
РЕЦЕНЗИЯ

от доц. д-р Маргарита Младенова
за дисертацията на Владимир Атанасов Иванов

на тема: Проблеми при кодифицирането на спортна терминология
в словашкия и българския език

Дисертационният  труд  на  Владимир  Иванов  разглежда  проблематиката  на 
съществуването  и  функционирането  на  спортната  терминология  от  специфична 
филологическа гледна точка – с оглед на кодификационните процеси в словашкия и в 
българския  език.  Този  избор  на  темата  поставя  няколко  основни  изисквания  пред 
дисертанта.  На  първо  място  това  са  изискванията  за  познаване  на  теорията  на 
книжовните  езици  и  с  оглед  на  това  процесите  на  нормализация  и  кодификация  в 
словашкия  и  българския  език,  теоретичната  база  и  практическите  резултати  от 
терминообразуването в двата езика, както и методите на съпоставителен анализ, които 
дават възможност за успоредяване на спортната терминология в двата езика. Веднага 
трябва да отбележим, че В. Иванов се е справил със задачите, които сам си е поставил с 
избора на темата. Нещо повече, той е успял да хвърли светлина върху процесите на 
кодификация  в  нашата  съвременност  в  една  особено  динамично  развиваща  се 
терминологична  система,  каквато  представлява  спортната  терминология.  Неговият 
интерес е привлечен на първо място от т.  нар.  от него „проблемни“ термини, чието 
съществуване в двата езика в някаква степен не съответства на автентичните правила за 
формиране и функциониране на терминологията като цяло.

Структура на работата
По  структурирането  на  анализирания  материал  и  на  собствения  текст 

дисертационният  труд  на  Вл.  Иванов  съответства  на  жанровите  изисквания  за 
присъждане  на  образователната  и  научна  степен  „доктор“.  Той  се  състои  от  увод, 
четири глави и заключение. В увода (стр. 5–10) са представени мотивите за избора на 
темата,  обектът,  предметът,  целите  и  задачите  на  изследването.  Самостоятелно 
внимание е  обърнато на методите  на изследване  (съпоставителен,  ономасиологичен, 
семасиологичен  и  дескриптивен).  Като  основа  на  своето съпоставително  изследване 
авторът  използва  сравняването   на  базата  на  tertium comparationis,  реализиран  от 
екстралингвистичното означаемо или от назоваващия  го английски термин, а редица 
основополагащи за своето изследване положения черпи от фундаменталния труд на М. 
Попова Теория на терминологията (2012 г.). Използваните за ексцерпцията източници 
са разнообразни и представят не само словашката и българската лексикография, но и 
редица  двуезични  и  многоезични  речници  и  енциклопедии  по  отделни  спортни 
дисциплини с осезаемо присъствие на руски и английски език. 

Глава  І  (стр.  11–27)  е  посветена  на  теоретичните  основи  на  изследването. 
Представен е кратък преглед на мненията и дефинициите на понятията  узус,  норма и 
кодификация. Обоснован е подходът към представянето на кодификацията, която Вл. 
Иванов  определя  като  процес  на  последователна  стандартизация,  унификация  и 
нормализация.  Тази  част  от  теоретичните  основи  на  работата  се  базира  върху 
традициите на Пражката школа, а отразява и мненията на редица чешки учени като Б. 
Хавранек,  М.  Докулил,  освен  това  словашките  автори  Я.  Хорецки,  Я.  Левицка, 
български изследователи като М. Попова, И. Касабов, М. Виденов и др. Теорията на 
спорта  и  спортната  терминология  конкретно  в  отделните  й  части  е  представена 
предимно на базата на изследвания от български, словашки и руски автори, посветили 
усилията си на спортната терминология и нейното кодифициране. 



