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Наблюдения върху нови глаголи и отглаголни съществителни в българския език1 

 

Observations on the New Verbs and Verbal Nouns in Bulgarian 

ABSTRACT: The article deals with verb neologisms in Bulgarian. Only 7 % of new 

words in Bulgarian are new verbs. Observations were made on suffixes and prefixes which 

formed new verbs. Thematic areas of verbs usage are identified in the study. It was detect 

concluded that most new verbs (about 1/3) are used in computer and information technology. 

Study finds that most of the new verbs are semantically motivated of nouns, some nouns for 

the actions and processes are not motivated by verbs.  
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Неологизмите са едни от най-интересните и динамични езикови явления. 

Насочваме се към новата глаголна лексика в българския език, която представя новите 

действия, процеси и явления, показатели за развитието на обществото и технологиите. 

Тъй като назоваване на действия се осъществява и със съществителни имена, ще 

съпоставим новите глаголи с имена за действия. 

Материалът за изследването е ексцерпиран от Речник на новите думи в 

българския език2 (РНД), който съдържа около 4300 новосъздадени или новозаети думи. 

От тях 298 са нови глаголи, т.е. 7 %. Малкият брой на новите глаголни лексеми е 

логично следствие от това, че при неологизмите водеща е номинацията, която се 

осъществява основно със съществителни имена. 

Освен нови глаголи, наблюдаваме и глаголи, които развиват нови значения: от 

700 думи с нови значения – 114 са глаголи, т.е. 16 %. 
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Фиг. 1. Количествена разлика между нови глаголи и глаголи с нови значения 

Количественото сравняване показва, че новосъздадените и новозаети в 

българския език глаголи са три пъти повече от познатите глаголи, които са прибавили 

към своите значения и нови (фиг. 1). Следователно наблюдаваме по-интензивни 

процеси на словообразуване, отколкото на полисемантизиране при глаголната лексика. 

Според начина, по който възникват, новите глаголи се делят на две групи: по 

словообразувателен път (десубстантивни – със суфикси -ира-, -изира-, -ува-, -ва-, -ова-, 

-и-, -н-, -яса-, -оса-, -ства-; девербативни – с префикси ре-, де- (дез-), ко-, пре-, раз-, съ-, 

до-, из-, по-; с префиксоиди микро-, контра-, полу-, свърх-; с радиксоиди авто-, био-, 

евро-, фото-; с формант само-, себе- и рефлексивна частица се; деадективни – със 

суфикси -ира-, -изира-,-ства-, -нич-) и чрез морфологична адаптация на заети глаголи 

със суфикси -ира-, -ва-/ -н-, -и- (Благоева, 2008). 

Анализът на 298-те глагола от РНД доказа, че новите глаголи в българския език 

са образувани със  суфиксите:  

-ира- 115 глагола (или 38,6 %): банкирам, лобирам, индексирам, номинирам, одитирам, 

миксирам, рекетирам, принтирам, сканирам, тонирам; 

-изира- 86 глагола (или 28,9 %): глобализирам, деполитизирам, дигитализирам, 

финализирам, цифровизирам; 

-ва-/ -н- 59 глагола (или 19,8 %): атачвам / атачна, бъгвам / бъгна, зипвам / зипна, 

краквам / кракна, пействам / пейстна, ъпгрейдвам / ъпгрейдна, чеквам / чекна; 

-ства- 12 глагола (или 4 %): брокерствам, депутатствам, дисидентствам, 

секретарствам, диджействам; 

-и- 10 глагола (или 3,4 %): геймя, сърфя, чатя, принтя, рафтя, бложа, чейнджа; 

-а- (-я-) 5 глагола (или 1,7 %): джиткам, кликам; 

-ува- 4 глагола (или 1,3 %): митингувам, рейтингувам, блогувам, диетувам; 

-ова- 2 глагола (или 0,6 %): лизинговам, тунинговам; 

-е- 2 глагола (или 0,6 %): мутрея, куфея; 

-ясва- 1 глагол (или 0,3 %): купонясвам; 

-осва- 1 глагол (или 0,3 %): чадъросвам. 

 Нагледно представяме резултатите от анализа на фиг. 2. Както се вижда, най-

много са глаголите със суфикси -ира и -изира, образувани по словообразувателен път 

от нови или утвърдени в езика съществителни и прилагателни имена. Глаголите на -ира 

и -изира в славянските езици са израз на тенденцията към интернационализация 



(Радева, 2010). Голям е и броят на двойките глаголи със суфикси -ва- и -н-, получени 

чрез морфологична адаптация на глаголи (обкновено от английски). 

 
Фиг. 2. Новите глаголи според техните суфикси 

От наблюдения върху префиксите при новата глаголна лексика и бе 

констатирано, че новите глаголи са образувани със следните префикси: 

де- 25 глагола: деидеологизирам, декапсулирам, делиствам; 

раз- 6 глагола: разархивирам, разкомпресирам, разцъквам; 

из- 6 глагола: изпринтвам, изпиратствам, изрекетирам; 

ре- 5 глагола: ремиксирам, реприватизирам, рестартирам; 

пре- 2 глагола: преинсталирам, предрусвам; 

ко- 2 глагола: копродуцирам, кофинансирам; 

съ- 1 глагол: съфинансирам. 

