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РЕЗЮМЕТА 

на трудовете на гл.ас. д-р Милен Томов, 

представени за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Български 

език“, обявен за нуждите на Секцията за съвременен български език при 

Института за български език „Прф. Л. Андрейчин“ в ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г. 

 

 

І. ТЕОРИЯ НА КНИЖОВНИТЕ ЕЗИЦИ И НА ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА 

 (I.2.) Томов, М. Теорията на езиковата култура в научноисторическа и 

методологична перспектива. Студия в две части.  

Ч. 1. – Български език, 2013. № 1, с. 7–29; ISSN 0005-4283.  

Ч. 2. – Български език, 2013. № 2, с. 7–26. ISSN 0005-4283.  

 

 В студията се разкриват основните характеристики на теорията на езиковата 

култура, като се описва нейнана история и съвременно състояние. В основата на работата 

стои идеята, че ситуацията, в която трябва да функционира тази теория днес, е съвсем 

различна от ситуацията, в която тя е създадена и развивана. Затова концептуалните 

проблеми и методите се разглеждат и дискутират с цел да се предложат някои идеи за 

по-адекватна съвременна теория на езиковата култура, съобразена с днешната езикова 

ситуация и с променящия се научен контекст в системата на хуманитарното знание. Въз 

основа на днешното състояние на теорията за езиковата култура се правят предложения 

за актуализиране, уточняване и разграничаване на някои теоретични понятия, с които се 

борави в нея. 

В първата част на студията се проследява подробно произходът и развитието на 

теорията на езиковата култура, описани са и са анализирани Общите принципи на 

езиковата култура в теорията на Пражката школа, развитието на теорията след Втората 

световна война, както и нейния по-късен етап (60-те години на ХХ в.). След това е 

представена разработката на проблемите на езиковата култура в руското езикознание и 

в немскоезичното научно пространство. Проследяват се опитите за създаване на научна 

теория за книжовните езици у нас (от М. Дринов до днес). Изложени са най-новите 

подходи към разработката на проблемите за нормативността и кодификацията и 

различните погледи към ситуацията на езиковата култура. Съществено затруднение за 

ефективността на днешната теория на езиковата култура е, че разбирането за езикова 

култура може да свързва с различни аспекти: с езика като средство (в инидивидуалната 

езикова практика с цел успешна комуникация), с езика като цел (тоест с езиковата 

система като обект на разработване, кодифициране и култивиране) или с езика като 

резултат (в смисъл на качество на продуцираните текстове). Установява се, че пред 

теорията на езиковата култура днес стоят най-вече два кръга от проблеми: един понятиен 

и един методологичен. Първият е, че в термина езикова култура не е еднозназначно 

изяснено нито понятието език, нито понятието култура. Към втората група проблеми 

спада въпросът за нормативността на езиковата култура, който е тясно свързан с 

понятието култура.  Това наложи да се определи точното съдържание на понятието 

езикова култура и да се установи мястото му в йерархията на останалите понятия, 

свързани с него, както и мястото на тези понятия едно спрямо друго. Като изход от така 

създалата се усложнена понятийна ситуация, която е описана подробно в студията, се 
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предлага под надредния термин езикова култура, отнасящ се до научно-приложната 

дисциплина в нормативистичен смисъл, да се разграничават терминологично две 

отделни понятия: едното, свързано с нормативната система на книжовния език, т.е. 

езиковата култура със значение ’култивиране на езика‘, и друго – свързано с езиковата 

практика със значение ’култивиране на речта‛ (срв. в текста т. 2 и 4). Запазването на 

термина езикова култура в такъв широк смисъл е необходимо, за да се съхрани и 

сигнализира връзката с досегашните изследвания и материали по езикова култура. По-

нататък намирам за целесъобразно да се прокарва и спазва последователно разликата 

между езиковата култура като научноприложна дейност и културата 

(култивираността, обработеността)  на езика като цел на тази дейност и като резултат от 

нея (срв. точки  5 и 1 в текста), от една страна, и разликата между езиковата култура 

като научноприложна дейност и речевата култура също като цел и резултат от тази 

дейност (съответно т.  5 и 3 от текста). Така понятието езикова култура се съотнася с 

теорията на езиковата култура като наука, а за разлика от него речевата култура – с 

индивидуалните езикови умения на говорещите, т.е. с езиковата „културност“ на 

говорещия. Следователно днес във връзка с традиционно разпространеното разбиране, 

че езиковата култура се основава на позитивно оценяваното равнище както на 

книжовноезиковата система, така и на езиковата практика, под езикова култура следва 

да се разбират всички теоретични и практически мерки и дейности, които водят към 

културата (обработеността) на езика и към речевата култура или ги затвърждават, т.е. 

обработеността на езика и речевата култура са целите, а езиковата култура е пътят към 

тяхното постигане (вж. фигура 1 в текста). По този начин се внася терминологична 

яснота: от езиковата култура като научно-приложна дейност се разграничава културата 

на езика в смисъл на култивираност и обработеност (неговата кодификация и 

комуникативен потенциал), от една страна, и речевата култура (заедно с 

комуникативната култура или комуникативната компетентност), от друга страна. Както 

се вижда от фигура 1 в текста, приема се, че между културата на езика и речевата култура 

съществува взаимна зависимост. 

Във втората част на работата по-подробно се разглежда същността на езиковата 

култура въз основа на поятийното ограничаване в първата част, като се изяснявят 

понятията език и култура, влизащи в състава на термина езикова култура. Съдържанието 

на понятието култура е определено не само като извършване на определени промени в 

езика, а също и като поддържане на езика в такова състояние, което да осигури нормална 

и адекватна комуникация. Съдържанието на думата език в израза езикова култура се 

разкрива чрез обвързаността на езиковата култура с отделните езикови разновидности. 

По отношение на културата на езика (на неговата обработеност, култивираност) 

езиковата култура по традиция е насочена към нормите на книжовната (стандартната) 

разновидност. От друга страна, по отношение на речевата култура езиковата култура се 

отнася едновременно до два аспекта: 1) до речта (говоренето) в смисъл на идиолекта на 

дадено лице, което в зависимост от своята социализация и образование владее различни 

езикови разновидности по съвсем индивидуален начин и в напълно индивидуална 

комбинация, което притежава индивидуални знания за езиковите норми и борави по 

различен начин с тях, и 2) до речта (говоренето) в смисъл на конкретно реализираната 

езикова употреба в дадена комуникативна ситуация. 