Глава ІІ (стр. 28–93) представя същинската проблематика на изследването, като 
авторът е подбрал онази част от термините, чието формиране или заемане и адаптация 
действително  създава  проблемни  ситуации  при  употребата  им  в  двата  езика. 
Вниманието  му  е  привлечено  основно  от  термините,  които  съществуват  в  тях 
първоначално стихийно, а впоследствие стават обект на съзнателна кодификация. При 
отделни видове  спортове е обърнато внимание на времето и мястото на възникването 
им, на разновидностите им, определящи процеса на установяване на названията им в 
отделните  езици  и  в  различни  региони  на  света.  Прави  се  преглед  на  различните 
варианти на формата при всеки от разгледаните термини, като авторът предлага свои 
нормиращи решения там, където няма твърдо установени кодификационни правила и 
практиката  в  узуса  е  разколебана.  При  термина  хендикап например  за  българската 
езикова практика няма установено единство при предаването на английския звук [æ]. 
Затова предложението на Вл. Иванов се базира върху установената вече в българската 
езикова  практика  традиция  в  съставните  думи-названия  на  нови  технически 
изобретения английската дума  hand да се предава на български с  хенд  (срв. форхенд,  
бекхенд, хендсфрий  и др.). За втората основа  cap предложението му се базира върху 
думи като  капитан,  капитал,  капсула, които обаче в българската езикова практика не 
са заети от английски, а най-често от френски или италиански, където произхождащата 
от латински форма е установена еднозначно с  [a] и  не поражда фонетичен проблем. 
Затова  при  английския  термин  би  била  обоснована  и  форма  хендикеп,  тъй  като 
съставната дума – спортен термин е пряка заемка от английски и това би съответствало 
на представата за последователно представяне на една и съща фонема с един и същ 
български еквивалент (срв. напр. аналогични форми като кеш < [kæ∫]). 

Като  особено  информативна  и  приносна  трябва  да  бъде  оценена  частта, 
посветена  на близкородствените  спортове  футбол и  ръгби и  техните  разновидности 
(стр. 29–40), където са предложени значителен брой собствени названия за отделните 
регионални  разновидности  на  двата  спорта.  Тук  вероятно  по  недоразумение, 
предизвикано от словашкото издание на френски справочник, са смесени названията на 
два  келтски  народа  –  галски и  гелски,  които  исторически  не  съвпадат  по  време  и 
местообитание – галите са античен народ, обитавал по времето на Цезар територии на 
съвременна  Франция,  докато  гелският  народ  и  език  съществува  в  наше  време  в 
Ирландия  (и  Шотландия).  Това  недоразумение  всъщност  обосновава  употребата  на 
хиперонимния термин келтски футбол (стр. 34) успоредно с ирландски футбол.

Самостоятелно внимание е посветено на названията на спортове с участието на 
афиксоида ball, където при заемането от английски или от немски източник възникват 
дублети  в  б.  -бол/-бал,  а  в  с.  -ball [ból]/-bal [bal].  Повечето  подглави  завършват  с 
таблици, в които авторът посочва установените от него несъобразности в българските 
кодификационни справочници и предлага свои решения за тях.  Особено в случаите, 
където  според  него  се  нарушава  изискването  за  еднозначност,  краткост  и 
информативност на термина повечето от решенията му са приемливи и съответстват на 
българската  езикова  практика.  Макар  да  не  е  специално  експлицирано,   от 
предложените термини личи, че той оценява прекалената употреба на членувани форми 
като  излишно  удължаване  и  отежняване,  особено  при  превода  на  терминологични 
словосъчетания  от  повече  от  две  думи,  и  с  избягването  им  решенията  му  са  по-
сполучливи от предложените в справочника. Трябва да се има предвид, че изследването 
се базира и върху собствената  журналистическа  работа  на автора,  което предполага 
добро познаване на журналистическия узус и на термините, които са придобили вече 
гражданственост  в  българския  и  словашкия  език.  Всъщност  работата  на  спортните 
журналисти е пътят, по който редица чужди термини навлизат в българската езикова 
практика и в речта на широките непрофесионални кръгове. Част от предложенията на 



автора са насочени и срещу закъснелия пуризъм, какъвто представлява отстраняването 
например  на  установените  термини  форхенд и  бекхенд в  тениса,  чиято  замяна  с 
новоизковани български термини не води до яснота, а, напротив, замъглява изказа и 
като цяло има нетерминологичен резултат.

Обективни са наблюденията на автора за названията на параолимпийските игри 
на  български  език,  където  се  проявява  тенденцията  да  се  евфемизират  евентуални 
названия и термини, които биха могли да засегнат участниците в тях, ако се дефинират 
твърде прозрачно състезаващите се хора с увреждания или видовете увреждания при 
специализираните  видове  състезания.  В  това  отношение  неясните  термини  от  чужд 
произход се явяват в ролята на подходящ евфемизъм, затъмняващ значението и по този 
начин прикриващ същността на заболяването, и то не само в спортната терминология, 
но и в медицинската практика. 

