
РЕЦЕНЗИЯ
за дисертационния труд на Владимир Атанасов Иванов „Проблеми 

при кодифицирането на спортната терминология в словашкия и 
българския език“

от чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Ганчева Попова

Дисертационният  труд  на  Владимир  Иванов  е  посветен  на 
тема, представляваща интерес не само за специалистите в областта 
на  спорта,  но  и  за  широки  кръгове  от  обществото  както  поради 
динамичното  развитие  на  областта,  така  и  поради  масовото  й 
отразяване в медиите. Но въпреки това, липсват „достатъчно точно 
систематизирани,  достатъчно  актуални  и  достатъчно  на  брой 
кодифицирани  справочници,  ръководства  и  енциклопедии“  (с.  6), 
което  от  своя  страна  поражда  редица  проблеми,  свързани  с 
понятийно-семантичното  съдържание  и  езиковата  форма  на 
спортните термини. Освен това те не са изследвани в българското 
езикознание,  а също така и в  съпоставителен план със словашкия 
език.  Друга  причина  за  избора  на  темата  е,  че  в  резултат  от 
интензивните  движения  между  различните  пластове  в  спортната 
лексика (термини, професионализми и сленгизми) се оформя „един 
плаващ лексикален фрагмент“, който „не е обособен и анализиран в 
нито един от двата езика“ (с.  7). Него именно авторът е намерил и 
основателно взел за предмет на своето изследване.

Целта на проучването („установяването и инвентаризацията на 
единични  или  групи  термини  с  проблемна  кодификация   в 
словашкия и българския език“ – с. 7) е конкретизирана в следните 
задачи:

-  Да  се  намерят  тези  тенденции,  които  създават  пречки  за 
стандартизацията  на  терминологичните  подсистеми  и  да  се 
предложат  принципи  и  конкретни  решения  за  отделните  типове 
проблеми.
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-  Да  се  открият  пропуските  при  систематизирането  на 
спортната  терминология  в  двата  езика  и  да  бъдат   посочени 
теоретични  постановки,  въз  основа  на  които  да  се  дефинират  и 
систематизират спортните термини.

За тяхното изпълнение дисертантът е избрал най-подходящите 
подходи  и  методи  –  съпоставителен,  ономасиологичен  и 
семасиологичен, дескриптивен.

Дисертацията съдържа  172 с.  и се състои от Увод, 4 глави, 
Заключение и Бибрлиография.

В  Увода  (с.  5  –  10)  се  поставят  традиционните  за  всяка 
дисертация  въпроси  –  избор  на  темата,  цели  и  задачи,  методи, 
източници и др.

Тук  е  важно  да  се  отбележи,  че  В.  Иванов  обяснява 
условността  в  използването  на  метатермина  кодификация,  зает  от 
теорията на книжовните езици, като показва, че под него подвежда 
всички видове дейности, които се извършват над терминологията, а 
именно стандартизация, унификация и нормализация. По този начин 
той дава ново значение на този термин, което може да се приеме 
само като операционално за дадения случай, но подчертавам, че не 
следва  да  се  привнася в терминознанието,  а  да  се  запази само за 
теорията и практиката, свързана с книжовните езици.

Първа  глава  „Теоретични  принципи  и  концепции  на 
изследване“  (с.  11  –  27)  предлага  теоретичните  основи  на 
изследването.

Изясняват  се  значението  и  характеристиките  на  понятията 
узус,  норма  и  кодификация  така,  както  са  приети  в  теорията  на 
книжовните езици. Авторът се спира главно на качеството гъвкавост 
на нормата, с което се съобразява при анализа на терминологията. 

По-голямо  внимание  се  отделя  на  специфичните 
терминологични  дейности  стандартизация,  унификация  и 
нормализация, което е нужно с оглед на насочеността в разработката.
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Други необходими за анализа въпроси, на които се спира В. 
Иванов,  са:  езиковите  особености  на  термина;  терминографските 
източници;  превода  на  термина;  общи  въпроси  на  предметната 
област спорт. Също така се уточнява и терминологичният апарат на 
изследването.