Като важен проблем на езиковата култура, на който досега не е обръщано 

внимание, е изведена типологията на текстовете, с които се работи: нормативни и 

дескриптивни. Към нормативните текстове се отнасят кодифициращите (или 

регламентиращите) документи – речници, граматики и т.н., както и различни видове 

инструктивни текстове (езикови бележки, писмени и устни езикови справки и 
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консултации, отговори на езикови въпроси и под.), а към дескриптивните – описанието 

на самата тази теория, описанието на теоретичните методи, принципи и критерии, 

прилагани в езиковата култура, както и описанието на състоянието на самата езикова 

култура в исторически и съвременен план. Освен типологията на текстовете са 

разграничени и различните възможни изходни позици, чрез които функционира теорията 

на езиковата култура: 1) разбиране за езиковата култура, което се основава на 

схващането, че езикът не е първично средство за комуникация, а атрибутивен за 

езиковата общност духовен продукт, културна и историческа ценност (съхраняването и 

опазването на този продукт следователно изисква полагане на съответните грижи); 2) 

ориентираност на езиковата култура към езика на отделния говорещ, при която, за 

разлика от предишното консервативно разбиране, на първо място стои ролята на езика 

като комуникативно средство; 3) езикова култура под влиянието на 

инструменталистичното разбиране за езика, която е подчинена на отделния говорещ, за 

да осигури възможно най-безпрепятствено протичаща комуникация. Разграничават се и 

етапите на езикова култура в исторически план: 1) култивиране на дадена предварително 

избрана езикова разновидност с цел формиране на полифункционален книжовен език; 2) 

култивиране на вече оформен (развит) книжовен език.  

Като неприемлива за съременната езикова ситуация е определена тезата за 

функционалната универсалност на книжовния език, а по отношение на 

кодификаторската практика функционалният критерий беше определен като 

недостатъчно ефективен, което изисква прилагането му в комбинация с другите 

критерии за установяване на нормативност.  

В студията се поставят на разглеждане и някои по-конкретни теоретично-

методологични и практически проблеми, като връзката на езиковата култура с езиковата 

критика, отношението на езиковата култура към съвременните развойни процеси в езика 

(оценявани често като „криза на езика“), научнотеоретичните основи на езиковото 

консултиране. Формулират се най-общи теоретични принципи за езиковото 

консултиране. Прави се предложение за преодоляване на ограниченото схващане за 

езикова грешка и преждевременното отричане на иновативните езикови явления. 

Обосновава се необходимостта от дистанциране от предишната консервативна, 

отбранително-пуристична и националноромантична езикова култура и създаване на 

предпоставки за адекватна комуникация не само на национално, а и на международно 

равнище. В студията се набелязват важни бъдещи задачи пред  езиковата култура: 

изяснавяне на типологията на носителя на езика и по-специално въпросът как всъщност 

членовете на дадена езикова общност се отнасят към своя език; изясняването на 

причините за разминаването на кодификацията с реалното положение в езиковия узус по 

отношение на някои пунктове от книжовната нормативната система, като се изследват 

специално онези конкретни препоръки и решения, при които езиковият развой е довел 

до различен от очаквания резултат; сравнително изследване на различни национални 

модели на езикова култура и сравнителното изучаване на теоретичните концепции за 

научно влияние върху езика на съвременните и предишните езиковедски поколения с 

оглед на приемствеността между тях; обединяване на резултатите от различните частни 

езиковедски дисциплини. Набелязан е потенциалът на езиковата култура за очертаване 

на перспективите за езиковата политика. 

 

(ІV.8) Томов, М. Върху някои аспекти в теорията на езиковата кулутура. – 

Български език, 2007, № 4, с. 70 – 77. ISSN 0005-4283. 
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В този текст, породен от виждането за актуалността на проблематиката на 

езиковата култура като приложна езиковедска дисциплина, се поставя за разглеждане 

принципът за комуникативна целесъобразност, свързан с функционалното осмисляне на 

езиковата култура и и свързаните с нея практически проблеми на кодификацията. 

Отстоява се тезата, че днешната езикова политика, която отчита сложния и противоречив 

характер на нормите на книжовния език и която се стреми към сближаването на научните 

и предписващите аспекти, като по този начин придобива прогнозиращ характер, трябва 

да включва широко принципът за комуникативна целесъобразност при кодификацията 

на конкуриращите се варианти на нормата. Когато разрешават теоретичните и 

практическите въпроси на кодификацията, езиковедите трябва да отчитат 

функционалността на съвременния книжовен език, на неговата структура и на 

конкретната езикова единица. Дадена форма трябва да носи  информацията, която 

говорещите и пишещите искат да предадат с желаната степен на точност. Принципът за 

комуникативна целесъобразност следователно е доста съществен  в езиковата култура, 

тъй като езикът е преди всичко средство за общуване, а всяко изказване в общуването е 

целенасочено.  

 

(V.6) Томов, М. Българската реч във фокуса на езиковата критика. – 

Българска реч, 2016, № 1, с. 13 – 17. ISSN: 1310-733X. 

 

В доклада се дискутира явлението езикова критика, което представлява оценка на 

определени езикови явления и форми на общуване. Очертани са разликите между 

професионалното и непрофесионалното критично отношение към езика: при 

лингвистичната езикова критика съжденията се обосновават с научна аргументация, 

докато при непрофесионалната езикова критика изказваните мнения почиват предимно 

на романтично или емоционално отношение към езика (нерядко породено от 

патриотични чувства) или на ценностни нагласи към него. Разкрито е двупосочното 

отношение между езиковата култура и езиковата критика: езиковата кртика представлява 

едновременно и предпоставка за езиковата култура като форма на въздействие върху 

езика, и резултат от нея. Обръща се внимание на цикличността в появата на 

езиковокритични настроения в зависимост от общественополитически и 

националнокултурни фактори. Най-общо обект на днешната езикова критика е езикът на 

младото поколение, езикът на медиите и езикът на политиците. В заключението се 

потвърждава необходимостта от промяна в оценката на езиковата практика, съобразена 

с днешното модернизирано и глобализиращо се общество: не забранителния и 

принудителния, а обяснително-препоръчителния и позитивния тон на езиковата критика, 

което от своя страна предполага и засиленото използване на диалогични за сметка на 

монологични форми на езикова култура. Като добра възможност за успешна дейност на 

езиковата култура се визира формирането на способности у говорещия да избира сам – 

но осъзнато и с лична отговорност – собствената си езикова практика, като се поддържа 

у него доверие в добрата речева (комуникативна) култура и най-вече убеждение в 

личната изгода и обществената полза от нея. 
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(V.9) Томов, М. Кризата в езика – реалност или предубеждение. – В: Трети 

международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български 

език“. Подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, 

менталност“. София, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, 23 – 28. ISBN 978-

954-07-3833-8. 

 

Този текст има за цел да открои  един частен проблем, свързан с теорията на 

езиковата култура. Напоследък езиковите промени се възприемат от езиковата общност, 

а дори и от някои езиковеди като криза или упадък на езика. Във връзка с това се 

използват такива отрицателни понятия, като обедняване, разруха, замърсяване, 

деградация, оварваряване, като се имат предвид всички езикови промени, които се 

осъзнават както от специалистите, така и от  неспециалистите. Поради активното 

навлизане на чужди думи в езика например у възрастното поколение се появява 

усещането, че младите хора са предатели на своя език – становище,  което е следствие от 

постоянния конфликт между поколенията. Това явление може да се определи и като 

своего рода „интелектуален консерватизъм“. Чувствителността към езиковите 

изменения, породени от промените в съвременния свят изобщо, често води до 

емоционално отношение към състоянието на самия език, изпълнено понякога, с краен 

негативизъм, и до усещането за езикова криза като част от общата световна духовна и 

ценностна криза. Въз основа на системни наблюдения върху езикови дискусии се 

установява, че участниците определят медиите като колективен виновник за 

занемаряването на българския език. Пред теорията на езиковата култура възниква 

въпросът по какъв начин да се обясни на общността от неспециалисти феноменът език и 

явлението езикова промяна. Тя трябва да се разкрие като един универсален и непрекъснат 

процес, на който са подложени всички живи езици. Тази езикова промяна е резултат 

преди всичко от активните междуезикови контакти, които от своя страна я ускоряват. 

