на  англицизмите.  Друга

специфична  закономерност  в  спортната  терминология,  е,  че  организационният  хаос,

деление  и  разкол  сред  администриращите  даден  спорт  органи,  може  да  доведе  до

терминологизационни  проблеми  при  специализираните  названия  от  съответната

подсистема, тъй като правилниците и нормативната уредба на спортните дисциплини сами

по себе си представляват кодификационни инструменти.  Синонимните двойки термини

(чуждица – домашен еквивалент) не бива да се смятат за нарушаващи идеалната вътрешна

системност  на  отделната  терминосистема.  Често  заетата  езикова  форма  отговаря  в  по-

голяма степен на теоретичните изисквания към термина отколкото домашното название,

което обикновено е словосъчетание или описателна конструкция на денотата на термина. 

Дефинирането  на  термините  е  относително  успешен  процес  сред  словашките  и

български  спортни  специалисти,  като  денотатът  на  понятията  се  предава  сравнително

точно в  дефиницията.  Корекции могат да  се  търсят в  модела  на  някои дефиниционни

конструкции и придържането към научния стил в тях.

В трета глава  Проблеми при систематизирането на спортни терминологични

системи се изхожда от схващането, че в терминознанието се наблюдават две равнища при

изучаването  на  обектите  и  техните  свойства  –  „елементен  анализ”  и  „анализ  на

съвкупностите”  (Марусенко  1983,  с.  1).  Елементният  анализ  дава  възможност  да  се

получат необходимите знания за термина като езиков знак, притежаващ наред с всички

характерни черти на номинационните единици в естествения език и някои специфични

особености на комуникативните знаци. Анализът на съвкупностите или системният анализ

на термините обхваща и разработва по-общите понятийни и езикови закономерности в

терминологията. Изучаването на системността на терминологията има освен теоретична и

приложна стойност, защото методите на системния анализ допринасят практически при

стандартизирането, унифицирането и нормализирането на терминологията. Системността

на  термина  се  сочи  като  едно  от  основните  му свойства,  квалифициращи го  като  по-

особена (специфична) езикова единица (Попова 2012, с. 517).

Общата  теория  на  системите  (Уемов  1978)  разчленява  системата  на  субстрат  и

структура. М. Попова приема, че терминологичната система се състои от термини като
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неин субстрат,  а отношенията между тези термини са нейната структура. Субстратът и

структурата са двете съставящи на терминологичната система и отразяват двете ѝ страни –

субстанциална и релационна. Субстратът е специфичен за всяка предметна област, докато

структурата на терминосистемата е универсална и се състои от едни и същи отношения,

взети в тяхната абстракция (т.е. отделени от конкретния субстрат) (Попова 2012, с. 519-

520).

Според  Попова  термините  разгръщат  предимно  вътрешносистемни  отношения

помежду  си,  т.е.  в  една  дадена  система,  но  понякога  влизат  и  във  външносистемни

отношения, т.е. пораждат връзки и с термини, които имат определеност в друга система.

Системообразуващи са както признаци от значението (респ.  в дефиницията),  така и от

съдържанието  (респ.  в  описанието)  на  термина  (Попова  2012,  с.  564).

Системообразуващите  признаци  могат  да  присъстват,  но  могат  и  да  не  присъстват  в

значението на термина (респ. в дефиницията му), тъй като те имат смисъл не толкова за

структурирането  на  отделната  единица,  колкото  за  организирането  на  съвкупността  в

единно цяло,  наречено терминологична  система.  Те  са  необходими от гледна точка на

плана  на  терминосистемата  и  нейната  организация,  а  изучаването  им  е  важно  за

терминологичната теория и за приложните дейности (Попова 2012, с. 564).

В частта Информационно-търсещ тезаурус на Георги Кабуров се прави подробен

преглед на  теоретико-практическите  насоки в  дисертационния труд  на  Георги Кабуров

„Организационно-структурни  и  терминологични  проблеми  на  научната  информация  и

документация по физическа култура и спорт с информационно-търсещ тезаурус”, защитен

през  1976 г.,  тъй като този текст  лежи в основата  на  първия  спортен терминологичен

речник в България –  Терминологичен речник по физическа култура и спорт от 1983 г.,

съставен под редакцията именно на Г. Кабуров и останал единствен по рода си у нас чак до

2010 г.,  когато излиза неговото второ преработено издание –  Спортен терминологичен

речник. Дисертацията на Г. Кабуров в основата си цели създаването на информационно-

търсещ  тезаурус  (ИТТ),  който  да  продължи  работата  на  Централната  информационна

дирекция  (ЦИД)  в  посока  обезпечаване  на  информационните  потребности  на

потребителите, започнала още през 60-те години на ХХ век посредством изграждане на

центрове за научна информация и документация към различни институции (Кабуров 1976,

с. 75-76).
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Информационно-търсещият тезаурус на Г. Кабуров е базиран върху построяването

на  дескрипторни  групи  от  термини,  като  след  проведен  потребителски  анализ  на