Най-голям интерес предизвиква частта, в която е дефинирано 
понятието спортна терминология и са обобщени спецификите му.

Във  втора  глава,  озаглавена  „Съпоставителен  анализ  на 
проблемите  при  кодифицирането  на  спортна  терминология   в 
словашкия и българския език“ (с. 28 – 93), се обсъждат спортните 
термини  с  проблеми  в  структурата  на  езиковата  форма  и  в 
структурата  на  дефиницията.  Към  първия  случай  (формата)  са 
отнесени термините, които не отговарят на основните изисквания на 
терминологичната  теория   към  езиковата  форма  на  термина  – 
еднозначност,  точност,  краткост,  мотивационна  прозрачност, 
словообразувателна устойчивост,  стилистичн неутралност.  Тук бих 
препоръчала  на  автора  да  направи  справка  с  правилата  в 
Правописния речник относно форми като таг лига,  лийг таг,  мини 
фути,  мини  таг,  мини  ръгби,  такъл  футбол и  т.  н.  срещу 
минифутбол  и да направи предложение за правописа им (разделно, 
слято или полуслято). 

Термините са разгледани в 3 групи: в I група – български и 
словашки еквивалентни термини; във II група – български термини и 
в III група – словашки термини.

Тук възниква въпросът за смесването на кирилица и латиница 
във  формата  на  термина  (за  българския  език),  срв. L-хокей,  LG-
хокей.

Също  така  би  следвало  съставките  от  типа  флангови вм. 
флангов да бъдат отбелязани като чуждо влияние и респ. неправилна 
форма за българския термин.

3



Към втория  случай  авторът  отнася  термините  с  проблеми в 
дефиницията.

Освен това описва в самостоятелна част термините с проблеми 
и в дефиницията, и във формата.

Любопитен тук е  фактът,  че за  словашката терминология са 
намерени само 5 термина с неточности във формата и само 1 – с 
неточности и във формата, и в дефиницията.

В трета глава  „Проблеми при систематизирането на спортни 
терминологични системи“ (с. 94 – 120) авторът изнася откритите от 
него проблеми и по-конкретни неточности при систематизирането на 
спортната терминология в двата езика. Дели ги на субстанциални  и 
релационни въз основа  на двата компонента във всяка  система от 
знаци – състав от термини  и отношенията в този състав.

В  четвърта  глава  “Лексикографски  проблеми  при 
кодифицирането  на  спортната  терминология  в  словашкия  и 
българския  език”  (с.  121  –  164)  е  направен  преглед  на  редица 
спортни  лексикографски/  терминографски  издания  в  Словакия  и 
България,  като се започне от първите опити за  систематизация на 
спортните  термини  и  се  стигне  до  днешните  терминологични 
речници и енциклопедии. Тези проблеми са анализирани  върху 3 
групи   речници:  едноезични;  дву-  и  многоезични  и  речници  на 
чуждите и на новите думи.

В  края  на  главата  е  поместен  паралелен  азбучен  списък  на 
всички спортни термини, поместени  в славашкия речник на чуждите 
думи от 2005 г., в българския речник на чуждите думи  от 2007 и в 
Речника на думи в българския език от 2010 г.

Основните и най-общи приноси на труда са:
1. Обобщават  се  същностните  и  специфичните  особености  на 

спортната терминология, срв.
- Спортната терминология се развива по свои закони.
- Налице е динамика в развитието й.
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- Наред с притока на чужди термини за назоваване на новите 
дисциплини се завръщат и първоначалните названия на някои 
видове спортове.

- Липсва  уеднаквеност  както  в  национален,  така  и  в 
международен план.

- Неуспешната преводаческа дейност е довела до  наивистични 
и  погрешни  термини  в  българския  език  (срв.  стеди-стейт, 
фитнес, рекреация).
2.  Установени  са  проблемите  на  езиковата  форма  при 

еквивалентни  термини  в  българския  и  словашкия  език,  като  са 
засегнати  въпросите,  свързани  с  изискванията  към  термина  – 
еднозначност,  точност,   краткост,  мотивационна  прозрачност, 
словообразувателност, устойчивост, стилистична неутралност и др., 
срв. при хендикап – hendikep, футбол – futbol, ръгби – ragby, хандбал 
– handbal,  таекуондо – taekwondo, термините със съставките -бол/-
бал и -bal/-bol/-ball.