Набелязват се перспективите за езиковедската работа, които произтичат от така 

очертаното предубедено „усещане за езикова криза“. Изводът, който се прави, е, че 

езиковата норма съответно трябва да бъде модифицирана по такъв начин, че езиковото 

изменение да се възприема нормално от езиковата общност и, доколкото е възможно (тъй 

като носителите на езика все пак имат право да критикуват), да не се усеща като езикова 

криза. 

 

ІІ. ТЕОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВОПИС. ПРАВОПИСНАТА НОРМА И 

НЕЙНАТА КОДИФИКАЦИЯ 

 

(ІV.3.) Томов, М. За системноезиковата адекватност на съвременния 

български правопис. – Български език, 2015, № 1, 7 –18. ISSN 0005-4283. 

 

В статията се разглежда системноезиковата адекватност на българския правопис, 

която се изразява в неговото съответствие с вътрешните закони на развитието на езика, 

с нормативните особености на отделните равнища на езиковата система и на техните 

отделни структурни звена, с активните процеси в областта на граматиката, семантиката, 

словообразуването, словоупотребата и т. н., като едновременно се изпълнява 

изискването за единство, последователност, системност и еднозначност при писменото 

отразяване на определени единици от езиковата система. В този модел за описание 

правописът се разглежда като вътрешно организирана система, отговаряща на 
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структурните закономерности и зависимости в езика като цяло. Отчита се 

непрекъснатото движение и развитие на езика, което представлява обективна причина за 

неизбежното и естествено съществуване на вариантност в писмената форма на речта. 

Една от основните специфики на правописната норма е стремежът към запазването на 

морфологичното, словообразувателното и формообразувателното единство в писането 

на думите. В пряка зависимост от това е привеждането на писмените форми на думите 

към съществуващите в езика парадигматични модели. В съответствие с езиковата 

система отделните елементи на правописната норма не представляват сами по себе си 

изолирани и механично комбинирани факти, а образуват различни обобщени единства – 

еднородни или подобни и непротиворечиви в едно или друго отношение групи или 

редове, които осигуряват системната устойчивост и единство на графично равнище. 

Езиковата система с всички нейни равнища намира графичен израз в правописа чрез 

действието на съответните правописни принципи, за което са посочени многобройни 

примери.  

Направена е констатацията, че правописната норма има комплексен характер и 

макар да проявява известна автономност (при графичното равнище извън пределите на 

нормата стои онова, което противоречи на правописните правила), съвременният 

български правопис осигурява в напълно достатъчна степен графично проявление на 

всички онези езикови елементи, които са в състояние пълноценно да обслужват 

обществената комуникация. 

 

 

(ІV.5.) Томов, М. Рационалният правопис като кодификаторски проблем. – 

Български език, 2012, № 1, с. 7 – 16. ISSN 0005-4283. 

 

В статията се разглеждат процесите на кодификация на правописната норма, 

които имат за цел постигането на възможно най-висока степен на рационалност и 

ефективност на правописа. Показва се, че рационалният правопис трябва да отговаря на 

няколко основни изисквания: да бъде научно (лингвистично) издържан, практичен, 

социално приемлив и лесен за усвояване, годен за междуезиков трансфер и за електронна 

комуникация. Това се постига чрез осигуряване на непрекъснатост в писмената 

традиция, чрез поддържане на вариантността на правописната норма посредством 

допускане на дублетност, чрез спазването на съответните правописни принципи, които 

осигуряват графичната репрезентация на езика. Подчертава се освен това 

необходимостта от съчетаването на фонографията със семасиографията. От осоена 

важност е изборът на ефективни конвенции за предаване на думи  от чужди езици 

(особено транскрипция на собствени имена) в приемащия език, както и изработването на 

адекватна система за транслитерация на думи или текстове от свой на чужд език при 

езици, ползващи различни писмени системи. Във връзка с функционирането на елементи 

от други писмени системи (напр. букви от латинска азбука в кирилски графичен 

контекст) е необходимо да се търсят начини за поддържане на баланса между 

съвременните световни езикови тенденции (особено влиянието на английския език и 

правопис) и националната езикова идентичност. За рационалния правопис е от значение 

и оптимизирането на правописните правила, както и адекватното отразяване на 

книжовната лексика в правописния речник. Изводите са, че всички тези изисквания, на 

които трябва да отговаря рационалният правопис – както лингвистични, така и 

екстралингвистични, трябва да бъдат не само вземани под внимание, но и внимателно 

балансирани, тъй като те нерядко влизат в противоворечие един с друг. 
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(ІV.4.) Томов, М. За фактора традиция при кодификацията на правописната 

норма. – Български език, 2013, № 4, 13 – 22. ISSN 0005-4283. 

 

В статията се разглежда действието на фактора традиция като обективизиращ 

критерий за установяване на нормативността на езиковите варианти при кодификацията 

на правописната норма. Въз основа на материал от правописния проект на 

Филологическата комисия (1983 г.) и от правописните дискусии през втората половина 

на ХХ век се показва непрекъснатостта в прилагането на традиционно-историческия 

критерий при кодификацията на правописната норма и взаимодействието му с 

останалите критерии и принципи на кодификация. Доказва се, че факторите езикова 

употреба и езикова традиция продължават да имат решаващо значение и днес, когато се 

променят методите на лингвистичните изследвания, а както изглежда, ще запазят своето 

значение и за в бъдеще. Очертава се необходимостта при нормализаторската дейност 

комплексно да се съчетава наблюдението на съвременното състояние на книжовния език 

с неговото минало, като се имат предвид и екстралингвистичните фактори, чието 

въздействие върху речевата практика е било значително. Ето защо важен елемент на 

общата оценка на нормата представлява тезата относно непрекъснатостта на 

нормализационните процеси, която се опира на идеята за континуитета в развитието на 

езика в структурен (промените в структурната организация), в нормативен (промените в 

традиционните форми на реализация на структурата) и във функционален (промените в 

обществените функции на книжовния език) аспект. Отчитането на традиционно-

историческите фактори обаче не бива да се схваща като неизменчивост и скованост на 

книжовноезиковите норми, а трябва да се разбира като целесъобразно поддържане на 

развитието в смисъл на оптимално осъществяване на функциите, които осигуряват 

непрекъснатостта на писмената традиция. 

 

 

(ІV.6.) Томов, М. Любомир Андрейчин и теоретичните проблеми на 

българския правопис. – В: С почит към учителя и ревнителя на родния език [Л. 

Андрейчин]. Български език, 2010, прил., с. 54 – 63. ISSN 0005-4283. 