информационните търсения в ЦИД термините, включени в тезауруса, са категоризирани в

3  основни  рубрики,  представени  във  вид  на  семантично-корелационни  схеми,  които

отразяват  семантичните  взаимоотношения  между  обединените  лексикални  единици,

логичната връзка помежду им и йерархичната им подчиненост: 1. Спортно-състезателни

дисциплини (17 класа); 2. Научно-теоретични проблеми на физическата култура и спорта

(35 класа); 3. Формални, помощни понятия и думи (3 класа). На практика обаче същинско

систематизиране  на  спортни терминологични подсистеми в  трите  рубрики има  само  в

отделни  класове,  напр.  в  класовете  Бойни  спортове,  Водни спортове,  Зимни  спортове,

Игри,  Комбинирани  многобои/Фехтовка,  Лека  атлетика,  Ловни  спортове,  Моделизъм,

Стрелба, Тежка атлетика и др.

Теоретичните познания и практическите изследвания помагат на Г. Кабуров не само

да маркира редица проблемни пунктове в системата на спортната терминология, но също

така и да предложи редица решения, независимо че той не е специалист в областта на

терминологията или на терминологичната теория. Важно е да се отбележи, че подобен

подход при групирането и категоризацията на физкултурната лексика е приложен за пръв

път в българската лексикография.

Във втората част  Проблеми при систематизирането на спортна терминология

трудностите при систематизирането на спортната терминолгия в словашкия и българския

език се разглеждат паралелно. Установява се, че проблемите при систематизирането може

да  бъдат  субстанциални и  релационни.  При  субстанциалните  проблеми  при

систематизирането  на  спортна  терминология  основният  проблем  е  непълнотата  на

терминосистемата, което ясно проличава при терминографското представяне на конкретна

специализирана  лексика.  По  подобие  на  противопоставянето  на  понятията  „идеален

термин” и „реален термин” в настоящата работа се приема схващането, че „оптимално

пълна терминологична система” на практика няма. Това се дължи на факта, че науката и

предметните  области  са  в  процес  на  непрекъснато  развитие,  следователно  постоянен

развой търпят и техните терминологии. Например видеотехнологиите, които навлязоха в

тениса през последните години, създадоха нови специализирани лексикални единици за

назоваване на модерната апаратура, използвана като помощно средство при съдийските
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отсъждания. Английското название на тази компютърна система с камери е hawk-eye и то е

калкирано в  словашкия (jastrabie  oko)  и  българския език (ястребово око,  наричано за

краткост  и  с  фонетично  адаптирания вариант  ‘хоук  ай’),  но  на  практика все  още не  е

кодифицирано  в  терминологично  речниково  издание  и  в  двете  страни  поради  твърде

скорошното си официално въвеждане в практиката и тенис турнирите.

Има  терминографски  издания  обаче,  в  които  отсъстват  основни  термини.  Така

например  в  раздел  Авто-мото  в  СТР  практически  липсва  цялата  подсистема  от  най-

популярния автомобилен спорт в света – Формула 1.  Също така би било удачно да се

добавят и названията на основните серии и шампионати в автомобилния и мотоциклетния

спорт – Формула 1, Формула 2, Джи Пи 2, Индикар, НАСКАР, Мото Джи Пи, Мото 2,

Мото 3, Супербайк, като в дефинициите им да бъдат разяснени спецификите и разликите

помежду им. Най-пунктуално от терминографска гледна точка би било обособяването на

раздели Автомобилизъм и Мотоциклетизъм. 

В раздел Баскетбол на СТР пуристичният стремеж за изчистване на представената в

речника  баскетболна  терминологична  подсистема  от  излишни  англицизми  води  до

пропускането  на  важни  названия  на  игрови  постове  като  гард,  център (включено  е

терминологичното словосъчетание централен нападател).

Изключително кратък, с едва 11 включени термина, е раздел Водна топка в СТР.

Това  са  съответно  4  еднословни  лексеми  –  надхват,  подхват,  таймаут,  трамбовка,

както и още 7 словосъчетания – водене на топката, водна топка, двоен хват, игрище за

водна топка, игрови кроул, мъртво време, продължение на играта. Липсват названия на

съоръжения, екипировки, части от игралното поле, игрови постове, видове съдии, плувни

техники и  способи на  водене  на  топката.  Едновременно  с  това  многоезичният  речник

Vodné polo. Terminológia v rôznych jazykoch (Ярушек и кол. 2008), издаден в Братислава,

съдържа  244  термина,  които  са  представени  посредством  цифрови  означения  с

еквиваленти в 21 езика, включително български и словашки. Голяма част от словника на

това  издание  обаче  не  е  удачно  систематизиран,  тъй  като  са  включени  глаголи,  които

според  схващането  в  настоящия  труд  за  термин  трябва  да  бъдат  субстантивизирани.