Самостоятелно са разгледани и вариантите и дублетите в словашките спортни 
термини,  където  спонтанната  езикова  практика  и  кодификационните  усилия  не  са 
еднопосочни.  Любопитен  е  случаят  със  спорта  джитбол и  по-точно  с  опитите  за 
избягване  на  оригиналното  му  чешко-словашко  название  nohejbal.  Склонността  на 
професионалната филологическа общност към хиперкодификационни действия намира 
израз  в усилията  да се изкове „идеален книжовен термин“, който обаче не може да 
измести  спонтанния  и  много  сполучлив  термин,  възприет  от  професионалните  и 
непрофесионалните  среди  на  неговите  любители. Дисертантът  диференцира  чисто 
формалните  варианти  от  неточностите  в  дефинициите  на  съответните  денотати  на 
спортните  термини.  Открити  и  назовани  са  редица  проблеми,  включително 
спонтанното възникване на омонимия, както напр. при термина лег в български, както и 
при неточното дефиниране на термини в двата езика. Последният недостатък има преди 
всичко субективни причини и това се потвърждава от несъвпадението между откритите 
такива  случаи  в  двата  езика,  т.е.  няма  обща  обективна  причина  за  възникване  на 
неточностите в характера на дефинициите.

Обект на  редакторски  интерес  и  създаване на  предложения за  подобрение са 
както  твърде  кратките  и  неясни  по  съдържание  термини,  така  и  твърде  дългите, 
разводняващи термини, които по тази причина  са неудобни за употреба в спортната и 
журналистическата практика.

Глава  ІІІ  (стр.  94–120)  е  посветена  на  проблемите  при  систематизирането  на 
някои  от  спортните  терминологични  системи  в  словашкия  и  българския  език,  като 
дисертантът  набляга  върху системния  характер  на  йерархичните  връзки,  както  и  на 
взаимоотношенията  между  термините  по  хоризонтала  в  словообразувателно  и 
семантично  отношение.  Като  подходящ  пример  са  разгледани  терминологичните 
подсистеми  на  относително  по-слабо  популярни  у  нас  спортове  (ветроходство  и 
американски  футбол),  кодификацията  на  чиито  терминологични  системи  страда  от 
редица непълноти.  Тези спортове са изложени потенциално на стихийно заемане на 
термините  от  чужди  езици.  Авторът  предлага  свои  решения  за  корекции  в 
съществуващата и насоки за перспективата на предстояща кодификация. Като извод се 
посочва  особената  роля  на  системността  за  пълнотата  на  представяне  както  на 
терминологията  в  тесния  смисъл  на  думата,  така  и  на  самата  игра  пред  широката 
общественост и професионалните среди. Тази глава отразява ономасиологичния подход 
на автора, при който се изхожда от познаване на екстралингвистичната действителност 
за  систематизация  и  класификация  на  лингвистичните  средства  за  назоваване  на 
съответните особености на спортната практика.

Глава  ІV  (121–164)  разглежда  лексикографските  проблеми,  възникващи  при 
кодифицирането на спортна терминология в словашкия и българския език. Направен е 
пълен  преглед  на  достъпните  терминографски  трудове  –  тълковни  речници  и 



енциклопедии,  двуезични  и  многоезични  речници  и  речници  на  чуждите  думи  в 
българския  и  словашкия  език.  Поради  специфичните  характеристики  на  всеки  от 
типовете справочници авторът обособява трите подгрупи в отделни подглави. Освен 
това те са анализирани в съответствие с хронологията на възникването си и са оценени 
с  оглед  на  постигнатите  резултати  в  представянето  и  кодифицирането  на 
терминологията  в  отделни  видове  спортове  или  като  цяло.  Вл.  Иванов  е  оценил 
безпристрастно  както  големия принос на  съществуващите  помагала,  така  и  отделни 
слабости  и  допуснати  грешки  в  дефинирането  на  някои  термини.  Неговите 
предложения  за  допълване,  системно  обхващане  на  отделните  спортове,  както  и  за 
изчистването на термините,  които не се отнасят до спорта  и не са част от неговата 
терминология,  се  отличават  с  компетентност  както  в  областта  на  филологическите 
изисквания към лексикографията и терминографията, така и в областта на спортните 
дисциплини,  където  са  диференцирани  и  изведени  редица  тънкости,  обикновено 
непознати за неспециалистите в областта на  спорта.

