


Редакционен съвет:
проф. д-р Никола Георгиев

проф. дфн Валери Стефанов
проф. дфн Иван Куцаров

проф. дфн Панайот Карагьозов
доц. д-р Жоржета Чолакова

доц. д-р Маринела Младенова
доц. д-р Маргарита Младенова

доц. д-р Владимир Пенчев
доц. Янко Бъчваров

Редакционна колегия:
Ани Бурова (главен редактор)

Анжелина Пенчева
Божана Нишева

Михаела Кузмова
Славея Димитрова

Съставитeли на броя:
Божана Нишева

Михаела Кузмова

Редактор на броя:
Янко Бъчваров

Адрес на редакцията:
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

бул. „Цар Освободител“ 15, каб. 158
София 1504

България
e-mail: homobohemicus_redakcia@abv.bg

Списанието се издава с финансовата подкрепа на
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky –

Odbor kulturních a krajanských vztahů

ISSN 1312 – 9252



съдържание

5 Янко Бъчваров, AD GLORIAM SAECULI

ÈÍÑÒÈÒÓÒÚÒ ÇÀ ×ÅØÊÈ ÅÇÈÊ ÏÐÈ ÀÊÀÄÅÌÈßÒÀ ÍÀ ÍÀÓÊÈÒÅ ÍÀ 
×ÅØÊÀÒÀ ÐÅÏÓÁËÈÊÀ – ÌÈÍÀËÎ È ÍÀÑÒÎßÙÅ

9 Ярмила Бахманова, Институтът за чешки език при Академията 
 на науките на Чешката република
18 Хелена Карликова, Секцията по етимология към Института 
 за чешки език – история и настояще 
29 Алена М. Черна, Диахронните изследвания в Секцията по история 
 на езика към Института за чешки език
39 Милена Шипкова, Секцията по диалектология към Института 
 за чешки език
55 Милан Харвалик, Секцията по ономастика към Института за чешки език
72 Франтишек Щиха, За Секцията по граматика към Института 
 за чешки език
76 Светла Чмейркова, Секцията по стилистика и лингвистика 
 на текста към Института за чешки език
96 Людмила Ухлиржова, Седемдесет и пет години Служба за езикови 
 справки в Прага
109 Олга Мартинцова, Началото на изследванията по неология 
 в Института за чешки език
122 Албена Рангелова, Какво ново-вехто след сто години (или Секцията 
 за съвременна лексикология и лексикография днес)

ÈÍÒÅÐÂÞ
132 Гинка Бакърджиева, Професор Франтишек Данеш 
 пред списание HOMO BOHEMICUS 

ÀÐÕÈÂ
141 Вера Дворжачкова, Пътят към създаването на Института за чешки език

ÕÐÎÍÈÊÀ
153 Божана Нишева, За юбилейната международна конференция „Čeština 
 v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český)“

158 Зденка Тиха, Едновековните корени на Института за чешки език, 
 или осъществяването на една изложба

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
164 Радост Железарова, За чешкия език – по нов и оригинален начин
170 Янко Бъчваров, VŠECHNO JE JINAK. ВСИЧКО Е ДРУГОЯЧЕ. 
 Равносметката на един бохемист
177 Маргарита Младенова, Какво представлява Краткият чешко-български 
 речник на некнижовната лексика



 4

През май 2011 година Институтът за чешки език при 
Академията на науките на Чешката република отбеляза 
стогодишнината от основаването на своя пряк пред-
шественик – Канцеларията за Речник на чешкия език. На 
този юбилеен повод е посветена и настоящата, малко 
необичайна, тройна книжка на списание Homo bohemicus, 
която представя богатата и многостранна научноиз-
следователска, популяризаторска и експертна дейност, 
осъществявана от Института за чешки език в минало-
то и днес. Тук бихме искали сърдечно да благодарим на 
чешките колеги, които с готовност се отзоваха на мол-
бата ни да запознаят нашите читатели с основните 
научни звена на Института и да разкажат за насоките, 
постиженията и бъдещите планове в тяхната работа.

HB

V květnu 2011 oslavil Ústav pro jazyk český Akademie věd 
České republiky, veřejná výzkumná instituce, sté výročí zalo-
žení svého přímého předchůdce – Kanceláře Slovníku jazyka 
českého. Tomuto jubileu je věnováno i stávající, poněkud neob-
vyklé, trojčíslo časopisu Homo bohemicus, které představuje bo-
hatou a mnohostrannou vědeckovýzkumnou, popularizační a 
expertní činnost Ústavu pro jazyk český v minulosti i v součas-
nosti. Rádi bychom na tomto místě srdečně poděkovali svým 
českým kolegům za to, že ochotně vyhověli naší prosbě a se-
známili naše čtenáře s dosaženými výsledky a budoucími plá-
ny jednotlivých vědeckých oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i.

HB
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Институтът за чешки език при Академията на науките в 
Чешката република навърши цяло столетие от основаване-
то си. Чешките лингвисти отпразнуваха по подобаващ на-
чин вековния юбилей с мащабна международна конференция, 
в която участваха с доклади и научни съобщения над 180 
чешки и чуждестранни учени от 15 страни. Тя се проведе 
от 1 до 3 юни 2011 г.; изнесените доклади са под печат  в 
специален сборник. (По-подробно за конференцията инфор-
мира текстът на Божана Нишева в този брой.)

Всъщност пътят към възникването на Института минава 
през различни перипетии. Най-напред, в „ембрионалната” 
му фаза,  през май 1911 г. се създава Канцелария за Речник на 
чешкия език в чешката Академия на науките и изкуствата. 
След това още няколко десетилетия основната дейност на 
Канцеларията е подготвителната работа по съставяне на 
многотомния Příruční slovník jazyka českého, започнал да излиза 
през 1935 г. на свезки, и издаването (от 1917 година) на спи-
сание Naše řeč.

Едва през 1946 г. Канцеларията прераства в Институт 
за чешки език, който съществува и до днес. Една от воде-
щите фигури в чешкото езикознание – академик Бохуслав 
Хавранек – привлича в Института много млади лингвисти,  
които, наред с опитните лексикографи, работили отпреди 
войната върху споменатия речник, постепенно оформят 
облика на академичния институт като авторитетна науч-
на институция – средище и координатор на изследванията, 
посветени на чешкия език.

AD  GLORIAM  SAECULI
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Наред с теоретичните разработки за историята, диа-
лектите и съвременното състояние на чешкия език във 
всички негови аспекти сътрудниците в Института 
полагат системни грижи за уточняване и разясняване на 
множество практически въпроси, свързани с нормата, 
кодификацията и узуса на езика, със съвременния правопис 
и правоговор. Израз на тези грижи са периодично издава-
ните Pravidla českého pravopisu и поредицата сборници с 
езикови бележки Jazykový koutek čs. rozhlasu (1., 2., 3. výběr), 
Čeština všední a nevšední, Čeština za školou, Кnížka o jazyce a 
stylu soudobé české literatury, Kultura českého jazyka, Slova a dě-
jiny, Dědictví řeči и мн. др. Така постепенно Институтът 
си спечелва репутацията на най-авторитетната инсти-
туция, чиито мнения, съвети и разяснения, адресирани 
към широката публика, се възприемат като меродавни и 
убедителни от всички.

Сътрудниците на Института за чешки език работят 
успешно и върху множество въпроси, свързани с теорията 
на езика изобщо и по-специално с теорията на книжовните 
езици, като творчески доразвиват идеите и принципите 
на Пражкия лингвистичен кръг. Тяхна е и заслугата за ин-
тензивното развитие на математическата лингвистика 
и прилагането на статистически методи в изследването 
на езика. Тези пионерски проекти еволюираха през годините 
и днес интензивно се прилагат възможностите на компю-
търното обработване на езиковия материал с широко при-
вличане на данни от Чешкия национален корпус.

В променените съвременни условия на засилени научни 
контакти Институтът осъществява сътрудничество 
с много институции в различни страни, в това число и 
с Института за български език при БАН и със Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”. 
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*     *     *

… За първи път попаднах в Института през 1967 г., още 
като студент по бохемистика  в Софийския университет. 
Бях пред завършване на следването си и защита на диплом-
на работа, затова заминах за Прага, за да се консултирам по 
избраната тема. Освен с редица преподаватели във Фило-
софския факултет, реших да се посъветвам и с д-р Милош 
Докулил. И до днес си спомням с какво внимание и отзивчи-
вост той ме изслуша, запозна се с предварителната версия 
на дипломната ми работа и ми даде ценни напътствия. На 
връщане от Прага се отбих в Бърно, където имах уговорена 
среща за консултация с доцент  Франтишек Копечни. И 
той ме посрещна радушно, отнесе се към моята  незряла 
работа благосклонно, бащински ме разпита за учението ми 
и ме нагости с чай и домашен сладкиш…

През годините многократно пътувах до Чехия за кратки 
специализации или за участие в научни конференции. При 
всяко пристигане в Прага посещавах Института. До ден 
днешен в ушите ми звучи мелодичният глас на човека от 
телефонната централа, който с невероятно сърдечна ин-
тонация  поздравяваше всеки обадил се с думите „Vědecké 
ústavy akademie, dobrý den!“ и с тази буквално изпята ласкава 
фраза  всеки път ми повдигаше настроението (по-късно 
научих, че мъжът е незрящ).  Стигна се дотам, че при поред-
ното си посещение в Прага се затруднявах да определя, na 
co jsem se víc těšil – на предстоящите срещи с колегите или 
нетърпението отново да чуя галещия слуха глас на непозна-
тия любезен господин…

Още през 1970 г. участвах в международния симпозиум, 
посветен на актуалното членение на изречението (функцио-
налната изреченска перспектива) в Марианске Лазне. Силно 
впечатление ми направиха докладите на тогавашните до-
центи Франтишек Данеш и Ян Фирбас  (от Бърно). Работ-
ните езици на симпозиума бяха главно немски и английски. 
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Доцент Фр. Данеш  беше размножил предварително доклада 
си на английски, но направи експозе по него на немски език. 
Почти всички колеги говореха свободно двата езика (а пове-
чето – и руски).

… Годините минаваха и с времето опознавах все повече ези-
коведи от Института – като се почне от Б. Хавранек, Й. 
Вахек, М. Докулил, Фр. Копечни, И. Немец, Й. Филипец, М. 
Тешителова, Я. Кухарж, А. Стих, З. Хлавса – и се стигне до 
Фр. Данеш, И. Краус, Я. Корженски, Л. Ухлиржова, Л. Оливо-
ва-Незбедова, О. Мартинцова, М. Кнапова и по-младите Я. 
Хофманова, С. Чмейркова, К. Олива, Фр. Щиха… Сред тези 
сътрудници е и възпитаничката на софийската бохемисти-
ка Албена Рангелова. Всички те са автори на публикации, ко-
ито трябва да познава всеки солидно подготвен бохемист.

Със своята неуморна работа езиковедите от Института 
са го превърнали в авторитетно средище на науката, но 
и в огнище на родолюбие. Българските бохемисти очакват 
бъдещите публикации на Института за чешки език, които 
ще обогатят представите ни за динамиката в развитието 
на съвременния език, и пожелават на своите чешки колеги 
нови респектиращи резултати от техните изследвания.

 

ÍÀ ÌÚÍÎÃÀß ËÝÒÀ!   

АD MULTOS ANNOS!
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1. Основни изследователски насоки 

Институтът за чешки език е единствена академична 
институция у нас, която се занимава с научно изследване 
на националния език, на неговите книжовни и некнижовни 
форми на съществуване в синхронен и диахронен план. 
Въз основа на обширните фондове с езиков материал в 
Института се подготвят речници на съвременния и 
стария чешки език, както и трудове по диалектология, 
етимология и ономастика. Във връзка с развоя на 
езикознанието по света научната дейност на Института 
е ориентирана и към проблемите на лингвистиката на 
текста, речевата комуникация и речевото поведение. 
Постигнатите резултати се прилагат в училищната и 
извънучилищната подготовка по чешки език, а също и за 
популяризация. Наред с това институтът осъществява 
активна консултантска и справочна дейност, адресирана 
към широката общественост. Най-често задаваните 
въпроси и техните отговори са достъпни на страницата 
на Института в интернет и са публикувани в книгата 
За какво често пъти ни питате (Na co se nás často ptáte, 

2002), чиито автори са Анна 
Черна, Ивана Свободова, Йозеф 
Шимандъл и Людмила Ухлиржова.
Уникалността на Института 

Институтът за чешки език 
при Академията на науките на 
Чешката република1

Ярмила Бахманова

1  Преводът на този текст, който 
е част от изданието Kapitoly z dějin 
české jazykovědné bohemistiky (2007), се 
публикува с любезното съгласие на 
авторката. – Бел. съст.
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е свързана също така с работата по архивирането 
на бохемистичен (предимно лексикален) материал, 
организиран в обширни фондове, каквито са новочешкият 
лексикален архив (събиран от 1911 г.), старочешкият 
лексикален архив (началото му поставя през 90-те години 
на 19 в. Ян Гебауер), диалектоложкият и ономастичният 
архив, етимологичните картотеки (създадени от Вацлав 
Махек и Милослав Коржинек), фонотеката и видеотеката, 
включващи записи на съвременна устна реч, звуковите 
записи на диалектна реч и т.н. Новост сред тях е 
богатият лексикален материал от т. нар. среден период, 
покриващ „празнината” между старочешкия и новочешкия 
лексикален архив. Всички тези фондове представляват 
незаменима основа за редица научни публикации, но могат 
да бъдат и в услуга на широката общественост. Те са в 
процес на дигитализация и скоро ще бъдат достъпни на 
страницата на Института в интернет2.

2. История на Института за чешки език

За историята на Института е особено значима 1891 
година, когато е основана най-висшата за времето 
си чешка научна институция – Чешката академия на 
науките и изкуствата. Задачата є (подобно други 
такива институции по света) е да подготви голям 
тълковен речник на чешкия език. С изпълнението є се 
заемат Франтишек Пастърнек, Франтишек Ш. Кот и 
Йозеф Зубати, които през 1906 г. внасят предложение 
за започване на подготвителните работи по речника. 
За обсъждане на това предложение се създава специална 
комисия към ІІІ отделение на Академията и в резултат 

на нейните усилия през 1911 
г. е основавана Канцелария за 
Речник на чешкия език. Работата 
на Канцеларията ръководят 
изтъкнати чешки езиковеди 

2  Към настоящия момент значителна 
част от споменатите фондове вече 
могат да бъдат ползвани на страни-
цата на Института за чешки език в 
интернет. – Бел. съст.
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като Милош Вайнгарт, Вацлав Ертъл, Квидо Ходура, Алоис 
Зискал. За събиране на лексикалния материал и неговата 
лексикографска обработка са привлечени редица гимназиални 
преподаватели (освобождавани от учебна заетост с 
платен отпуск) и немалко извънщатни сътрудници. Така 
през 1935 г. Канцеларията започва да издава на свезки 
Příruční slovník jazyka českého (Наръчен речник на чешкия език), 
който и до днес остава най-обширният чешки тълковен 
речник. Последният му девети том излиза през 1957 г. 
След края на Втората световна война Канцеларията е 
преобразувана в институт, чиито задачи включват и 
изучаване на диалектите, историята и съвременното 
състояние на чешкия език. Така през 1946 г. е създаден 
Институтът за чешки език, чийто директор става 
последният ръководител на Канцеларията А. Зискал. През 
1953 г. в Бърно е основана Секция по диалектология, а по 
инициатива на Вацлав Махек и Секция по етимология. 
През 1953 г. Институтът става част от структурата 
на новоучредената Чехословашка академия на науките 
(ЧСАН). За директор е назначен един от основателите на 
Пражкия лингвистичен кръжок Бохуслав Хавранек. Начело на 
Института през годините застават редица водещи чешки 
езиковеди – Франтишек Данеш, Милош Докулил, Карел 
Хоралек, а също и Ян Петър. След 1989 г. директорския 
пост заема отново Фр. Данеш, а след него Иржи Краус. 
През 2002–2003 г. Института ръководят последователно 
Светла Чмейркова и Ярмила Бахманова, а от юли 2003 
директор е Карел Олива. В периода на съществуването 
си Институтът за чешки език преминава през няколко 
реорганизации (след 1983 г. към него са пренасочени 
няколко учени от закрития Славянски институт, през 
1988–1990 г. бърненският филиал е част от Института 
по славистика и др.), които обаче нямат дълготраен 
ефект. Известни изменения настъпват и в научната 
насоченост на Института, поради принудителни 
персонални промени се закриват например Секцията по 
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математическа лингвистика, Секцията по фонетика и 
прилежащата є механографска лаборатория, пражката 
Секция по диалектология. От 1993 г. Институтът по 
чешки език е част от трансформираната Академия на 
науките на Чешката република, като от 2007 г. съществува 
под юридическата форма на публична изследователска 
институция (ÚJČ AV ČR, v.v.i.).

3. Организационна структура на Института за чешки език

Днес Институтът за чешки език обединява дванадесет 
звена, от които осем научни (Секция по езикова култура, 
Секция по стилистика и лингвистика на текста, Секция 
по лексикография и терминология3, Секция по граматика, 
Секция по история на езика, Секция по ономастика, 
Секция по диалектология, Секция по етимология), две 
специализирани (Секция за научна информация със сектор по 
библиография и библиотека, Секция за езиково обучение) и 
две организационни (Дирекция със сектор за дигитализация 
на данни, Техническо-стопанска служба). В Института 
работят над 100 специалисти с висше образование и 
няколко технически служители. В изследователската му 
дейност се включват много студенти и докторанти. През 
2004 г. Институтът получи от Министерството  на 
образованието, младежта и физкултурата акредитация 
за обучение на докторанти, което му позволява със 
собствени сили да осигури поколенческа приемственост в 
научната работа.
Седалището на Института се намира в Прага на 
ул. „Летенска” № 4, но той има и филиали - на ул. 
„Валентинска” № 1 и „На Флоренци” № 3 в Прага и в Бърно 
на ул. „Вевержи” № 97.

3 Към настоящия момент Секция по 
съвременна лексикология и лексико-
графия. – Бел. съст.
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4. Дейност на научните звена

Секцията по езикова култура се занимава с общите 
проблеми на теорията и практиката на езиковата култура, 
както и с проучване и кодифициране на съвременната 
норма на книжовния чешки език в областта на правописа, 
произношението, граматиката и лексиката; разработва 
методологията на граматичното описание на чешкия език 
(включително в контрастивен план); следи и анализира 
нагласите към езика на клиентите на Службата за езикови 
справки. Сред основните задачи на Секцията е също така 
електронната комуникация по езикови въпроси, във връзка 
с която се създават електронни приложения, отразяващи 
резултатите от справочната и консултантската дейност.
Секцията по стилистика и лингвистика на текста 
се занимава с теоретичните и методологичните 
проблеми на стилистиката, лингвистиката на 
текста и контрастивната лингвистика, следи 
развойните тенденции в тези области, отразени в 
чешката и световната специализирана литература, 
проучва взаимоотношенията между лингвистиката, 
стилистиката, реториката, семиотиката и теорията на 
езиковата комуникация и изследва съвременната устна реч, 
особено в зависимост от комуникативните ситуации.
Секцията по история на езика се занимава с теоретични 
и методологични въпроси на езиковата история, и по 
специално с диахронна лексикология и етимология, с 
лексикографска обработка на старочешката лексика за 
целите на Staročeský slovník и в рамките на цялостното 
представяне на развоя и социокултурната обусловеност 
на езика. Работата на Секцията е свързана също така 

с проучване и издаване на 
старочешки паметници, както 
и с поддържане на лексикалния и 
текстовия архив на чешкия език 
от стария и средния период4.

4 Към настоящия момент издаването 
на Старочешкия речник е преуста-
новено; за повече подробности вж. 
статията на Алена М. Черна в този 
брой. – Бел. съст.
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Секцията по ономастика се занимава с теоретичните 
аспекти (лингвистични и екстралингвистични) на 
функционирането на собствените имена в процеса на 
комуникация, развива методологията на ономастичните 
изследвания с оглед на техния интердисциплинарен 
контекст, изучава собствените имена (преди всичко 
географските, личните и хрематонимите), включително и 
за целите на тяхната стандартизация, изгражда база данни 
на имената на ненаселени обекти в историческата област 
Чехия и подготвя лексикографския труд Slovník pomístních 
jmen v Čechách.
Секцията по граматика се занимава със събиране на 
нови данни за граматиката на чешкия език чрез проучване 
на големи компютърни корпуси, и най-вече на Чешкия 
национален корпус, които анализира по отношение на 
фреквентността и текстовата им дистрибуция, развива 
методологията на корпусното изследване на граматиката, 
изгражда бази данни с обработен и коментиран езиков 
материал, както и бази данни, включващи работни студии 
и библиография за нуждите на Граматика на съвременния 
чешки език – чието създаване е дългосрочна цел.
Секцията по лексикография и терминология се 
занимава с лексикографско описание на съвременната 
лексика, в това число и най-новите лексикални пластове, 
с теоретични въпроси на лексикологията и неологията, 
изгражда база данни за чешката лексика и разработва 
методика за обработката є, преди всичко във връзка със 
създаването на нов речник на съвременния чешки език, 
поддържа и обогатява лексикалния архив на Института, 
разработва проблеми на валентната теория, на общата и 
лингвистичната методология и семиотиката.
Секцията по диалектология се занимава с теоретичните 
и методологичните проблеми, свързани с изучаването 
на некнижовните езикови формации (по-специално на 
диалектите), изследва диалектите и съвременната 
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говорима реч, особено в областите с големи миграции 
на населението, проучва проблематиката на езиковите 
контакти, описва териториалната диференциация 
на чешкия език (Český jazykový atlas), поддържа архивния 
диалектен материал, подготвя езиков материал и 
разработва концепция за създаване на Slovník českých nářečí. 
Секцията по етимология се занимава с теоретичните и 
методологичните проблеми на чешката етимология във 
връзка със славянската и индоевропейската етимология, 
подготвя Etymologický slovník jazyka staroslověnského, описва в 
етимологично-ономасиологичен аспект отделни предметни 
области за целите на сравнителната и историческата 
семасиология, събира лексикален и библиографски материал 
за нуждите на чешката и славянската етимология.

5. Периодични издания на Института за чешки език

Институтът за чешки език издава списанието Slovo a 
slovesnost, насочено към въпросите на бохемистиката и 
общото езикознание (създадено през 1935 г. като орган на 
Пражкия лингвистичен кръжок), бохемистичното списание, 
ориентирано към проблемите на езиковата култура, 
Naše řeč (основано през 1917 г.), а също така Acta onomastica 
(излизащо от 1960 г. под заглавията Zpravodaj Místopisné 
komise ČSAV и Onomastický zpravodaj), Časopis pro moderní filologii 
(съществуващо от 1911 г.), Linguistica Pragensia (от 1991 г.), 
както и годишниците Bibliografie české lingvistiky и Bibliografie 
české onomastiky. Сътрудниците на Института участват и в 
издаването на информационния бюлетин на Езиковедското 
сдружение Jazykovědné aktuality (създаден през 1964 г.).

6. Най-значими колективни публикации

Институтът за чешки език разполага с уникални фондове и 
водещи специалисти, което създава благоприятни условия 
за подготовка на обширни колективни трудове, най-
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значимите сред които са:
Příruční slovník jazyka českého I–IX. SPN, Praha 1935–1957.
Slovník spisovného jazyka českého I–IV. Academia, Praha 1960 
–1971. (Přetisk I–VIII, 1989).
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost.  Academia, Praha 
1978. (2., opravené a doplněné vydání 1994). 
Akademický slovník cizích slov I, II. Academia, Praha 1995.
Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1, 2. Academia, Praha 
1998, 2004.
Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves. 
Academia, Praha 1997.
Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 
Academia, Praha 2005.
Staročeský slovník. Academia, Praha (излиза на свезки от 1968).
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Academia, Praha 
(излиза на свезки от 1989).
Mluvnice spisovné češtiny I–III. Academia, Praha 1986–1987.
Pravidla českého pravopisu. В Института за чешки език от 
1957 г., посл. изд. – Academia, Praha 1993.
Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Посл. изд. – Pansofia, 
Praha 1993.
Český jazyk na přelomu tisíciletí. Academia, Praha 1997.
Český jazykový atlas 1–5. Academia, Praha 1992, 1997, 1999, 2002, 2005.
Pomístní jména v Čechách. Academia, Praha 1995.
Slovník pomístních jmen v Čechách I, II. Academia, Praha 2005, 2006.
По-подробна и актуална информация е достъпна на 
страницата на Института за чешки език в интернет www.
ujc.cas.cz.
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Етимологичните изследвания в Бърно имат сравнително 
дълга традиция. През 2012 г. се навършват 60 години 
от тяхното институционализиране чрез създаването 
на Секцията по етимология2. Разбира се, години наред 
преди това световнопризнатият индоевропеист и 
етимолог Вацлав Махек (1894–1965), професор в бърненския 
университет, посвещава своите научни дирения на 
произхода на думите, а почти един век преди него с това 
се занимава Антонин Матценауер (1823–1894), днес вече 
почти забравен езиковед, преподавател по чешки и немски 
език в немската реална гимназия в Бърно.

За периода на съществуване на Секцията по етимология 
няколко пъти се променя нейната академична 
институционална рамка. Създадена като част от 

Славянския институт, след 
реорганизацията на академичните 
звена от 1 януари 1964 г. 
Секцията е присъединена 
към Института за езици и 
литератури, а от 1 януари 1972 г. 
преминава към Кабинета за 
чужди езици. От месец май 1983 
г. Секцията за първи път става 
звено към Института за чешки 
език. Но това не продължава 

Секцията по етимология към 
Института за чешки език – 
история и настояще1

1 Статията е написана в рамки-
те на проектите Teorie a empirie 
v slovanské diachronní jazykovědě (reg. č. 
P406/10/1346), финансиран от Гран-
товата агенция на Чешката репу-
блика, и Výzkumné centrum vývoje staré 
a střední češtiny (LC 546) към Минис-
терството на образованието, мла-
дежта и физическото възпитание на 
Чешката република.

2 Кратка информация за Секцията по 
етимология вж. също в: Карликова 
2002.

Хелена Карликова
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дълго, на 1 януари 1988 г. тя е включена в структурата на 
новосъздадения Институт по славистика в Бърно. След 
неговото закриване на 1 април 1990 г. Секцията отново 
става звено към Института за чешки език. 

Дейността на Секцията е насочена към всестранно 
сравнително-историческо изследване на славянската лексика 
от най-стари времена след разпадането на индоевропейската 
езикова общност до периода на формиране на отделните 
славянски езици, като специално внимание се отделя на 
старобългарския и на старочешкия език.