Сериозна неточност е и пропускането на основни дисциплини в отделни видове спорт при

систематизирането на съответната терминологична подсистема.
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В раздел Гребане в СТР например присъстват словосъчетанията разпашно гребане

и скулово гребане, но не присъстват всички 9 вида лодки при тези два вида академично

гребане  (СТР  2010,  с.  134-135).  От  деветте  вида  са  включени  само  термините  скиф

‘едноместна  академична  лодка  с  чифт  гребла  (скулови)’  и  еднословното  съкратено

название  осморка ‘гребна лодка с осем гребци и кърмчия’ (по-удачна формата  осморка

разпашно с рулеви). Останалите седем терминологични словосъчетания не са включени в

речника.

Липсващи названия на дисциплини има също в раздел Ски алпийски дисциплини в

СТР.  При  това  става  въпрос  за  стандартизирани  и  нормализирани  в  системата  на

книжовния български език терминологични единици и словосъчетания,  които в  голяма

степен  ориентират  именно  към  системата  на  ски  алпийските  дисциплини:  слалом,

гигантски  слалом,  супергигантски  слалом  (супер  джи),  спускане,  комбинация,

суперкомбинация. Парадоксалното в случая е, че първоизточникът на СТР – ТРФКС, е

обхванал в словника си названията слалом,  гигантски слалом и  комбинация, макар при

последното  да  има  промяна  в  дефиницията  на  базата  на  измененията  в  правилата  за

провеждане на състезания на Международната федерация по ски (ФИС).

Последният  специфичен  ситематизационен  детайл,  открит  при  анализа  на

разделите  в  СТР,  е  от  частта  Хокей  на  трева.  В  нея  са  поместени  словосъчетанията

Арбитражна комисия и  Дисциплинарна комисия, които сами по себе си представляват

спортни термини,  защото са звена от основната национална организация на даден вид

спорт, конкретно от Българската федерация по хокей на трева (БФХТ). В случая, за да

бъде пълно систематизирането на подсистемата на хокея на трева, закономерно би било да

се  приведат  и  останалите  комисии  на  БФХТ,  ако  има  такива.  В  работата  се  застъпва

мнението, че съставителите на терминографски издания е по-удачно да се ограничат до

поместването  най-вече  на  световните  и  континенталните  административни,  ръководни

органи в конкретния вид спорт и евентуално след тях може да включат и националната

организация,  но без  нейните комисии и отдели.  Като част  от съдийските колективи на

турнири и  състезания  в  определени спортове  е  желателно  да  се  добавят  и  названията

апелационно жури (Вдигане на  тежести)  или френската  фонетично адаптирана форма

жури д’апел (Модерен петобой).
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За  изясняване  на  релационните  проблеми  при  систематизирането  на  спортна

терминология  в  дисертацията  се  приема  като  основна  концепция  за  системност  на

спортната  терминология  най-вече  логическата  взаимосвързаност  между  термините  в

нейните  подсистеми,  при  която  отношенията  им  отразяват  общи  закономерности  на

класифициращото мислене. Липсата на идентичност и пресичане, както и наличието на

контрадикторност в семантиката или в езиковата форма на терминологичните единици на

дадена  система  ще  обозначаваме  като  неин  релационен  проблем,  т.е.  като  проблем  в

нейната структура.

Анализът  на  материала  води  до  откриването  на релационни  проблеми  при

систематизирането  на  названията  на  курсовете  на  вятъра в  областта  ветроходството,

както и в областта на американския футбол.

Раздел  Ветроходство  в СТР  съдържа  78  термина,  като  едва  22  от  тях  имат

относително нормализирана форма в книжовния български език. Макар повечето от тях да

са  заети  думи,  тези  22  лексеми  имат  по-скоро  правилно  ориентираща  форма  за

семантиката,  която  обхващат  в  езиковата  си  форма. Останалите  55  термина  са  малко

популярни в ежедневната реч думи. Проблемната им систематизация произлиза от факта,

че  тези  лексеми  са  заети  от  поне  5  чужди  езика  –  нидерландски,  немски,  английски,

френски и руски, като част от тях са продукт на вторично адаптиране от руския, който

преди  това  ги  е  заел  в  своя  лексикален  състав.  Това  понякога  води  до  неточности  в

терминологичните системи или до недоразумения в специализираната комуникация, както

е например с термина  бакщаг, за който е предложена правилноориентиращата системно

форма бакщагвинд.