Има малко на брой глаголи с формант авто-, евро-, микро-, които са 

десубстантивни: автобронзирам се – от автобронзант, евроинтегрирам – от 

евроинтеграция, микрокредитирам – от микрокредит. Няколко са девербативните 

глаголи с формант само- и рефлексивна частица се: самолегитимирам се, 

самопостигам се, самоартикулирам се. 

Наблюдаваме конкуренция между нови глаголи с различни суфикси: скролирам 

– ‘въртя скрол...’ и скролвам – ‘скролирам’, копирам – ‘правя копие...’ и копвам – жарг. 

‘копирам’. Глаголът с неутрална семантика в РНД се тълкува с описателна дефиниция, 

докато разговорните или жаргонни глаголи се представят като негови синоними.  

Конкуренция има и между нови префигирани глаголи, например деинсталирам 

и декомпресирам се употребяват по-често от разинсталирам и разкомпресирам,  като 

семантичната им зависимост е отразена в дефинициите:  разинсталирам – 

‘деинсталирам’, разкомпресирам – ‘декомпресирам’. 

За конкуренцията между заети и домашни глаголи ще приведем следният 

пример: приватизирам – 3286 употреби в Българския национален корпус (БНК), и 

раздържавявам – 34; при тълкуването им е посочена посоката на семантична 



зависимост: приватизирам – ‘извършвам приватизация’, раздържавявам – 

‘приватизирам’. 

Новите глаголи образуват синонимни редове, например:  

кликвам, кликам, щракам, цъкам, цъквам; 

принтирам, разпечатвам, изпринтвам, принтя, принтвам, изпринтирам. 

Наблюдаваме също антонимия при новите глаголи: архивирам – разархивирам, 

инсталирам – деинсталирам, импортвам – експортвам. 

 Установени бяха тематичните области, в които се използват новите глаголи: 

компютърни и информационни технологии, обществено-политическа сфера, 

икономика, банково и финансово дело, музика, литература и др. (фиг. 3). 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Тематични области на новите глаголи 

Направеното проучване доказа, че 1/3 от новите глаголи са в областта на 

компютърните и информационните технологии. 

При глаголите с нови значения тематичните области са същите: половината от 

глаголите с нови значения са свързани с компютри, интернет и информационни 

технологии, 23 от обществено-политическия живот, 9 от финансовата и 4 от 

икономическата сфера. 

Новите глаголи са семантично и словообразувателно свързани със 

съществителни имена със суфикс -не, които означават действия и по правило се 

определят като отглаголни съществителни имена, дори като глаголни имена, които „се 

образуват регулярно, без изключение от всеки глагол” (Георгиева, 1970). Често обаче 

тези съществителни имена са много по-употребими от глаголите. Например банкиране 

се среща 1047 пъти в БНК, докато за формите на глагола банкирам има само 10 

резултата. Това ясно се вижда и в речниковите статии: 
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Съществителните на -не се конкурират със заети от английски съществителни на 

-инг: банкиране 1047 – банкинг 39, мониторинг 1551 – мониториране 67, спонсориране 

126 – спонсоринг 1, буккросинг 13 – буккросване 2 (данни от БНК). 

Голяма част от новите глаголи са словообразувателно и семантично мотивирани 

от имена за действия с наставки -ция, -не, -инг, което е отразено при дефинирането им: 

– от същ. на -не: банкирам – ‘извършвам банкиране’, концесионирам – ‘извършвам 

концесиониране’, конвертирам – ‘извършвам конвертиране’;  

– от същ. на -инг: брандирам – ‘извършвам брандинг’, хеджирам – ‘извършвам 

хеджинг’, мастерирам – ‘извършвам мастеринг’;  

– от същ. на -ция: кирилизирам – ‘извършвам кирилизация’, декомунизирам – 

‘извършвам декомунизация’, индексирам – ‘извършвам индексация’. 

В РНД са включени и 30 съществителни имена с наставка -не, които не се 

съотнасят с глаголи, но означават действия. Част от тях са словообразувателно и 

семантично мотивирани от съществителни имена: брокериране – брокер, акциониране – 

акционер; от процесуални същ. на -инг: буккросване – буккросинг, микроблогиране – 

микроблогинг; от процесуални същ. на -ция: анклавизиране – анклавизация, 

делокализиране – делокализация, макдоналдизиране – макдоналдизация. Това явление е 

известно и се разглежда като отдалечаване и откъсване на имената за действия и за 

процеси от парадигмата на глагола и като промяна в посоката на семантичната 

мотивираност: дъждуване – от дъжд, хибридизация – от хибрид, а не от *дъждувам, 

*хибридизирам (Балтова, 1986). 

Друга част от имената на -не са композитуми: европрисъединяване, 

екозамърсяване, мултинационализиране, медиапланиране, метатърсене, супертърсене, 



сублицензиране, фотостареене, видеофилмиране, eнергоспестяване, земеразделяне, 

самоситуиране, урнополагане, цветопредаване. 

В заключение ще изведем изводите от направеното проучване: 

 От новите думи в българския език само 7 % са нови глаголи. 

 Словообразуването на нови глаголи е три пъти по-силно изразено от 

полисемантизирането на познатите глаголи. 

 Най-много нови глаголи (около 1/3) се използват в областта на 

компютърните и информационните технологии. 

 Голяма част от новите глаголи са словообразувателно и семантично 

мотивирани от процесуални съществителни имена. 

 В българския език има процесуални съществителни имена, които не са 

отглаголни, а отименни или композитуми. 
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