Секцията възниква по инициатива на Вацлав Махек през 
1952 г., като нейна основна задача е изработването на 
Етимологичен речник на славянските езици. За тази цел 
Махек създава словник, който впоследствие допълва чрез 
ексцерпиране на етимологична литература и собствени 
идеи. Така се създава и етимологичната картотека, която 
е подредена по праславянски заглавни думи и до днес се 
допълва периодично с библиографски данни както на 
езиковедска литература, така и на публикации от други 
научни специалности (археология, история, етнография, 
зоология, ботаника и др.). Днес тя съдържа няколко 
хиляди единици и се използва както от сътрудниците 
на Секцията, така и от студенти и колеги от сродни 

академични и университетски 
звена у нас и в чужбина. Самият 
Етимологичен речник на славянските 
езици остава незавършен. Излиза 
само пробна свезка3, а под 
ръководството на Франтишек 
Копечни, който в периода 
1957–1976 г. ръководи секцията, 
са издадени два тома, в които 
са етимологизувани граматични 
думи и местоимения4. Някои от 
статиите за речника, които 

3 V. Čapková, E. Havlová, F. Kopečný, 
A. Mátl, H. Plevačová, Etymologický 
slovník slovanských jazyků. Ukázkové 
číslo. Brno 1966.

4 F. Kopečný, Etymologický slovník slovan-
ských jazyků. Slova gramatická a zájmena. 
Díl. 1. Předložky, koncové partikule, Praha 
1973; Díl 2. (spolu s V. Šaurem a V. Polá-
kem) Spojky, částice, zájmena a zájmenná 
adverbia, Praha 1980. Благодарение на 
усилията на Секцията по етимоло-
гия през 2010 г. в издателство Šimon 
Ryšavý излиза фототипно издание на 
двата тома.
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остават в ръкопис, по-късно са допълнени от сътрудници 
на Секцията с нова литература и са публикувани в списание 
Slavia5.

Основна задача на Секцията впоследствие става 
изработването на Етимологичен речник на старобългарския 
език (Etymologický slovník jazyka staroslověnského)6. 
Неговото начало се свързва с ученичката на Махек, 
неотдавна починалата д-р Ева Хавлова, която ръководи 
подготвителните работи и е дългогодишна главна 
редакторка на речника. Етимологичният речник на 
старобългарския език (по-нататък ЕРСЕ) е единственият 
речник в света, в който се етимологизува лексиката на 
най-стария книжовен славянски език. По отношение на 
материала той изхожда от Речник на старобългарския език7, 
но словникът се допълва и с думи, които не са включени в 
него, тъй като са регистрирани в старобългарски ръкописи, 
открити относително скоро (част от Синайския 
псалтир, Беседи на папа Григорий Велики върху Евангелието). 
ЕРСЕ трябва да обхване около 1400 статии, разкриващи 
етимологията на думи от общославянското лексикално 
наследство или отделно унаследени думи, както и да бъдат 
обяснени повече от 1000 заети и такива домашни думи, 
при които се налага изясняване на словообразувателни или 

семантични проблеми, както 
и принадлежността им към 
определено речниково гнездо. 
От собствените имена на 
етимологичен анализ се подлагат 
всички славянски имена, а от 
заетите – тези, които имат 
значение за славянския свят. По 
отношение на количеството 
на включения езиков материал 
може да се каже, че става въпрос 
за научен етимологичен речник 

5 Slavia 59/1990, 271–277; 60/1991, 316–
320; 63/1994, 149–157; 66/1997, 71–79, 
179–182; 70/2001, 203–208; 72/2003, 
409–420; 74/2005, 77–87.

6 По-подробно за обстоятелствата 
около прекратяването на работата 
върху Етимологичен речник на славян-
ските езици и преориентирането на 
Секцията към изследване на старо-
българския език срв. Янишкова – Кар-
ликова 2010.

7 Slovník jazyka staroslověnského/Lexicon 
linguae palaeoslovenicae 1–4. Praha 1958–
1997.
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със среден обем8. Речникът излиза на свезки от 1989 г., 
последната засега 15. свезка, включваща думи с начална буква 
s-, беше издадена през 2010 г.9 Главни редактори на речника 
през годините са трима етимолози: от началото до 6. 
свезка – Ева Хавлова, от 6. до 12. свезка – Адолф Ерхарт, а 
от 13. свезка до момента – Илона Янишкова.

Макар ЕРСЕ, в който се разработва старобългарска лексика, 
да възниква в рамките на институт с бохемистична 
насоченост, той само на пръв поглед е в разрез с предмета 
на научните изследвания на Института за чешки език. 
От гледна точка на Кирило-Методиевата традиция в 
нашата история при диахронното проучване на развоя 
на чешкия език не може да се подмине т.нар. прачешки 
етап, т.е. периодът между края на X и средата на XII 
век, когато чешкият език, макар да съществува само в 
устна форма, оказва влияние върху старобългарските 
текстове, възникващи по времето на Велика Моравия. 
Става въпрос за отклонения от стандарта на 
класическия старобългарски език, който по онова време 
изпълнява функцията на книжовен език, при това както 
за фонетично-фонологични, така и за морфологични, 

словообразувателни и лексикални 
отклонения, характеризирани 
като т.нар. бохемизми (вж. напр. 
Киевските листове, Пражките 
глаголически фрагменти,  Беседи 
на папа Григорий Велики върху 
Евангелието). Ето защо този 
речник има възлово значение за 
изучаването на най-старата 
история на нашия роден език. 
Едновременно с това, като 
единствен етимологичен 
речник на старобългарския 
език в света, той има голямо 

8  За пръв път научната общност е 
информирана за този речник през 
1986, срв. Хавлова 1986.

9  1. свезка: a – blagъ (1989), 2. свезка: 
blagъ – dělo (1990), 3. свезка: dělo – 
gospodь (1992), 4. свезка: gostь – istonǫti 
(1994), 5. свезка: istopiti sę – klęti (1995), 
6. свезка: klęti – kuditi (1996), 7. свезка: 
kuditi – luna (1997), 8. свезка: luna 
– mrъcati (1998), 9. свезка: mrъkati – 
obrěsti (1999), 10. свезка: obrěsti – patěna 
(2000), 11. свезка: patrachъ – pǫditi 
(2002), 12. свезка: pǫpъ1 – rasti (2004), 
13. свезка: rasti – sice (2006), 14. свезка: 
sice – srъdobolja (2008), 15. свезка: srъdьce 
– sь (2010).
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значение и за развитието на славянската етимология, 
защото старобългарският език безспорно играе роля и в 
историята на останалите славянски езици. Благодарение 
на обширния славянски материал, който се съдържа в 
отделните статии, речникът до известна степен може 
да служи и като общославянски етимологичен речник. А 
в работата върху отделните етимологични статии се 
прилага методологията на бърненската етимологична 
школа10, чиито основи са положени от световноизвестния 
Вацлав Махек11.

Освен работата върху ЕРСЕ в Секцията се извършват 
и редица други научни дейности. От 2000 г. се издава 
собствена етимологична поредица Studia etymologica 
Brunensia (съст. Илона Янишкова и Хелена Карликова), 
която обхваща както сборници от международните 

етимологични конференции, 
организирани от Секцията, така 
и монографии на различни теми, 
чиито автори са членове на 
Секцията (поредицата излиза в 
издателство Lidové noviny). До 
момента са публикувани 10 тома 
от тази поредица, от които 4 са 
рецензирани сборници с доклади 
от етимологични конференции12, 
един рецензиран сборник със 
статии по повод юбилейна 
годишнина на дългогодишния 
сътрудник на етимологичната 
секция (и външен редактор 
на ЕРСЕ) Радослав Вечерка13 
и 5 монографии14. На 
монографичните публикации ще 
се спрем по-подробно.

10  За т.нар. бърненска етимологична 
школа вж.: Карликова 2006.

11  По-подробно за ЕРСЕ вж. също: 
Янишкова – Карликова  1998, 2002 и 
2010.

12  Studia etymologica Brunensia 1 (2000), 2 
(2003), 3 (2006), 6 (2009).

13  Studia etymologica Brunensia 1 (2000), 2 
(2003), 3 (2006), 6 (2009).

14  B. Vykypěl, Život a dílo Adolfa Erharta. 
Kapitola z dějin české vědy, Praha 2008 (= 
Studia etymologica Brunensia 5); E. Havlo-
vá – A. Bičan (eds.), Dobrodružství etymo-
logie. Články Františka Kopečného z pros-
tějovského časopisu Štafeta, Praha 2009 (= 
Studia etymologica Brunensia 7); E. Hav-
lová (ed.), Anton Matzenauer: Beiträge 
zur Kunde der altpreußischen Sprache, Pra-
ha 2009 (= Studia etymologica Brunensia 
8); V. Boček, Studie k nejstarším romanis-
mům ve slovanských jazycích, Praha 2010 
(= Studia etymologica Brunensia 9); E. 
Havlová, České názvy savců. Historicko-
etymologická studie, Praha 2010 (= Studia 
etymologica Brunensia 10).



 23

Èíñòèòóò çà ÷åøêè åçèê

Във връзка със стогодишнината от рождението на 
Франтишек Копечни (1909–1990), изтъкнат чешки езиковед, 
етимолог и славист, като седми том на поредицата Studia 
etymologica Brunensia излезе съставеният от Алеш Бичан и 
Ева Хавлова сборник Предизвикателствата на етимологията. 
Статии на Франтишек Копечни от простейовското списание 
„Щафета”. В него са подбрани над 50 популярни приноса, 
които Копечни публикува от 1969 г. до смъртта си 
в издаваното в гр. Простейов списание Štafeta. Както 
отбелязват съставителите в увода към книгата: „Копечни 
е успял да направи това, което малцина учени биха успели 
[...], в разбираема и четивна форма да посвети читателя в 
тайните на тази научна дисциплина, но най-вече да докаже, 
че езикознанието има своето обосновано място в науката, 
че притежава безспорна магия и може да бъде интересно и 
за широката общественост“. Разработките са на високо 
научно ниво, затова и днес заслужават вниманието на 
научната общност у нас и в чужбина. Изданието съдържа 
също така словни показалци и подробна библиография на 
Фр. Копечни15.

В архива на Антонин Матценауер, съхраняван в Моравската 
земска библиотека в Бърно, Ева Хавлова открива неиздаден 
ръкопис на написан на немски етимологичен речник на 
стария пруски език (Beiträge zur Kunde der altpreußischen 
Sprache), върху който А. Матценауер (1823–1893) започва да 
работи в периода след 1873 г. Импулс за неговото съставяне 
е книгата на Неселман (G. H. F. Nesselmann) Thesaurus linguae 
Prussicae. Der preußische Vocabelvorrath, която излиза в Берлин 
през същата 1873 г. Доказателства за друго датиране няма, 
ръкописите на Матценауер не са датирани по никакъв 

начин. Ръкописът е бил намерен 
в доста лошо състояние. 
На много места трудно се е 
разчитал, а отделните листове 
от него е трябвало да бъдат 

15 Във връзка със стогодишнината 
от рождението на Франтишек Ко-
печни в секцията е подготвено фо-
тотипно издание на вече отдавна 
изчерпания Eтимологичен речник на 
славянските езици (вж. тук бел. 3).
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издирвани измежду множеството други материали от 
документалното наследство на автора. Запазеният текст е 
успешно преписан, като в някои случаи е било необходимо да 
се възстановяват липсващи букви или цели думи. В книгата 
е включен и новоизготвен списък на използваните в текста 
съкращения, останали неразгърнати, както и обширни словни 
показалци. Е. Хавлова също така изготвя предговор към 
книгата и написва увод за живота и научното творчество 
на този несправедливо забравен днес чешки етимолог от 
втората половина на XIX век. Тъй като очевидно става 
въпрос за първия по онова време етимологичен речник на този 
балтийски език, чиято лексика заради своята архаичност 
служи като опорен материал на редица етимологични 
обяснения не само на индоевропейска, но и на славянска лексика, 
той е приет много добре от диахронно ориентираните 
езиковеди.

В основата на книгата на Вит Бочек Принос към 
изследването на най-старите романизми в славянските езици е 
залегнала неговата докторска дисертация. В нея се прави 
етимологичен анализ на избрана група от най-старите 
романски заемки в славянските езици. Авторът отчита 
извънезиковите исторически обстоятелства, които 
водят до заемане на романски думи в славянските езици, 
като описва контактите между романските и славянските 
етнически групи в периода на заемането. Изтъква също 
така феномена на междуславянските заемки, определянето на 
които е необходимо условие за правилна реконструкция на 
първоначалните славянски форми. Основно място в книгата 
заема подробният етимологичен анализ на конкретни заемки.

Монографията на Ева Хавлова Чешките названия на 
бозайниците. Историко-етимологично изследване надхвърля 
границите на чисто лингвистично изследване. В нея 
се прави етимологичен анализ на чешките названия на 
бозайниците според най-новата международна зоологическа 
номенклатура. Авторката е избрала речниковата форма 
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на представяне на материала. Всяка от речниковите 
статии съдържа формални и семантични свидетелства 
за названието в чешката зоологична литература, 
като се започне от терминологията на Пресъл от 
20-те и 30-те години на XIX век; функциониращите и 
нефункциониращите (неизползваните на съвременния етап) 
термини са разграничени графично. При етимологичния 
анализ последователно се прилага методологичният 
принцип „Wörter und Sachen“, т.е. при своите обяснения 
авторката отчита и извънезиковите факти, отнасящи 
се до морфологическите белези на бозайниците, тяхната 
биология, начин на живот, поведение и под. Латинските 
названия се привеждат в единство с международната 
номенклатура. Книгата е резултат от дългогодишна 
работа на Ева Хавлова и за съжаление е нейното последно 
научно начинание. По време на заключителната работа 
върху монографията авторката се разболя тежко, но все 
пак успя да довърши този свой труд. За съжаление обаче тя 
не доживя издаването на книгата. 

Както беше посочено по-горе, сътрудниците, които 
в момента работят в Секцията по етимология, се 
опират на научното творчество и опита на своите 
предшественици и учители, които са достоен пример за 
научно усърдие, добросъвестност и прецизност. По тази 
причина днешните етимолози полагат усилия за запазване 
на тяхното научно наследство. Затова през последните 

години са издадени споменатите 
вече публикации, представящи 
научното дело на Антонин 
Матценауер, Франтишек 
Копечни16, а така също и на 
Адолф Ерхарт, професор по 
сравнително индоевропейско 
езикознание във Философския 
факултет на университета 

16 Наред с вече споменатите публика-
ции трябва да се посочи и книгата, 
посветена на т.нар. елементарно род-
ство в статиите на Франтишек Ко-
печни и Йозеф Милослав Коржинек, 
съдържаща допълнително и студии 
по темата от Бохумил Википел и 
Хелена Карликова: B. Vykypěl & V. Bo-
ček (Hrsg.), Das Problem der sprachlichen 
Elementarverwandschaft. München: Lin-
com 2010.
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в Бърно и дългогодишен главен редактор на ЕРСЕ. 
Неговият научен и университетски път в контекста на 
съвременния обществен и политически живот е очертан 
в книгата на Б. Википел Животът и научното дело на 
Адолф Ерхарт. Очерк от историята на чешката наука. Най-
значимите трудове по индоевропейско езикознание на 
А. Ерхарт са събрани, преведени на немски и подготвени 
за печат от същия автор17. В най-скоро време ще бъде 
довършена подготовката и на обемно издание със 
събраните статии на Вацлав Махек, както и два тома, 
съдържащи неговата кореспонденция с редица изтъкнати 
чуждестранни и чешки езиковеди. Подготвя се и сборник 
с избрани съчинения на доайена на чешката славистика 
и палеославистика Радослав Вечерка18, а така също и 
събрани трудове, посветени на теоретични въпроси на 
етимологичните изследвания, излезли изпод перото на най-
изтъкнатата представителка на съвременната бърненска 
етимологична школа Ева Хавлова.

Освен всичко това в Секцията по етимология в 
момента се работи върху няколко проекта, в рамките 
на които се подготвят и следващи монографии. През 
последните 7 години етимологичното звено в Бърно е 

основен изпълнител в големия 
проект на Министерството 
на образованието, младежта 
и физическото възпитание 
под название Изследователски 
център за развоя на старочешкия 
и средночешкия език: от 
праславянските корени до 
съвременното състояние, 
благодарение на който беше 
възможно да се подготвят 
и обучат няколко млади 
и талантливи лингвисти 

17 B. Vykypěl (Hrsg.), Adolf Erhart: Aus-
gewählte Abhandlungen zur indogerma-
nischen vergleichenden Sprachwissenschaft. 
Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2006.

18 Сборникът е част от тематич-
ната поредица Studie osobností brněn-
ské lingvistiky, която се подготвя от 
Секцията по етимология със сътруд-
ничеството на бърненското изда-
телство „Host”. Досега са излезли: 
J. Dvořák – P. Malčík (eds.), Dušan Šlo-
sar: Opera Bohemica Minora (= Studie osob-
ností brněnské lingvistiky I), Brno 2010; 
J. Dvořák – P. Malčík (eds.), Zdenka Ru-
sínová, Pokušení struktury, Brno 2011 (= 
Studie osobností brněnské lingvistiky II).
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и по този начин да се осигури приемственост между 
поколенията в секцията.

Значима дейност на Секцията по етимология е и 
редовното организиране на международни етимологични 
конференции под надслов Etymologické symposion Brno. През 
2011 г. ще се проведе петата по ред престижна диахронно 
ориентирана конференция. Благодарение на тези научни 
форуми, в които участват редица чешки и чуждестранни 
специалисти, секцията задълбочи сътрудничеството 
си с паралелни звена от славянските и неславянските 
страни, като едновременно с това се превърна в един от 
европейските етимологични центрове.

В качеството си на единствено в Чешката република 
научно звено, занимаващо се със славянска етимология, 
Секцията функционира и като служба за езикови справки, 
като отговаря на въпроси на граждани, интересуващи 
се от произхода най-вече на чешки думи. Повечето от 
сътрудниците в Секцията се занимават и с педагогическа 
работа – четат лекции във Философския факултет 
на университета в Бърно, ръководят бакалавърски и 
магистърски дипломни работи и осъществяват научно 
ръководство на докторанти.

Въпреки изброените по-горе научноизследователски и научно-
организационни дейности най-важната задача на Секцията 
по етимология си остава довършването в близко време 

на Етимологичния речник на 
старобългарския език (ако се запазят 
сегашните условия, речникът би 
трябвало да е готов през 2018 г., 
вкл. с пълна библиография19 и 
словни показалци), за да може да се 
започне подготовката на научен 
етимологичен речник на чешкия 
език.

19 Допълнения към библиографията, 
включена в 1. свезка на речника, са 
публикувани досега в 4. (1994), 8. 
(1998), 12. (2004) и 14. (2008) свезка. За 
да се осигури по-голяма достъпност, 
в настоящия момент на страница-
та на Института за чешки език в 
интернет е публикувана пълна, пери-
одично актуализирана библиография, 
както и списък на изворите (http://
www.ujc.cas.cz/zkratky.pdf).
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I.  

Самостоятелна секция за изследване развитието на 
чешкия език в Института за чешки език се създава 
през 1948 г. под ръководството на Иржи Данхелка. В 
течение на годините Секцията неколкократно губи 
своята самостоятелност и се превръща „само“ в 
сектор в рамките на други организационни структури. 
При тези промени няколко пъти е сменено и името 
є: от първоначалното Секция за изследване развитието 
на чешкия език, през Секция за изследване развитието на 
езика и Секция за история на чешкия език до сегашното 
Секция по история на езика (СИЕ). Като ръководители на 
Секцията или сектора са работили Франтишек Ришанек, 
Зденек Тил, Игор Немец, Яромир Повейшил, Ярослава 
Печиркова, Петър Нейедли, а от 2006 г. ръководител 
на СИЕ е авторката на настоящия текст. На три 
пъти като формални ръководители на Секцията са 
назначавани директорите на Института за чешки език. 

През осемдесетте години на ХХ 
в. това е Ян Петър, през 1993 г. за 
по-малко от година ръководител 
става Франтишек Данеш и 
приблизително за същия срок на 
тази длъжност е Карел Олива, 
който става ръководител на СИЕ 
през 2004 г.1

Диахронните изследвания в 
Секцията по история на езика 
към Института за чешки език
Алена M. Черна

1 За информацията във връзка с 
историята на Секцията благо-
даря на мгр. Вера Дворжачкова 
от Института за чешки език, 
която разработва за дисертаци-
онния си труд темата История 
на Института за чешки език и 
неговите предходници в светлина-
та на архивните извори.
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Съществуването на Секцията започва с ясно определена 
задача: работа върху старочешкия речник. След смъртта 
на Ян Гебауер, преди да е завършил работата върху 
Старочешкия речник, тази тема е приоритет. Началните 
години са посветени преди всичко на оценката и 
довършването на базата данни за Речника на старочешкия 
език, съставянето на азбучно подреден словник и не на 
последно място на дискусиите за обхвата на новия речник. 
Първоначалното решение гласи да се изработи речник със 
среден обем – през 1958–1964 г. авторите разработват 
речниковите статии с буквите n–, o– и по-голямата 
част от буква p– (т.е. частите, които непосредствено 
продължават незавършения речник на Гебауер). Част от 
речниковите статии на n– дори са редакционно оформени, 
но след това работата е прекратена. В дискусията, 
водена през 1965 г., се взема решение, че базата данни и 
личният състав на екипа позволяват да се премине от 
концепция за речник със среден обем към концепция за 
голям речник на засвидетелстваните форми2. Първата 
свезка със заглавие Старочешки речник, изработена в 
съответствие с новата концепция, излиза през 1968 г. Тя 
съдържа речниковите статии от na – nádobie и представя 
концепцията на речника като голям исторически речник, 
отразяващ максимално пълно старочешкия речников фонд 
от историческото му начало до края на ХV в. Значението 
на лексикалните единици в него е документирано 
хронологично чрез подбор на примери, регистриращи 
формалните и семантичните промени в лексемите. Автор 
на концепцията, изхождаща от учението на Пражката 
школа за речниковия фонд като структурирана система, е 
Игор Немец. 

Работата върху Старочешкия речник 
потръгва успешно, с течение на 
времето обаче по най-различни 
причини не продължава със 

2 Срв. Z. Tyl, O práci na Staročes-
kém slovníku. – In: Staročeský slov-
ník. Úvodní stati, soupis pramenů a 
zkratek, Praha 1968, s. 9–15.
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задоволително темпо. И „изтъняването“ на свезките (т.е. 
намаляването им от първоначалните 160 на 112 страници) 
не осигурява по-бързото им публикуване, a моментът, 
в който обработването на речниковите статии ще 
достигне поне до края на азбуката, недопустимо се 
отдалечава. През 2005 г. се взема решение работата върху 
Старочешкия речник да бъде прекратена след завършването 
на 26. свезка и колективът да започне работа върху 
алтернативен лексикографски труд, който да бъде на 
разположение на потребителите в най-краткия възможен 
срок. Последната свезка на Старочешкия речник излиза 
през 2006 г. и включва статиите от připuščený – při; т.е. 
целият труд обхваща речниковия фонд, съдържащ се между 
лексемите na – při3.

Освен старочешката лексикография от началото 
на съществуването на Секцията нейните членове 
се занимават и с други задачи. Освен на дейностите, 
съпровождащи всяко научно изследване (т.е. по-специално 
публикационната, педагогическата, популяризаторската 
работа и организирането на конференции), Секцията 
посвещава специално внимание на издаването на 
старочешки литературни паметници. 

В началото на издателските усилия стои един респектиращ 
проект, в който Секцията участва заедно с академичния 
Институт за чешка литература. Става дума за нов, т. нар. 
академичен подбор на творби от чешката литература. 
Трите тома на двете части излизат съответно през 
1957 г. – Избрани творби от чешката литература от началото 
до епохата на Хус (Výbor z české literatury od počátků po dobu 
Husovu), през 1963 г. – Избрани творби от чешката литература 

през хуситския период І (Výbor 
z české literatury doby husitské I) и 
през 1964 г. – Избрани творби 
от чешката литература през 
хуситския период ІІ (Výbor z české 

3 По-подробно за историята на Ста-
рочешки речник срв. напр. M. Homol-
ková, Historická lexikografie. – In: Kapi-
toly z dějin české jazykovědné bohemistiky 
(edd. J. Pleskalová, M. Krčmová, R. Ve-
čerka, P. Karlík), Praha 2007, s. 223–234.
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literatury doby husitské II). Работата логично е разпределена 
така, че Институтът за чешка литература да разработи 
текстовете от литературноисторическа гледна точка и 
да състави литературно ориентираните съпровождащи 
коментари, а Институтът за чешки език да се занимае с 
текстовата критика и езиковедския аспект. 

Далеч не всички изследователи, които участват в това 
академично издание, продължават да се занимават с 
издателска работа. Но някои успяват. От колектива 
сътрудници на Секцията трябва да бъде посочен Иржи 
Цейнар и неговото издателско начинание за осигуряване 
достъпността на най-старите чешки легенди и техните 
фрагменти. Тази трудна, почти детективска работа с 
откъслечен материал завършва през 1964 г. с издаването на 
Най-старите чешки римувани легенди (Nejstarší české veršované 
legendy). Литературно-лингвистичното партньорство е 
продължено от още една сътрудничка на Секцията, Милада 
Недведова, заедно с литературния историк Ярослав Колар. 
Техният общ труд Проза на Чешкото средновековие (Próza 
českého středověku) излиза през 1983 г. И за двамата това не 
е последният им труд, но по-нататък те продължават 
работата си самостоятелно.  Дейността на M. Недведова 
в тази сфера  завършва през 1992 г с изданието на Тълковни 
слова (Řeči besední)  на Томаш Щитни.

Краят на ХХ в. в издателската област е посветен на 
старочешката Библия. Ярослава Печиркова взема решение 
да продължи работата на Владимир Киас и след неговата 
смърт да завърши III том на старочешката Дрезденска и 
Оломоуцка Библия (Staročeská bible Drážďanská a Olomoucká). 
(Книгите от Тобиас до Сирах излизат през 1996 г. в 
Падерборн, Германия). Работата върху този обемен проект 
продължава и в началото на новия век: Я. Печиркова 
и колективът от по-млади изследователи през 2009 г. 
издадоха в издателство „Академия” заключителната 
част на старочешката Библия, съдържаща Книгите на 
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пророците и на Макавеите. Работата на колектива 
бе оценена през 2010 г. с Наградата на председателя на 
Академията на науките на Чешката република.

Но библейският текст съвсем не е единственият, на 
който през последните години обръщат внимание 
изследователите от Секцията. Авторката на настоящия 
текст участва в началото на ХХІ в. в издаването на 
три старочешки паметника: заедно с историка Петър 
Чорней и специалистката по класическа филология Маркета 
Клосова те издадоха Стари чешки летописи (Staré letopisy 
české, 2003), a с лингвиста Мартин Стлука, специалистката 
по класическа филология Алена Хадравова и астронома 
Петър Хадрава представиха компилативния астрономико-
медицински сборник Астрономията на крал Ян (Hvězdářství 
krále Jana, 2004). Самостоятелно тя издава също така 
представителния труд Старочешки медицински книги 
(Staročeské knihy lékařské, 2006). Мартин Стлука, сега вече 
бивш изследовател от Секцията, посвещава усилията си на 
най-ранната чешка проза, по-конкретно на Житието на Исус 
Христос (Život Krista Pána, 2006).

II.