Подсистемата  на  американския  футбол не  е  систематизирана в  печатно издание

нито  на  словашки,  нито  на  български  език,  което  само  по  себе  си  е  предпоставка  за

бъдещи проблеми при кодифицирането на термините, свързани с този спорт. Единственият

печатен източник с терминология по американски футбол е принтирана програма за мача

Словакия  –  Словения  в  Нитра,  озаглавена  Americký  futbal  –  kto,  čo,  prečo,  ako

(Американски футбол – кой, какво, защо, как?),  в която са представени и разтълкувани

правила,  игрални  постове,  техники  на  игра,  видове  комбинации  и  други  понятия,  но

словникът  ѝ  очевидно  има  за  цел  да  запознае  любителите,  а  и  незапознатите  с

американския футбол най-вече с английските му терминологични названия,  използвани
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зад  Океана.  В  българския  език  систематизацията  на  терминологията  на  американския

футбол се изразява в 2 статии в интернет страницата „Топспорт” от края на 2007 г. От тях

може да се ексцерпират общо 83 термина, като някои от тях са упоменати с две езикови

форми, което се дължи на ненормализираните единици в подсистемата на американския

футбол,  напр.  крайна  зона –  ендзоун, фийлдгол –  шут  към  вратата  от  статично

положение, тайт енд – тайт ендър и др.

Направените наблюдения показват, че евентуални проблеми при кодифицирането на

тази подсистема ще възникнат в резултат най-вече на същността на играта и спецификата

състезателите  в  един  отбор  да  се  разделят  на  три  формации  –  нападение,  защита  и

състезатели  със  специални  функции.  Широката  лексикалносемантична  вариантност  в

изходната терминологична система на американския футбол може да създаде проблеми

при адаптирането на заетите американски английски лексеми в словашкия и българския

език. Именно затова в табличен вид в текста на дисертацията се правят предложения за

основни  еквиваленти  на  ключовите  футболни  термини  в  двата  славянски  езика  и  се

тълкуват мотивите да бъде предпочетена конкретната езикова форма. Тези предложения за

термини  се  базират  освен  на  вече  съществуващи  лексеми,  и  на  нови  езикови  форми,

образувани  чрез  класически  терминоложки  похвати  като  калкиране,  метафорично

пренасяне на части от денотата във формата, системно оформяне спрямо надредния видов

термин.  Иновативно решение е  предложено за  систематизиране  на  игровите постове  с

компонент -back, като състезателите в офанзивната линия (quarterback, halfback, tailback,

fullback, running back) получават фонетично адаптирани езикови форми в словашкия и

българския език (куотърбек, халфбек, тейлбек, фулбек, рънинг бек), а за да се различава от

тях  постът  от  дефанзивната  линия  cornerback е  предложена  калкираната  му  форма  в

целевите езици (rohový obranca – ъглов защитник).

Вследствие на направените наблюдения върху проблемите при систематизирането

на спортни терминологични системи се оформиха няколко извода. Първият от тях е, че

разгръщането на терминологичната системност има важна приложна стойност в дейността

на терминографите. Процесът на подреждане на термините в йерархични равнища помага

не само за отразяването на техните логико-понятийни отношения, но и за достигане на

оптимална  пълнота  на  терминологичната  система.  Вторият  извод  потвърждава

съществуващото  мнение,  че  основният  признак  на  системността  в  терминологията  –
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повтаряемостта, или още регулярността, както я нарича Х. Сейгър, може да спомогне при

образуването на езиковата форма на терминоединицата.  Анализът на вертикалните или

хоризонтални  отношения  между  отделните  понятия  на  практика  може  да  насочва

изследователя какъв лексикален състав да определи за терминологичното название, като

формалната  системност  в  терминологичната  подсистема  изисква  изпълнението  на  две

условия: 1. Повтаряемост на структурния строеж (морфологичен или синтактичен) и на

лексикалния  състав;  2.  Съответствие  между  повторените  структурно-лексикални

компоненти  и  признаците  (семите)  от  понятийно-семантичната  конфигурация  в

значението (Попова 2012, с. 547). 

Анализът на материала показва, че външната системност между терминологичните

подсистеми може да спомага при откриването на преводни еквиваленти на заети лексеми

на базата на сходство в денотатите. Този пуристичен донякъде похват прави по-прозрачно

отразяването на значението на термина в езиковата му форма. Вследствие на направените

наблюдения се установява, че етимологичният анализ на адаптиран термин може да доведе

до  разрешаването  на  проблем  в  одомашнената  му  езикова  форма,  който  нарушава

съотнасянето му към даден системен йерархичен ред и прави неправилно ориентираща

формата  му  по  отношение  на  терминологичната  системност.  При  изграждането  на

субстрата на дадена терминологична подсистема, чийто изходен лексикален материал бива

зает от език от друга езикова група, е важно основните термини от съответната предметна

област  да  бъдат  само  фонетично  адаптирани  в  езика-приемник.  Това,  според  нашите

разбирания,  е  процес  на  унификация  на  терминологичната  форма,  чийто  практически

резултат е по-лесната интернационална комуникация между специалистите от различни

страни.

В четвърта глава  Лексикографски проблеми при кодифицирането на спортна

терминология в словашкия и българския език се разглеждат проблеми, които са повече

терминографски  отколкото  терминологични,  но  в  крайна  сметка  те  също  пречат  в

изграждането  на  стройна  и  нормализирана  система  на  спортната  терминология.