Същевременно  са  направени  предложения  за  правилна 
форма на българските и словашките проблемни термини: 
- За  най-правилна  правописна  и  правоговорна  форма,  напр. 

хендикап в българския език;
- При термини, производни от футбол и ръгби авторът дава свои 

варианти за назоваване на английски лексеми, когато те нямат 
свои еквиваленти в български и словашки език.

- Предлага варианта хендбал за избягване на вътрешноезиковата 
омонимия в български език при термина  хандбал.

- За термина  таекундо в български и  Taekwon-Do в словенски 
език   предлага  слято  изписване  с  оглед  на  системност  във 
формата,  срв.  джудо,  айкидо,  кендо,  džudo,  aikido,  kendo.  За 
бълг.  джиу джицу и словаш.  džíu-džícu също предлага слято 
изписване, т. е. джиуджицу и džíudžícu.

2. Установени са проблемните български спортни термини:
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- с неточно образувана езикова форма, т. е. нарушаваща нормите 
на книжовния език; неточност в някои от терминоелементите 
на словосъчетанията; нарушена системност, като са дадени и 
предложения  за  корекцията  им,  срв.  вм.  серийна атака  се 
препоръчва → повторяема атака; вм. игрище за водна топка 
→  басейн  за  водна  топка;  вм.  централен  блокиращ → 
централен  блокировач; вм.  тласкане  гюле  →  тласкане  на 
гюле;

- с неточно адаптирана или неточно калкирана езикова форма, 
срв. вм. къща → база; вм. суспендиране → забрана за участие; 
вм.  читинг → мамене; вм. лиид → първи бияч; вм.  педълс → 
лопатка;  вм.  бексайд  →  задна  страна;  вм. дък  фут  → 
патешки стоеж; вм. петанка → петанк и т. н.;

- с прекалено обща или кратка езикова форма, срв. вм.  ден → 
състезателен  ден;  вм.  директор  →  директор  на 
състезанието; вм.  заднишком →  скок с гръб  (към водата); 
вм.  лепене  →  проверка  на  лепилото;  вм.  превъртян  → 
превъртян скок и т. н.;

- с прекалено дълга форма, срв. вм. топка, върната в задно поле 
→ върната топка; вм. разстояние между ръцете, обхванали 
лоста на щангата → разстояние между ръцете и лоста; вм.  
упражнение  с  малокалибрен  пистолет  60  изстрела  → 
упражнение 2 Х 30 изстрела и т. н.;

- формална вариантност (синоними), срв.  залъгващо движение 
= финт; рикши = сумист; реприз  = подновена атака; флеш = 
атака „стрела“ и т. н.

- семантична  вариантност  (многозначност,  омонимия),  срв. 
ножица  1 (в  скока  на  височина)  и  ножица  2 (в  скока   на 
дължина); хокей (на трева) и хокей (на лед); лег1 (изпълнение с 
долни крайници) и лег2 (легнало положение);
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- с  чужда  езикова  форма,  срв.  тайминг,  за  който  авторът 
предлага времева синхронизация;

- с графични и правописни неточности, срв. тайм аут и тайм-
аут;  волле и воле;  контра атака, контра защита →  слято: 
контрататака, контразащита; туизл → туизъл; кавичките  в 
„жива“ топка и  „суха“ стрелба да отпаднат и т. н.

4.  Установени  са  словашките  термини  с  проблеми  в  езиковата 
форма, като са дадени и препоръки за  нейната корекция, срв.

- неточно образувана езикова форма, напр. skok do vody → skoky 
do vody; nohejbal → nohejbal  и kurtbal;

- неправилно  адаптирана  или  неправилно  калкирана  езикова 
форма, напр. cross (kros) → krosový  úder, krížný úder; game → 
gem, hra; lawn-tennis → tenis na tráve;  love → nula; timing → 
načasovanie, tajming и т. н.