Понастоящем Секцията продължава работата си и в 
двете направления, които характеризират дейността є 
от самото начало. Диахронната лексикография и грижата 
за издаването на старата и средновековната чешка 
литература  остават в центъра на интересите на нейните 
сътрудници, които развиват споменатите направления, 
като използват получените нови резултати и методи. 
Секцията е известна с прилагането на съвременните 
технологии както в същинската работа, така и при 
представянето на нейните резултати.

Да посочим като пример Електронен речник на старочешкия 
език (Elektronický slovník staré češtiny), който Секцията започва 
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да подготвя след прекратяването на работата върху 
Старочешки речник: той свързва в едно лексикографския 
принос на две поколения автори на Старочешки речник и 
платформата за представяне в интернет мрежата, по-
конкретно интернет сайта с наименование Vokabulář 
webový. Webové hnízdo k poznání historické češtiny (Уеб речник. 
Интернет портал за изучаване на историческия чешки език). 
През 2005–2010 г. авторски колектив под ръководството 
на Милослава Вайдлова разработва речниковите статии 
от při– до ž–. При разработването на тази част от 
азбуката екипът се ръководи от изискването да представи 
на обществеността най-напред онези речникови статии, 
които никога досега не са били разработвани, но за които 
Секцията разполага с ексцерпиран материал; така от 
разработката са изключени статиите, които се съдържат 
в Кратък старочешки речник (Malý staročeský slovník) на Яромир 
Белич, Адолф Камиш и Карел Кучера от 1979 г. От 2010 г. 
се разработва лексиката в частта a–m, като се подготвят 
всички речникови статии към засвидетелстваните 
апелативни лексеми4. Концепцията на Електронен речник 
на старочешкия език е за тълковен, авторски речник, без 
представяне на засвидетелстван материал в статията. 
Документалният материал ще бъде представен в 
бъдеще по друг начин, преди всичко чрез включването на 
старочешкия корпус, на който ще се спрем по-нататък.

През последните години се развива и изследването на 
речниковия фонд на средночешкия период. Секцията 
откупи ексцерпцията от паметници от средночешката 
епоха (ок. 1500–1800), върху която от години работи 
Зденек Тил. Тази ексцерпция беше дигитализирана и така 
беше създадена база данни, в която могат да се търсят думи 

по различни данни5. Понастоящем 
екип под ръководството на 
Петър Нейедли работи върху 
разширяването на тази база данни, 

4 Вж. http://vokabular.ujc.cas.cz/infor-
mace.aspx?t=ESSC&o=slovniky.

5 Базата данни е достъпна на интер-
нет адрес http://madla.ujc.cas.cz.
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която в бъдеще ще послужи за по-нататъшни изследвания 
на чешкия език от този период.

Текстологичното и издателското направление също намира 
своите последователи, които използват в работата 
си новите технически възможности. Секцията тръгна 
по нов път и при представянето на старочешкото 
(и не само старочешкото) литературно творчество. 
Сътрудниците на Секцията, както впрочем и всички 
изследователи, които работят с ръкописни и други редки 
книги, приветстваха постепенната дигитализация на 
тези шедьоври, и особено проекта, който представя 
резултатите от дигитализацията чрез интернет. 
Това е проектът Manuscriptorium6, който заедно с 
дигитализираните документи събира и дава достъп до 
информацията за историческите книжни фондове. През 
2006–2010 г. Секцията внася в Manuscriptorium още едно 
ниво на информация за дигитализираните документи – 
транскрибирани преписи на старочешки и по-нови 
ръкописи и старопечатни книги. Тези електронни издания 
са формално приспособени да могат да се свързват 
със съответните страници от дигитализираните 
документи. От текстоложко-издателска гледна 
точка тези преписи се ръководят от разработените 
в Секцията правила, които членовете є смятат за 
необходими при представяне на текста. Ползвателят 
не е ощетен и откъм текстокритична гледна точка, в 
тях се посочват издателските корекции и допълнения, 
отбелязва се структурата на текста, сигнализират се на 
приписките и т.н. Засега са отхвърлени данните, които в 
„класическите“ издания се разполагат след основния текст, 
т.е. напр. диференциалните речници, фактографските 
обяснения и т.н. Но правилата на електронните издания 
остават в непрекъснато движение и въз основа на 

многостранните дискусии се 
допълват и уточняват (също и 6  Вж. http://www.manuscriptorium.com
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в зависимост от характеристиката на конкретния текст 
на оригинала). 

Изключително успешен резултат от работата на 
Секцията, който вече по същество има световно значение, 
е споменатият Vokabulář webový (http://vokabular.ujc.cas.cz). 
Това е интернет сайт, създаден през 2006 г. и поддържан 
оттогава. Създаването му е обусловено от новата 
лексикографска задача на Секцията, Електронен речник на 
старочешкия език. За представяне на електронния речник 
като най-удобна определихме интернет средата, в която 
Електронният речник на старочешкия език да бъде представен 
в контекста на останалите лексикографски трудове, от 
които посвоему се разграничава. Първоначално интернет 
сайтът представи на потребителите три лексикографски 
труда Кратък старочешки речник (1979), Словник на 
картотеката на Старочешкия речник (1967) и постепенно, 
буква по буква беше публикуван Електронен речник на 
старочешкия език (от 2006 г.). С годините се добавиха и 
нови, исторически и създадени в миналото речници (напр. 
речникът на Вацлав Ян Роса и на Йозеф Добровски), a също 
и други типове източници на информация за изследване 
на историческия чешки език. Освен текстовете на 
речниците публикувахме и дигитализираната картотека на 
ексцерпцията на чешката литература, изработена от Ян 
Гебауер и неговите сътрудници7. 

Много положителен отзвук сред ползвателите предизвика 
включването на т. нар. старочешка текстова банка8. Тя 
в момента съдържа приблизително 100 транскрибирани 
текста на старочешки паметници, които с малко на брой 
изключения са били подготвени за издаване непосредствено 
в Секцията от ръкописи, старопечатни и стари печатани 

текстове. Търсенето в нея става 
с помощта на специално създаден 
корпус мениджър, който е в 

7 Вж. http://vokabular.ujc.cas.cz/kartote-
ky.aspx?db=2

8 Вж. http://vokabular.ujc.cas.cz/banka.
aspx
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състояние да оперира с нестандартни знаци и да представя 
резултатите от търсенето така, че потребителят 
да получи и данните от текстовата критика. Корпус 
мениджърът дава възможност да се показва информация 
напр. за това, че думата е била допълнена от издателя, 
че представлява чуждоезичен елемент или че изразът е 
поправен и каква е била изходната му (т.е. погрешна) форма. 
Показването на структурата на текста също е оформено 
така, че да съответства на характера на историческите 
текстове (показва се информация за номерацията на 
листовете, номерацията на стиховете, библейските книги 
и т.н.). Корпусните данни са класифицирани хронологично, 
от най-старите към най-новите, т.е. има възможност 
да се проследи развоят на търсената дума. Резултатите 
могат да се разпечатват и да се съхраняват за по-
нататъшна работа. Понастоящем се обмисля въпросът 
за лематизацията на банката и за преобразуването є в 
езиков корпус – вече е изяснено, че лематизацията ще бъде 
двойна, тъй като средновековният чешки език е преживял 
период на бурен фонетичен развой. Т.нар. лематизация ще 
обхване лемите в онази фонетична форма, в която думите 
се появяват в текста; хиперлематизацията ще съдържа 
хиперлеми в реконструирана фонетична форма към 1300 г. и 
ще изпълнява обединяваща функция. Бъдещият корпус освен 
другото ще бъде и допълнение, съдържащо материала към 
Електронния речник на чешкия език.

Част от Vokabulář webový освен това е и т.нар. 
едиторски модул9, в който могат да се изучават 
свързано транскрибираните издания, включително 
текстокритическите коментари, посочвани в бележки 
под линия, което ще бъде положително оценено от 
посветените филологически ориентирани потребители. 
За онези, които не желаят да работят с коментираната 

версия на текста, ще бъде на 
разположение алтернативен, 

9 Вж. http://vokabular.ujc.cas.cz/modu-
ly/edicni.aspx.
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„чист“ текст на творбата без издателски бележки. 

Освен главните задачи от лексикографско-лексиколожки и 
текстологично-издателски характер в Секцията се работи 
и върху други задачи и проекти. Понастоящем Секцията 
се състои от 19 научни работници със средна възраст 37 
години. Възрастово балансираният колектив обещаващо 
се разраства, тъй като Секцията привлича младите 
специалисти с разнообразието на задачите, при чието 
изпълнение могат да се използват и атрактивните модерни 
технологии, a също и с доброто име, което си е извоювала 
в миналото благодарение на научната си работа и което 
грижливо пази и на прага на третото хилядолетие10.

Превод от чешки Маргарита Младенова

10  Този текст е написан във връзка 
с работата върху проект на 
Грантовата агенция на Чешката 
република № P406/10/1140 Výzkum 
historické češtiny (na základě nových 
materiálových bází).
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Секцията по диалектология в Института за чешки език 
при Академията на науките на Чешката република се 

занимава с изследване на некнижовните форми на чешкия 
език. Освен традиционните териториални диалекти и 
формирането на интердиалектите в нея се изследват и 
особеностите на живата говорима реч, при това и в обла-
стите с различна степен на миграция на населението, т.е. 
в градовете и в пограничните райони. Внимание се отделя 
и на проприалната сфера на езика. В Секцията се разработ-
ват проекти, които, от една страна, имат значение за на-
ционалната култура, а от друга страна, са част от мащаб-
ни наднационални проекти. Става въпрос за езикови атласи 
(1), речници (2) и архив от аудиозаписи (3). Седалището на 
Секцията по диалектология е в гр. Бърно. От 2000 г. неин 
ръководител е д-р Милена Шипкова.

В Чешката академия на науките и изкуствата изследовател-
ската дейност първоначално се осъществява от различни 
комисии. Диалектоложката комисия на Чешката академия 
е основана през 1910 г. и работи заедно с лексикографската 
комисия. След отделянето на лексикографията и създаване-
то през 1911 г. на Канцеларията за Речник на чешкия език дей-
ността на диалектоложката част от комисията се огра-
ничава в това да подкрепя индивидуалната изследователска 
работа. Най-значителният диалектоложки труд в периода 
на Първата република е обобщаващата студия на Бохуслав 
Хавранек Чешките говори (Nářečí česká) – паралелно изследване 
е Словашките говори (Nářečí slovenská) на Вацлав Важни  –  в 
енциклопедията Československá vlastivěda (1934).

Секцията по диалектология 
към Института за чешки език
Милена Шипкова
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През 1946 г. Канцеларията за Речник на чешкия език е прео-
бразувана в Институт за чешки език. Едва в рамките на 
Института изследването на чешките диалекти успява 
изцяло да се разгърне, като обхваща няколко основни на-
правления, но преди всичко се съсредоточава върху систе-
матичното лингвогеографско проучване на диалектите, 
осъществявано чрез подробни кореспондентни анкети с 
помощта на учители в основните училища и теренна из-
следователска работа. Проучването на говорите в исто-
рическата област Чехия е организирано от диалектолож-
ката секция на Института в Прага (от 1947 г.), а това 
на говорите в Моравия и Силезия е поверено (от 1953 г.) 
на диалектоложката секция във филиала на Института в 
Бърно, където се пренася анкетната работа за Моравия и 
Силезия, за което заслуга има Адолф Келнер. Работата по 
редица от регионалните анкети с въпроси, установяващи 
предимно характера и географското разпространение на 
фонетични и морфологични диференциални черти, е завър-
шена с общонародна лексикална анкета (Slovníkový dotazník 
pro nářečí českého jazyka I, 1954, II, 1958). Първоначално 
анкетите имат сондажна цел, но с предоставения богат 
материал се превръщат в основа за по-обстойно изучаване 
на нашите говори и до голяма степен прецизират знания-
та за териториалната диференциация на наблюдаваните 
явления. Така те се превръщат в един предварителен етап 
от работата върху Чешкия езиков атлас (Český jazykový 
atlas). Върху материал от тях се опират и две областни 
монографии: на Ярослав Ворач за югозападните чешки го-
вори и на Славомир Утешени за говорите от преходния 
чешко-моравски пояс (Jaroslav Voráč, Česká nářečí jihozápadní 
I, 1955, Česká nářečí jihozápadní II, 1976; Slavomír Utěšený, 
Nářečí přechodného pásu česko-moravského, 1960).

Основа на проучванията за Чешкия езиков атлас е съставяне-
то на Въпросник за изследване на чешките говори (Dotazník pro 
výzkum českých nářečí, 1964–1965). Въпросникът изхожда от 
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инвентара на диференциалните явления, събрани от дото-
гавашната литература и от диалектоложките изследвания 
и анкети. Той е еднотипен за цялата езикова територия, 
състои се от две части – лексикална и граматична, и съ-
държа общо 2649 въпроса. Допълнително са включени още 
138 лексикални въпроса за изследване на речта на младото 
поколение в градовете. Теренните проучвания се провеж-
дат в периода 1964–1976 г. върху точно определена мрежа 
от селищни пунктове (включваща 420 села) и в 57 града 
(от тях 20 са погранични). Целта е да се установи преди 
всичко най-старото състояние на традиционния терито-
риален диалект (в селските области) и по-новите развойни 
тенденции, наблюдавани и в речта на младите в избрани 
градове, включително и в новозаселените погранични обла-
сти. Изследва се и чешкият език извън държавните тери-
ториални граници, а именно в Полша (1 пункт), в Румъния 
(5 пункта) и в бивша Югославия (7 пункта). Проучването 
се провежда от диалектолози от пражката и бърненската 
секция на Института за чешки език в домашна, семейна сре-
да на информаторите, обикновено местни хора, родени и 
живели цял живот в изследваните области. 

Чешкият езиков атлас (ЧЕА) е фундаментален труд на чешко-
то езикознание от последните десетилетия (Český jazykový 
atlas – ČJA 1, Praha 1992, допечатка 2004; ČJA 2, Praha 1997; 
ČJA 3, Praha 1999; ČJA 4, Praha 2002; ČJA 5, Praha 2005; ČJA. 
Dodatky, под печат). Той е резултат от изследователските 
усилия на няколко поколения диалектолози от Института 
за чешки език. Неговото начало се свързва с имената на ре-
дица изтъкнати диалектолози, като Славомир Утешени, 
Лудек Бахман, Павел Янчак и Ян Балхар. Последните двама 
по-късно оглавяват работния колектив на ЧЕА (при послед-
ните четири тома само Ян Балхар).

Чешкият езиков атлас представя териториалната дифе-
ренциация на чешкия език на всички равнища (лексикално, 
словообразувателно, морфологично и фонетично). Специ-
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фична черта на атласа е, че показва разслоението на езико-
вия материал според носителите на езика от различни по-
коления: покрай сведенията за най-стария и по-новия етап 
от развитието на традиционните народни говори в него 
се съдържа и информация за речта на младото и по-старо-
то поколение в градовете, проследява се също така и ези-
ковото състояние в пограничните райони, допълнително 
заселени след 1945 г. Отделено е внимание и на  чешките 
езикови острови зад граница (Полша, бивша Югославия, 
Румъния). В синтетичните карти се използват различни 
подходи за картографиране. Главното средство за изобра-
зяване са изоглосите, очертаващи областите, в които се 
среща определен диалектен еквивалент, като вътре в аре-
ала е изписано и явлението. Еквивалентите с некомпакт-
но разпространение се означават с щриховки. Изолирано-
то или разпръснатото разпространение на диалектните 
варианти допълнително се отбелязва с помощта на сим-
воли. Неразделна част от картите са детайлните обясни-
телни коментари към тях. Коментарите се представят 
в 6, понякога в 7 раздела. Първият раздел съдържа струк-
туриран преглед на всички засвидетелствани диалектни 
варианти (на думи, на форми) в рамките на изследваното 
явление (напр. в рамките на въпроса за „стопанска уседна-
лост“, „kámen nom. sg. m.“ и т.н.). Регулярно застъпените 
звукове тук са подчертани. По този начин се препраща 
към азбучния списък на регулярните звукови промени и на 
тяхното географско разпространение, изобразено на шест 
карти в увода на всички томове (PRO A–F; напр. записът 
dlouhý представя реализациите dlouhej, dlóhé, dłóhé, dłúhí, 
dłúhý, dłuhy, dług’i). Във втория раздел от коментара се 
обяснява изследваното явление от семантично гледище (в 
томовете, посветени на лексиката), отбелязва се принад-
лежността към езиковите равнища (фонетични, морфо-
логични, словообразувателни, лексикални и синтактични 
разлики) и се обобщават научните резултати, достигна-
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ти при изследването. В третия раздел е описана лингвоге-
ографската ситуация, изобразена на картата. Обяснение-
то улеснява ориентацията при разчитането на картата 
и представя взаимовръзките между картографираните 
явления. Четвъртият раздел съдържа азбучен индекс на 
картографираните изрази, които са характеризирани от 
гледна точка на диалектната им принадлежност. Тук се 
препраща към по-старата и съвременната чешка и друга 
западнославянска литература (речници, граматики) и се 
привежда кратко етимологично тълкуване. В петия раздел 
се сочат свидетелства от чешките езикови острови в 
Полша, в бивша Югославия, както и в Румъния. В шестия 
раздел се правят препратки към паралелни карти в други 
западнославянски атласи и към въпросите от картите на 
Общославянския лингвистичен атлас (ОЛА) и Европейския 
езиков атлас (ALE). Във факултативния седми раздел се 
коментират явления, свързани с изследваните, които не са 
картографирани самостоятелно (напр. картата за „líbat 
se“ съдържа в допълнение и информация за „políbit“).

Първите три тома са посветени на определени тема-
тични групи лексика (т. І – местна и домашна среда, 
човек; т. ІІ – градина (зеленчукова и овощна), животин-
ски свят, горски и растителен свят, местности, време 
(астрономическо и метеорологично), селото в миналото 
и днес, забавления и обичаи; т. ІІІ – полска работа, сто-
панска уседналост, земеделски оръдия и инструменти, 
добитък, домашни птици). Четвъртият том включва 
морфологични явления. Петият том се занимава с фоне-
тична и синтактична проблематика. Добавен е раздел, 
посветен на наречията, раздел, занимаващ се с названията 
на реалии, свързани с града и речта на младите, и глава, 
обобщаваща лингвогеографската информация за ареално-
то деление на нашите диалекти. Тук са публикувани свод-
ни карти на изоглосни снопове: някои от тях очертават 
ареали, които са описани вече в литературата, други раз-
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граничават досега непознати ареали, съществуването на 
които се разкрива благодарение на ЧЕА. Последният том 
(Český jazykový atlas. Dodatky) представя основно включе-
ния езиков материал и техническата база за ЧЕА: списък 
на изследваните населени пунктове, пълния въпросник, 
характеристика на изследваните селища, характерис-
тика на говорите на чешкия език, образци от говорите 
(включително два компактдиска, един за Чехия, един за 
Моравия и Силезия), показалци на изследваните явления, 
на засвидетелстваните лексеми и на авторите, а също и 
пълна библиография по диалектология от 1968 г. 

Чешкият езиков атлас съдържа около 1600 карти. Основ-
ният подход при обяснението е лингвогеографският ме-
тод. Новите методологически подходи, от една страна, 
позволяват да се представи комплексна лингвогеографска 
картина на чешките диалекти и да се разкрие езикови-
ят развой и контактите със славянски и неславянски 
езици, а от друга – показват динамиката в развоя на 
некнижовните форми на чешкия език и подпомагат коди-
фикационните промени на книжовния чешки език. ЧЕА 
предоставя ценни знания не само за езикознанието, но и 
за други научни области, най-вече за историята, етно-
графията, археологията, социологията и др. Много от 
представените тук лексикални изрази са важно и често 
пъти единствено свидетелство за материалната и ду-
ховната култура на предците ни. Ето защо ЧЕА е един 
от най-необходимите проекти, свързани със запазването 
на нашето културно наследство. В настоящия момент 
бърненската диалектоложка секция работи върху създава-
не на електронна, интерактивна версия на атласа.

Описание и оценка на развитието на лингвогеографския 
метод в диалектологиите на славянските езици предлага 
студията на Станислава Клоферова Mapping the Slavic 
languages (2010).
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В рамките на проучванията за ЧЕА са осъществени и маг-
нетофонни записи с разкази на информатори. Избрани час-
ти от тях са включени в сборника с диалектни текстове 
České nářeční texty (1976). Въз основа на тези записи в бър-
ненската диалектоложка секция се изгражда наново Архив 
на звукови записи с диалектна реч. В сътрудничество с Чеш-

кото радио записите са 
прехвърлени на дигита-
лен носител и в момента 
се описват и архивират. 
Част от тях са използва-
ни и в последния том на 
ЧЕА (Český jazykový atlas. 
Dodatky). Архивът пери-
одично се допълва с нови 
записи. Избрани откъси, 
представящи отделни 
диалектни области в 
Чехия, са включени в 
компактдисковете Как се 
говори в Чехия (Jak se mluví 
v Čechách, 2000) и Как се 
е говорило в чешките села 
зад граница (Jak se mluvilo 
v českých vesnicích v cizině, 
2002)1 . 

Във връзка с работата 
върху ЧЕА се разгръща и 
интересът към диалект-
ната диференциация на 
регионално ниво (Libuše 
Čižmárová, Jazykový atlas 
jihozápadní Moravy2, 2000), 
към живия говорим език, 
към речта в новозасе-

1 Двата компактдиска представят избрани 
разкази на информатори, записани при те-
ренните проучвания за ЧЕА. Записаната на 
първия диск диалектна реч целенасочено е под-
брана така, че слушателят да може да придо-
бие цялостна представа за териториалното 
разпространение на говорите и на живата 
говорима реч из цялата историческа  област 
Чехия. Вторият диск запознава с архаичния 
чешки език на някогашните чешки преселници 
в Полша (в районите Кладско и Стршелин-
ско), в Украйна, в Хърватия и в Румъния. Два-
та компактдиска са допълнени с пространни 
тълковни приложения. Като се има предвид 
напредващата нивелация на традиционните 
чешки диалекти, тези записи имат днес вече 
незаменима научна и културно-историческа 
стойност.

2 Атласът обхваща територията на т.нар. 
зноймски диалектен тип според по-старата 
делитба – така, както е определен за нужди-
те на ЧЕА. В него се сравнява състоянието 
от втората половина на 50-те и началото на 
90-те години на XX в. на избрани области от 
диалектната лексика, периферно и от слово-
образуването и фонетиката. Описанието на 
по-старото състояние изхожда от анкетно-
то проучване, проведено сред най-старото 
население на всички селища с училища (в про-
учваната област те са 216). Авторката сама 
провежда новото изследване сред средната 
генерация, което включва една трета от пър-
воначалните населени пунктове (72). По този 
начин се представя състоянието на диалекта 
след приблизително две поколения, като на-
блюдаваните промени се описват, анализират 
и типологизират.
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лените погранични области (Stanislava Kloferová, Mluva v 
severomoravském pohraničí3, 2000) и към диалектното словоо-
бразуване (Zuzana Hlubinková, Tvoření slov ve východomoravských 
nářečích4, 2010). През 90-те години на XX в. научните 

сътрудници в 
бърненската 
диалектоложка 
секция проучват 
и чешкия език във 
Виена, като пра-
вят звукови запи-
си на говора на ви-
енските чехи (Jan 
Balhar, Stanislava 
Kloferová, Jarmila 
Vojtová, U nás 
ve Vídni. Vídeňští 
Češi vzpomínají5, 
1999). Езикът на 
чешкото малцин-
ство е изследван, 
като се отчита 
между другото и 
диалектният про-
изход на предците 
на днешните носи-
тели на езика и на 
тях самите.

Втората същест-
вена област от 
научноизследова-
телската дейност 
на бърненската 
диалектоложка 
секция е диалект-
ният синтаксис. 

3 Книгата разкрива състоянието на живия говорим език в 
област, новозаселена след 1945 г. от чешко население с раз-
нородна диалектна принадлежност, т.е. в област без ком-
пактна и обединяваща диалектна основа. Вниманието е 
съсредоточено върху узуса на младежите на възраст между 
13 и 15 години. Въз основа на задълбочен разбор на езиковия 
материал, събиран чрез въпросници и чрез аудиозаписи на 
спонтанна реч, се изследва как са застъпени и функциони-
рат формите на общонародния език, вариантността на 
узуса и причините за нея, а едновременно с това и тенден-
циите, наблюдаващи се в местната говорима реч.

4 Монографията представя цялостно описание на слово-
образуването на източноморавските говори с оглед на 
лингвогеографската ситуация. Това е първата по рода си 
работа, в която комплексно се описва словообразуване-
то в една определена диалектна група. Опира се на богат 
диалектен материал от втората половина на XX в. 
Съдържа редица езикови карти с коментари, които изо-
бразяват източноморавската ситуация с отчитане и на 
някои по-широки взаимовръзки. Като се има предвид по-
степенното изчезване на нашите диалекти, това е една 
от последните публикации, в които все още е представе-
на речта на по-старото поколение в нашата страна.

5 Книгата се основава на проучване на разговорния език на 
чешкото малцинство във Виена. Това е първата публика-
ция, в която се разработва проблематиката за езика на 
това малцинство, като се отчитат както връзките му 
с изходните чешки диалекти, така и немскоезичните влия-
ния. Обръща се внимание на специфичните черти в развоя 
на чешкия език в чуждоезична среда, проследява се запазва-
нето на диалектизмите, налагането на интердиалектни 
тенденции и резултатите от контакта с немския език; на 
наблюдение е подложен и езикът на чешките виенски вест-
ници. Книгата съдържа също така автентични разкази на 
виенски чехи, които не само илюстрират техния език, но 
едновременно с това са ценни свидетелства за житейски-
те съдби и културата на твърде многобройното в мина-
лото чешко малцинство във Виена.
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Инициативата за разработване на диалектния синтаксис 
е най-вече на бърненския синтактик Ярослав Бауер. Така 
от 70-те години на XX в. изпод перото на сътрудниците 
от диалектоложката секция излизат концептуално нови 
синтактични диалектоложки монографии (Věra Michálková, 
Studie o východomoravské nářeční větě, 1971; Jan Chloupek, 
Aspekty dialektu, 1971). Първото описание на синтактична-
та система на диалекта на цяла група говори разработва 
Ян Балхар (Skladba lašských nářečí, 1974), методите на тази 
т.нар. бърненска синтактична (диалектна) школа се раз-

виват по-нататък от Милена 
Шипкова (Stavba věty v mluvených 
projevech. Syntax hanáckých nářečí6, 
1993). 