Изследването на множество български и словашки спортни терминографски публикации

налага  заключението,  че  понякога  за  съставителите  е  по-важен  по-големият  обем  на

изданието,  за  да  може  да  изглежда  по-масивен  и  по-сериозен  трудът  им,  отколкото

прецизната обработка, редакция и подбиране (отсяване) на лексикалния материал.
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Преди  да  се  представят  лексикографските  кодификационни  проблеми  се  прави

преглед  на  спортните  речници  (терминологични,  двуезични,  многоезични)  и

енциклопедии, които са публикувани в България и Словакия, като на места се проследяват

и общи терминографски тенденции в други славянски страни или в  Западна Европа и

САЩ.

В  частта  Спортни  лексикографски  издания  в  Словакия  и  България  –

състояние  на  изследванията  лексикографският  преглед  на  спортните  терминологични

издания  се  прави  в  диахронен  успореден  екскурс  сред  публикуваните  речници,

енциклопедии, справочници и учебници в Словакия и България. Предвид историческото

развитие  на  двете  държави  се  споменават  и  някои  основни  чешки,  руски  и  други

терминологични публикации.

Прегледът на състоянието на изследванията от края на XIX до началото на ХХ век

показва,  че  през  втората  половина  на  XIX  век  за  пръв  път  се  обръща  внимание  на

изграждането и систематизирането на словашката спортна терминология. Първи опит за

представянето  и  обобщаването  й  прави  Самуел  Ормис  /Ormis,  S.  Výchovoveda,  1871/.

Наблюденията  показват,  че  в  края  на  XIX  век  най-застъпена  е  терминологията  от

подсистемата на гимнастиката. Използването й в Словакия е повлияно основно от чешка

страна,  където  Мирослав  Тирш създава  Основи  на  гимнастиката (Tyrš,  M.  Základové

tělocviku,  1872). Под влияние на книгите на Ормис и на М. Тирш, Иван Бранислав Зох

публикува  първия  по-широкообхватен  труд,  който  изследва  словашката  спортна

терминология –  Кратко ръководство за преподаване по физическа култура основно за

народните училища (Zoch, I. B..  Krátky návod na vyučovanie telocviku najmä pre národné

školy, 1873).

Годините след Освобождението и тези по време на Първата световна война (1878-

1918) са нелек период за България. Все пак с пристигането на 10 швейцарски учители у

нас през 1894 г. и с появата на обществените дейци физическата култура става част от

националната кауза. През 1901 г. в Кюстендил е издаден трудът на един от швейцарските

учители – Д. Бланшу, в съавторство с колегата му от местното училище Петър Големинов –

Пълно  ръководство  за  учителите  по  гимнастика,  в  което  са  поместени  редица

илюстративни фигури, пояснения за ползата от практикуването на спортните дисциплини

и педагогически съвети за упражняването им. В това издание за първи път се правят опити
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за създаване на български гимнастически термини в опит да се избегнат чуждите думи

Друг от швейцарските преподаватели – Луи Айер, издава  Ръководство по гимнастика и

френски  бокс.  Въпреки  основно  дидактико-методическия  им характер  Ръководство  по

плаване на Панчо Фотинов и  Юнашки календар на Никола Гладнишки от 1910 г.  стават

първите трудове, систематизиращи спортна терминология в България.

Едва през втората половина на ХХ век започват целенасочените изследвания върху

словашката и българската спортна терминология. През 1956 г.  Юлиус Хован публикува

Номенклатура  на  простите  упражнения (Chovan,  J.  Názvoslovie  prostných  cvičení.

Bratislava:  SVTVŠ, 1956).  Под  ръководството  на  Карол  Страняй  и  с  участието  на

езиковедите Ян Хорецки, Ян Оравец и Виера Дуйчикова, през 1958 г. Терминологичната

комисия за физическа култура към Института за словашки език при Словашката академия

на науките успява да издаде първия спортен терминологичен речник в Словакия (Stráňai,

K., red. Terminológiа telesnej výchovy, I. Ľahká atletika. Lyžovanie. Bratislava: SAV, 1958. 110

c.) (Сикора 1995). През 60-те и 70-те години на XX век в различни части на Европа излизат

големи лексикографски издания, посветени на спортната терминология, докато през този

период словашката и българската лексикография наблягат основно на публикации върху

терминологията на гимнастиката. През 1983 г. българската лексикография дочаква първото

си  голямо  терминографско  издание,  посветено  на  спортните  науки  –  Терминологичен

речник по физическа култура и спорт, чийто 46-членен авторски колектив начело с Георги

Кабуров в обем от 528 страници събира 4533 речникови единици от 21 вида спорт.

Политическите  и  социални  промени  в  началото  на  90-те  години водят  до  нови

лексикографски  тенденции  и  в  спортната  литература.  Краят  на  ХХ  век  и  социално-

политическите промени в бившия социалистически блок бележи началото на нова езикова

тенденция  –  итензивното  навлизане  на  английския  език  в  обществото  за  сметка  на

дългогодишното налагане на руския. Този процес намира отражения и в публикуването на

терминографски трудове на спортна тематика в Словакия и България. Оформя се вълна от

дву- и многоезични терминологични речници на словашкия и българския книжен пазар.