- с прекалено обща форма, напр.  dvojhodinovka → dvojhodinový 
beh;

- с прекалено дълга форма, напр. atletícká chôdza →  chôdza; beh 
maratónský → mafaton;

- формална вариантност (синонимия), напр.  beh terénny = kros; 
klincovky = tretry; halový futbal = malý futbal.
5. Предвиждането на евентуални проблеми, които е вероятно 

да възникнат при отношенията между термините в област, която една 
сега  почва  да  се  развива  (американски  футбол)  в  България  и 
Словакия,  поради  което  терминологията  й  не  е  ситематизирана в 
печатно издание нито на словашки, нито на български език.

6.  Откриването  на  неточности  при  конструирането  на 
спортната терминологична система в словашкия и българския език 
както в субстанциален, така и в релационен план, като се посочват 
причините за това и се правят предложения за съответни промени. 
Напр. като основен проблем на двете терминологии авторът посочва 
непълнотата  на  терминосистемите,  в  които  отсъстват  основни 
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понятия  и  респ.  техните  названия,  а  също  така  пропускането  на 
основни  дисциплини  в  отделни  видове  спорт  (срв.  в  раздела 
Гребане). Срв. също с обяснението на причината за липсата на цяла 
подсистема от автомобилния спорт Формула 1.

Показано е и как отсъствието на релационна системност (респ. 
означена  взаимовръзка  между  термините)  води  до  неточности  в 
терминосистемите  или  до  недоразумения  в  специалната 
комуникация. Срв. случаите със съставка -щаг.

7.  Установени  са  лексикографските  (т.  е.  терминографските) 
проблеми в спортните  терминологични издания на словашки и на 
български език:

- при  едноезичните  речници  и  енциклопедии  –  неуспешно 
включени глаголи,  нетерминологични лексеми,  общонародни 
думи;  неоснователен  пуристичен  стремеж;  неуспешно 
разширяване  на  формата  на  термини;  вариантност; 
граматически  неточности;  липсата  на  системност  (напр. 
липсата на подредни термини);  ненужно съвместяване на по 
няколко термина в една статия; привличане на цели раздели от 
извънспортни термини;

- при  дву-  и  многоезичните  терминологични  речници  – 
включването  на  прекалено  голям  брой  ненужни 
общоупотребими думи  (срв. дните на седмицата); произволно 
разположение  на  терминологичните  словосъчетания  на 
различни азбучни места, както и в различни раздели; буквален 
превод  на  заети  термини,  без  да  се  търси  съществуващия в 
езика  цел еквивалент;  неточни калки;  неправилна адаптация 
при материалните заемки;

- при речниците на чуждите думи думи и на неологизмите, срв. 
т. нар. от автора: а) генерални неточности, които се отнасят за 
сериозни  грешки  в  дефиницията,  вкл.  и  описание  на  друго 
понятие; б) основни неточности, които засягат  дефинициите 
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(нееднородни  дефиниции);  непълно  отразяване  на 
многозначните  и  на  синонимните  термини;  липсата  на 
дефиниции  при  някои  от  термините;  в)  минимални 
неточности,  към  които  авторът  отнася  дублетните  форми, 
неправилната адаптация и др. 
Авторефератът  отразява  точно  основните  моменти  от 

съдържанието на дисертацията.
Приемам заявените от дисертанта приноси.
По  темата  на  дисертацията  Вл.  Иванов  има  публикувани  3 

статии, 2 съобщения, 3 доклада на научни конференции, две участия 
като модератор, от които 6 са в чужбина (Словакия, Унгария).

В заключение ще подчертая,  че предложената дисертация се 
отличава с ярката си приложна насоченост – качество необходимо за 
всеки  научен  труд,  но  особено  ценно  за  терминологичните 
изследвания. Анализът е многостранен и задълбочен, с полезни за 
лингвистиката,  в частност за  терминологичната теория и практика 
резултати. Приносните моменти са значителни и ценни за науката и 
практиката.

Препоръчвам на  Научното жури и на Академичния съвет  на 
Софийския  университет  да  присъди  образователната  и  научната 
степен “доктор” на Владимир Атанасов Иванов.

26 май 2014 г.   Подпис:
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