Разработването на диалектния 
синтаксис се свързва по естест-
вен път с предишния етап от 
развитието на чешката диале-
ктология, който обхваща вре-
мето от последната третина 
на XIX в. до началото на 50-те 
години на ХХ в. В началото на 
този период стои личността на 
големия Франтишек Бартош и 
неговата двутомна Моравска ди-
алектология (Dialektologie moravská 
I. II. Matice moravská, Brno 1886, 
1895), съдържаща фонетично и 
морфологично описание, синтак-
сис и речник. От гледна точка на 
научната продукция този период 
се характеризира с това, че то-
гава възникват т.нар. диалектни 
монографии, т.е. цялостни 
описания на говорите на отдел-

6 Цел на работата е да се разкрие и 
опише системата от устойчиви 
синтактични средства, съчетания и 
конструкции, които носителите на 
средноморавските (ханацки) говори 
използват при оформянето на своите 
изказвания, като по този начин към 
дотогавашните описания на силезий-
ските (Я. Балхар, 1974) и източномо-
равските диалекти (Я. Хлоупек, 1971 и 
В. Михалкова, 1971) се добави и моног-
рафична разработка за синтаксиса на 
третия основен диалектен тип в Мо-
равия, каквато до този момент липс-
ва. Тъй като представя едновременно 
съществуващи (коекзистентни) явле-
ния с акцент върху диференциалните 
явления във вертикален аспект, т.е. в 
посока към книжовната система, при 
това както днешната, така и в мина-
лото, и в хоризонтален аспект, т.е. с 
оглед на други диалектни области, и се 
стреми да разграничи централните 
от периферните явления в синтак-
тичната система на диалктните 
носители, тази работа би могла да 
бъде полезна и при по-нататъшното 
изследване както на живото езиково 
съвремие (особено на синтаксиса на 
устните изказвания изобщо), така и 
на синтактичния развой (историята) 
на чешкия език.
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ни селища или на по-малки и по-големи региони. Наричат се 
цялостни, защото описват принципно цялата граматична 
система на дадено място, предимно фонетиката и морфо-
логията, често обаче се отбелязват и характерни синтак-
тични явления и почти винаги към тях е добавен и кратък 
диференциален диалектен речник. Често пъти автори на 
тези монографии са гимназиални учители, но също така и 
запалени аматьори, така че тези трудове имат различна 
научна стойност. Разбира се, някои от тези монографии са 
написани от изтъкнати имена в бохемистиката, и особено 
в диалектологията. От бърненската школа, т.е. школата 
на Травничек–Хавранек, да припомним поне Адолф Келнер 
(Štramberské nářečí, 1939; Východolašská nářečí I, II, 1946, 1949), 
Франтишек Сверак (Boskovické nářečí, 1941; Karlovické nářečí, 
1957; Nářečí na Břeclavsku a v dolním Pomoraví, 1966), Арнощ 
Лампрехт (Středoopavské nářečí, 1953), Яромир Белич (Dolská 
nářečí na Moravě, 1954), Франтишек Копечни (Nářečí Určic 
a okolí, 1957). От работещите в Прага можем да споменем 
Ярослав Ворач и Станислав Утешени с посочените по-горе 
техни монографии, както и посмъртно издадената работа 
на Лудек Бахман Nářečí na Vysokomýtsku (2001). 

Следващата значима задача на бърненската диалектоложка 
секция е Речникът на имената на ненаселени обекти в Моравия 
и Силезия (Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku). На-
учният интерес към чешките имена на ненаселени обекти 
(в чешкото езикознание наричани още анойконими, напр. 
имената на полски имоти, реки и потоци, планини, върхо-
ве и долини, обекти, свързани с комуникацията, и важни 
ориентационни обекти, като скали, единични камъни, 
дървета, крайпътни разпятия, параклиси и под.) започва 
да се проявява още от края на XIX в., изцяло се развива 
обаче едва от 60-те години на XX в. Тогава по инициатива 
на проф. Вл. Шмилауер Топографската комисия към Чехо-
словашката академия на науките организира общодържав-
на събирателска акция – в областта Чехия тя протича в 
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периода 1963–1980 г., а в Моравия в периода 1965–1986 г. 
Събирането на имената на ненаселените обекти се пре-
връща в най-големия проект на чешката (и словашката) 
ономастика. Целта е да се съберат тези имена от кадас-
търа на всяко населено място в Чехия, Моравия и Силезия, 
като акцентът се поставя върху населението с чешка (на 
територията на Чешки Тешин и с полска) националност. 
В пограничните области, заселени наново след 1945 г. от 
разнородно в диалектно отношение население, такова 
проучване не се провежда, в тези населени места след вой-
ната имената на ненаселените обекти административно 
са заменяни с нови имена, без историческа взаимовръзка. 
Голяма част от материала в тези области е събиран по 
анкетни описания. Като допълнителен източник са из-
ползвани резултати от теренни проучвания и дипломни 
работи. Събраните имена на ненаселени обекти са класи-
фицирани и каталогизирани. Материалът се съхранява и 
разработва на две места в Института за чешки език (в 
Секцията по ономастика в Прага и в Секцията по диале-
ктология в Бърно). 

От 2005 г. в Прага се издава Речник на имената на ненаселени 
обекти в Чехия (Slovník pomístních jmen v Čechách), в който се 
разработват имената от територията на историческата 
област Чехия. Речникът излиза на свезки в печатна версия 
до 2009 г.; общо са публикувани пет свезки, обхващащи 
буквите A–Buc. От 01. 01. 2010 г. издаването на речника е 
спряно, като по-нататък той ще продължи да излиза само в 
електронен вид. 

В Секцията по диалектология в Бърно този изключително 
ценен материал (имащ днес вече и историческа стойност) 
е класифициран, подбран, фиширан и подреден в няколко ка-
талога, заслуга за което имат Рудолф Шрамек и Яна Плеска-
лова. Въз основа на азбучния каталог е изработен Словник на 
Речника на имената на ненаселени обекти в Моравия и Силезия 
(Heslář ke Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku) (1992, 
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ръкопис, изработили: Р. Шрамек и Я. Плескалова), който 
съдържа около 30 000 заглавни думи на бъдещия речник. През 
1993 г., след като Р. Шрамек и Я. Плескалова преминават на 
работа в Масариковия университет, работата върху реч-
ника е преустановена, но е подновена през 2005 г..

Речникът на имената на ненаселени обекти в Моравия и Силе-
зия, замислен като труд, паралелен на Речник на имената на 
ненаселени обекти в Чехия, си поставя за цел да изследва тези 
имена (общо 225 000 картотекирани единици) от терито-
рията на историческа Моравия и чешката част на Силезия. 
Материалът представя състоянието още отпреди т.нар. 
голяма колективизация в средата на 50-те години на XX век. 

Бърненските диалектолози изработиха нова концепция на 
речника: от самото си начало речникът е замислен като 
електронен (с възможност да бъде издаден и като книжно 
тяло), интерактивен, като включените собствени имена 
могат да се търсят по най-различни критерии. Периодично 
се изгражда дигитална база данни на анойконимите. Пара-
лелно с дигитализацията се съставят и речникови статии, 
които постепенно ще бъдат достъпни в интернет.

Концепцията за речниково разработване и интерпретация 
на материала се опира на постиженията на съвременната 
обща ономастична теория, преди всичко на работите 
на Р. Шрамек и Я. Плескалова. При това се изхожда и от 
най-новите възможности за дигитализация, позволяващи 
интерактивен достъп до материала. Създадена е специална 
компютърна програма за дигитализацията на материала, 
с помощта на която имената се съхраняват в дигитална 
база данни, а изработването на частта от речниковите 
статии, свързана с материала и с именувания обект, се из-
вършва автоматично. Голямо предимство на програмата 
е възможността имената да се показват на карти (на раз-
лични видове карти: на основна карта с районните градове, 
без градовете, с обозначените райони, на физическа карта, 
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карта на водната мрежа, на карта, на която е обозначена 
новозаселената след 1945 г. територия, на карта на търсач-
ката Google). Картите, които са неразделна част от всяка 
статия, позволяват да се експлицира както езиковата, 
така и извънезиковата информация, представяна в тълкува-
телната част на всяка речникова статия. 

В сътрудничество с бърненската диалектоложка секция в 
Института по езикознание ”Людовит Щур” при Словаш-
ката академия на науките в Братислава се подготвя създа-
ване на съвместима дигитална база данни на словашките 
анойконими. Чрез свързването на двете бази данни ще бъде 
създадена незаменима основа както за съпоставяне структу-
рата на системата от имена на ненаселени обекти в двата 
езика, така и за по-нататъшни славистични изследвания.  

Основна информация за целия проект, за неговата история, 
за дигитализацията на материала, за концепцията на речни-
ка, методологията за съставяне на статии, създаването на 
карти, вкл. възможностите за избор на различните видове 
карти, и за някои частни аспекти, свързани с работата 
върху Речника на имената на ненаселени обекти в Моравия и 
Силезия, се съдържа в обобщен вид в специално подготвения 
тематичен брой на езиковедското списание Acta onomastica 
51, 1, 2010; на 44 страници в броя са включени и примерни 
речникови статии.

След завършването на Чешкия езиков атлас основна задача 
на бърненските диалектолози е изработването на Речник 
на диалектите на чешкия език (Slovník nářečí českého jazyka), 
който в момента се намира в подготвителен стадий. 
Цел на речника е да се направи достъпна една значителна 
част от общонародното езиково наследство, лексиката 
на всички диалекти на чешкия език, като по този начин се 
представят резултатите от континуалния развой на го-
ворите и се обхване динамиката в диалектната система и 
нейната зависимост от обществените фактори. 
Обемният материал за този речник  – Архив на народния 
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език (Archiv lidového jazyka), архив на Чешкия езиков атлас, 
материал от кореспондентни анкети – периодично се 
допълва с ексцерпция от дипломни работи и докторски 
дисертации, от регионални речници и преки теренни 
проучвания. Едновременно с това се подготвя концеп-
ция за изработването на речника. На разположение са и 
редица образци на диалектни диференциални речници, 
като Dialektický slovník moravský (1906) на Ф. Бартош или 
Dialektický slovník chodský (1907) на Й. Ф. Хрушка, от по-къс-
ните напр. Východolašská nářečí II на A. Келнер (1949), Lašská 
slovní zásoba на З. Сохова. Редица диференциални речници 
са изработени от сътрудници на диалектоложката сек-
ция, напр. Podkrkonošský slovník на Ярмила Бахманова (1998), 
Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech на Зденка 
Хладка (2000) и Slovník středomoravského nářečí horského typu 
на Ярмила Войтова (2008). Целта е да се създаде общонаро-
ден, относително пълен речник на диалектите на чешкия 
език. Речникът ще обхваща диалектна лексика от IX век до 
днес. Речниковите статии ще се изработват с перспекти-
ва както за електронна, така и за печатна публикация.

Освен че изследва апелативната и проприалната сфера на 
чешкия език, бърненската диалектология участва и в дълго-
годишните международни диалектоложки проекти Общо-
славянски лингвистичен атлас (Общеcлавянский лингвистический 
атлас – OLA, 1965–; Карел Фиц, 16 карти и коментари) и 
Европейки езиков атлас (Atlas linguarum Europae – ALE, 1970–; 
Ян Петър, Павел Янчак, I.20 Chandelle de Glace – rampouch ‘ле-
дена висулка’, ALE I.2; Милена Шипкова, Либуше Чижмарова, 
електронна карта I.181 foie – játra ‘черен дроб’). В рамките 
на Общославянския лингвистичен атлас в диалектоложката 
секция се подготвят карти за фонетичния том Reflexy *tort, 
*tolt, *tert, *telt, *ort, *olt и се планира неговото издаване под 
чешка редакция.
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Завършен е проектът с чешко участие Общокарпатски 
диалектен атлас (Общекарпатский диалектологический атлас, 
1987–2003; Антонин Вашек, 14 карти, Рудолф Шрамек, 15 
карти)7.

По-подробна информация за развитието на чешката диале-
ктология като научна дисциплина може да бъде намерена 
в статията на Ст. Клоферова Dialektologie, публикувана в 
Очерци по история на чешката езиковедска бохемистика (Kapitoly 
z dějin české jazykovědné bohemistiky, 2007).
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Съвременното състояние на чешките ономастични 
изследвания се обуславя, от една страна, от мястото на 
ономастиката (науката за собствените имена, онимите) 
сред останалите научни дисциплини, а от друга – от 
теоретичните и методологическите постановки, които 
се прилагат в чешката ономастика при изучаването на 
собствените имена (Харвалик 2009). За осъществяване на 
всеобхватен анализ на проприалния материал в тях се 
използват приносите на редица неезиковедски дисциплини, 
като лингвистичният подход съчетава синхронната 
и диахронната перспектива. Заради прилагането на 
нелингвистични методи ономастиката се смята за 
помощна наука в рамките на историята (у нас и в 
Германия през ХІХ и началото на ХХ в.), топографията 
(Швейцария, Холандия), социологията (САЩ), демографията 
(Австрия) и естетиката (Франция). На съвременния 
етап у нас ономастиката се разглежда като относително 
самостоятелна езиковедска дисциплина, развиваща се в 
тясно сътрудничество с редица други научни дисциплини, 
преди всичко с историята, архивистиката, географията, 
но също така и със социологията, психологията, 
етнографията, археологията, природните науки и правото. 
Затова и институционалният център на ономастичните 
изследвания у нас – Секцията по ономастика – е част от 
Института за чешки език при Академията на науките на 
Чешката република.

Секцията по ономастика към 
Института за чешки език
Милан Харвалик
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Традицията на интердисциплинарния подход, 
утвърждавана още от основателя на съвременната чешка 
ономастика Владимир Шмилауер (1895–1983), и до днес 
намира приложение при проучването на собствените 
имена. С теоретичните и методологическите си 
принципи, основаващи се на аналитичното проучване 
на проприалния материал, чешката ономастика 
обогатява общата ономастична теория, опирайки 
се на структуралистичните традиции на Пражкия 
лингвистичен кръжок и следвайки функционалния 
ракурс и системното разбиране за собствените имена 
като структурирана цялост, но без да пренебрегва и 
съвременното състояние на ономастичните изследвания 
в чужбина. В разработването на теоретичните и 
методологическите основания за анализ на отделните 
оними, на онимичните системи  и субсистеми се състои и 
чешкият принос към развитието на общата ономастична 
теория. В теоретично и методологическо отношение 
чешката ономастика демонстрира близост с  проучването 
на собствените имена в Словакия и Полша, както и 
в останалите славянски страни.  Немалко допирни 
точки могат да бъдат открити между схващанията за 
собствените имена у нас и в немскоезичните страни и 
Скандинавия.

Особено значими за развоя на чешката ономастика са 50-те 
и 60-те години на ХХ век. През този период (по-подробно 
вж. Лутерер 1975б; Шрамек 1995: 220–221; Шрамек 2002: 
6; Шрамек 2007: 405–410) е завършен петтомният речник 
на Антонин Профоус, представящ имената на населени 
обекти в историческата област Чехия (Профоус 1949, 
1951, 1954; Профоус – Свобода 1957; Свобода – Шмилауер 
1960); публикувана е основополагащата студия на Владимир 
Шмилауер за т.нар. метод на малките типове (1958). Във 
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връзка с призива на ІV Международен славистичен конгрес 
в Москва за активизиране на ономастичните проучвания 
и тяхното организационно осигуряване чрез учредяване 
на международни и национални комисии и създаване на 
ономастични изследователски звена във всички славянски 
страни е основана Комисията по ономастика към 
Чехословашкия комитет на славистите, реорганизирана е 
Топографската комисия към Чехословашката академия на 
науките (ЧСАН), която се превръща в ръководно звено на 
ономастичните проучвания у нас. Започва подготовката 
на Основна система и терминология на славянската ономастика 
(Свобода и кол. 1973; Основен систем и терминологија 
на словенската ономастика 1983). Излиза публикацията 
на Владимир Шмилауер, разглеждаща заселването на 
историческата област Чехия с оглед към имената на 
населените обекти (Шмилауер 1960а). Не е учудващо, че 
около Владимир Шмилауер, с право смятан за създател на 
съвременната чешка ономастика, се формира група от 
последователи, която може да се характеризира като чешка 
ономастична школа (Лутерер 1975а).

Към този период се отнася и създаването (през 
1960 г.) на днешната Секция по ономастика, основана 
като академично звено при Топографската комисия 
(съществуваща от 1912 г.) към тогавашния Славянски 
институт на ЧСАН. В периода 1964–1968 г. Секцията е 
част от Института за езици и литератури към ЧСАН.  
Неин първи ръководител чак до края на 1970 г. е видният 
чешки ономаст Ян Свобода. След него поста заемат Иван 
Лутерер, Милослава Кнапова, Либуше Оливова-Незбедова, Яна 
Матушова и Милан Харвалик.

По инициатива на Владимир Шмилауер от 1962 г. основна 
задача за пражкото ономастично звено става събирането на 
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имена на ненаселени обекти (анойконими) – собствени имена 
на неживи природни обекти и явления, както и на създадени 
от човека неподвижни обекти, които не са предназначени 
за обитаване, т.е. имена на водни басейни, теренни 
форми, земни площи и комуникационни съоръжения – от 
територията на историческата област Чехия, тъй като 
многобройните опити за регистрирането им, предприемани 
от средата на ХІХ в. както от институции, така и от 
отделни лица до средата на ХХ в., остават неуспешни. 
Според инструкциите и с помощта на повече от 4000 
доброволци в периода 1963–1980 г. са събрани приблизително 
500 000 имена, използвани през втората половина на ХХ век 
в над 86% от селищата на територията на историческата 
област Чехия. От получените регистри имената са 
ексцерпирани на фишове и подредени по азбучен ред в т.нар. 
генерален азбучен каталог на анойконимите. През 1995–2004 г. 
целият материал е прехвърлен в електронна база данни, 
включваща наред с анойконимите всички съпътстващи 
ги сведения относно съответните обекти (разположение, 
качество, форма, народно тълкуване на името и т.н.).

Към материала е изработен и Индекс на лексикалните 
единици в състава на имената на ненаселените обекти в Чехия 
(Оливова-Незбедова – Матушова 1991а) и Ретрограден индекс 
на лексикалните единици в състава на анойконимите в Чехия 
(Оливова-Незбедова – Матушова 1991б). Така се установява, 
че събраните анойконими включват в състава си над 45 000 
лексикални единици.

През 1991–1993 г. въз основа на части от езиковия материал 
е разработена монографията Имената на ненаселени обекти 
в Чехия. За какво свидетелстват имената на нивите, ливадите, 
горите, планините, реките и пътищата (Оливова-Незбедова – 
Кнапова – Маленинска – Матушова 1995). От 1994 г. започва 
работата върху Речник на имената на ненаселени обекти в 
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Чехия. През 2000 г. излиза уводният том (Оливова-Незбедова – 
Маленинска 2000), а през 2005–2009  г. – първите пет тома 
от този речник. От 2010 г. той се подготвя само в  
електронен вариант.

С анойконимите и в по-широк план с проучването на 
топонимите е свързана и по-голямата част от заниманията 
на членовете на Секцията, напр. публикацията на Павел 
Щепан от 2004 г. Цветообозначенията и тяхната употреба 
в топонимията на Чехия (Щепан 2004). В това изследване 
езиковият материал (имена на населени и ненаселени 
обекти от територията на историческата област 
Чехия, включващи в състава си цветообозначения)  се 
анализира в няколко насоки. Водещ е семантичният 
подход, но не са  пренебрегнати словообразувателният, 
географският и количественият аспект. Отделено е 
внимание и на обвързаността на имената, съдържащи 
конкретни цветообозначения, с различни типове обекти. 
Един от изводите, до които достига авторът, е, че 
количественото присъствие на отделните цветове 
в топонимията на  областта Чехия (и преди всичко в 
имената на ненаселените обекти) относително точно 
съответства на теорията за универсалната йерархия 
на основните цветове, чиито автори са американските 
лингвисти Б. Бърлин и П. Кей.

Освен работата върху Речник на имената на ненаселените 
обекти в Чехия Секцията се занимава и с проучвания 
на личните имена. Първоначално те са ориентирани 
диахронно – Ян Свобода е автор на (досега непубликувания) 
Речник на старочешките лични имена и на издадената 
през 1964 г. монография Старочешките лични имена и 
нашите фамилни имена (Свобода 1964). През 70-те години 
благодарение на Милослава Кнапова проучванията на 
антропонимите се съсредоточават преимуществено върху 
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актуалните синхронни аспекти на тяхната употреба и на 
функционирането им в лингвистичен и  социолингвистичен 
аспект, както и във връзка с езиковата култура. За 
административни цели, както и за нуждите на широката 
общественост през 1978 г. М. Кнапова публикува книгата  
Какво ще бъде неговото име (Кнапова 1978). През 2010 г. – 
под заглавие Какво ще бъде името на вашето дете? – излиза 
нейното пето допълнено, разширено и актуализирано 
издание. Тази книга предлага комплексен поглед върху личните 
имена, употребявани в чешкия език. В случая не става дума 
за традиционен речник, представящ техния произход и 
значение. Авторката запознава читателя с имената, които 
могат да бъдат давани на децата според действащите 
закони; обяснява как се подбират имената в гражданския 
календар; препоръчва подходящи комбинации между 
лични и фамилни имена; привежда данни за честотата на 
употреба на личните имена, като посочва и техните най-
разпространени хипокористични форми и чуждоезикови 
еквиваленти. Всичко това представлява солидна основа 
както за изработване на речник на хипокористичните 
форми на личните имена, така и за осъществяване на 
редица съпоставителни изследвания. 

С проблематиката на антропонимите са свързани и 
следващите публикации на авторката: социолингвистично 
ориентираната монография Личното име в езика и в 
обществото (Кнапова 1989) и изследването Фамилните имена в 
съвременния чешки език (Кнапова 1992). 

Монографията Личното име в езика и в обществото 
представлява първото чешко социоономастично 
изследване, което е новаторско не само за чешката, но 
и за славянската ономастика. Тук авторката описва 
закономерностите в акта на даване на име във връзка с 
комуникативния процес, езиковата култура, системата на 
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чешкия език, художествената литература и мотивацията 
на имената. Успешно прилагайки социолингвистични 
подходи върху онимичен материал, тя демонстрира нови 
възможности за анализ на онимичните системи.

В книгата Фамилните имена в съвременния чешки език 
авторката разглежда чешките фамилни имена с оглед 
на техния произход, развой, честота, граматични и 
правописни особености. Тази публикация също е уникална 
не само за чешката ономастика, но и по отношение на 
постиженията на ономастиката в останалите славянски 
страни. С подобно изследване не разполагат дори 
страните с богата и международно призната ономастична 
традиция и значителен брой публикации в областта 
на антропонимите, например Полша. В Русия също се 
акцентира предимно върху диахронните изследвания за 
сметка на проблемите, свързани с функционирането на 
личните имена в съвременната комуникация. Книгата на 
М. Кнапова надхвърля рамките на онова, което предлагат 
граматиките на чешкия език във връзка с проблематиката 
на фамилните имена и се налага като кодификационен 
справочник. Под заглавие Нашите и чуждите фамилни имена 
в съвременния чешки език през 2008 г. е публикувано нейното 
трето преработено и допълнено издание.

Секцията по ономастика се занимава също с 
теоретичните (лингвистични и екстралингвистични) 
аспекти на възникването на собствените имена и на 
функционирането им в комуникацията, с въпросите на 
методологическия развой на ономастичните изследвания в 
интердисциплинарен контекст, с взаимоотношенията 
между проприалната и апелативната сфера на езика.

Към тези проблеми е насочена и монографията на Милан 
Харвалик Синхронни и диахронни аспекти на чешката 
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онимия (Харвалик 2004). Това изследване разглежда онези 
системи на чешката онимия и съответните етапи от 
развоя на чешката ономастика, които през последните 
години се радват на широк интерес, и така допринася 
за задълбочаване и прецизиране на теоретичните и 
методологическите принципи на ономастиката. Наред с 
частите, посветени на историята и организационното 
утвърждаване на чешката ономастиката, и раздела, 
посветен на наименованията на чешките улици, в 
публикацията подробно се изследват отношенията между 
диалектологията и ономастиката и разликите между 
собствените и нарицателните имена. В последната 
част се разглеждат чешките екзоними (домашните форми 
на чужди географски названия). Анализират се начините 
за класифициране на екзонимите и се анализира техният 
развой във времето. Специално внимание е посветено 
на съвременната употреба на чешките екзоними и на 
стандартизацията на географските имена. Изводите, 
съдържащи се в тази публикация, разкриват възможности 
за следващи изследвания върху чешката онимия и върху 
отделните онимични системи както в синхронна, така и в 
диахронна перспектива.

Секцията по ономастика развива активна международна 
дейност, преди всичко в сътрудничество с International 
Council of Onomastic Sciences – ICOS (най-вече при 
изработването на международната ономастична 
терминология и съставянето на ономастична 
библиография). Нейните сътрудници членуват в 
редакционните съвети на редица международни 
ономастични списания и преподават в бакалавърски, 
магистърски и докторантски програми на Философския 
факултет към Карловия университет в Прага. Секцията 
предоставя база за дейността на Ономастичната 
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комисия – интердисциплинарно научно сдружение на 
специалисти, изследващи собствените имена, и сътрудничи 
тясно с Комисията за географските имена към Чешката 
агенция по геодезия и кадастър. Сред резултатите от това 
сътрудничество е колективният труд Индекс на чешките 
екзоними. Стандартизирани форми и варианти (Беранек и 
кол. 2006). В него са включени чешки екзоними от типа на 
Vídeň, Kapské Město, Žlutá řeka, Skalnaté hory, Nový Jižní Wales, 
Komandorské ostrovy и около 2500 други, често употребявани 
некоректно в учебниците, медиите и специализираната 
литература. На базата на обширния материал, ексцерпиран 
от разнообразни специализирани и популярни текстове, в 
които екзонимите са често употребявани, и съответно 
отразяващ съвременния им узус, трудът си поставя за 
цел да кодифицира и стандартизира чешките облици 
на чуждите географски имена. Съставеният списък от 
екзоними изпълнява ролята на нормативен справочник не 
само за специалистите, на които им се налага да работят 
с този тип собствени имена – географи, картографи, 
историци, лингвисти, журналисти, радио- и телевизионни 
редактори, но и за широката общественост. В рамките 
на списъка всеки чешки екзоним е представен чрез 
съответствието си в официалния език на държавата или 
зависимата територия, където се намира, локализиран е 
географски и е отразен на една от 34 карти, включени в 
изданието. Трудът съдържа още списък на използваните 
кодове на държавите и езиците, списък на използваните 
видови означения на географските обекти и подбрана 
библиография по въпроса за екзонимите. Неговото второ 
допълнено и разширено издание предстои да излезе към края 
на 2011 г.

Сътрудниците на Секцията по ономастика се занимават 
също така с популяризаторска и консултантска дейност 
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по проблемите на собствените имена. Във връзка с големия 
интерес на обществеността към радио- и телевизионното 
предаване Divnopis, представящо по-особени чешки 
топоними, бе подготвен и негов (засега двутомен) книжен 
вариант. (Янач – Тумлирж – Харвалик 2006, 2008).

 От юни 2009 г. Институтът за чешки език е вписан 
в регистъра на институтите, оправомощени за 
извършване на експертна дейност, който се води от 
Министерството на правосъдието на Чешката република 
според изискванията на Закон 36/1967 за експертите 
и преводачите. Институтът има право да изготвя 
експертизи в сектора на образованието и културата, 
съответстващи на експертните правомощия на езиковеда, 
а именно да утвърждава формите на личните и фамилните 
имена в съответствие със законовите разпоредби, 
уреждащи тяхното отразяване в личните документи. Тези 
експертизи са извършват в Секцията по ономастика.