През  новия  XXI  век  спортната  терминология  остава  обект  на  лексикографски

изследвания. Спортът вече се разглежда като цяла наука. Във връзка с това през 2004 г. от

печат излиза Тематичен речник по спортология на Михаил Бъчваров, а година по-късно е

публикувано  и  второ  преработено  издание  (Бъчваров,  М.  Тематичен  речник  по
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спортология. София: НСА Прес, 2004, 219 с., 2005, 222 с.). В Словакия тандемът Каса –

Швец продължава своята терминографска работа и през 2007 г. публикува Терминологичен

речник  на  спортните  науки (Kasa,  J.,  Š.  Švec. Terminologický  slovník vied  o  športe.

Bratislava: FTVŠ UK, 2007. 270 s.).

През  2010  г.  широк  авторски  колектив  систематизира  емпиричен  материал  за

уникалния за българската лексикография Спортен терминологичен речник, който се явява

второ  преработено  издание  на  речника  на  Георги  Кабуров  от  1983  г.  Подобно

лексикографско издание в Словакия през новия век не е публикувано. Налице са обаче

издания, които маркират една нова световна тенденция в спортната литература, повлияна

от съвременните икономически изисквания на  книжния пазар – публикуване на богато

илюстровани  енциклопедични  справочници,  като  основните  са  Спортове.  Светът  на

спорта  в  думи  и  картини (Fortin,  F. Športy.  Svet  športu  slovom aj  obrazom.  Bratislava:

Fortuna  Print,  2003.  384  с.)  и  Книга  на  спортовете (Stubbs, Ray,  red.  Kniha  športov.

Bratislava: Ikar, 2009. 450 c.).

Във втората част от тази глава Лексикографски проблеми при кодифицирането

на спортна терминология в словашкия и българския език  изследваните проблеми са

обособени в три подгрупи: терминологични речници и енциклопедии, дву- и многоезични

терминологични речници, речници на чуждите думи и на неологизмите.

При обособяване на проблемите се застъпва изказаното от  М. Попова мнение, че

термини могат да бъдат само съществителни имена. Макар да съществуват и други мнения

относно езиковата форма на терминоединиците като части на речта, схващането на Попова

в  максимална  степен  важи  при  съставянето  на  терминологични  речници.

Субстантивираните форми са за предпочитане в подобни специализирани издания като

Спортен терминологичен речник (СТР).

Установените проблеми при кодифицирането на спортните термини в български и

словашки език в терминологичните речници и енциклопедии са направени на базата на

СТР (за български език), Atletika – encyklopédia и Encyklopédia stolného tenisu Slovenska (за

словашки език).

Проблемите  при  кодификацията  на  спортните  термини  в  Спортния

терминологичен речник са свързани с: включването на глаголи като термини; включване на

нетерминологична лексика, означена чрез числителни бройни имена или разговорни думи;
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включване  като  термини  на  общонародни  думи  като  екскурзия,  излет,  лавина,  поход;

включване на термини в множествено число; включване на термини от други предметни

области, а не от областта на спорта. В изданията Atletika – encyklopédia  и Encyklopédia

stolného tenisu Slovenska кодификационните проблеми са свързани осовно с  включването

на  интердисциплинарни  названия,  които  на  практика  принадлежат  към  външна

терминологична система (Медицина, Биология, Психология, Физиология, Физика и дори

Политология и Маркетинг).

Основните  проблеми при  кодифицирането  на  спортните  термини  в  български  и

словашки език в дву- и многоезични терминологични речници са свързани с предаването

на изходни термини с неточна езикова форма основни и с не добрата систематизация на

съответната подсистема от спортната терминология. В допълнение се появяват проблеми

като: колоквиализация на словника; повторение на едно и също словосъчетание, което се

посочва при всяка от лексемите, които го изграждат; буквалния превод на чуждата лексема

или словосъчетание, който води до нетерминологичен еквивалент в езика приемник, още

повече когато домашната лексикална система разполага с търсената целева езикова форма;

прекаленият  стремеж  чуждите  названия  да  бъдат  предадени  само  с  домашни  езикови

средства, което в някои случаи води до нарушаване на изискването за краткост на термина;

включване на нетерминологични разговорни словосъчетания; поява на полисемия.

Основните  проблеми при  кодифицирането  на  спортните  термини  в  български  и

словашки език в речници на чуждите думи и на неологизмите са разделени в три групи:

генерални, основни и минимални. Под генерални неточности се разбира спортен термин

или професионализъм с погрешно тълкувание на значението, с неправилна дефиниция на

заглавната  дума.  Като  основни  неточности  се  маркира  непоместването  или  само

частичното  поместване  на  дефиниция  за  спортен  термин  или  професионализъм.