Критични бележки
На подобрения подлежи преди всичко работата на дисертанта при представянето 

на  библиографските  данни.  В  дисертационния  труд  създава  проблемна  ситуация 
диференцирането  на  автори и  техните  становища от  пряко използвани  източници и 
цитираните въз основа на вторично възпроизвеждане на цитатите в друга публикация. 
Изцяло отсъстват препратки от типа „цит. по ...“, което затруднява четенето на текста. 
Налагат  се  постояни  справки  в  библиографията,  където  са  посочени  само 
непосредствено  ползваните  автори,  за  да  се  установи  кои  са  цитираните  вторично. 
Освен  това  публикациите  с  повече  от  един  автор  са  представени  с  името  само  на 
първия  от  тях,  докато  традицията  в  българската  библиографска  практика  е  да  се 
изписват имената до трима автори, и едва при колективи от повече от трима автори да 
се  посочва  името  на  първия,  следвано  задължително  от  „и  др.“.  Допуснати  са  и 
пропуски  на автори,  цитирани в текста,  но непосочени в библиографския преглед в 
края  на  работата.  Допуснати  са  и  редица  механични,  технически  и  пунктуационни 
грешки.

В прегледа на библиографията може да бъде оценено като пропуск отсъствието 
на  една  от  малкото филологически  работи  в  областта  на  спортната  терминология  в 
българския  език  –  работата  на  Св.  Иванчев  върху  чешките  заемки  в  българската 
спортна терминология, част от които присъстват в езиковия материал на дисертацията 
(срв.  напр.  приносното  наблюдение  за  омонимията  при  термина  лег –  стр.66–67). 
Въпреки  че  гледната  точка  на  двамата  автори  към  този  материал  е  различна, 
необходимостта  от  пълнота  в  информацията  за  без  друго  немногобройните 
славистични трудове в тази област е очевидна.

Приносни моменти
Като основен принос на Владимир Иванов в неговата дисертация трябва да се 

изтъкне на първо място критичният прочит на съществуващите досега кодификационни 
помагала,  стандартизиращи спортни термини,  и  предложените  от  него  многобройни 
решения след почти всички подглави за подобряване и уточняване на дефинициите или 
за отдаване на предпочитание на по-подходящите според него варианти преди всичко в 
графиката и произношението на термините. Това е особено ярко изразено в критиката 
му  на  някои  дефиниции  в  Спортен  терминологичен  речник (стр.  83–86),  от  които 
проличават  недостатъците,  произтичащи  от  нефилологическия  подход,  при  който 
специалистите в областта на спорта могат да се затруднят и да прибегнат до наративно-
описателни дефиниции. Това води до неточности и отделни слабости в справочника. 



Предложенията за подобряване на редица неточности, както и в много случаи за избор 
на конкретна форма от няколкото, употребявани в узуса, се отличават с професионално 
познаване на спортната материя и същевременно с филологически професионализъм 
при  определяне  на  функционално  най-адекватния  термин,  който  в  голяма  степен  е 
придобил гражданственост в българския узус,  в  практиката  на  спортисти,  треньори, 
спортни журналисти и любители на спорта, без да се подценяват и способностите на 
всеки  от  термините  или  терминологичните  съчетания  да  насочват  към  ключовите 
особености  на  съответния  денотат.  Направенотов  дисертацията  може  да  бъде 
използвано  за  начална   стандартизация  като  първи  етап  в  процеса  на  цялостна 
кодификация на спортната терминология в случаите, където са установени слабости и 
пропуски.

Авторефератът  отразява  точно  и  адекватно  съдържанието  на  дисертацията,  а 
представените в него изводи от изследването на практика се покриват с приносите на 
автора  в решаването на констатираните проблеми. Трябва да се подчертае също, че 
установените неточности и варианти в писмения и изговорния вариант на термините в 
повечето  случаи  засягат  по-слабо  популярни  спортове  в  двете  страни,  с  което  се 
обяснява  и  незавършеността  на  кодификационните  процеси  именно  при  тях. 
Предложените  авторски  решения  могат  да  допринесат  за  постигане  на  по-голяма 
цялостност и завършеност в кодификацията на терминологичната област на спорта, на 
която е посветена рецензираната дисертация.

Въз  основа  на  казаното  убедено  препоръчвам  на  почитаемото  научно  жури 
дисертацията на Владимир Иванов да бъде успешно защитена и на докторанта да бъде 
присъдена образователната и научна степен „доктор“.

София, 21.05.2014 г.