От началото на съществуването си Секцията по 
ономастика функционира и като редакция на чешкото 
ономастично списание, което започва да излиза през 1960 г. 
(Харвалик 2010). Създаването на Zpravodaj Místopisné komise 
ČSAV (Бюлетин на Топографската комисия към Чехословашката 
академия на науките), както се нарича тогава, е по 
инициатива на Вл. Шмилауер и Я. Свобода.

При тогавашните политически обстоятелства нито 
самият Вл. Шмилауер, нито ономастиката като цяло се 
радват на благоприятни условия за работа – да напомним 
между другото, че в началото на 60-те години на ХХ в. при 
теренните си проучвания във връзка с подготовката на 
Речника на имената на ненаселените обекти в Чехия учените 
е трябвало да опровергават подозренията, че се опитват 
да саботират колективизацията, защото имената на  



 65

Èíñòèòóò çà ÷åøêè åçèê

нивите, ливадите, пасищата в много случаи напомнят за 
техните бивши собственици. Поради това списанието 
започва да излиза като бюлетин, макар че от самото начало 
представлява научно периодично издание.

В уводните думи към първия брой Вл. Шмилауер обосновава 
необходимостта от подобно издание и неговите 
задачи. Във време, когато ономастиката е смятана в най-
добрия случай за помощна научна дисциплина, се налага тя да 
бъде издигната на полагащото є се равнище. Собствените 
имена са такава част от езика, която е органично и 
тясно свързана с цялостното развитие на обществото, 
най-силно зависима от конкретиката на мястото и 
времето. Именно това им придава значимост, която 
обуславя необходимостта от задълбоченото им изследване. 
Задачите на изданието са определени така:

„1. Ще информира за дейността на Картографската комисия 
към Чехословашката академия на науките, за индивидуалната 
и колективната работа на нейните членове; за работата на 
Ономастичната комисия към Чехословашкия комитет на 
славистите, за сътрудничеството є с подобните комисии в 
другите славянски страни, и най-вече за подготвяния славянски 
ономастичен атлас. 

2. Ще обръща внимание и на дейността на други институции, 
чиято работа засяга ономастиката, и по този начин 
ще допринася за координиране на техните усилия; това 
са Картографската комисия за географските имена към 
Централното управление по геодезия и картография, 
Постоянната комисия на Министерството на вътрешните 
работи за административните имена в Чехословашката 
република към Секцията по историческа география на 
Института за история при Чехословашката академия на 
науките, Централния държавен архив. 
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3. Ще представя домашните ономастични изследвания в най-
широк обхват – не само езиковедските, но и историческите и 
географските, имащи значение за ономастите. Ще информира 
за изследвания върху богат и често много ценен материал, 
които нямат възможност за публикуване, каквито са например 
студентските дипломни работи.

4. Бюлетинът ще отделя внимание и на чуждестранни 
славистични изследвания, особено на сравнителните, но и на 
други, които имат методологическо значение.

5. Ще информира и за изследвания от световната литература, 
които  предлагат нови перспективи или по друг начин 
обогатяват нашите знания.

Във всички тези случаи Бюлетинът ще представя подбрани 
заглавия без претенция за библиографска изчерпателност.

Необходимо е още веднъж да подчертаем, че интересите ни 
са свързани не само с географските имена (към това насочва 
исторически обусловеното наименование на Топографската 
комисия), но и с всички видове собствени имена, и особено с 
личните имена. Причина за това е, че повечето наши географски 
имена са образувани от лични имена, което не позволява да 
отделяме изучаващите ги дисциплини.  Встрани от нашето 
внимание няма да остане изследването и на други собствени 
имена  (на животни, институции, продукти), независимо от 
факта, че тяхното значение не е толкова голямо“ (Шмилауер 
1960б).

През 2010 г. се навършиха петдесет години от излизането 
на първата годишнина на списанието. В този период 
то няколко пъти променя името си: Zpravodaj Místopisné 
komise ČSAV (1960–1982 г.), Onomastický zpravodaj ČSAV (1983–
1992 г.), Onomastický zpravodaj (1993–1994 г.), Acta onomastica 
(от 1995 г.). Променят се също така главните редактори 
(1960–1983 г. Владимир Шмилауер, 1984–1992 г. Милослава 
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Кнапова, 1993–2003 г. Либуше Оливова-Незбедова, от 2004 г. 
Милан Харвалик), изпълнителните редактори, както и 
съставът на редакционния съвет.  Освен това промени 
настъпват както във формата на изданието (от A4 на A5), 
така и в периодичността му (вместо пет по-малки броя 
за година към сегашния момент се издава един по-обемен). 
Непроменена остава само нуждата от подобно издание. 
Acta onomastica, едно от изданията на Института по чешки 
език, е единственото ономастично списание в Чешката 
република и второто най-старо сред четирите, които към 
момента излизат в славянските страни (в Полша излиза 
списание Onomastica, в Хърватия Folia Onomastica Croatica и в 
Русия Вопросы ономастики).

Още от първия си брой списанието представя резултати 
от проучванията във всички области, свързани със 
собствените имена у нас, и запознава с постиженията на 
съвременната ономастика в чужбина.  Като единствено по 
рода си издание списанието има универсална ономастична 
насоченост. Постиженията на чешката ономастика са 
високо ценени в чужбина, което определя и реномето на 
публикациите в Acta onomastica.

Списанието има широка мрежа от автори, включително 
специалисти от неезиковедските дисциплини, което 
се обуславя от интердисциплинарния характер на 
ономастиката. В Acta onomastica публикуват и видни 
чуждестранни ономасти като Вили ван Лангедонк, един от 
най-значимите теоретици в полето на ономастиката или 
Пол Уудман от Кралското географско дружество в Лондон. 

По своето съдържание и значимост Acta onomastica 
всъщност е международно научно списание. Публикуваните 
в него текстове сериозно допринасят за изграждането на 
обща теория на ономастиката. В редакционния му съвет 
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участват най-значимите представители на дисциплината, 
всеки материал се рецензира средно от трима членове на 
редакционния съвет и от главния редактор.  Указанията 
за авторите се публикуват във всеки брой на списанието 
и са достъпни на електронен адрес (http://www.ujc.cas.cz/
oddeleni/index.php?page=pokyny_pro_autory). Благодарение 
на сътрудничеството с Природонаучния факултет на 
Карловия университет в Прага списанието е достъпно 
и в електронна форма в базата данни  Geobibline на 
дигиталната Географска библиотека на Чешката република 
(http://www.geobibline.cz). Към момента на разположение са 
броевете от 1993 г., а постепенно ще бъдат представени и 
годишнините преди 1993 г.

В заключение може да се отбележи, че новаторските 
приноси на славянската ономастика, особено по отношение 
на системното разбиране на онимията в лингвистичен 
дух, открояването на проприалната сфера на езика 
и референтната функция на проприалните единици, 
дефинирането на онимичния статус на собственото 
име, теоретичната обосновка на структурния, моделния 
и мотивационния анализ и т.н. са общопризнати. 
Благодарение на задълбочените си теоретични и 
методологически принципи и системното разработване 
на чешката онимия чешката ономастика има стабилни 
международни позиции, а стремежът към развитие и 
обогатяване на ономастичните изследвания е неизменна 
черта в работата на Секцията по ономастика към 
Института за чешки език.  
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Секцията по граматика към Института за чешки език, 
ръководена в миналото за три мандата от един от 

най-известните чешки лингвисти на ХХ век Франтишек 
Данеш, в края на осемдесетте години се слива със 
Секцията по езикова култура. Като самостоятелна секция 
е обособена отново към 1 януари 2004 г. благодарение на 
новия директор на Института Олива. Ръководител на 
новата Секция по граматика става Франтишек Щиха. 

Стремежът на възобновителите на Секцията по 
граматика, директора К. Олива и ръководителя на 
секцията Фр. Щиха, е да формират екип от изследователи 
към Института за чешки език, който да се насочи към 
многостранно изследване и описание на граматиката  на 
съвременния чешки език с идеята да се създаде голяма, 
няколкотомна академична граматика на чешкия език 
от нов тип. Иновативността на тази граматика няма 
да е свързана с иновативна теория или нова концепция, 
нито с нов начин на представяне на материала и нова 
терминология, както е било досега. Иновативността 
є ще се основава преди всичко върху епохално новата є 
емпирична изследователска база, обхващаща мащабния 
набор от писмени текстове в електронен вариант, 
включени в Чешкия национален корпус (ЧНК), както 
и върху обективните методи на работа с този 
безпрецедентен, изключителен и незаменим източник на 
данни за естествения език. Описанието, тълкуването, 

За Секцията по граматика към 
Института за чешки език
Франтишек Щиха
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интерпретацията и крайната оценка ще са резултат не 
от интроспективни преценки на лингвистите или от 
случайна и до голяма степен несистемна ексцерпция на 
разнородни граматични явления, чийто обхват обикновено 
е недостатъчен, а ще изхождат от обективните и 
комплексни данни, които предоставя ЧНК. Описанието 
и тълкуването на граматичните явления и правилата 
за тяхното функциониране, много от които – както 
тепърва започва да показва работата с големи електронни 
корпуси – не могат да бъдат изведени само на базата на 
отделни изречения или текстове, колкото и обширни 
да са те. Това налага необходимостта от задълбочен 
(далеч не само квантитативен) анализ на фреквенцията 
и статистиката на морфологичните и синтактичните 
явления, представени в данните от корпуса. 

В периода непосредствено след възобновяването на 
Секцията по граматика през 2004 г. лингвистичната 
работа с големи електронни корпуси тепърва прохождаше, 
а броят на членовете на Секцията бе твърде малък. 
С течение на времето числеността ни нарасна, но 
редица млади и талантливи лингвисти по различни 
причини впоследствие напуснаха Секцията. Затова 
трябваше да се опитаме да създадем по-голям колектив 
от лингвисти от различни институции (в това 
число и няколко чуждестранни), които да са готови за 
усилена, системна и всеотдайна работа по търсенето, 
преброяването, пресмятането и оценяването на данни 
от корпуса  –  изследователска работа, присъща по-скоро 
на естествените науки. Така поетапно бяха формирани 
два колектива за осъществяването на научните 
проекти Възможности и граници на граматиката на 
чешкия език в светлината на ЧНК (2003–2005) и Очерци по 
чешка граматика (2006–2008). Като резултат от двата 
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проекта в издателство Academia през 2006 г. излезе от 
печат тематичният сборник Възможности и граници на 
граматиката на чешкия език (Možnosti a meze české gramatiky), 
а през 2011 г. книгата Очерци по чешка граматика (Kapitoly 
z české gramatiky). 

В Секцията по граматика към момента приключва 
работата върху ръкописа на сравнително подробната 
(съдържаща приблизително 800 страници) еднотомна 
Граматика на чешкия език, която също ще бъде публикувана 
от издателство Academia. През 2010 г. с цел подпомагане 
на корпусните изследвания на естествените езици, и най-
вече на граматичните им системи, и по инициатива на 
ръководителя на Секцията по граматика, бе създадено 
новото лингвистично списание Korpus – gramatika – axiologie, 
с чието издаване се ангажира Педагогическият факултет на 
Университета в Храдец Кралове.  

Основни насоки в работата на Секцията по 
граматика:

методология на описанието на граматичния строеж на 
чешкия език (и в контрастивен аспект);

корпусни изследвания на граматичните явления в 
количествено-качествен аспект;

изготвяне на голяма Академична граматика на 
съвременния чешки език;

теория и практика на корпусната лингвистика;

създаване на бази данни на граматичните явления;

създаване на библиографски бази данни по чешка 
граматика (http://mam.ujc.cas.cz/bibliografie.php)
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Основни резултати от дейността на Секцията по 
граматика за осемте години на съществуването є: 

създаване на бази данни, необходими за изследванията 
върху граматиката на чешкия език;

публикуване на книгите Възможности и граници на 
граматиката на чешкия език и  Очерци по чешка граматика;

ръкопис на Граматика на чешкия език;

провеждане на две международни конференции на 
тема Граматика и корпус през 2005 и 2007 г. и издаване 
на сборници от конференциите; иницииране на  
конференцията на тема  Grammatik und Korpus през 2009 г.  
в Манхайм;

създаване на списанието Korpus – gramatika – axiologie.

Визия:  АКАДЕМИЧНА ГРАМАТИКА НА 
СЪВРЕМЕННИЯ ЧЕШКИ ЕЗИК (В ЧЕТИРИ ТОМА): 
МОРФОЛОГИЯ I. Части на речта. Словообразуване; 
МОРФОЛОГИЯ II. Граматични категории на думите. 
Флексия и вариантност; СИНТАКСИС I. Словосъчетание. 
Просто изречение; СИНТАКСИС II. Сложно изречение. 
Текст

Превод от чешки Мария Гарова
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В Секцията по стилистика и лингвистика на текста се 
развива чешката теория на текста, комуникацията и 
дискурса и системно се осъществяват анализи на писмени 
и устни текстове. Проследяват се актуалните промени 
в структурата и стила на текстовете, настъпващи в 
отделните комуникативни сфери от началото на 90-те 
години на ХХ век. Изследват се спонтанни и опосредствани 
(медийни) текстове, като се анализират не само писмени 
научни, художествени и публицистични текстове, но 
и автентичната спонтанна всекидневна комуникация, 
устната медийна реч, както и такива гранични по 
отношение на писмената и устната реч жанрове, каквито са 
електронните писма, чатовете, блоговете.

Поглед към историята на секцията 

Секцията по стилистика и лингвистика на текста е 
сред най-новите научни звена в Института за чешки 
език – създадена е в началото на 90-те години на миналия 
век. От 1.01.1990 г. неин ръководител е проф. Иржи 
Краус, а от 1994 г. – дфн Светла Чмейркова. Задачите 
на Секцията са: 1) да изследва съвременния чешки език в 
културно-историческия контекст на Средна Европа; 2) 
да следи развоя на чешкия език и да анализира актуалните 
текстове в тяхното жанрово и стилово разнообразие; 
3) да допринася за изучаването на комуникативната 

Секцията по стилистика и 
лингвистика на текста към 
Института за чешки език
Светла Чмейркова



 77

Èíñòèòóò çà ÷åøêè åçèê

компетенция на носителите на чешкия език, 
позволяваща преминаването между писмено и устно, 
неспециализирано и специализирано, публицистично, 
реторично, есеистично и под. изразяване; 4) да развива 
чешката лингвистична теория в контекста на 
световната лингвистика.

Решаването на тези задачи в методологически аспект 
е свързано с: лингвистиката на текста, теорията 
на стила, регистъра и жанра; дискурсния анализ и 
критическия дискурсен анализ; конверзационния 
анализ и етнометодологията; теорията на 
диалога, интерсубективността и хетероглосията; 
социолингвистиката и джендър лингвистиката; теорията 
на езиковия мениджмънт; семиотиката.   

В научната и аналитичната си работа Секцията 
изхожда също така от чешките и словашките теории 
на стила, разработени в рамките на пражката 
функционална стилистика и развивани през следващите 
десетилетия на ХХ век, т.е. от добре познати теории, 
обогатявани и в контекста на славянските стилистики, 
като  конфронтира техните концепции за стила с 
постановките на френската, англосаксонската, немската 
и други европейски стилистики. Наред с това важни за 
работата на Секцията са новаторските изследвания на 
проф. Франтишек Данеш в областта на стилистиката 
на текста, засягащи кохезията, кохеренцията и други 
проблеми на изграждането и интерпретацията на текста, 
като експлицитността, имплицитността, инференцията 
и под. Този световно признат лингвист продължава 
интензивното си сътрудничество със Секцията и нейните 
членове като съавтор, редактор и рецензент на техните 
трудове. В рамките на ръководения от Св. Чмейркова 
научен проект Стилови похвати за продукция и интерпретация 



 78

на текст (1991–1993)1 под съставителството на Св. 
Чмейркова и Фр. Щиха е подготвен сборникът The Syntax of 
Sentence and Text. Festschrift for Prof. František Daneš (Amsterdam–
Philadelphia: Benjamins 1994), посветен на приносите 
на Фр. Данеш в областта на общото езикознание и 
текстовата лингвистика и на техния отзвук сред 
чешката и световната лингвистична общност. Тематично 
сборникът е насочен към изследванията, с които Фр. 
Данеш става международно известен учен, като например 
неговите разработки, свързани с актуалното членение, 
тематичните прогресии и равнищата на  организация на 
изказването и текста и под. През същата година в чужбина 
излиза и сборникът, съставен от Св. Чмейркова, Фр. 
Данеш и Е. Хавлова Writing vs Speaking: Language, Text, Discourse, 
Communication (Tübingen: Gunter Narr Verlag 1994), който е 
резултат от едноименната конференция върху актуалните 
проблеми на чешката лингвистика, озовала се в контекста 
на международната лингвистика и международните научни 
дискурсни общности. 

Към  проблемите на текстовата лингвистика и 
стилистиката са насочени и другите задачи и научни 
проекти на Секцията, анализиращи комуникативните 
норми на чешкия език, често в контрастивен аспект (в 
междукултурен или междупоколенчески аспект, в аспекта на 
съпоставката между писмената и устната репрезентация на 
текста и под.) и с оглед вариантността на анализираните 
ситуации. Един от първите научни проекти, разработени 
в Секцията е Текст и стил в системата на семиотичните 

категории (1991–1993) с 
ръководител И. Краус. Цялостно 
представяне на чешката езикова 
ситуация през 90-те години на 
миналия век, съпътствано от 

1 Тук и нататък в текста, ако 
изрично не е посочено друго, става 
дума за научни проекти, подкрепени 
финансово от Грантовата агенция на 
Чешката република (Grantová agentura 
ČR). – Бел. прев.
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социолингвистични сонди в различни комуникативни сфери 
предлага ръководеният от Фр. Данеш проект Чешкият език 
на прелома на хилядолетието (1993–1995), чийто резултат е 
едноименната книга на Фр. Данеш и колектив Český jazyk na 
přelomu tisíciletí (Academia 1997).

В рамките на изследването на писмени текстове 
Секцията системно се занимава с анализ на научни и 
специализирани текстове. През 90-те години на ХХ в. 
стилът на научните трудове най-видимо започва да 
реагира на предизвикателствата на международните 
дискурсни общности, на техните методологически 
подходи и изисквания при публикуване. Към тези проблеми 
е насочен проектът с ръководител Св. Чмейркова 
Чешкият специализиран дискурс в мултикултурен контекст. 
Норми на специализираната комуникация в различни езикови 
и културни общности и тяхното усвояване (1995–1997). 
Резултат от анализа на научни трудове от чешки и 
чуждестранни автори е не само серията статии в 
чешки и чуждестранни списания, но и книгата на Св. 
Чмейркова, Фр. Данеш, Й. Светла Как се пише научен 
текст  (Jak napsat odborný text, 1999). Книгата разглежда 
характерните особености на традиционния чешки научeн 
изказ, повлияни от спецификите на немския интелектуален 
стил и открояващи се в сравнение със спецификите на  
англо-американския научен стил. В нея се представят и 
развойните насоки на чешкия научен език, така както те се 
очертават към края ХХ в.

Сътрудниците и сътрудничките на Секцията проявяват 
интерес и към други жанрове на писменото общуване, 
както свидетелства публикацията на И. Краус и Я. 
Хофманова Писмата в нашия живот (Písemnosti v našem 
životě, 1996), в която въз основа на богат материал се 
представят и анализират различни административни и 
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епистоларни жанрове, отнасящи се към литературната, 
административната и частната комуникация. Методите 
за анализ на писмени текстове от диалогичен тип 
сътрудниците и сътрудничките на Секцията прилагат и в 
публикацията на Св. Чмейркова и Фр. Данеш За разговорите 
на Чапек с ТГМ (O Čapkových Hovorech s TGM, 1994), която се 
занимава с някои интересни от лингвистична гледна точка 
особености в известната книга на чешкия писател Карел 
Чапек, представяща разговорите му с първия чехословашки 
президент Томаш Гариг Масарик. 

Независимо че през 90-те години публикациите ни бяха 
насочени към писмените текстове, не оставихме без 
внимание нарастващата значимост на устното изразяване 
в науката, политиката, медиите и други комуникативни 
сфери. С анализ на автентични устни текстове се занимава 
проектът с ръководител Олга Мюлерова Говоримият 
чешки език в съвременната комуникация (1991–1993), както 
и неговото продължение Говоримият чешки език в Чехия 
и Моравия (1995–1997). Резултат от анализа на устната 
диалогична реч е книгата на  Я. Хофманова, О. Мюлерова и 
Й. Земан Разговорите на чешки език при семейни и приятелски 
гостувания (Konverzace v češtině při rodinných a přátelských 
návštěvách, 1999), в която се разглеждат автентични 
всекидневни разговори в напълно неформална и неофициална 
среда. Книгата включва компактдиск с аудиозаписи, както 
и транскрипции на анализираните разговори. Я. Хофманова 
и О. Мюлерова отделят специално внимание и на диалога 
на гражданите с институциите и в институциите. На 
тази тема е посветен ръководеният от О. Мюлерова 
проект Институционалният дискурс: езикова реализация 
на комуникативните стратегии в общуването между 
институциите и гражданите (1995–1997). Резултат от този 
проект е книгата на Я. Хофманова и О. Мюлерова Как водим 
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диалог с институциите (Jak vedeme dialog s institucemi, 2000). 

Както става ясно, темата за диалога в различните му 
реализации, било то устни или писмени, в частни и 
публични или спонтанни и медийни разговори, е общият 
знаменател на изследванията, осъществявани в Секцията, 
независимо от това, дали център на вниманието са 
диалогичните отношения в рамките на текста или пък 
диалогът на текста с възприемателя, на автора с адресата, 
на говорещия със слушателя, на пишещия с читателя. 
Тази изследователска ориентация намира отражение 
в комплексния научен проект с ръководител И. Краус 
Диалогът в света на хората и машините (1996–2001). С този 
проект е свързано и разработването на монографични 
изследвания, като например книгата на И. Краус Реториката 
в европейската култура (Rétorika v evropské kultuře, 1998), 
представляваща синтетичен труд върху историята на 
реториката в контекста на развитието на европейската 
образованост и култура. Историческата насока, 
характерна за досегашните изследвания на автора, тук се 
съчетава с анализ на реторичните и аргументационните 
похвати в съвременното чешко публично общуване и 
преди всичко в неговите диалогични форми, каквито са 
дискусиите, дебатите, полемиките. Резултат от същия 
проект е и сборникът Език, медии, политика (Jazyk, média, 
politika, 2003), чиито съставители са Св. Чмейркова и 
Я. Хофманова. Този сборник е свързан и с ръководения 
от Св. Чмейркова проект Чешката и словашката устна 
публична реч през 90-те години (1998–2000), подкрепен от 
Open Society Foundation, чиято цел е да установи как през 
90-те години на ХХ в. се променя не само политическият, 
но и публичният дискурс, при това не само чешкият, 
но и словашкият, след разпадането на Чехословакия. В 
разработването на този проект, съпоставящ чешката и 
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словашката публична, политическа и медийна сцена освен 
Св. Чмейркова, Я. Хофманова, И. Краус и преподавателката 
от Философския факултет на Карловия университет И. 
Боздехова участват също така двама словашки езиковеди – 
Павел Одалош и Владимир Патраш от Университета в 
Банска Бистрица. 

Във връзка с проектите, посветени на автентичната 
и медийната устна реч, в Секцията от момента на 
създаването є се изгражда широка база данни, съдържаща 
устни текстове, чиито аудиозаписи и транскрипции са 
направени така, че да позволяват аналитична работа. 
Трябва да се отбележи, че още от 80-те години на ХХ в. по 
инициатива на О. Мюлерова се работи върху база данни, 
включваща аудиозаписи на разнообразни устни текстове 
както от сферата на неформалната и неофициалната 
всекидневна комуникация, така и от сферата на т.нар. 
институционална комуникация  (напр. разговори между 
лекари и пациенти). 

По-късно, от 1996 г. в Секцията започва системно 
изграждане на база данни с медийни диалогични текстове, 
представящи публичната устна реч, адресирана към 
телевизионните зрители и радиослушателите. Този 
материал дава възможност да се съпостави начинът, по 
който хората говорят в частната и в публичната сфера, 
както и да се установи каква езикова формация, какъв 
регистър и стил избират носителите на чешкия език 
в различните комуникативни ситуации. Съдържащите 
се в тази база данни аудиозаписи и транскрипции на 
радио- и най-вече на телевизионни предавания – различни 
интервюта, дебати, дискусии, полемики, както и 
приятелски разговори  – постепенно се прехвърлят в 
електронен формат и така се създава електронният корпус, 
наречен Диалог. Към момента той съдържа над два милиона 
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текстови думи. Сред неговите предимства е и това, че 
потребителите му могат да използват видеозаписите, 
отнасящи се към интересуващите ги пасажи, както и 
да работят с пълните транскрипции на съответните 
предавания, които са направени в съответствие с 
правилата за транскрибиране на устна реч, възприети в 
конверзационния анализ (отбелязват се например паузите, 
динамичните ударения, едновременното говорене на 
различни лица). Част от корпуса е достъпна на страницата 
на Института за чешки език в интернет и така всички, 
които проявяват интерес, имат възможност да получат 
представа за съвременния облик на чешката устна публична 
реч, а също и за това, как се води диалог в медиите,  при 
което могат да следят не само вербалната изява, но и 
мимиката, жестовете и другите невербални елементи на 
комуникацията. Именно такъв комплексен анализ вече може 
да се осъществява в студиото за аудио- и видеозаписи,  
създадено в Института за чешки език благодарение на 
споменатия проект. С постоянно допълвания текстов 
корпус от записи и техните транскрипции работят 
не само сътрудниците на Секцията, но и студенти, 
дипломанти и докторанти предимно от Философския 
факултет, Педагогическия факултет и Факултета по 
социални науки на Карловия университет. Тъй като 
предполага работа с „жив” езиков материал,  анализът на 
диалогичната реч е много привлекателен за студентите. 
Текстовия корпус използват все по-често, разбира се, и 
чуждестранните бохемисти и бохемистки, които се 
интересуват от актуалното състояние на съвременния 
говорим – книжовен и некнижовен – чешки език. 