 

В исторически аспект са разгледани теоретичните и практическите въпроси на 

българския правопис като една от централните области в научното творчество на проф. 

Л. Андрейчин. Разкрива се отношението на учения към  процесите на умишлена намеса 

в правописа, становищата му относно усъвършенстването и придаването на съвременен 

облик на правописа, необходимостта от ясен теоретичен поглед върху спецификата на 

езиковите явления и от реално отношение към конкретните проблеми. С оглед на 

приемствеността в кодификацията на правописната норма  се акцентира върху 

вижданията му за приемственост и съобразяване с традицията, преодоляването на 

субективизма като фактор при вземането на решения, разграничаването между правопис 

и език, улесняването на пълното, максимално лесното и правилното смислово 

възприемане на писмения текст. Като важни от методологична гледна точка се оценяват 

схващанията на езиковеда за основните функции и цели на правописната система: 

осигуряване на яснота и удобство в писмената практика. Особено значение се отдава на 

единния правопис, съответстващ на книжовния, а не на диалектния изговор. Валидни и 

днес са постулатите за избягване на чувствителни изменения и резки промени в 

правописа, за съобразяването с развойните тенденции на езиковата практика, за 

съчетаването на различните правописни принципи в зависимост от особеностите на 
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фонетичната и граматичната система на езика, както и в зависимост от особеностите и 

целесъобразността на наследената писмена традиция. 

 

(V.5.) Томов, М. Функционални и структурни особености на правописния 

речник. – В: Лексикографията в началото на XXI в. Сборник с доклади от 

Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 

октомври 2015 г., Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 103-109. ISBN:978-

954-322-875-1. 
 

Тъй като кодификацията на правописната норма е тясно свързана с правописния 

речник като основен нормативен документ с предписващ характер, това ни мотивира да 

се разкрият специално неговите функции и структурата, чрез която те се осъществяват.  

У нас правописният речник има вече дълга традиция и в публичното пространство 

се смята за обществено значим езиков справочник с нормативен характер, т.е. на преден 

план излиза кодифициращата му функция. Тази функция храктеризира речника най 

напред с нормативност, а след това и с високата степен на договореност или 

конвенционалност, присъща на правописната норма, а не на последно място и с висока 

степен на  информативност. Основната цел на правописния речник е да даде под формата 

на правила системно описание на книжовноезиковите норми на графично равнище, а в 

словника да илюстрира тези правила чрез определен набор от думи. Поради това почти 

във всеки съвременен правописен речник присъстват най-общо две основни 

макроструктурни части – уводна, която представя  под някаква форма правописните  

правила, и словникова част. Макроструктурата на речника е представена от неречникова 

или уводна част и словник, евентуално и част с приложения. Микроструктурата е 

представена с основна единица правило в уводната част, и речникова статия в 

словниковата част. Двете микроструктурни единици и техните функционални части 

(заглавка, парадигма) са описани подробно в доклада. Илюстрира се лексикографското 

представяне на дублетността, метаезиковите бележки, системата от препратки, 

отразяването на омонимията. Засяга се въпросът за пълнотата на правописната 

кодификация, която се релизира предимно чрез обема и състава на правописния речник. 

Функцията на правописния речник да бъде съвременен справочник налага известна 

степен на оперативност спрямо новата лексика. Като основен принцип при 

осъвременяването на словника на правописния речник се определя включването на думи 

от най-актуалните съвременни сфери на общественото развитие. 

 

 

(V.4.) Томов, М. Лексикографска репрезентация на правописната норма. – В: 

Международна научна конференция „Славянската лексикография в началото на 

ХХІ век“ (Прага, 20 – 22 април 2016 г.).  

 

Докладът продължава и надгражда темата за структурата на правописния речник, 

чрез която се осъществява лексикографската репрезентация на правописната норма. 

Наблюденията и изводите се базират върху спецификата на академичните правописни 

речници в българската лексикографска традиция като част и от общата славянска 

традиция. Като причината правописният речник да продължава да съществува и досега 

като самостоятелен вид речник паралелно с тълковните и другите видове речници се 

изтъква неговата специфика на справочник с изрично нормативен характер. Това 

положение има своята екстралингвистична основа – официалният характер на 
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правописния речник е регламентиран по административен, а някъде и по законодателен 

път, или пък в други случаи речникът е придобил висок обществен авторитет, подкрепен 

от дългогодишно съществуване, от стабилна традиция и от институционален престиж.  

С  помощта на примери са описани лексикографските приниципи, прилагани в 

правописния речник – принципът на подразбирането при липса на правописна особеност 

и принципът за икономия и лаконичност, които действат на различни описателни равнища в 

речника.  Правят се съпоставки с правописни речници на други езици (чешки, немски).  
Правописният речник е характеризиран като пресечна точка между правописната норма 

и езиковите норми, както и между лексикографията и нормативното езикознание. 

 

 

III. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВОПИС И НА КНИЖОВНОЕЗИКОВОТО 

УСТРОЙСТВО НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК   

 

(I.4) Томов, М. Правописната теория в списание „Български преглед“. – В: 

Българите, книжовността, езикът. ХІХ – ХХ век. [Сб. студии]. София: ИК ЕМАС, 

2008, с. 321 – 339. ISBN 978-954-357-163-1. 

 

Идеята на изследването е да се представи теоретичната концепция за кодификацията 

на българската правописна норма и възгледите за книжовния език на българските езиковеди, 

които са включени в състава на първата правописна комисия след Освобождението (1893). 

За постигането на тази цел отделните правописни норми тук са взети предвид само 

дотолкова, доколкото в тях намират отражение едни или други теоретични схващания.  

В новата историческата и политическата ситуация след Освобождението в България, 

при съществуването вече на самостоятелна държава, българското общество е изправено 

пред необходимостта от намиране на начини за организирано провеждане на езикова 

политика и за институционализирането ѝ. Тази необходимост възниква в резултат от 

осъзнаването на престижа на книжовния език като неотменим и задължителен атрибут не 

само на нацията, но вече и на държавата. След Освобождението настъпва важният момент, 

в който решаването на въпросите, свързани с книжовния език, от ръцете на възрожденските 

духовни лица, писатели и книжовници преминава в ръцете на представителите на младото 

българското езикознание – Любомир Милетич, Александър Теодоров-Балан, Беньо Цонев и 

др. Тук естествено се проявява нуждата от теория, без която е невъзможно провеждането на 

адекватна езикова политика и кодификация на книжовните норми. Първата правописна 

комисия публикува своя проект за български правопис в новооснованото списание 

“Български преглед”, издавано от дружеството “Общ труд” през 1893–1900 г. в София, което 

се превръща във форум за обсъждане и разясняване на българския правописен въпрос. Целта 

на правописната реформа, която се провежда чрез списанието, е въз основа на едно умерено 

фонетично начало да се отстранят непоследователностите в тогавашния правопис. Важен 

момент в правописната теория на езиковедите е становището, че основен регулатив при 

решаването на правописните въпроси трябва да бъдат не диалектите, а установеното вече 

като норма книжовно произношение. При преценката на правописните норми се привличат 

данни не от диалектите, а от от езика на книжнината - периодичния печат и други писмени 

(художествени, но и нехудожествени) източници. Към източниците за нормативност се 

прилага и изискването за качество на образците, прибягва и до речта на образованата част 

от носителите на езика като източник на книжовна нормативност. Провежда се 
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необходимото разграничение между правопис и език, отчита се спецификата на 

отношението между устната и писмената форма на езика и връзката между тях. Степента на 

употреба и установеността в практиката са едни от основните принципни положения, по 

които се ръководят членовете на правописната комисия. Налага се изискването за 

съвременност на нормата, прилагат се и количествени критерии. Положителна оценка 

получават формите, които са в съгласие с актуалната структура на българския език, като се 

взема под внимание и традицията, но българската (и славянската), а не чуждата. 