Минималните неточности се отнасят за некнижовни фонетични дублети на адаптирани

чужди  думи,  непоместване  на  стилистичния  индикатор  спорт.  (в  РЧДБЕ  –  сп.)  пред

тълкуванието на речниковата единица, неутвърдени в книжовната формация на българския

език  словообразувателни  форми,  неточни  форми  при  слято,  полуслято  или  разделно

писане на заглавната дума, неправилноориентиращо тълкувание на кодифицирани и вече

устойчиви форми на чужди или нови думи в българския език.
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Направените наблюдения върху  SCS,  РЧДБЕ и РНДБЕ показват,  че  генералните

лексикографски  неточности  са  само  3  на  брой  (бордъркрос,  трипъл,  контрола).  За

разлика от тях основните неточности се срещат по-често (най-вече в РЧДБЕ и РНДБЕ,

докато в  SCS са само две –  LIHG,  neamatér). Минималните неточности също се срещат

често и те са свързани най-вече със съществуването на дублетни форми на термини и

професионализми,  получени  при  фонетичното  заемане  на  чужди  думи  в  български  и

словашки език. 

В дисертационният труд се посочват съществуващите в речниците на чуждите думи

и на неологизмите дефиниции и се предлагат авторски такива при термините, при които

има неточности, например:

бордъркрос,  мн. няма,  м.  Спорт.  Дисциплина  в  сноуборда,  при  която  двама

състезатели  се  спускат  едновременно  по  специални  успоредни  трасета,  като

завършилият втори отпада от по-нататъшната надпревара.  Треньорът ще реши в

последния  момент  дали  да  пусне  състезателите  и  в  новата  дисциплина

бордъркрос.  24ч/1999/8.  Състезателката  спечели  трето  място  в  старт  за

световната  купа  в  дисциплината  бордъркрос.  К/2006/6.  –  Англ.  boarder-cross.

Друга форма: бордеркрос. (РНДБЕ)

Тълкуванието в статията не описва дисциплината бордъркрос, а паралелен слалом.

Правилната  дефиниция  всъщност  е  ‘дисциплина  в  сноуборда,  при  която  няколко

сноубордисти  (различен  брой,  но  най-често  четирима)  се  спускат  по  силно  пресечена

писта като класирането им се определя по реда на завършване’.

LIHG (Ligue internationale de hockey sur glace).  Medzinárodná federácia ľadového

hokeja. (SCS)

Посочената  дефиниция  на  практика  отразява  утвърденото  в  световен  мащаб

название на настоящия върховен орган този колективен спорт – International Ice Hockey

Federation (IIHF) или Международна федерация по хокей на лед. Проблемът всъщност

възниква  не  толкова  от  неточно  преведената  от  френски  дефиниция,  а  защото

съставителите на речника не упоменават, че  LIHG де факто е старото наименование на

IIHF.
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В  края  на  тази  част  е  предложен  паралелен  азбучен  списък  на  лексемите  от

областта на спорта в  Slovník cudzích slov,  Речник на чуждите думи в българския език и

Речник на новите думи в българския език.

Основният  извод,  който  се  налага  от  представените  в  главата  лексикографски

кодификационни проблеми е, че систематизирането на словника на даден терминологичен

речник е най-сериозната трудност пред съставителите на подобно издание. Подборът на

събрания  терминографски материал  остава  сред  най-важните  редакторски  дейности  на

лексикографа.  Защото  самото  включване  на  дадена  езикова  форма  в  речника  вече  я

кодифицира  и  ѝ  дава  статут  на  терминологична  единица.  Поставянето  на  стилистични

маркери за ‘професионализъм’ или ‘разговорна форма’ също е вариант при решаването на

този  кодификационен  проблем.  Разбира  се,  съставителите  на  терминологични  речници

сами поставят границите на обема лексика, който искат да включат в своята публикация,

но  това  не  ги  освобождава  от  терминографските  им  и  кодификаторски  задължения  и

отговорности.  Другият  основен  извод,  до  който  се  достига  е,  че  е  необходимо  да  се

направи  ясно  разграничаване  между спорт  и  спортология,  съответно  между спортна  и

спортологична  терминология.  Тенденцията  за  увеличаване  обема  на  терминографските

издания, били те оригинални, преводни или разноезични, води до неудачно разширяване

на  границите  на  спортната  специализирана  лексика.  Дву-  или  многоезични

терминологични речници за  отделен вид спорт със  словников състав  над 500 единици

трудно  могат  да  претендират  за  систематизационна  точност.  Едновременно  с  това  се

засилва  тенденцията  за  систематизиране  на  спортните  терминосистеми  на  английския

език,  което  всъщност  е  проекция  на  терминографския  подход  на  съставителите  –  да

превеждат готови чуждоезични словникови структури.