Анализът на диалога е сред актуалните езиковедски 
изследователски области почти навсякъде по света. 
Секцията по стилистика и лингвистика на текста има 
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дългосрочно сътрудничество с Международната асоциация 
за изследване на диалога (IADA – International Association for 
Dialogue Analysis), която редовно организира конгреси и 
кръгли маси в различни европейски страни. През 1996 г. в 
Прага под наслов Диалогът в сърцето на Европа се проведе 
нейният шести конгрес, организиран от нашата Секция. 
Темите на конгресите на IADA отразяват последователно 
отделните актуални сфери на диалогичната комуникация, 
като например вече споменатите медийни диалози, 
диалозите в работна среда, в науката, в училище, 
институционалните диалози, диалозите на автора 
с читателя в писмените текстове, „разговорите” 
посредством електронни средства. Така постепенно 
изследователските интереси на Секцията се обогатяват 
с по-нетрадиционни теми, каквито са комуникацията чрез 
електронна поща и изобщо компютърната комуникация, 
при която диалогът се реализира чрез нови, технологично 
обусловени модели. Така, както с течение на времето 
са се оформили диалогичните модели на класическата 
кореспонденция, описани в споменатата вече книга на 
И. Краус и Я. Хофманова, посветена на традиционните 
епистоларни жанрове, днес в процес на оформяне са 
моделите на електронната комуникация.  Това е тема, 
чиято значимост е свързана най-вече с проучването на 
отношенията между нормата на писмената и устната 
комуникация, до която електронното писмо се доближава 
със своята спонтанност. След конгреса на  IADA, проведен в 
Прага през 1996, под съставителството на Св. Чмейркова, 
Я. Хофманова, О. Мюлерова и И. Светла е публикуван 
двутомникът Dialoganalyse (Tübingen: Niemeyer 1998).  

Стилистичната ориентация на Секцията обуславя 
и интереса към художествените текстове, в чиито 
анализи се вземат под внимание както стилистично-
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прагматичните им особености, така и проявленията на 
диалогичността и интертекстуалността. Това е подход,  
особено подходящ при интерпретацията на съвременните 
постмодерни текстове. И при интерпретацията 
на писмените текстове интерес представляват 
отношенията между говоримата и писмената форма на 
езика, между книжовния език и некнижовните езикови 
формации, както и езиковата игра с тях. Това засяга не само 
литературните, но и публицистичните и рекламните  
текстове. С тази проблематика е свързана книгата на Св. 
Чмейркова Рекламата в чешкия език, чешкият език в рекламата 
(Reklama v češtině, čeština v reklamě, 2000), която разглежда 
стиловата и езиковата вариативност на рекламата, както 
и многообразието от методи, с които тя може да бъде 
анализирана. Книгата демонстрира рафинираните езикови и 
комуникативни похвати, които рекламата (и преди всичко 
търговската реклама) използва в диалога с възприемателя и 
потенциалния клиент.  

Секцията по стилистика и лингвистика на текста 
се занимава не само с анализ на различни конкретни 
жанрове на съвременната комуникация, но и със системно 
описание на вариативността на текстовете и така 
в общолингвистичен аспект, съчетавайки различни 
теоретични импулси, развива методологията на анализа 
и интерпретацията на текста, стила, дискурса, 
комуникацията. Обобщаващ преглед на направленията в 
съвременната стилистика и дисциплините, с които тя 
има допирни точки, предлага книгата на Яна Хофманова 
Стилистиката и … (Stylistika a..., 1997). Към постоянно 
актуалните теоретични теми се отнася също така 
отношението между писмената и говоримата форма 
на езика, тъй като отношенията между стила и двата 
модуса на езика, и преди всичко сравнително недостатъчно 



 86

описаната текстова и стилистична вариативност на 
говоримия чешки, реализиращ се предимно чрез диалог, са 
сред проблемите, нуждаещи се от разработка с помощта на 
нови методологически подходи. Това е и една от задачите, с 
които през последното десетилетие системно се занимава 
Секцията. 

Настоящето и поглед към бъдещето 

Работата върху научния проект Диалогът в света на хората 
и машините (1996–2001) в сътрудничество с Факултета 
по хуманитарни изследвания и Педагогическия факултет 
на Карловия университет, a след това и върху проекта 
Език и дискурс (съвместно с Философския факултет на 
Карловия университет през 2003–2007 г.) доведе в Секцията 
няколко млади лингвисти и лингвистки, които в рамките 
на споменатите проекти имаха възможност да завършат 
дипломните си работи или да разработят докторските 
си дисертации. В Секцията завършиха дипломните си 
работи Мартин Хавлик – за диалогичността в църковните 
проповеди, Ева Хавлова – за тематичните прогресии в 
дискусионните радиопредавания, Маркета Слезакова – за 
телевизионното дискусионно предаване  Respektování, Петра 
Троянова – за типологията на въпросите и отговорите в 
телевизионните дискусионни предавания, Вацлава Тершова – 
за емотивността в речта, така както се проявява в 
телевизионните предавания. За по-кратък или по-дълъг 
период всички тези млади хора работиха като сътрудници 
към Секцията, така например М. Слезакова няколко години 
се грижеше за работата на аудио-видеостудиото, след което 
в работата с корпуса Диалог я замести Зденка Свободова, 
която се занимава с това и до днес. 

Благодарение на усилията на младите колеги и на техните 
младежки проекти Говоримият чешки език в телевизионните 
дискусионни предавания (2003–2005), ръководен от Л. 
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Хашова-Илкова и Зд. Свободова, и Говоримият чешки 
език в публичните диалози: доизграждане, достъп и анализ на 
корпуса Диалог (2007–2009), ръководен от П. Кадерка,  бе 
усъвършенстван корпусът Диалог и част от него бе 
морфологично анотирана (срв. електронния документ, 
достъпен на адрес: http://ujc.dialogy.cz).

В Секцията се разработват и редица докторски 
дисертации, напр. Михаела Лащовичкова започна изследване 
върху религиозната комуникация, дисертационните си 
трудове завършиха и успешно защитиха Алена Краусова 
(за училищната комуникация в съпоставителен чешко-
френски аспект), Камила Карханова (за типовете 
въпроси, с акцент върху реторичните въпроси в радио- и 
телевизионните дискусионни предавания), Луцие Илкова 
(за автостереотипите и хетеростереотипите в 
електронните чатове за ромите), Петър Кадерка (за 
рекламите на организациите с нестопанска цел и тяхната 
рецепция, изследвана от автора чрез метода на разговор 
във фокус-групи), Патриция Кубачкова (върху разговори 
с чешки емигранти в САЩ). Мартин Хавлик приключва 
дисертацията си за фонетичните характеристики на 
спонтанната и медийната комуникация. Всички млади 
лингвисти и лингвистки, които работят в Секцията, 
споделят интереса към езика на съвременното спонтанно 
и медийно общуване, допринасяйки за анализа и описанието 
му със своите разработки, в които вниманието към 
интертекстуалността и диалогичния контекст е сред 
подразбиращите се предпоставки. 

Една от темите, която обединява няколко изследователи 
и изследователки от Секцията, е свързана с диалога 
между поколенията. Към тази тема е насочен проектът 
Автобиографичните разкази на възрастните поколения 
(2003–2005) с ръководител О. Мюлерова. Разказите на 
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представителите на възрастните поколения, техните 
спомени и опитите им за сравнение между миналото и 
настоящето разглежда съставеният от О. Мюлерова и Я. 
Хофманова сборник Чешкият език в диалога на поколенията 
(Čeština v dialogu generací, 2007), в който със свои изследвания 
участват освен Св. Чмейркова и по-младите членове на 
Секцията Л. Илкова и М. Хавлик. Сборникът предлага 
не само оригинално съчетаване на изследователски данни 
(голям набор от устни и писмени биографични разкази, 
интервюта, анкети), но и инспиративни методологически 
подходи (наратология, конверзационен анализ, 
социолингвистика, стилистика, текстова лингвистика, 
дискурсен анализ). Освен интересните лингвистични 
резултати (най-вече фиксиране на речниковия фонд на най-
възрастните носители на чешкия език) и приносите в 
областта на теорията на комуникацията (проявленията 
на асиметрия в междупоколенческия диалог) в сборника се 
представя и уникален поглед към съдбата на поколенията, 
живели през ХХ век (изразните и манталитетните 
стереотипи, комуникационните бариери на напредналата 
възраст и др.).

През настоящата година излиза и сборникът, съставен 
от Св. Чмейркова и Я. Хофманова Говоримият чешки 
език: очертаване на функционалния обхват  (Mluvená čeština: 
hledání funkčního rozpětí (Academia 2011), в който освен 
О. Мюлерова участват още П. Кадерка и М. Хавлик. 
Сборникът, като резултат от изследователската работа 
по ръководения от Св. Чмейркова проект Говоримият 
чешки език: система и функционален обхват (2006–2008), 
отразява функционалния статус на говоримия чешки език 
и показва жанровата му диференциация. Той предлага и 
отговор на въпроса, защо говоримият чешки прониква 
в някои писмени жанрове, традиционно свързани с 
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книжовния език, в медийните жанрове и в жанровете, 
родени от модерните комуникационни технологии. За 
целта са анализирани спонтанни медийни разговори, като 
се започне от политическите интервюта и се стигне 
до сравнително новия жанр talk show, но е отделено 
място и на интервютата в печатните медии, както 
и на художествените текстове. В този сборник също 
така се разглеждат текстовите стратегии, използвани в 
електронните писма, блоговете и чатовете, представят 
се прозодичните, морфологичните, синтактичните и 
текстовите особености на говоримия чешки език и се 
документират промените, произтичащи от тенденцията 
към конверзационализация, технологизация и маркетизация 
на публичния дискурс.

Аналитичната работата върху диалога в медиите 
продължава и към момента по проекта Стилът на медийните 
диалози (2009–2011), ръководен от Св. Чмейркова, в рамките 
на който опитният екип, включващ няколко сътрудници 
и сътруднички на Секцията, както и И. Земан от 
Университета в Храдец Кралове, предвижда публикуването 
на поредната колективна монография с работно заглавие 
Стилове на съвременните чешки медийни диалози, акцентиращо 
върху малко изследвания в съвременната лингвистика 
проблем за диалогичните стилове. 

А какво предстои? Задълбочените систематични 
стилистични изследвания и описания са свързани и с 
предстоящата работа върху „комплексна” стилистика 
на чешкия език. Работното заглавие на този проект 
и съответната публикация е Стилистика на писмения 
и говоримия чешки език (Stylistika psané a mluvené češtiny).  
Теоретичната цел на този проект е съпоставката 
между: а) концепта за функционалния стил в структурно-
функционалната лингвистика на Пражката школа; 
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б) разбирането за функционален стил в основните 
трудове по стилистика на чешкия език; в) познатото 
още от античността и възродено в епохата на 
класицизма традиционно триделение на стиловете и 
обвързаността му с жанровете, което се разглежда и в 
чешката стилистика; г) схващанията за стила и типологията 
на стиловете в трудовете на значими представители на 
словашката, руската, полската, българската, немската и т.н. 
стилистика; д) англосаксонския концепт за стила като един 
от множеството езикови варианти, избирани в общуването 
между говорещия и адресата. Емпиричните цели на проекта 
са: 1) анализ на стиловите характеристики на чешките устни 
и писмени текстове през последните две десетилетия; 2) 
анализ на обусловеността на стиловите характеристики 
от писмената, респ. устната форма на реализация на 
текстовете; 3) анализ на връзките между функционалната 
сфера, комуникативната ситуация, жанра, стила и регистъра; 
4) изследване на устойчивостта и вариативността в 
стиловете на изразяване с оглед отношенията между 
говорещите лица и ориентация към т.нар. стилистика на 
диалога; 5) отразяване на развойните промени в стиловете на 
изразяване в съвременния чешки език.

Други дейности на секцията

Тук поради ограниченията в обема не е възможно тук да 
бъдат представени всички насоки в изследователската 
работа на Секцията по стилистика и лингвистика на 
текста. Не бе споменат интересът към проблематиката 
на родовия пол, на която е посветен проектът Родът в 
езика и комуникацията: специфики на чешкия език (2002–2004) 
с ръководител Св. Чмейркова, както и проектите, 
върху които някои от сътрудничките в Секцията 
работят съвместно с други, предимно университетски 
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изследователи, напр. Манипулация и убеждаване в 
журналистическия и рекламния дискурс (2004–2006), ръководен 
от Х. Сърпова. Във връзка с този проект от Х. Сърпова, 
Я. Бартошек, Св. Чмейркова, А. Яклова, П. Пацъл бяха 
подготвени и публикувани книгите Убеждаване чрез думи и 
образи (Persuasion through Words and Images, 2007) и От информация 
към реклама (Od informace k reklamě, 2007). Друг проект на 
Университета в Острава, в който участват Я. Хофманова 
и О. Мюлерова, е Лингвистични аспекти на един тип общуване 
в интернет (2004–2006) с ръководител Е. Яндова, резултат 
от който е публикацията Чешкият език в чата (Čeština na 
www chatu, 2007). Работата на Секцията включва също така 
участие в научните проекти и свързаните с тях публикации 
на колегите от Секцията по граматика към Института 
за чешки език, като например проектите Възможности и 
граници на граматиката на чешкия език в светлината на Чешкия 
национален корпус (2003–2005) и Очерци по чешка граматика 
(2006–2008), ръководени от Фр. Щиха.

Следва да бъде отбелязан и трайният интерес към 
научната комуникация, проявяващ се в преподавателската 
работа на Св. Чмейркова, Е. Хавлова, П. Кадерка, Л. Илкова 
в рамките на курса Основи на научната работа, организиран 
от Академията на науките на Чешката република за 
докторанти от различни специалности. Вече няколко 
години Св. Чмейркова, Е. Хавлова, П. Кадерка, М. Хавлик 
и Л. Илкова подготвят редовно Езикови експертизи на 
предаванията на обществената телевизия. Секцията 
участва и в редица популяризаторски инициативи в 
печата, радиото и телевизията. Резултат от това е 
например публикацията на Св. Чмейркова, Фр. Данеш, Й. 
Краус Чешкият език, познат и непознат (Čeština, jak ji znáte 
i neznáte, 1996), написана въз основа на радиопредаването 
Čeština kolem nás. С редовното участие в телевизионното 
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предаване O češtině са свързани публикуваните до момента 
три части на едноименната книжна поредица, издавана 
от Чешката телевизия. Други телевизионни изяви на 
Секцията са представени в книгата Всекидневно с чешкия 
език (Každý den s češtinou, 2008), подготвена от колектив с 
ръководител Я. Кралик. 

Сътрудниците и сътрудничките към Секцията по 
стилистика и лингвистика на текста се занимават, 
разбира се, и с преподавателска работа, преди  всичко 
във Философския факултет на Карловия университет. 
Като университетска преподавателка Олга Мюлерова 
придоби научното звание доцент, а Яна Хофманова 
– професор. Останалите сътрудници и сътруднички 
имат свои избираеми курсове в същия факултет. Във 
връзка с педагогическата дейност трябва непременно 
да се спомене, че сред значителния брой публикации – 
резултат от дейността на Секцията, сериозна място 
заемат немалкото учебници, написани от О. Мюлерова 
и Я. Хофманова: Hoffmannová, J. – Ježková, J. – Vaňková, J.: 
Komunikace a sloh. Učebnice českého jazyka pro střední školy. 
Plzeň: Fraus 2009; Hoffmann, B. – Hoffmannová, J.: Český jazyk, 
česká a světová literatura (pro maturanty a zájemce o studium 
na vysokých školách). Nitra: Enigma 2008; Müllerová, O.: 
Český jazyk: Mluvnice pro 9.,8.,7.,6. ročník ZŠ. Praha: Práce, 2001, 
2000, 1999,1998; Hoffmannová, J. – Hoffmann, B.: Český jazyk: 
Literatura a komunikace pro 9., 8., 7., 6. ročník ZŠ. Praha: Práce, 
2001, 2000, 1999, 1998.; Müllerová, O. – Hoffmannová, J. – 
Hoffmann, B.: Český jazyk: Procvičujeme, opakujeme: Pro 9., 8., 7., 6. 
ročník ZŠ. Praha: Práce, 2001, 2000, 1999, 1998; Hoffmannová, 
J. – Müllerová, O.: Dialog v hodinách češtiny 2: Cvičebnice 
mluveného projevu pro žáky 6.–9. ročníku. Praha: Pansofia, 1998; 
Müllerová, O. – Hoffmannová, J. – Schneiderová, E.: Dialog 
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v hodinách češtiny 1: Cvičebnice mluveného projevu pro žáky 3.–5. 
ročníku. Praha: Pansofia, 1996.

Секцията по стилистика и лингвистика на текста участва 
също така в издаването на престижното списание Slovo 
a slovesnost (главен редактор Петър Кадерка, изпълнителен 
редактор Е. Хавлова), както и на Linguistica Pragensia (изп. 
редактор М. Лащовичкова), Časopis pro moderní filologii 
(сътрудник М. Лащовичкова) и Jazykovědné aktuality (главен и 
изпълнителен редактор Я. Хофманова).

Международно сътрудничество

Секцията развива широка международна дейност в 
сътрудничество с редица лингвистични изследователски 
центрове от славянските и неславянските страни. 
Макар че бохемистите (при това не само езиковедите) 
имат сравнително по-малко шансове за публикуване на 
изследванията си в чуждестранни списания с импакт фактор 
и въпреки споровете, дали за тях е добре да публикуват на 
чужд език или би трябвало да се придържат към родния си 
чешки език, международното сътрудничество по проекти 
в сферата на стилистиката и лингвистиката на текста се 
развива успешно. Тук трябва да се отбележи съвместната 
работа на Секцията с чуждестранни бохемисти (от Русия, 
Полша, Великобритания и др.), осъществявано на базата 
на общи проекти, както и в рамките на договорите за 
академично сътрудничество. Наред с чисто бохемистичната 
насоченост работата на Секцията е ориентирана и към 
проблемите на общото езикознание, общата стилистика 
и семиотиката, във връзка с което осъществява 
сътрудничество с чуждестранни езиковеди небохемисти. За 
това свидетелства 
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 участието на сътрудниците и сътрудничките на 
Секцията в международни организации (напр. International 
Association for Dialogue Analysis), в техните органи (Board), 
а също така и публикациите в техните специализирани 
сборници (Dialogue Analysis, Dialogue Studies, Benjamins) и 
списания (Stil, Stylistyka);

 участието в международни проекти, в рамките на 
които чешкият език с съпоставя с други езици (European 
languages, gender studies, academic writing, translation, 
politeness, modality, etc.), като например:  Gender, Language 
and New Literacy. A Multilingual Analysis (публикация: 
Čmejrková, S.: Czech: Friendly to women? – In: Thüne, 
E-M., Leonardi, S., Bazzanella, C. (ed.), Gender, Language 
and New Literacy. A Multilingual Analysis. London-New York: 
Continuum 2006, 24–40); Academic Writing in Languages other 
than English. Wissenschaftliches Schreiben abseits des Englischen 
„Mainstreams“ (публикация:  Čmejrková, S.: Variation in 
academic discourse: the authorial presence. – In: Doleschal, U., 
Gruber, H. (Hrsg./eds.) Academic Writing in Languages other 
than English. Wissenschaftliches Schreiben abseits des Englischen 
„Mainstreams“. Frankfurt am Main, Innsbruck: Peter Lang 
Europäischer Verlag der Wissenschaften, 21–57) и др.

 Сред резултатите от международното сътрудничество 
е и тематичният брой на International Journal of the 
Sociology of Language (2003, съст. Св. Чмейркова и И. 
Неквапил), посветен на езиковата ситуация в Чешката 
република, както и редица други публикации, запознаващи 
чуждестранната лингвистична общност с отделни 
аспекти на чешката езикова ситуация. Част от тях вече 
бяха споменати, останалите могат да бъдат намерени на 
страницата на Секцията по стилистика и лингвистика на 
текста в интернет (http://ujc.avcr.cz/zakladni-informace/
oddeleni/oddeleni-stylistiky-a-lingvistiky-textu/ukoly.html).
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Заключение

На финала можем отново да попитаме – с какво всъщност се 
занимава Секцията по стилистика и лингвистика на текста? 
Занимава се преди всичко с това, как хората говорят и 
пишат в традиционните комуникативни ситуации – у дома, 
в магазина, в училище, на работа, в медиите, по радиото и 
телевизията, как пишат лични и официални писма, как пишат 
научни и специализирани текстове, как създават художествени 
и публицистични текстове, при това не само вестникарски, 
но и рекламни, комерсиални и популяризиращи дейността 
на различни нестопански организации.  Интересуваме се не 
само как са създадени тези текстове, но и как те биват 
възприемани, интерпретирани и оценявани. Същевременно 
се интересуваме и от това, как хората общуват в новите 
комуникативни ситуации, чрез новите медии  (например 
как общуват чрез езика на есемесите, електронните писма 
и чатовете и под.). По този начин анализираме частната и 
публичната комуникация в писмената и устната є форма, 
както и комуникацията на различни поколения. Изследванията 
на Секцията са насочени към стиловото разнообразие 
на съвременния чешки език и на съотношението между 
стереотипизацията и индивидуализацията на изразяването в 
широк спектър от текстове и дискурси.

Секцията има контакти с представители на световната 
лингвистика, теорията на текста и дискурсния анализ, 
членовете є са автори на значителен брой изследвания 
върху актуалните процеси, осъществяващи се в 
съвременния чешки език, както и върху общолингвистични 
проблеми, публикувани на чешки, английски и др. езици. Те 
активно търсят актуални и интересни лингвистични 
теми, успешно участват в конкурси за финансиране на 
проекти, познават чуждестранната литература и се 
включват в редица международни проекти.

Превод от чешки Михаела Кузмова
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След като тази година си припомняме едновековните 
корени на Института за чешки език1, трябва да си 
припомним и факта, че Службата за езикови справки 
при Института – прозорецът за връзка с широката 
общественост на този научен и академичен център – също 
има своята дългогодишна история. Обикновено като 
година на основаване на Службата за езикови справки 
се посочва годината на основаване на Института, т.е. 
1946 г. Всъщност обаче както съвременният Институт 
за чешки език при АН на ЧР, така и Службата възникват 
в резултат от институционалната трансформация на 
вече съществуващата Канцелария за Речник на чешкия език 
към Чешката академия на науките и изкуствата. С други 
думи, пряк наследник на Службата за езикови справки към 
Канцеларията е съвременната Служба за езикови справки 
(Jazyková poradna) – оттук водят началото си нейните 
корени.
Службата за езикови справки е основана през 1936 г. 

Първоначалното є название 
е Служба за езикови справки 
към Дружеството за славянско 
езикознание и списание Naše řeč 
(Jazyková poradna Společnosti pro 
slovanský jazykozpyt a Naší řeči). 

Седемдесет и пет години 
Служба за езикови справки 
в Прага
Людмила Ухлиржова

1 По-подробно за историята и настоя-
щето, организационната структура, 
изследователските проекти и пуб-
ликациите на Института за чешки 
език вж. на http://www.ujc.cas.cz. Срв. 
също Бъчваров 1986, Начева 1987.
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Главни инициатори за създаването є са Милош Вайнгарт2, 
основател и председател на Дружеството за славянско 
езикознание и главният редактор на списание Naše řeč – 
Иржи Халер3. Въпреки че узряването на мисълта за нейното 
създаване е въпрос на доста време, може да се каже, че 
същинският акт на основаването є протича мълниеносно. 
На 21.03.1936 г. в III (филологическо) отделение на 
Чешката академия на науките и изкуствата е подадена 
молба за разрешение Службата за езикови справки да бъде 
основана. Само четири дни по-късно на заседание на III 
отделение на Академията, проведено на 25.03.1936 г., 
тази молба е одобрена. Положителният отговор 
незабавно е изпратен до Дружеството, а копие от него 
и до Канцеларията. Така Службата за езикови справки 
официално получава статут на самостоятелна секция към 
Дружеството, а също и относителна самостоятелност 

в рамките на Канцеларията 
– самостоятелност, която 
обаче зависи от ангажимента, 
поет от ръководството на 
Канцеларията, че основаването 
на Службата „в никакъв 
случай няма да е в ущърб на 
работата по речника” (срв. по-
подробно Ухлиржова 2006б и 
2011). Поемането на подобен 
ангажимент е съвсем на място, 
като се има предвид, че от 
1935 г. започва да излиза Наръчен 
речник на чешкия език (Příruční 
slovník jazyka českého), което 
налага основните усилия да 
бъдат съсредоточени както 

2 Дружеството за славянско езикозна-
ние е основано през 1935 г. М. Вайн-
гарт е ярък представител на славис-
тиката от междувоенния период, 
който въпреки краткия си живот 
(1890–1939) оставя богато научно 
наследство в областта на палеосла-
вистиката, бохемистиката, слова-
кистиката, българистиката, както и 
в областта на славяно-балканистич-
ните проучвания. Вж. по-подробно 
Курц 1939. Славистът М. Вайнгарт 
поддържа тесен контакт с българ-
ското езикознание и с България като 
цяло. Носител е на българския орден 
„За заслуга”, вж. по-подробно Буюкли-
ев 1990.

3 По това време списание Naše řeč се 
издава от III отделение на Чешката 
академия на науките и изкуствата. 
От 1931 г. редакционната колегия е 
в състав И. Халер, К. Ходура, О. Хуй-
ер, Ф. Оберпфалцер и Е. Сметанка.
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върху авторската и редакционната работа по следващите 
свезки от него4, така и върху вече започналата работа по 
ексцерпцирането на езиков материал и допълването на 
лексикалния архив5. Преди 1936 г. ролята на съветник по 
езиковите въпроси „доброволно“ изпълнява редакцията 
на сп. Naše řeč (Ертъл 1922: 109). Още от първата 
година на издаването му, т.е. от 1917 г., в него редовно 

се поместват рубрики като 
„Кратки бележки”, „Читателски 
въпроси”, „Писма до редактора” 
(Drobnosti, Hovorna, Listárna) и 
др. Статиите, предназначени 
за тези рубрики (и за техните 
подрубрики, озаглавени по 
различен начин), се включват 
във всеки отделен брой с оглед 
на актуалните нужди и на 
предвидения обем. Отговорите 
на езиковите въпроси, зададени 
от читатели, обикновено са 
само по няколко реда, но въпреки 
това общият им брой никак 
не е за пренебрегване. Например 
в десетте броя на година 
четвърта (1920) са публикувани 
общо 135 отговора, като под 
едно заглавие често се включват 
отговорите на няколко въпроса 
– в случай, че те са зададени от 
един и същи читател. По това 
време комуникацията между 
редакцията на списанието и 
читателя, интересуващ се 

4 Наръчен речник на чешкия език (Pří-
ruční slovník jazyka českého) излиза от 
1935 до 1957 г. В предговора към 
първата свезка са посочени следните 
автори на речниковите статии: 
К. Ходура, А. Зискал, И. Халер, Я. M. 
Коржинек и Ф. Оберпфалцер; един 
от най-изтъкнатите му консултан-
ти е В. Шмилауер. Главни редактори 
на първата, втората и третата 
свезка са професорите от Карловия 
университет в Прага О. Хуйер, Е. 
Сметанка и М. Вайнгарт, от чет-
въртия том нататък – О. Хуйер, 
В. Хавранек и В. Шмилауер, а от 
шестия том нататък се включва 
също така и А. Зискал. Всичко това 
свидетелства за максимално съсре-
доточаване на усилията с цел съби-
ране и лексикографска обработка на 
езиковия материал, предназначен за 
първия голям едноезичен тълковен 
речник на чешкия език.