Направеното изследване доказва, че учените езиковеди оставят след себе си 

формулирана система от научнообосновани критерии за кодификация на правописната 

норма на един вече оформен в основни линии книжовен език, като се забелязва стремеж за 

съобразяване със социолингвистични фактори. Отсъства характерното за Възраждането 

съпоставяне с черковнославянския език, естетическият критерий и емоционалното и 

романтично отношение към езика са сведени до минимум. Появата на такъв научен фактор 

в езиковата ситуация обуславя възникването на опозицията специалисти/неспециалисти. 

Правописната комисия от 1893 г. изиграва важна роля в процеса на изграждане на 

национална теория на книжовния език и правопис. В представения правописен проект са 

отразени особеностите и са защитени достойнствата на един общ, наддиалектен национален 

книжовен език. 

 

(І.3.) Томов, М. Принципи за езиково планиране на първата българска 

правописна комисия (1893 г.). – В: От любословие към езикознание. [Сб. 

студии]. Прил. на сп. Български език, 2011, с. 80-108. ISSN 0005-4283. 

 

В тази студия се разглеждат принципите за кодификация на правописната норма, 

приложени в правописния проект на първата българска правописна комисия след 

Освобождението, който е публикуван в списание “Български преглед”, издавано от 

дружество “Общ труд” през 1893–1900 г. в София.  Вниманието е насочено към 

нормализационния етап на кодификацията на правописните явления, които са 

установени като нормативни при предходния, регистрационен етап, чрез определяне на 

източниците за установяване на книжовната нормативност и чрез установяването и 

прилагането на определени критерии (описани в предходната студия). 

Очертани са четири групи принципи за езиково планиране, от които се ръководят 

членовете на Правописната комисия: 1) принципи, ориентирани към умишлената 

езиковедска намеса в правописа; 2) принципи, ориентирани към книжовноезиковата 

нормативност; 3) принципи, свързани с книжовноезиковата практика; 4) принципи, 

свързани със спецификата на правописната норма.  

При обосноваването на своите становища и решения езиковедите отстояват 

необходимостта от строго научен подход към правописа, който има „академично 

естество“. Дава се предимство именно на онези положения, които имат обективна научна 

стойност и които са оправдани и мотивирани от съвременна теоретична гледна точка. 

Изпъква концепцията за колективно разрешаване на правописните проблеми като ключ 

към преодоляването на субективността и търсенето на консенсус в езиковото планиране. 

Така се очертава становището за реално отношение към конкретните проблеми, за 

разумност, целесъобразност и основателност на вземаните решения. Основните 

принципи, ориентирани към книжовноезиковата нормативност, са постигане на 

нормативно единство и стабиност в книжовния език, които се свързват с изискването за 

задължителност на книжовните норми, особено в училищата. Езиковедите обосновават 
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необходимостта от запазването на дублетите, а принципът за стабилност на 

правописната норма води езиковедите до идеята за избягване на чувствителни и резки 

изменения, както и на чести промени в правописа. Принципът за функционална 

диференциация на нормата се изразява в стремежа към диференциране на нормативните 

варианти по сфери на употреба. Прокарва се принципът за съвременност и 

перспектовност на правописната норма. 

Един от водещите принципи на езиковото планиране, свързан с книжовниезиковата 

практика, е  демократизацията, като се отчита връзката на правописа с грамотността и 

езиковата култура. Принципът за демократизация логически води до необходимостта от 

прокарването на принципа за привеждане на правописа в съответствие с устната 

(говоримата) реч и до необходимостта от обосноваването и прилагането на фонетичния 

правописен принцип при определянето на състава на азбуката. Принципът за 

системноезикова адекватност на нормата изразява стремежа към достигане на по-голяма 

системност, единство, еднородност и последователност както на езиково, така и на 

графично равнище.Ппри спазването на принципа за системноезикова адекватност се 

стига до теоретичната позиция за изграждане на правописа не само върху фонетичния, 

но и върху други, спомагателни правописни принципи, какъвто е морфологичният 

принцип. Специално внимание се обръща на подхода за избягване на графична 

(системна) многозначност. Важна страна на правописната теория, прилагана от 

Филологическата комисия, е обосноваването на принципа на аналогията. което се 

обяснява с влиянието на господстващото по онова време в езикознанието 

младограматическо направление.  

Така изследването разкрива участието на първите представители на българското 

езикознание в процесите не само на изграждане на книжовния език, но и на формиране 

на науката за него както в нейните теоретични, така и в нейните практически области в 

периода след Освобождението, като се формулират научнообосновани теоретични 

принципи за езиково планиране в областта на българския книжовен език и в частност на 

българския правопис, които се отличават с вътрешно концептуално единство. Комисията 

отстоява принципите на един научнообоснован,  демократичен и практичен правопис, 

който да е максимално системен, устойчив и в съгласие с единния и вече относително 

установен книжовен език. Особено важен е изводът, че чрез дейността на езиковедите от 

Филологическата комисия научни принципи, които са прилагани последователно в 

диахронното изучаване на езика и поради това са типични за него, се привличат и по 

отношение на синхронията на езика, и то тъкмо в такава практическо-приложна област, 

каквато е езиковото планиране. 

 

(V.8) Томов, М. Приносът на Л. Милетич за формиране на правописна теория у 

нас. – Исторически преглед, 2013, № 3 – 4, 100 – 108. ISSN 0323-9748. 

Целта на доклада е да се хвърли отделен поглед върху научните схващания на Л. 

Милетич за езиково планиране в областта на правописа, както и да се разкрият позициите 

му по отношение на правописните проблеми и теоретичната му концепция за тяхното 

разрешаване. Въз основа на анализ на  програмната статия в първата книжка на списание 

„Български преглед“ (1893 г.), която носи заглавие „Нашата правописна реформа“, се 

очертава индивидуалният принос на учения във формирането на правописна теория в 

българското езикознание. Потвърждават се изводите, направени във връзка с 
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проучването на принципите за езиково планиране на първата българска правописна 

комисия.  

 

ІV. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ЕЗИКОВОТО КОНСУЛТИРАНЕ 

 
(V.7.) Томов, М. Езиковото консултиране: езикова култура „при поискване“. 

– В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с 

доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от 

създаването на специалност Славянска филология (Благоевград, 16-18 октомври 

2014 г.). Благоевград, УИ Неофит Рилски, 2015, с. 534 – 538. ISBN: 978-954-680-

976-6. 