Словашката лексикография все още няма актуален общ спортен терминологичен

речник, като дори Малка енциклопедия на физическото възпитание и спорта от 1980 г. не

покрива  напълно  критериите  за  подобно  терминографско  издание.  Илюстрираните

справочници  Športy и  Kniha  športov нямат  достатъчна  системност  и  обем  на

терминологичния субстрат. Спортните практици и методисти в България съставят речници

на по-малко популярни видове спорт (голф, сноуборд, синхронно плуване, хокей на трева),

докато  словашките  им  колеги  насочват  лексикографските  си  изследвания  към  по-

комерсиалните колективни игри. Съдейки от речниците на чуждите и новите думи, можем
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да стигнем до извода, че общата лексикография в България неглижира в относително по-

голяма степен спортната терминология отколкото тази в Словакия.

В Заключението се  представят  основните  изводи  от  направеното  изследване,  а

именно:

1. Липсва точна и завършена теория за систематизиране на спортната терминология

и събирането й в терминологични речници. Това често води до насищане на изданията с

неподходящи и неспортни понятия, заети от подсистемите на анатомията, педагогиката,

психологията,  физиологията.  Въпреки  интердисциплинарния  характер  на  спорта  като

наука терминографските трудове би трябвало да съдържат основно спортна лексика. При

включване на понятия от други научни дисциплини вече се говори за спортологични, а не

за спортни издания.

2. Спортните методисти, треньори и теоретици в България и Словакия до голяма

степен подценяват теорията  не  терминологията,  когато пристъпват  към съставянето на

терминографски трудове върху лексиката от обл35астта на спорта. Това води до хаотично

събиране на термини, професионализми и често разговорни думи и обединяването им в

речникови  издания,  които  впоследствие  създават  трудности  и  обърквания  при

стандартизирането  на  спортна  терминология.  Също  така  те  пропускат  възможната

терминологизация на някои нетерминологични единици и продължават да ги оразличават

графично  посредством кавички.  Същото  се  отнася  и  за  някои термини,  получени чрез

терминологична метафоризация. 

3.  Подценяването на  процеса  по систематизиране на  спортната  лексика води до

непълноти в изграждането на терминологичните системи по отделните видове спорт. До

липсата на системност в спортните терминосистеми води и горепосочената хаотичност и

често стихийност при събирането на емпиричния материал.

4.  Спортната  терминология  остава  до  голяма  степен  непозната  територия  за

лингвистите  лексикографи,  които  не  познавайки  същността  на  отделни  спортове  или

спортни  дисциплини,  допускат  грешки  и  непълноти  при  речниковото  представяне  на

лексемите. Наред с това се наблюдава известно лингвистично неглижиране на спортната

терминология от страна на лексикографите.
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5.  Слабата  социална  разпознаваемост  на  по-малко  популярните  спортове  в

България  и  Словакия  води  до  пропускането  на  терминологичния  им  апарат  в

терминографските трудове, като в този случай проблем е липсата на публикации от страна

на спортните специалисти и практици.

6.  Спортната  терминология  като  понятийна  система  пряко  свързана  със  спорта,

следва  неотклонно  динамичното  развитие  на  различните  спортни  игри  и  дисциплини.

Оттук  произлиза  бързата,  често  светкавична  за  стандартите  на  книжовния  език

терминологизация,  детерминологизация  или  адаптиране  на  чужди  думи  в  спортните

терминосистеми.  Впоследствие  нерядко  адаптираната  форма  търпи  допълнително

пуристично коригиране в лексикално-граматичен план. Словашката спортна терминолoгия

използва в по-голяма степен домашни средства при назоваването на чужди термини, а в

много случаи, когато все пак адаптира в подсистемите си чуждици, е налице стремеж да

образува и домашен неин дублет.
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Справка за научните приноси в дисертацията

1.  Дисертационният  труд  е  първото  монографично  съпоставително  изследване
върху  спортната  терминология  в  словашкия  и  българския  език,  опиращо  се  върху
постиженията  на  българското  терминознание  и  запълващо  едно  бяло  петно  в
контрастивната славянска лингвистика.

2.  В дисертацията за първи път у  нас аналитично се изследват проблемите при
кодифициране на спортна терминология, като се изяснява спецификата на този пласт в
рамките на лексикалната система

3. Предлага се нова собствена дефиниция за основополагащото понятие спортен
термин,  благодарение  на  която  текстът  на  изследването  повишава  своята  яснота,
информативност и приложимост. 

4.  Върху  богат  материал,  ексцерпиран  както  от  множество  лексикографски  и
енциклопедични  източници,  така  и  от  предишни  изследвания  на  автора,  се  открояват
случаите на спортни термини с проблемна кодификация в словашкия и българския език.

5. Освен с описателната си стойност изследването е ценно и с прескриптивната си
роля  за  развитието  на  словашката  и  българската  спортна  терминология.  В  труда  са
предложени  редица  кодификационни  решения,  които  изхождат  от  терминологичните
традиции в Словакия и България, и успешно могат да отстранят съществуващия разнобой
в езиковата практика.

6. В дисертацията се прави и първи опит за систематизация на терминологията на
американския  футбол  в  словашкия  и  българския  език  със  съответното  ниво  на
терминообразувателна пуристичност.
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