5 В периода 1927–1944 г. в списание 
Naše řeč редовно се публикува изчер-
пателна информация за етапите от 
работата по ексцерпирането на ези-
ков материал и за приноса на всеки 
един от участниците в ексцерпци-
ята. За по-подробни сведения вж. 
електронния архив на списание Naše 
řeč, който е достъпен на страни-
цата на Института за чешки език 
(http://www.ujc.cas.cz).
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от това, кое е и кое не е „правилно” в езика, е особено 
оживена. След това, през трийсетте години, кратките 
жанрове са обединени в една обща рубрика със заглавие 
„Кратки бележки” (Drobnosti). И все пак именно В. Ертъл е 
този, който още през 1922 г. обръща внимание на факта, 
че „задължението да напътства по езиковите въпроси 
всички слоеве от обществото ни, всеки отделен човек 
или обединение…“ (Ертъл 1922: 109) трябва да бъде поето 
от институт по езика, за чието основаване още тогава се 
полагат (за съжаление напразни) усилия.
Институтът за чешки език при Академията поема 
изцяло тази отговорност (дейността на Службата за 
езикови справки е включена в дейността на Секцията за 
езикова култура), като по-нататък я развива с оглед на 
промените, настъпващи в обществената ситуация и в 
комуникативните нужди на ползвателите на езика, както и 
с оглед на развитието на самия език и на научното познание 
за него.
Това, което остава непроменено още от самото 
начало, е философията на езиковото консултиране, 
т.е. принципите, на които се основава и от които 
се ръководи практическата консултантска дейност. 
Непроменен остава (само с някои кратки прекъсвания) 
– което е учудващо – и адресът на Службата за езикови 
справки. През 1936 г. Службата се помещава на ул. 
„Летенска” в квартал „Мала страна”, и това е така и 
до днес, макар че останалите секции на Института 
нееднократно са местени на различни места из Прага. 
За сметка на това начините, формите и техническите 
средства за осъществяване на диалога между Службата и 
интересуващата се от проблемите на езика общественост 
с времето се променят осезателно.
Естествено, основната роля на Службата е 
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консултантската – това личи още от самото є 
название. Всеки, който иска да зададе въпрос относно 
чешкия език, може да се обърне към работещите в нея 
и в отговор да получи съвет, препоръка, коментар, 
обяснение или аргументирано становище. Интересът 
на ползвателите е голям, значителен също така е и 
общественият (езиково-възпитателният) авторитет 
на Службата. Може да се каже, че чрез дейността си 
тя оказва определено влияние върху (или регулира) 
езиковото поведение на ползвателите на чешкия език. 
Това е особено важно в случаите, когато обърналият 
се към Службата търси съвет не само за себе си, но 
и за по-широк кръг от ползватели, напр. учителят 
задава въпрос заради учениците си, редакторът заради 
читателите, радиослушателите и т.н. (От опит 
знаем, че повече от половината въпроси са свързани с 
професионалните нужди на тези, които ги задават.) 
Работещите в Службата обаче нямат правомощия 
да забраняват на ползвателите определено езиково 
поведение или обратното – да им го заповядват, 
въпреки че от време на време получават и някои по-
крайни искания като „забранете този ужасен езиков порок, 
който обезобразява майчиния ни език”. Те всъщност дори 
няма как да санкционират онези, които не са приели 
съвета им (или пък изобщо не са им го поискали). 
Службата за езикови справки няма правомощията на 
кодификатор, но все по-често є се налага да решава 
езикови проблеми от „нерутинен” характер. Въпросът 
за кодификаторските правомощия – в широк смисъл 
– обаче не е специфично чешки и в различните страни 
службите за езикови съвети (както и институциите, 
в чиито рамки тези служби съществуват) в това 
отношение се различават помежду си. Отчасти 
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различна е напр. и ситуацията в България6.
Как Службата за езикови справки е общувала и общува с 
клиентите си?

По традиция и досега се 
използват консултациите 
по телефона. За целта 
работи специална телефонна 
линия, на която може да се 
звъни всеки работен ден. 
Продължителността на 
работното є време е от 
два до четири часа на ден, 
като решаващи за това 
са интензивността на 
консултантската работа (по 
време на лятната ваканция 
тя обикновено е по-слаба) и 
начините на осъществяването 
є. Днес работещите в Службата 
отговарят на въпроси, зададени 
по телефона, всеки работен 
ден по два часа предиобед и два 
часа следобед. За това време 
те успяват да отговорят на 
сто, а дори и на повече от сто 
езикови въпроса. В миналото 
телефонните консултации бяха 
още по-интензивни, а въпросите 
– много повече (вж. по-подробно 
Черна 1999). За разлика от това 
броят на писмата, изпратени по 
„класическата” поща, от година 
на година намалява все повече, 

6 Това ясно показва ситуацията, свър-
зана с издаването на правописни реч-
ници. В България след 2000 г. излизат 
три правописни речника (през 2002, 
2003 и 2004 г.), те имат различни ав-
тори и не съвсем еднакви концепции, 
различни са по обем, отчасти и по 
съдържание, кодифициращата им те-
жест също се различава съществено 
(по този въпрос вж. по-подробно Ух-
лиржова 2006а). Само един от тях, 
академичният речник, чиито авто-
ри са от Института за български 
език при БАН, по закон е кодификаци-
онен справочник. В България е в сила 
държавно разпореждане от 1950 г., 
според което само Институтът за 
български език е упълномощен да изу-
чава и унифицира правописа, като 
изхожда от задълбочените изслед-
вания на отделните правописни и 
правоговорни проблеми, възникващи 
в резултат на езиковото развитие. 
Институтът също така има за за-
дача да регулира процесите в българ-
ския правопис и да изпълнява ролята 
на коректив за останалите издания 
от съответния тип, както и да 
препятства разпространението 
на „псевдоправописна” литература. 
В Чешката република законът не 
дава на Института за чешки език 
правомощията на кодификатор. 
По-подробна съпоставка на езиково-
то консултиране в Прага и София е 
направена в публикацията на Ухлир-
жова – Томов 2008; за състоянието 
на българското езиково законодател-
ство вж. сб. Закони за/на езика, също 
и рецензията на Ухлиржова 2005.
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като все по-често в тях става дума за определен тип 
специализирани експертизи. По тази причина бе решено от 
2011 г. те да се заплащат.
Новото хилядолетие доведе до иновации и в Службата. 
Още от 1999 г., освен за езиково консултиране по 
телефона или по пощата, бе създадена възможност 
и за езиково консултиране по интернет. От този 
момент нататък езиковите съвети вече се правят и по 
електронната поща. Чрез тази нова форма институтът 
отговори на изискванията и нуждите на все по-голяма 
част от обществото, която вече имаше достъп до 
интернет и която много скоро започна да предпочита 
електронната комуникация като по-бърза в сравнение с 
останалите традиционни, но обикновено по-бавни и по-
малко ефективни форми. Броят на електронните писма 
започна драстично да нараства и съществено повлия 
върху организацията на работата в Службата, като не 
на последно място доведе до появата на нов електронен 
жанр, какъвто безспорно е отговорът на езиков въпрос 
по имейл (вж. по-подробно Ухлиржова 2008). Ставаше 
все по-очевидно, че много от тези, които имат достъп 
до интернет, предпочитат да включат адреса на 
Службата в списъка с любимите си адреси и след това 
само да „кликнат” на poradna@ujc.cas.cz веднага щом се 
натъкнат на езиков проблем, без дори да се опитат да 
потърсят отговора в някой от най-общодостъпните 
кодификационни справочници, въпреки че в тях – 
обикновено без особени усилия – биха го намерили. След 
като статистическите данни започнаха да показват, 
че постъпилите въпроси, на които е било отговорено, 
са повече от няколко хиляди годишно, а тенденцията 
продължава да е възходяща (вж. по-подробно Правдова 
2009) и след като броят на отговорите на едни и същи или 
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на близки по съдържание въпроси стана статистически 
значим, работещите в Службата създадоха богата 
електронна рубрика, посветена на различните типове най-
често задавани въпроси. Тя е достъпна на страницата на 
Службата в интернет под заглавие „За какво често пъти 
ни питате” (Na co se nás často ptáte); в редактиран вариант 
бе издадена и като книга (Черна и кол. 2002). Рубриката и 
книгата получиха положителен обществен отзвук7, също 
както и другата интернет рубрика „Въпрос на седмицата 
2006–2010” (Dotaz týdne 2006–10), в която се поместваше 
най-интересният въпрос, зададен през изтеклата седмица на 
съответната година.
В резултат в първата от двете споменати интернет 
рубрики може да се намери отговор на въпроси като напр.: 
кога в чешкия се пише dobít и кога dobýt (в нея, разбира се, не 
липсва и добре познатото изречение за учениците, които 
се върнали от екскурзия „dobiti dojmy”), за разликата между 
отглаголните прилагателни -icí (kropicí konev) и на
-ící (vůz právě kropící ulici), за глагола strávit, който се 
пише с представка s-, за разликата между думите správa, 
т.е. определен вид институция (státní správa) и zpráva 
(съобщение), за думата dennodenně, в която наистина има 
четири -n- и т.н.
Във втората рубрика има отговори на въпроси, включени 
в нея не в зависимост от честотата им, а – напротив – 
поради необичайността им, отговори на въпроси за 
думи и изрази, които не могат да бъдат открити в 
най-разпространените помагала, нерядко изискващи по-
задълбочени съвети в разнородни лингвистични източници, 

но които независимо от това 
представляват интерес за 
повече хора. Например така 
беше обяснен произходът на 

7 Българските читатели могат да се 
запознаят с книгата благодарение на 
задълбочената рецензия на М. Дими-
трова (2006).
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поговорката mít řečí čtyřiapadesát ‘многословно обяснявам 
или оправдавам отказа си’ (поговорката се е появила във 
връзка със съновник, който при „многословни излияния” 
препоръчва на лотария да се заложи числото 54), бяха 
посочени доводи в полза на това, че не се налага да бъде 
отхвърлена формата за ж. р. lídryně, образувана от 
съществителното за м. р. lídr, разгледан беше и въпросът 
за най-близкия антоним на съществителното neřest, 
който е ctnost, за съществителното kelímek, проникнало 
в чешкия език с посредничеството на полския още през 
19. в., обяснена бе и етимологията на топонима Basamtka 
в южна Чехия (според рядко употребяваната експресивна 
дума basamtit ‘вилнея, ругая’), очевидно възникнал като 
подигравателно название на местността, произхождащо 
от свадливия характер на живеещите там. И много други…
Въпреки че посочените рубрики улесниха значително 
както интересуващите се от даден езиков въпрос, 
така и служителите, които можеха да ги препратят 
към вече съществуващ отговор, достъпен в интернет, 
все по-наложително ставаше клиентите на Службата 
да получават още повече прегледна и систематизирана 
езикова информация направо „на екрана на компютъра 
си”, за да могат те сами лесно и безпроблемно да 
достигат до нея. От 2009 г. насам тази роля се 
изпълнява от електронния езиков справочник Internetová 
jazyková příručka, първо по рода си в Чехия езиково 
помагало, свободно достъпно на страницата на 
Института за чешки език в интернет. Концепцията 
на този електронен справочник (Свободова 2009) се 
базира на дългогодишния опит в областта на езиковото 
консултиране, който показва, че в преобладаващата част 
от случаите езиковият „проблем” на задаващия въпроса 
е свързан с правописните, правоговрните, граматичните 



 105

Èíñòèòóò çà ÷åøêè åçèê

или лексикалните особености на някоя конкретна дума 
(респ. израз) в конкретната є употреба и в рамките на 
определено изказване (текст). Затова в справочника се 
изхожда от подробен речников списък, съдържащ повече 
от шейсет хиляди лексеми. Всяка статия в справочника 
подава подробна информация за: делението на думата на 
срички, а при изменяемите думи – и за парадигматичните 
им изменения. Приведени са примери за употреба на 
думата в изречението или в дадена част от изречението, 
често се посочват и интересни колокации. В някои 
случаи е обяснено и значението (ако въпросът се отнася 
до него), напр. на думата hrdobce ‘горделив човек’, тъй 
като това е остаряла, днес напълно излязла от употреба 
дума, която се среща в стиха на Я. Неруда „Jen trochu 
blíže, hrdobci, jimž hrouda nohy víže” от стихосбирката 
„Космически песни”; същият стих е актуализиран и 
в една комична ситуация от известния чешки филм 
Маречек, подайте ми писалката, която произтича именно 
от непознаването на тази дума. Внимание се обръща 
и на паронимите, евентуално на често допусканите в 
узуса грешки, отнасящи се до звуковата форма на думата 
(напр. *respektivě вм. правилното respektive). Там, където е 
необходимо, има и коментари относно съществуващите 
разминавания между отделните кодификационни 
справочници, евентуално относно разминаванията 
между кодификацията и (книжовния) узус. В речниковите 
статии има препратки към теоретичната част на 
справочника, в която множество езикови явления са 
обяснени подробно в отделни, тематично организирани 
глави. Напр. една глава от справочника е посветена 
на правописа, тя е разделена на три основни раздела 
и на четиридесет и шест подраздела, напр. само на 
проблематиката за писането на главни/малки букви е 
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отделено място в седемнайсет от тях. Така, докато 
търси думата hráz (в речниковата част), ползвателят 
може да разбере, че съществителното Hráz в названието 
на улицата Na Hrázi се пише с главна буква, но също 
така може да се запознае и с изложението в подраздела 
„Главни букви – улици, булеварди, крайбрежни улици, 
площади, мостове, градини”, който се намира в 
теоретичната част. От речниковата статия за deník 
той може да научи, че според съвременната кодификация 
съществителното deník се пише с едно -n-, а за по-
подробно обяснение или за да открие и други подобни 
случаи, той може да отвори подраздела „Писане на 
n – nn”. По-нататък статията за прилагателното krátký 
може да му подскаже, че сравнителната степен от krátký 
е kratší (а не *kratčí), а ако му е необходимо по-подробно 
обяснение за начините на образуване на сравнителна 
степен на прилагателните имена, може да погледне в 
подраздела със заглавие „Степенуване на прилагателни 
имена и наречия”. По подобен начин за глагола otálet 
‘бавя се, колебая се’ ползвателят ще установи, че 
индивидуалните вариантни форми за 3. лице мн. ч. сег. 
вр. са (oni) otálejí и otálí, но същевременно от подраздела 
„Глаголи от типа sázet” може да разбере и конкретно при 
кои глаголи се наблюдава вариантност на формите от 
този тип (и при кои не) и т.н.
След първия експериментален период, по време на който 
справочникът все още се редактираше и допълваше, 
форматът му се установи, а използването му се превърна 
в част от ежедневието. Затова от 2011 г. Службата за 
езикови справки вече можеше да преустанови практиката 
на всеки въпрос, изпратен по електронната поща, да се 
отговаря отделно. Посоченият по-горе имейл адрес обаче 
не бе закрит, променено беше само предназначението му. 
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На него могат да се изпращат забележки и коментари, 
отнасящи се до вече разработени в помагалото рубрики, 
както и предложения за по-нататъшната работа на 
Службата.
Електронният справочник Internetová jazyková příručka 
днес функционира като основно, широко използвано 
средство за обмен на езикова информация между Службата 
и клиентите є8. Въпреки това работата по справочника 
все още не е приключила. Тъй като е в електронен формат, 
работещите в Службата могат непрекъснато да го 
развиват и усъвършенстват – както е известно, грижата 
за езика и работата в услуга на неговите ползватели е дело, 
което никога не приключва.
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По повод значимия юбилей на Института за чешки език при 
Чешката академия на науките бихме искали да кажем няколко 
думи за изследванията на най-новата лексика и нейната 
лексикографска обработка, които се развиват системно в 
Института от 90-те години на миналия век. Въпреки че 
целта ни е да представим научноизследователската работа, 
осъществявана в Института през посочения период, не 
може поне накратко да не се спрем на лингвистичните 
предпоставки, обществените и езиковите условия и 
останалите обстоятелства, които поставят началото или 
благоприятстват езиковедските проучвания в тази насока. 
Ще разгледаме по-подробно и двата тома на речниците 
Новите думи в чешкия език (Nová slova v češtině 1, 2), издадени 
през 1998 и 2004 г., които са плод на десетгодишните усилия 
на авторски колектив от Института за чешки език.

Изследването на неологизмите, на новите лексикални 
средства, от доста време е сред основните обекти 
на интерес в лингвистиката. Днес се приема, че 
изследването на неологизмите – като проява на езиковата 
креативност и като неин резултат, а също и като 
средства за постоянно регенериране, преструктуриране 
и стабилизиране на речниковия запас – е от особена 
важност не само за синхронното и диахронното 
проучване на лексиката, словообразуването, граматиката, 

Началото на изследванията 
по неология в Института за 
чешки език
Олга Мартинцова
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стилистиката, т.е. на формалната, стилистичната и 
комуникативната диференциация на националния език, 
но и за решаването на по-общи въпроси от областта на 
езиковата теория. Отбелязва се също така значението, 
което изучаването на неологизмите има с оглед на 
решаването на въпроси, свързани с езиковата практика и 
езиковата политика и култура.

В чешката лингвистика интересът към неологизмите, 
към техните различни характеристики и аспекти 
датира отдавна. По-нататък ще проследим проявите на 
лингвистичен интерес към новите лексикални средства в 
периода от Първата световна война до наши дни.

Ще припомним, че още в периода след Първата световна 
война проблематиката на неологизмите в широк смисъл 
намира място в Тезисите на Пражкия лингвистичен кръжок 
(1929). От гледна точка на неологията са важни също 
така статиите на Б. Хавранек, В. Матезиус, Р. Якобсон 
и Я. Мукаржовски, публикувани в сборника Книжовният 
чешки език и езиковата култура (Spisovná čeština a jazyková 
kultura, 1932). Промените и състоянието на лексиката 
през отделните периоди от развитието є са разгледани и 
във вече класическата труд на Б. Хавранек Развитието на 
книжовния чешки език (Vývoj spisovného jazyka českého, 1936). Не 
бива да пропускаме и критичните оценки за новите думи, 
публикувани в сп. Naše řeč от онова време, които обаче се 
правят от различни теоретични позиции.

От 60-те години на 20. в. броят на публикациите по 
неология и на публикациите, засягащи в по-малка или 
по-голяма степен неологичната проблематика, започва 
да нараства. За опознаването на начините, по които 
лексиката се обогатява, както и на ролята на новите 
думи в протичането на лексикалните процеси, допринася 
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монографията на И. Немец Развойни процеси в чешката 
лексика (Vývojové postupy české slovní zásoby, 1968). Внимание 
на новите лексикални средства, на динамиката на 
словообразувателните типове и средства се обръща 
и при характеристиката на съвременния чешки език в 
изследванията на Ф. Данеш, А. Йедличка, Ф. Цуржин – И. 
Новотни и др. Неологизмите се разглеждат също така и 
във връзка със стилистиката. (напр. А. Стих, К. Хаусенблас, 
А. Йедличка).

Ценен принос към изучаването на неологизмите и към 
неологичната проблематика в по-общ план е работата 
на М. Докулил Словообразуването в чешкия език, ч. 1. Теория 
на дериватологията (Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování 
slov, 1962), монографиите на Й. Филипец Чешките синоними 
от гледна точка на стилистиката и лексикологията (Česká 
synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie, 1961) и на Я. Зима 
Експресивност на думата в съвременния чешки език (Expresivita 
slova v současné češtině, 1961).

Едновременно със засилващия се интерес към неологизмите 
се появява и необходимостта от намирането на 
подходящи понятийни и терминологични решения, на 
точна формулировка на понятието неологизъм и под. С 
тези въпроси се занимават предимно А. Стих, А. Йедличка, 
И. Немец и Й. Филипец.

За определянето на това, кои са новите лексикални 
средства в съвременния чешки книжовен език, има решаващо 
значение завършването на Речник на книжовния чешки език 
(Slovník spisovného jazyka českého, 1960–1971). Възможност 
за изясняване характера на неологизмите с оглед на 
словообразуването дава съпоставката между колективния 
труд Словообразуването в чешкия език 2. Образуване на 
съществителни имена (Tvoření slov v češtině 2. Odvozování 
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podstatných jmen, 1967) и Новочешкото словообразуване 
(Novočeské tvoření slov, 1971) от Вл. Шмилауер. 

Въпреки че цялата научна продукция по темата от 60-те 
и 70-те години не може да бъде изчерпателно представена 
тук, дори само споменатите работи показват, че в 
чешката лингвистика назряват условия за съсредоточено 
и последователно изучаване на неологизмите. През 1983 г. 
излиза монографията на О. Мартинцова Проблематика 
на неологизмите в съвременния чешки език (Problematika 
neologismů v současné češtině). Открито започва да се говори 
и за неологията (под влияние на френската и руската 
лингвистика). В Чешка лексикология (Česká lexikologie, 1985) 
Й. Филипец определя неологията като самостоятелен 
раздел от ономасиологията.

През 90-те години множество автори се занимават с 
проблематиката на неологизмите или поне се докосват 
до някои от нейните аспекти. На дневен ред идва и 
лексикографията. Нови думи се включват както в 
тълковните речници на книжовните езици, напр. в 
преработеното издание на Речник на книжовния език (Slovník 
spisovné češtiny), излязло през 1994 г., както и в готовия ръкопис 
на Академичен речник на чуждите думи (Akademický slovník cizích 
slov) от 1995 г. Неологизмите са обект на представяне и в 
речника на  З. Сохова и Б. Пощолкова Какво няма да намерите 
в речниците с подзаглавие Нови явления в съвременната лексика 
(Co v slovnících nenajdete. Novinky v současné slovní zásobě, 1994). 
Този речник всъщност се смята за допълнение към Речник на 
книжовния чешки език (Slovník spisovného jazyka českého, 1960–1971), 
както и към първото издание на Речник на книжовния език 
(Slovník spisovné češtiny, 1978).

В обобщение може да се каже, че изследването на 
неологизмите в чешката лингвистика от началото 
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на деветдесетте години се отличава с дълга история, 
континуитет  и множество значими приноси.

Положителните резултати от работата на чешките 
лингвисти в областта на неологията, стимулите, 
породени от развитието на чуждестранната неология и 
неография, и настъпилата след 1989 г. нова обществена 
ситуация стават предпоставка за насочване на 
вниманието към тясна (специализирана) лексикографска 
обработка на неологизмите в съвременния чешки език. 
Намерението на авторския колектив от Секцията за 
лексикография и терминология1 към Института за чешки 
език при АН на ЧР да регистрира –  и под формата на 
специализиран речник – да интерпретира съвременната 
нова лексика, среща разбирането на тогавашното 
ръководство на Института. С отпускането на 
финансова подкрепа от Грантовата агенция на Чешката 
република2 се поставя началото на работата по 
подготовката на бъдещия речник на неологизмите Нови 
думи в чешки език 1. Речник на неологизмите (Nová slova v 
češtině 1. Slovník neologizmů, 1998)3. През следващия етап 
от работата, финансиран по проект Неологизмите 
като системообразуващ фактор в съвременния чешки език 

(1998–2000), и в рамките на 
изпълнението на планова 
задача в Института е събран 
материал за следващия речник 
на неологизмите Нови думи в 
чешки език 2. (Nová slova v češtině 
2. Slovník neologizmů, 2004), 
който също излиза с подзаглавие 
Речник на неологизмите.

Съсредоточаването на усилията 

1 Секцията за лексикография и тер-
минология е предшественик на Сек-
цията за съвременна лексикология и 
лексикография.

2 Субсидията по проекта Описание на 
новата лексика с помощта на компю-
търна техника беше отпусната през 
1994 г. Подготвителната работа 
обаче бе започнала още преди това.

3 Първоначално речникът не беше 
обозначен като том първи. Цифра-
та 1 беше добавена в заглавието му 
след изготвянето на неговото про-
дължение – втория том на речника 
на неологизмите.
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на лексикографския колектив4 върху речниковото описание 
на новата лексика в чешкия език, респ. на най-новия 
лексикален пласт, прави неотложно решаването на редица 
задачи, отнасящи се до целенасоченото търсене и събиране 
на неологичен материал, до начина на неговото съхранение, 
до определянето на концепцията на речника, до по-
задълбоченото разработване на лексикографските принципи 
за обработка на неологичния материал и т.н.

Ясно е, че тук не можем да разгледаме подробно всички 
тези задачи. Ще се задоволим само с тяхната кратка 
характеристика.

Както бе посочено, една от основните задачи беше 
целенасоченото търсене и събиране на неологичен 
материал. Тази задача изискваше да бъде изготвена 
концепция за корпуса от лексикален материал, т.е. 
за набора от текстове, които да се използват като 
източник на неологични средства, елементи, явления. При 
изработването на концепцията – с оглед на принципите на 
неологичната теория – се изхождаше от комуникативната 
ситуация и от типовете комуникация в съвременния 
чешки език. Предвид мястото на публицистиката 
в съвременната комуникация, за източник на новия 

материал бяха използвани 
преди всичко вестниците 
и списанията, а в по-малка 
степен устни изказвания, 
записани от телевизионни и 
радиопредавания. В неологичния 
корпус бяха включени и 
материали от информационни 
издания: листовки, проспекти, 
вестници с обяви и др. Освен 

4 В работата по първия речник 
участват О. Мартинцова (ръково-
дител на колектива), В. Мейстршик, 
А. Рангелова, В. Холубова, З. Опавска, 
З. Тиха, И. Тинтерова (техническа 
редакция), М. Воборска и В. Шмид-
това; в работата по втория речник 
– О. Мартинцова (ръководител на 
колектива), В. Мейстршик, Л. Яно-
вец, И. Мравинацова, З. Опавска, А. 
Рангелова, И. Светла, П. Шмидова, 
З. Тиха и И. Тинтерова (техническа 
редакция).
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това бяха ексцерпирани и текстове от художествената, 
включително преводната литература. Езиков материал 
беше ексцерпиран и от научнопопулярни и научни текстове 
от някои избрани области (напр. изчислителната 
техника, екологията и др.). С течение на времето все по-
важен източник на материал ставаха текстовете от 
електронният архив NEWTON ON-LINE, компютърно 
обработените текстове в Чешкия национален корпус и др.

Ексцерпираният неологичен материал трябваше да 
се запише и това налагаше уточняване на начина, по 
който той ще се архивира. От самото начало бе 
избран електронният начин на съхранение с помощта 
на специални програми за създаване на бази данни. 
Първата програма за база данни бе създадена в среда 
FoxBase5, следващата – във FoxPro. От 1998 г. се премина 
към база данни в MS Acces6. Паралелно се определяше и 
последователно се разработваше методиката на записване 
и описание на архивирания материал. Това постави 
началото на един уникален неологичен електронен архив, 
който по времето на издаването на втория том на 
речника съдържаше 192 000 записа.

Друга основна задача беше създаването на концепция за 
лексикографско описание на неологизмите. При решаването 
є на преден план отново излезе въпросът, на който 
неографията търси отговор още от самото си начало, 
а именно: дали стандартните речници на неологизмите 

трябва да бъдат с характер на 
допълнение, т.е. да са своеобразно 
продължение на тълковните 
речници както що се отнася до 
общите принципи и цели, така 
и до лексикографските техники, 

5 Първоначалният опит за електрон-
но архивиране на данните беше през 
1991 г. Това е най-старият пласт от 
електронния неологичен архив.