 
Като се изхожда от потребностите, нагласите и мотивите на търсещите 

професинална езиковедска помощ, въз основа на опита в работата на Службата за 

езикови справки и консултации към Института за български език в този текст се 

формулират конкретни теоретично-методологични основи и принципи на научната 

езиковоконсултантска дейност като съвременна форма на езикова култура. 

Езиковото консултиране се определя като точка на пресичане между науката и 

обществото, като средство за комуникация между езиковедите и езиковата общност. 

Езиковото консултиране се дефинира като  практическа и ориентирана директно към 

адресата форма на езиковата култура, която представлява оказване на помощ или 

указание за действие с оглед на конкретна комуникативна ситуация в рамките на даден 

език.  Спецификата на езиковата консултация (или справка) като форма на езикова 

култура е, че тук инициативата е обратна: не на езиковеда (информиращия), а на 

потребителя (информирания). Резултатът от запитването представлява решение на даден 

проблем от лицето, извършващо консултацията. 

Езиковото консултиране е определено като важна работна област за езиковедите, 

като осигурява един обширен корпус, който дава възможност за научни изследвания, тъй 

като  чрез регистрираните емпирични данни  може да се наблюдават промените в 

езиковите норми и нагласите на говорещите към тях, както и проблемите на 

езиковокомуникативно равнище. 

Формулират се теоретично-методологичните принципи и основи на научната 

езиковоконсултантска дейност: прилагане на дескриптивен и прескриптивен подход, 

владеене на широкия спектър от еднозначния отговор до препоръката; изтъкване на 

разликата между потенциално възможните и реално употребяваните в речта форми, 

обръщане на вниманието върху възможността за конкуренция на форми в нормативната 

система; изтъкване на нормативните разлики между различните функционални стилове 

и регистри; предоставяне на диференцирани гледни точки и по-широка историческа 

перспектива, избягване на емоционално-естетическите преценки; разясняване на 

логиката на езиковото развитие, като се отхвърлят изопачените представи за езиковия 

упадък или езикова криза; признаване правото на носителите на езика да не приемат и да 

критикуват даден езиков феномен. 
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(V.1.) Томов, М. Езиковата култура в режим на диалог. – В: Доклади от 

Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. 

Л. Андрейчин”. (София, 15 – 16 май 2017 година). Ч. 1. София, Институт за 

български език, 2017, 43 – 46. ISBN: 978-954-92489-9-9. 

 
В този текст продължава концептуализирането на езиковото консултиране като 

специфична съвременна форма на езикова култура, като се съсредоточава върху 

абсолютно диалогичния режим, в който се осъществява тази научно-приложна дейност. 

Диалогичният режим осигурява максимално висока степен на оперативност, която е 

невъзможна при останалите форми на езикова култура (напр. езиковата бележка). Той е 

и надежден начин да се получи ценна обратна връзка относно удовлетвореността или 

неудовлетвореността на потребителя от решението на проблема. Това позволява 

езиковото консултиране да се разглежда като двупосочен процес на задоволяване на 

потребности, тъй като езиковедът е не по-малко заинтересован от успешното извършване 

на консултацията и от спечелването на потребителското доверие.  Специален акцент в 

публикацията е поставен върху институционализацията на езиковото консултиране, като 

се описват различните форми на дейност, осъществявани от Службата за езикови 

справки и консултации при Института за български език. Очертани са перспективите за 

модернизацията на езиковото консултиране в условията на развитие на 

информационните технологии чрез осигуряване на директен достъп до услугата в 

интернет посредством разработване на онлайн справочник за езикови справки, 

ориентиран към потребностите на широката публика и съответстващ по своето 

съдържание и организация на характера на запитванията и на обхвата на езиковата 

проблематика, която се проявява в постъпващите потребителски въпроси. 

 

 
(ІV.1) Томов, М. Въпросите към Службата за езикови справки и консултации 

като източник на информация за съвременната правописна норма и 

практика. – Български език, №, 3, 2016, с. 30-40. ISSN: 0005-4283. 

 

Анализите в тази статия се основават на изследване върху въпросите от областта на 

правописа, които постъпват в Службата за езикови справки и консултации. Чрез тяхното 

наблюдение за по-дълъг период от време се установява, че правописът е област, за която най-

често се търси специализирана езиковедска помощ, и че в тази област постоянно доминират едни 

и същи въпроси – най-вече относно употребата на главна и малка буква, разделното, слятото и 

полуслятото писане и пунктуацията. Установените при наблюдението на материала факти 

не съответстват на общоразпространеното предположение, че проблемите при слятото, 

полуслятото и разделното писане или при употребата на главни букви са нараснали в 

резултат на нови издания на правописния речник. Също толкова необосновано се оказва 

общоприетото становище, че допускането на дублети води до повече или по-малко 

колебания в писмената практика. Изводът, до който се достига, е, че състоянието на 

кодификацията неоснователно се надценява като причина за колебанията и 

несигурностите в правописната практика. Реалните причини в това отношение се търсят 

в няколко основни посоки: 1) в мотивацията на потребителите за търсене на 

специализирана езиковедска помощ, най-вече липсата на умения за адекватно прилагане 

на правилата в писмената практика и неосъзнаването на прагматичната стойност на 

правописа; 2) във функциите и принципните възможности на правописния речник като 

нормативен документ; 3) в самата специфика на правописната норма - сложността на 

отношението ѝ с отделните езикови равнища, високата ѝ степен на конвенционалност, 
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строга регламентираност (кодифицираност) и задължителност, поддържани 

допълнително от символната функция на книжовния език и от ценностната система на 

обществото. Самият процес на писане като „привеждане“ на езика от една специфична 

знакова форма – устната, в друга, различна като знакова проява форма – писмената, също 

създава повод колебанията относно правописа да стоят най-високо в скалата на 

запитванията. Направен е изводът, че колкото и подробни и изчерпателни да бъдат 

правописните правила и колкото и да се усъвършенства кодификацията на правописната 

норма, при наличието и на най-качественото езиково консултиране въпросите за 

правопис ще продължават да доминират сред останалите езикови въпроси и у носителите 

на езика ще продължи да съществува едно относително постоянно естествено съзнание 

за правописен проблем. 

 

(ІV.9.) Томов, М. Правописни колебания, отразени във въпросите към 

Служба “Езикови справки“. – Български език, 2006, № 3, с.10 – 20. ISSN 0005-4283. 

Статията е резултат от проучване върху данни от арихва на Службата за езикови 

справки и консултации, като целта е да се категоризират част от постъпилите  въпроси, 

предизвикани от затруднения при прилагането на правописни правила. Вниманието е 

насочено към правописните проблеми, свързани с отношението между звук и буква и с 

правописните принципи (така наречените по традиция правописно-правоговорни 

проблеми). Направено е заключение, че групата от въпроси, засягащи правописът на 

чуждите думи, е най-многобройна. Причините за нестабилност в писането на думите 

като цяло са комплексни и са свързани с различни фактори: фонетични, морфологични, 

лексико-семантични, словообразувателни, при което влияние оказват и 

хиперкоректността, ефектът от аналогията, родният диалект, както и несъответствието 

между фонемна и буквена структура на думата.  

 

(ІV.7) Uhlířová, L., M. Tomov. Jazykové poradenství v Bulharsku: blízké a odlišné 

zároveň. – Naše řeč (Praha), 91, 2008, № 4, р. 206 – 213. ISSN 0027-8203 (В 

съавторство с L. Uhlířová). 

 

Статията е резултат от изследванията по международния проект Българският и 

чешкият книжовен език в контекста на информационното общество. Извършен е 

сравнителен анализ на ситуацията на езиковото консултиране в България и Чехия и са 

установени приликите и разликите в двете страни. Анализирана е 

институционализацията на тази академична дейност, честотата на запитванията, 

различните канали за комуникация с езиковата общност и различните форми за 

осъществяване на езиковото консултиране, неговите теоретични и методологични 

основи. Установява се, че разликата при езиковото консултиране в двете институции – 

Института за български език и Института за чешки език – се състои най-вече в различния 

нормативен статут на предоставяните препоръки, дължащ се на обстоятелството, че 

Институтът за български език е официален кодификатор на книжовната норма и 

сътрудниците, поддържащи Службата за езикови справки са и автори на официалните 

правописни речници, докато Институтът за чешки език няма кодификаторски 

правомощия, но препоръките на неговата Служба за езикови съвети се ползват с висок 

обществен авторитет и по естествен начин се възприемат като меродавни от езиковата 
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общност. По този начин се установява, че високият авторитет на езиковедската наука е 

съществен фактор в езиковата култура като научноприложна дейност. 

 

(V.3). Чаралозова, К., М. Томов, Т. Александрова. Справочник „Езикови 

справки по интернет”. - В: Доклади от Международната юбилейна 

конференция на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“. (София, 15 

– 16 май 2017 година). Ч. 2. София, Институт за български език, 2017, 112 - 116.  

 В статията се обосновава необходимостта от създаване на онлайн справочник на 

Службата за езикови справки и консултации към Института за български език при БАН 

и се дава описание на структурата и функционалностите на справочника. При 

изработването на онлайн справочника се прилага строго научен подход, който 

предполага стриктното отчитане на езиковата справка като специфичен жанр в езиковата 

култура. Интернет справочникът за езикови справки е първият по рода си у нас 

академичен електронен езиков ресурс и притежава следните предимства: 

- Широк потребителски обхват: справочникът ще бъде на разположение на най-

широк кръг от носители на езика 

- Информационна надеждност: езиковата информация в онлайн справочника се 

представя от гледна точка на действащата кодификация, което предполага нейния 

нормативен (официален) характер. 

- Информационна оперативност: ще се предоставя своевременно нова и актуална 

информация; ще се допълват и детайлизират съществуващи нормативни препоръки.  

- Образователна и популяризаторска роля: чрез въпросно-отговорния начин на 

изложение ще се подпомага по-доброто осмисляне на съществуващите правила, както и 

на използваната в тях езиковедска терминология при конкретните случаи.  

- Повишаване на обществената ангажираност: представянето на информацията 

именно в диалогична форма (въпрос – отговор) ще създава усещането за автентичност и 

персоналност на процеса на езиковото консултиране, близко до живия контакт с 

езиковеда. 

- Изследователска (статистическа) функция – справочникът представлява ценен 

ресурс за изследователски цели, който дава възможност за наблюдаване на 

книжовноезиковата практика и на обществените нагласи, както и на езиковите 

тенденции като цяло. 

- Архивираща (служебна) функция – справочникът ще допринася за 

практическото улесняване и за оптимизацията на текущата работа в Службата за езикови 

справки и консултации. 

Важно предимство на онлайн справочника ще бъде и предоставянето на достъп 

до информация на българските езикови общности и институции зад граница, които често 

изпитват затруднения в комуникацията си със Службата.  

Справочникът е резултат от дългогодишни проучвания и обобщения на научните 

и научно-приложните аспекти на дейността езикови справки и консултации в Секцията 

за съвременен български език. 

 

 

 

V. ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО 

ЕЗИКОЗНАНИЕ 



16 
 

16 
 

 

(І.1.) Фонетиката в първите научни граматики на българския език. – В: 

Българската граматична мисъл от първата половина на ХХ век. Приложение на 

сп. Български език. 2015, с. 11-29. ISSN:0005-4283. 

В студията се разглеждат дяловете за описание на фонетиката в първите научни 

граматики на българския език, появили се през 30-те и 40-те години на XX век, с цел чрез 

извършване на анализ и съпоставка между тях да се разкрият тогавашните подходи към 

лингвистичното описание на звуковата страна на българския език и възгледите на 

езиковедите относно фонетичните езикови явления като цяло. Граматиките на 

българския език, които са предмет на внимание във връзка с поставената цел, са 

следните:  П. Калканджиев. Кратка българска граматика. Пловдив: Левски, 1936, с 

второ допълнено издание от 1938 г. под заглавие Българска граматика. Звукословие, 

видословие, словосъчинение, правопис, ударение, произношение и сведения за историята 

на езика и на писмото;  Ст. Младенов и Ст. Попвасилев. Граматика па българския език. 

София: Казанлъшка долина, 1939; Н. Костов, Българска граматика. София: Казанлъшка 

долина, 1939; Ал. Теодоров-Балан, Нова българска граматика. София: Г. Ф. Чипев, 

1940; Д. Попов. Българска граматика. София: Хр. Г. Данов, 1941; Л. Андрейчин. 

Основна българска граматика, София:  Хемус, 1944. 

Разкрива се научният контекст, в който се появяват шестте граматични труда. 

Извършва се анализ на фонетичното описание по отношение на мястото на дела 

Фонетика в граматиките, на връзката на фонетиката с графиката, правописа и 

правоговора, по отношение също и на представянето на звукоанатомията и 

артикулацията, на звуковия състав на българския език, схващанията за звук, фонема и 

варианти, понятията фонетика и фонология, представянето на звуковите промени. 

Въз основа на така извършения анализ са направени следните изводи:  

Като обща отличителна черта на описанието в шестте граматики изпъква тясната 

връзка между фонетиката и графиката. Широкото включване на правописни и 

правоговорни данни, коментари и правила във фонетичното описание в граматиките 

внасят съществен нормативен елемент в тях, обусловен от тогавашните актуални 

практически нужди – разрешаването на правописните въпроси и на проблемите на 

родноезиковото, а в известна степен и на чуждоезиковото обучение, както и на 

университеското преподаване.     

Описанието на звуковия състав на българския език в разглежданите граматики се 

осъществява в тясна връзка с представянето на учленяването на отделните звукове. 

Макар А. Т.-Балан и Андрейчин да използват понятието система, разглежданите 

граматики като цяло са още твърде далеч от едно същинско системно описание на 

звуковия състав на езика. Авторите общо взето не обръщат съзнателно внимание на 

фонемата като езикова единица с функционална стойност в смисъла на пражкия 

структурализъм. Елементи на интуитивен фонологичен анализ се открива на места при 

коментирането на фонетичната вариантност и на отделните букви от азбуката. 

Фонетичните промени и редуванията на фонеми в шестте научни граматики са 

изложени, най-общо казано, на фонетично равнище – предимно като промяна в 

артикулацията на съответния звук вследствие на съчетаемостта и позицията му в думата. 

Откроява се подходът на Балан, в чиято граматика отгласните явления са изведени от 

фонетиката, като са поставени в раздела За думите (Думословие) след въпросите за 

видовете думи (части на речта), за техния строеж и формите им, което е свидетелство за 

морфонологичен подход на автора. В изложението на фонетичните промени у 

Андрейчин водещо е морфологичното начало: от словообразуването и 
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формообразуването към фонетичната промяна, което също както при Балан свидетелства 

за морфонологичен подход в описанието на фонетичните закономерности. По-скоро по 

отношение общо на шестте граматики може да се говори за преходен етап от фонетика 

към фонология и морфонология в българското езикознание. Това в голяма степен се 

отнася и до останалите подраздели на фонетиката – ударението и сричката. 

Шестте граматики, излезли в периода 1936 – 1944 г. отразяват едновременно както 

традиционните представи за звуковата страна на българския език и за фонетичните 

явления и особености като цяло, така и стремежа към обобщения и типологизации, които 

се опират на съществуващите вече описания на материала и изследванията върху него в 

дотогавашните студии, статии, граматики, речници и учебни пособия. Тези граматики 

обогатяват българската теоретична езиковедска мисъл и с някои нови положения и са 

свидетелство за стремеж към по-адекватно описание на фонетичните явления в 

българския език. Тяхната научна ценност се състои и в това, че с натрупания и 

систематизиран материал те предоставят от своя страна една солидна изходна фонетична 

база, на която могат да се опират бъдещите фонологични описания на българския език. 

Макар обща черта на половината от шестте граматики (на Ст. Младенов и Ст. 

Попвасилев, П. Калканджиев и Д. Попов) да е склонноста към диахронното описание, 

при което фонетичните явления се тълкуват предимно исторически, като се привеждат 

старобългарски и диалектни думи и форми, разглежданите трудове представляват опит 

да се опише звуковата система в нейната максимална пълнота, да се установят и обяснят 

всички нейни характеристики, като се покажат особеностите ѝ върху максимално 

обширен материал, показващ и доказващ старинността и богатството на българския език. 

Друга обща черта на шестте граматики е тяхната дидактическа насоченост. 

Всичко това дава основание да се определят тези съчинения като класически граматични 

трудове, в които е осъществена интеграция на теоретичния, дескриптивния и 

прескриптивния подход в описанието на езика. 

 

 

VІ. БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА 

(V.2.) Р. Станчева, М. Томов, Н. Паскалев, И. Кунева, Л. Микова. Формално 

описание на инвентара от граматични средства в българския език (като етап 

от разработването на нормативна граматика). – В: Доклади от 

Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. 

Л. Андрейчин“. (София, 15 – 16 май 2017 година). Ч. 2. София, Институт за 

български език, 2017, 107 – 111.  

 

Докладът представя накратко основните изходни положения, възприети при 

формалното описание на инвентара от граматични средства в съвременния български 

книжовен език с оглед на разработването на нормативна граматика. Прилага се нов 

подход в граматиката на българския книжовен език: независимо описание на форма и 

семантика. Най-общо са представени резултатите от обособяването на 

формообразувателни типове при имената. Според стриктното прилагане на 

морфологичния критерий към прилагателните имена са отнесени освен същинските 

прилагателни и следните видове думи: местоименни прилагателни – думи, които според 

традиционната граматика биха били в класа на местоименията: показателни, 

притежателни, възвратно-притежателни, въпросителни, относителни, 

неопределителни, отрицателни, обобщителни местоимения; числителни прилагателни 

– думи, които според традиционната граматика биха били в класа на числителните: 
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бройното числително един и редните числителни; глаголни прилагателни – групи думи, 

които традиционната граматика включва в парадигмата на глагола: сегашно деятелно 

причастие, минало деятелно и минало страдателно причастие.  

 

VII. НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ (РЕЧНИЦИ И ДР. КОЛЕКТИВНИ 

ИЗДАНИЯ). 

 

(II.1.) Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. София, 

Просвета, 2011. 176 с. (Изд. на БАН, Институт за български език). ISBN 978-954-

01-2604-3. (В съавторство). 

 

Изданието има нормативен характер и съдържа основните правила на правописа 

и пунктуацията на българския език. Правилата, формулирани в него, са задължителни за 

писменото общуване в публичната сфера. Изложението обхваща най-важните 

правописни и пунктуационни проблеми в българския език. Текстът следва формата, 

която е традиционна за правописните справочници, издавани от Института за български 

език. Като се отчита изискването при кодификация на правописните препоръки да не се 

извършват резки промени, това осигурява, приемственост и устойчивост на правилата, 

което е предпоставка за стабилното им усвояване. Правилата са илюстрирани с 

внимателно подбрани осъвременени примери от разнообразни източници, 

представителни за днешната писмена практика. Включени са и нови правила във връзка 

с внимателното проучване на явленията, които до момента не са били обект на 

регламентиране в правописните справочници. При формулирането на правилата са 

отчетени  и съществуващите нормативни държавни документи. 

 
(III.3) Официален правописен речник на българския език. София: Просвета, 2012. 

676 с. ISBN: 978-954-01-2701-9. (В съавторство). 

 

(III.2) Официален правописен речник на българския език. Глаголи. София: 

Просвета, 2016. 991 с. ISBN: 978-954-01-3154-2. (В съавторство). 

   

 В уводната част на представените речници, които имат официален характер, са 

представени основните правила на правописа и пунктуацията на българския език. Без да 

се променят по същество в сравнение с досегашните официални справочници, тук те са 

формулирани максимално ясно, достъпно и непротиворечиво. С цел да се улесни тяхното 

усвояване и прилагане, се избягва прекомерната употреба на термини.  

Словниците на речниците регистрират активния речников състав на книжовния 

български език от последните две-три десетилетия, като съдържа значително повече 

думи и форми от досега действалите официални правописни речници, издания на 

Института за български език. Включени са много нови думи (без специалната и тясно 

професионална терминологична лексика), появили се през последните две-три 
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десетилетия не само в различни по вид речници, но и в материали от печата, 

художествената литература и популярни интернет сайтове. Едновременно с това са 

отстранени някои по-редки и остарели думи и форми, които се срещат в други 

справочници. Словниковата част на речниците съдържа богата информация, като са 

представени повече правописни особености при различните форми на отделните части 

на речта и са включени голям брой указания за всякакви по-трудни правописни случаи.  

 

(ІІІ.4.) Обратен речник на българския език. София: Изток-запад, 2011. 485 с. 

ISBN: 9789543219209. (В съавторство). 

 Речникът представлява единствено по рода си издание в българската 

лексикография. Регистрира основната част от речниковия състав на българския език към 

края на първото десетилетие на ХХI век, структурирана в обратен азбучен ред, с цел да 

се правят справки и наблюдения най-вече във връзка с българското словообразуване. 

 

 