6 По-нататъшното развитие на сис-
темите от бази данни е извън пара-
метрите на нашата публикация.
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или трябва да се отличават със свои специфики. С оглед 
на лексикографското описание на новата лексика бе взето 
решение, основаващо се на разбирането, че речниците на 
неологизмите представляват специализиран тип речници.

Нека да преминем към представянето на резултатите от 
лексикографското описание на новата чешка лексика – към 
речниците Нови думи в чешкия език 1. Речник на неологизмите 
(по-нататък РНД 1) и Нови думи в чешкия език 2. Речник на 
неологизмите (по-нататък РНД 2).

Както вече бе посочено, според общотеоретичните 
принципи и лексикографските подходи, приложени при 
изготвянето на РНД 1 и РНД 2, тези два речника спадат към 
специализирания тип неологични речници. Те не отразяват 
обогатяването на лексиката в рамките на по-дълъг период 
от време, а регистрират неологизми в различна степен 
на лексикализация и узуализация, появили се в рамките на 
два последователни времеви отрязъка, и неузуализирани 
оказионализми, обновени лексеми и изрази, чиято употреба, 
първоначално свързана с професионална, любителска и др. 
социална среда или с тясно специализирана комуникация, се 
променя, което води до преоценка на първоначалните им 
(професионални, сленгови, специални и т.н.) характеристики.

В РНД 1 са представени 4600 речникови единици, 
употребявани в ежедневното общуване, в сферата 
на публицистиката, политиката, икономиката, 
информатиката и т.н. 

В периода от 1985 до 1995 г. РНД 2 съдържа 7000 
речникови единици. Концептуално и хронологично 
той представлява продължение на РНД 1 и се базира на 
материал от 1996 до 2002 г.

РНД 1 и РНД 2 интерпретират неологизмите в широк 
смисъл. Въз основа на досегашните изследвания при 
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определянето на това какво е неологизъм се акцентира 
върху признака новост (неологичност) на лексикалното 
средство както от генетична, така и от функционална 
(системно-функционална, комуникативна, стилистична) 
гледна точка. При определянето на дадена единица като 
неологизъм в концепцията на РНД се прилага критерият 
„съвременна книжовна комуникация”, критерият 
„време”, критерият „структурен тип” и критерият 
„разпространеност в узуса”. От същите критерии се 
изхожда и при избора на речникови единици.

Разбирането ни за неологизъм можем да обясним с помощта 
на репертоара от заглавни думи, включен в речника. Заглавни 
думи са: 1) еднословни изрази (словообразувателни деривати 
или заемки) от типа: daňař, jogurtovač, vozíčkářka, plážovné, 
sprejařský, lídrovský, tunelovat, klipově; dealer, pub, snowboarding; 
2) сложни думи от типа: minipočítač, ekonafta, europoslanec, 
както и изрази като e-bankovnictví, i-noviny, m-platba; 3) 
словосъчетания като city bike, joint venture; 4) изрази с нова 
семантика, напр. dcera ‘дъщерна фирма’, špinavý ‘незаконен, 
нелегален’, artikulovat (myšlenku, argumenty) (неосемантизмите 
са означени с графичен символ „”; 5) абревиатури като 
CD, PR (и образуваните от тях думи като cédéčko, píárka, 
píárový; 6) под заглавните думи са посочени словосъчетания 
(от две и повече думи) и фраземи като напр.: mobilní telefon, 
plážový volejbal; modré barety; být in, být stejné krevní skupiny; 7) 
като заглавни думи се посочват и други неологични елементи 
– продуктивни префикси, радикси, радиксоиди и афиксоиди 
(напр. de-, re-; celo-; velko-, polo-; znovu-, spolu-; eko-, bio-, mini-, mikro-, 
-manie), нововъзникнали афиксоиди и радиксоиди (напр. e-, euro-, 
sex-, sexy-, -holik, -gate) и продуктивни детерминирани членове 
в съчетания от типа podnikatelská/uživatelská/internetová/
počítačová veřejnost.
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Има се предвид и обстоятелството, че новият лексикален 
пласт не е монолитен. Освен изрази, които бързо 
придобиват гражданственост (напр. mikrovlnná trouba, 
bankomat, video, sponzor, fax, faxovat), или изрази, образувани 
по някой от най-разпространените модели, така че 
тяхната новост бързо престава да се усеща (напр. 
kinař, stánkař), той съдържа и изрази, които се появяват 
и употребяват в определена ситуация или контекст 
(jablkoholik, klenotka ‘приятелка, любовница‘, krasosmutný). 
С оглед на проникването в книжовната комуникация на 
лексикални елементи от професионалните говори, от 
тясноспециализираните и любителските сфери, както и 
от сленга, понятието „неологизъм” се отнася и към изрази 
в процес на стилистична преоценка (срв. напр. smažič 
‘консуматор на „твърди” наркотици’ – дума, навлязла 
от наркоманския жаргон). За неологизми от съвременния 
книжовен език се смятат и думи, които през последните 
четиридесет години са били „извадени” от употреба 
в официалната обществена комуникация и които днес 
отново се завръщат, напр. radní, radnice, hejtman и др.

Според някои автори речникът на неологизмите 
представлява „несистемна съвкупност от лексикографски 
единици”. Една от предпоставките за изследването на 
системните динамични отношения на зависимостите 
между новите лексикални единици е постигането на по-
голяма системност и детайлност в лексикографското 
описание. В духа на тази идея при изготвянето на 
РНД 1 и РНД 2 бяха приети определени подходи, респ. 
принципи: a) принципът след дефиницията на думата 
да се посочват нейни синоними, т.е. да бъде използвана 
систематизиращата функция на синонимите; б) 
принципът да няма гнездово представяне; в) принципът 
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новите устойчиви словосъчетания от две и повече 
думи и фраземите да са обект на самостоятелни 
речникови статии; г) принципът комуникативната 
характеристика на новите единици да се посочва в бележка. 
При изготвянето на РНД 2 допълнително се прие: д) 
принципът в бележка на края на речниковата статия да 
се посочи, ако представената дума от РНД 2 е свързана 
със съответна дума от РНД 1. (Оказа се, че към много 
от неологизмите от предишния период допълнително 
се образуват деривати или че семантиката на дадени 
неологизми се разширява, и др.)

Изброените принципи направиха възможно не само по-
точното лексикографско описание, но откроиха и някои 
релевантни лексикални процеси, както и проявите на 
динамика в самия неологичен пласт.

Употребата на синоними със систематизираща функция 
в РНД 1 и РНД 2, от една страна, ясно показа, че някои 
неологизми са в синонимни отношения с вече съществуващи 
в езика лексикални единици (azylant и uprchlík), и от друга 
страна – че между самите неологизми съществуват богати 
синонимни връзки и отношения, които отразяват 
тенденции (срв. напр. двойката hacker – průnikář, образувана 
от нова заемка и нейния домашен еквивалент, илюстрираща 
тенденцията за създаване на домашни изрази към заети по-
рано нови думи).

Отказът от прилагане на гнездовия принцип направи 
възможно проследяването на това, как реално протича 
„заемането на празните места” в словообразувателното 
гнездо/парадигма, открои също така факта, че освен чрез 
едновременно (серийно) образуване на мотивационно 
свързани думи, празните места „се запълват” и през различни 
периоди от време (срв. напр. словообразувателните 
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неологизми vizážistický, vizážistika в РНД 2, отнасящи се към 
заглавната дума от РНД 1 – vizážista).

Принципът новите устойчиви словосъчетания от 
две и повече думи и фраземите да се разглеждат в 
самостоятелни речникови статии улесни проследяването 
на мотивационните връзки при единиците от типа 
plážový volejbal – plážový volejbalista, открои също така 
номинационната вариантност на изразите в начален етап на 
съществуване, както и разнообразието от синонимни връзки 
(patologické hráčství – chorobné hráčství – gamblerství).
Функционално-комуникативната характеристика на 
неологизмите е интегрална част от лексикографското им 
описание. Затова за целите на тази характеристика бяха 
използвани бележки, поместени в самия край на речниковата 
статия (срв. напр. бележката към статията evropocentrizmus – 
‘в речника на политиците и в политическата публицистика’; 
към статия profipráce – ‘в рекламата’). Това решение 
представлява отклонение от досегашната лексикографска 
практика, в която традиционно се използват стилистични 
маркери. Но прилагането на традиционния метод, т.е. 
означаването на новите и в определена степен „неготови” 
единици с неадекватни маркери, беше невъзможно.

Като заключение на представената кратка характеристика 
на РНД 1 и РНД 2 може да послужи констатацията, че 
подготовката на двата речника донесе ценен опит за по-
нататъшната лексикографска работа.

Лексикографското описание представляваше основната, но 

не и единствената част от проучването на новата лексика, 
осъществявано в Секцията за лексикография и терминология 
към Института за чешки език при АН на ЧР. Ето напр. 
заглавията на някои от сборниците, посветени на темата за 
неологизмите: Новата лексика в тълковните речници (Nová slovní 
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zásoba ve výkladových slovnících, 2000), Интернационализмите 
в новата лексика (Internacionalizmy v nové slovní zásobě, 2003), 
Динамика и иновации в чешкия и в българския език (Dynamika 
a inovace v češtině a bulharštině, 2003), Иновационни процеси в 
славянските езици (Procesy inowacyjne w językach słowiańskich, 2003) 
и Неологизмите в съвременния чешки език (Neologizmy v dnešní 
češtině, 2005). 

 Въпреки че се съсредоточихме върху началото на 
неологичните и неографските изследвания в Института за 
чешки език при АН на ЧР, в заключение трябва да посочим, 
че започналата през 90-те години работа продължава и до 
днес. В неологичния електронен архив вече са регистрирани 
над 250 000 нови лексикални средства. Обмисля се и 
създаването на структурирана неографска лексикална база 
данни за описание на новите лексикални единици. С други 
думи може да се очаква, че изследванията в областта на 
неологията ще продължават да обогатяват познанията за 
новите явления в лексиката на съвременния език.

Превод от чешки Божана Нишева
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Както е известно (вж. тук статията на В. Дворжачкова), 
днешната Секция за съвременна лексикология и 
лексикография (ССЛЛ) към ИЧЕ при АН на ЧР е пряк 
наследник на Канцеларията за Речник на чешкия език, 
чийто юбилей честваме през 2011 година. Стогодишна 
е главната задача на ССЛЛ – изучаване и лексикографско 
описание на чешката лексикална система, нови са 
технологичните условия за работа. Неостаряваща е 
задачата за изграждане на специализирани лексикални сбирки, 
нови са възможностите за тяхното ползване както от 
специалисти, така и от широката общественост.

През последните няколко години дейността на ССЛЛ е 
организирана в изследов ателско направление Създаване на 
база данни на лексикалния фонд на чешкия език от началото 
на XXI век, чийто ръководител е доц. д-р Карел Олива. 
Стратегическата цел на проекта е да се подготви 
разработването на модерен тълковен речник на чешкия 
език. Научният контекст на проекта е определен от 
развитието на корпусната лингвистика и навлизането 
на новите информационни технологии в научната 
работа. Обща тенденция в развитието на модерната 

лексикография е създаването на 
обширни лексикографски трудове 
въз основа на езикови корпуси, 
срв. например ОРАЕ (2003, 2005), 

Какво ново-вехто след сто години
(или Секцията за съвременна лексикология и 
лексикография днес)1

1 Настоящата статия е част от 
изследователския проект Създаване 
на база данни на лексикалния фонд на 
чешкия език от началото на XXI век 
(AV0Z90610521).

Албена Рангелова
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РССЕ 2006. Друга важна тенденция е създаването на бази 
данни с възможност за различно лексикографско приложение, 
които се финансират от издателствата, срв. Аткинс – 
Рандел 2008, с. 263–379.

От 2005 г., когато стартира работата по това научно 
направление, нашата дейност се преориентира към 
максимално използване на информационните технологии. До 
този момент  (като изключим използването на текстов 
редактор) новите информационни технологии се прилагаха 
само за събирането и архивирането на неологизми (срв. 
Рангелова 1996, Голаньова 2011). Благодарение на получените 
средства стана възможно дигитализирането на лексикалните 
сбирки на ИЧЕ, днес те са достъпни в интернет портала 
Лексико (LEXIKO, http://lexiko.ujc.cas.cz, Databáze heslářů), за 
директен достъп – http://bara.ujc.cas.cz/. 

Бяха дигитализирани тълковни речници, издадени досега: 
Наръчен речник на чешкия език (НРЧЕ), Речник на книжовния 
чешки език (РКЧЕ) и двата тома на Речник на неологизмите 
(РНД 1, 2)2. Тези задачи бяха реализирани от 
Работната група за дигитализация на материала. Заедно 
с това бяха разширени и модернизирани електронните 
сбирки в ССЛЛ – неологичната база данни премина към 
използване на интернет технологии. Благодарение на 
това стана възможно публикуването на първата част от 
неологичния архив в интернет (www.neologismy.cz).

Главна задача на ССЛЛ през изминалия период беше 
създаването на лексикална база данни на съвременния чешки 
език. Днес тази база данни е озаглавена Пралекс, изготвя се 

нейна демоверсия, която ще бъде 
достъпна в интернет портала 
Лексико, както и на интернет 
страницата на нашия главен 

2 Големият академичен речник на чужди-
те думи (ГАРЧД) и Речникът на кни-
жовния език (РКЕ) бяха публикувани 
в електронен вид в издателство 
Leda.
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партньор – Центъра за обработка на естествения език към 
Масариковия университет в Бърно.

Методологично базата данни Пралекс беше замислена 
така, че съдържанието є, т.е. събраната лингвистично 
релевантна информация, да даде основата за изготвянето 
на тълковен речник на съвременния чешки език, който 
да служи еднакво добре както на широк кръг потребители, 
така и за целите на информационните технологии, 
обработващи естествени езици (срв. Рангелова 2008). 
Ето защо отделните заглавки в базата данни ще бъдат 
основата, върху която ще се разработват съответните 
речникови статии. Оттук произтича и предимно 
описателната функция на базата данни – основната ни 
задача е да съберем репрезентативен езиков материал, 
който да представя състоянието на съвременния узус3. 

Работата по това научно направление започна през 2005 г., 
когато след анализ на достъпната информация за подобни 
проекти (Canoo.net, DWDS, Celex, TLFi)4 се пристъпи към 
разработването на лексикална база данни, като за целта се 
обърнахме към Центъра за обработка на естествения език 

към Факултета по информатика 
на Масариковия университет в 
гр. Бърно5. В резултат от това 
сътрудничество беше създаден 
лексикографски софтуер за чешкия 
език, наречен Пралед (Praled – 
названието възникна в Центъра за 
обработка на естествения език на 
Масариковия университет в Бърно 
от названието Pražská lexikální 
databáze (Пражка лексикална база 
данни). Пралед представлява система 
за обработка на лексикографски 

3 Цялостният анализ на съвре-
менната лексикална норма е за-
дача на бъдещото лексикограф-
ско описание.

4 Canoo.net (швейцарски проект 
на фирмата Canoo и универси-
тетите в Базел, Амстердам 
и Лугано), DWDS (Das digitale 
Wörterbuch der deutschen Sprache 
des 20. Jahrhunderts), CELEX (the 
Dutch Centre for Lexical Informa-
tion), TLFi (Trésor de la langue 
française informatisé) и др.

5 Относно нейната структура 
и функциониране вж. Светла 
2007, 2008, Рангелова – Светла 
2010.
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релевантни данни, която съдържа основното ядро на 
базата данни, организирано на принципа клиент – сървър, 
формуляри с полета за записване на информацията, 
програми за тяхното изобразяване и сортиране на 
данните („програмният” компонент от задачата ни беше 
представен на конференцията Граматика и корпус 20057). 
Вторият важен компонент е създаването на съдържанието 
на базата данни – за да го разграничим от софтуера, беше 
наречен Пралекс (Pralex – съкращението възникна от израза 
Pražský lexikon (Пражки лексикон) – става въпрос за база 
данни от думи, словоформи и словосъчетания.  Така 
базата данни се разграничава и от бъдещия речник, чието 
название е Лексикон 21 (Lexikon 21, L21, т.е. „Лексиконът 
на ХХІ век”) – това название използвахме в началото на 
работата си, когато създавахме концепцията и модела на 
лексикографското описание на днешния чешки език (вж. 
също Светла 2007, Рангелова – Кралик 2007). .Ръководител 
на разработваната база данни е д-р Индра Светла. 

През 2007 г., след като софтуерът беше разработен и 
тестван, започна въвеждането на лексикографски данни. 
Успоредно с това беше актуализирана концепцията за 
съдържанието на лексикалната база данни (както вече 
споменахме, първоначално тя беше замислена като 
речникова база данни с название Лексикон 21), а самата база 
данни беше редефинирана от своя главен ръководител 
доц. д-р Карел Олива, т.е. нашата работа се пренасочи 
към събирането на езиков материал и създаването на 
методологическа основа за бъдещ лексикографски труд. 
Ето защо беше необходимо да се създаде теоретична 
концепция за представянето на чешката лексика в база 
данни от този тип; тъй като концепцията не беше 

оформена окончателно, беше 
необходимо тя да се доуточнява 

7 Вж. Пала а кол. 2007, срв. също 

Светла 2007, 2008.
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в процеса на работата ни в зависимост от актуалните 
задачи, които решавахме. При разработката на програмата 
беше изяснена концепцията относно цялостната 
структура на базата данни, т.нар. формуляри за записване 
на данните за отделните части на речта, включващи 
всички менюта, от които се избират различни стойности, 
и полетата, предвидени за вписване на текст. На следващия 
етап се съсредоточихме върху съдържанието, т.е. бяха 
уточнени принципите за обработка на съществителните 
имена, а впоследствие и на останалите части на речта, 
както и на отделните типове заглавни единици.

Понастоящем (данни от септември 2011) Пралекс съдържа 
над 260 000 единици в различна фаза на обработка, като 
най-добре са представени съществителните имена, 
а от останалите части на речта вече са обработени 
междуметията, числителните и местоименията 
(работата ни протичаше в посочената последователност, 
като върху всеки от тези неголеми масиви работеше 
един от членовете на работния екип); що се отнася до 
видовете заглавни единици, наред с еднокомпонентни 
заглавки се обработват и поликомпонентни (фраземи 
и словосъчетания), в словника бяха включени и 
заглавки от РКЧЕ, представляващи части от думи 
(словообразувателни елементи). За глаголите, частиците 
и предлозите беше приложено специфично решение – 
тези части на речта са представени предимно чрез 
разработването им в различните вторични източници 
(речниците).

Предназначението на Пралекс – благодарение на богатия 
основен словник и гъвкавия модел на описание – е преди 
всичко създаване на тълковен речник. Постепенно се 
оформя масив от почти готови заглавки, като отделните 
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части на речта са в различен стадий на обработка. 
Най-общо можем да кажем, че в рамките на настоящия 
изследователски проект усилията ни бяха насочени 
към изграждането на словника и събирането на богат 
и вътрешно структуриран илюстративен материал 
към заглавките, като едновременно с това придобихме 
ценен опит за работа върху семантичната структура на 
лексикалните единици и върху лексикографските техники за 
нейното представяне.

Извършеното досега е предпоставка за преминаването 
към следващия етап от работата ни – изхождайки 
от направените анализи и натрупаните резултати, 
можем да твърдим, че създаването на бъдещия речник 
ще бъде облекчено в няколко насоки: целият словник 
на ЛБД Пралекс ще бъде снабден с коментар с оглед на 
извършените справки в корпуса; към редица заглавки са 
отбелязани нови значения, които са били установени 
при справките; илюстративният материал представя 
изцяло възможностите за съчетаемост на заглавните 
думи, повечето заглавки са придружени от богат апарат с 
бележки относно използваните източници и т.н.

След като бъде разработена концепцията на бъдещия 
речник и се уточнят неговите цели, обхватът и 
практическа му насоченост, по-нататъшната обработка 
на словника ще бъде подчинена на избраните критерии за 
подбор на единиците, а работата по микроструктурата 
ще бъде ориентирана най-вече към семантиката на 
заглавните единици, т.е. към дефинирането на значението 
и вътрешната структура на семантичния спектър при 
многозначните единици, чиято структура в Пралекс 
рефлектира най-вече РКЧЕ, но и новия лексикален материал 
в езиковия корпус. Коригирането на семантичните 
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дефиниции цели актуализиране на тълкуванията така, 
че да отговарят на съвременната лексикална норма, а 
метаезикът да бъде избавен от идеологически наслоения. 
Впоследствие ще се работи и върху други задължителни 
компоненти от лексикографското описание, които в 
рамките на настоящата изследователска задача не са били 
отразени.

Съвсем естествено е, че при разработката на бъдещия 
речник ще бъдат максимално използвани отделните 
заглавки в Пралекс, напр. вариантите – в речника те 
ще бъдат представени в рамките на една речникова 
статия, докато в базата данни са налице две (или повече) 
самостоятелно обработени единици, тъй като целта 
є е да се представят отделно всички налични данни, 
отнасящи се към всяка графична форма на лексикалната 
единица, след което те да бъдат характеризирани с оглед на 
правописната норма, стилистичната принадлежност и др. 
Онези единици от базата данни, при които не се налагат 
корекции и допълнения, ще останат в настоящия си вид; 
наред с това готовите заглавки ще бъдат използвани 
като класифициран материал за извършването на други 
лингвистични изследвания и могат също да служат 
като основа на други лексикографски трудове – напр. за 
специализирани речници. 

Благодарение на широката достъпност на новите 
информационни технологии стана възможно 
популяризирането на лексикографската работа в интернет. 
В сътрудничество с  чешката фирма е-Аssistance.cs беше 
създаден интернет порталът Лексико (LEXIKO – webové 
hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících), 
който си поставя предимно научно-популярни цели. 
Потребителите, които имат по-големи изисквания към 
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широтата на информациите, могат да се регистрират 
на адрес http://lexiko.ujc.cas.cz, което им дава възможност 
да ползват всички свободно достъпни източници. 
Потребителите без специализирани изисквания могат 
да ползват портала без регистрация. Тази година беше 
допълнена рубрика Даунлоуд, където са достъпни редица 
презентации и текстове, отразяващи актуалната работа 
на ССЛЛ. Най-интересна за широкия кръг потребители е 
апликацията База данни на словниците, която представлява 
уникална среда за едновременно търсене във всички 
дигитализирани източници, които имаме на разположение 
като пълен текст, както и в тези, които са достъпни по 
едни или други причини само като списъци от думи. 

Последна тематична група представляват двуезичните 
речникови бази данни, които се създават в работната 
група за многоезична лексикография. Тук беше успешно 
реализиран проектът от европейската програма „Леонардо 
да Винчи” Езикът в туризма (LINT - Language in Tourism, www.
travellang.org). Актуално се работи върху словашко-чешка 
и българо-чешка база данни (по-подробна информация на 
интернет портала Лексико, в рубриката Даунлоуд).

Вместо заключение нека си пожелаем далновидно 
финансиране и повече одобрени изследователски проекти, 
за да бъдат реализирани всички добри разработки, които 
могат да се основат на днешните лингвистични ресурси на 
ОСЛЛ при ИЧЕ към АН на ЧР. 
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Проф. Франтишек Данеш 
е роден през 1919 г. в град 
Писек. Завършва англицистика 
и бохемистика в Карловия 
университет. През 1947 г. 
постъпва на работа в 
Секцията по граматика 
на съвременния книжовен 
език към новосъздадения 
Институт за чешки език. В 
периода 1952–1958 г. е научен 
секретар на Института, а 
по-късно неколкократно заема 
директорския пост (1965–
1970г. и 1990–1994г.). Проф. 

Данеш е учен със световна известност, чиито езиковедски 
приноси далеч надхвърлят рамките на бохемистиката. 
Богатото му научно дело обхваща изследвания в областта 
на синтаксиса, лингвистиката на текста, прагматиката, 
социолингвистиката, езиковата култура, както и 
множество научнопопулярни публикации. За читателите на 
Homo Bohemicus проф. Данеш бе така любезен да отговори на 
въпросите, които подготви д-р Гинка Бакърджиева. 

Професор Франтишек Данеш 
пред списание HOMO BOHEMICUS
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Професор Данеш, вие сте един от най-изявените 
представители и продължители на Пражката лингвистична 
школа. Кои от вашите университетски преподаватели са 
оказали най-силно влияние върху вас?
Вилем Матезиус (през целия ми живот), Бохумил Трънка, Бохуслав 
Хавранек, Владимир Шмилауер.

Първоначалните ви изследвания са върху звуковата страна на 
езика. Имам предвид монографията ви Интонация и изречение 
в книжовния чешки език (1957). Сам ли избрахте тази тема, или 
някой ви насочи към нея? 
Темата за интонацията на изречението ми беше възложена от 
Б. Хавранек. Интересът към звуковата страна на езика и речта 
ме съпътства още от младежките ми години, освен това имам 
добър слух и музикална памет. 

Кои са другите основни теми, които сте разработвали?
Тематични области: общо езикознание и теоретична 
лингвистика, бохемистика. По-конкретно: фонология, граматика 
(предимно синтаксис), семантика, семиотика, социолингвистика, 
стилистика, текстова лингвистика, езикова култура, езиково 
обучение. 

Какво считате за свой най-голям успех като лингвист?
Вероятно би могло да се приеме като успех това, че резултатите 
от работата ми бяха оценени положително и намериха отзвук 
в страната и в чужбина (редица мои трудове бяха публикувани 
в чужбина, а някои от тях, писани на чешки, бяха преведени). 
По-конкретно това са: концепцията за тематичната 
прогресия в текста (в рамките на актуалното членение на 
изречението); концепцията за изреченските модели (граматични / 
семантични / комплексни) в системния синтактичен анализ; 
социолингвистичният подход в изследванията върху динамичния 
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развой на книжовния език (отношението към езика, процесите 
на стандартизация); принципът за център, периферия и 
преходна зона, както и тезата за неидеалния характер на езика; 
психолингвистичният анализ при класификацията на емоциите в 
процеса на комуникация, съпреживяването на езика.

В България трудовете ви също се радват на широко 
признание. Бихте ли посочили някои от българските 
езиковеди, с които сте били в контакт или сте си 
сътрудничили?
Бях близък приятел със Светомир Иванчев, обичах и Янко 
Бъчваров. Срещал съм се и с други български езиковеди. 

В какво се състои разликата между структуралистичната и 
постструктуралистичната гледна точка към езика? Какво 
предопределя промяната в лингвистичните виждания? Какви 
са възможностите на структуралистичните методи днес?
Скептичен съм към термините с префикс пост- и честно 
казано, не ми е съвсем ясно какво се опитва да докаже т.нар. 
„постструктуралистична” лингвистика; може би по-удачно 
би било да се нарича „антисистемна”. Насочва се предимно към 
отклоненията, към явленията, които са по-скоро периферни, 
индивидуални, локални, „различни”, и избягва обобщенията, 
в резултат на това изследванията се съсредоточават върху 
отделни случаи (case studies). 
Що се отнася до мен, в изследователската си работа винаги 
съм изхождал от позициите на функционалния структурализъм 
в духа на Вилем Матезиус, т.е. от социолингвистична 
и прагматична гледна точка, която в известен смисъл е 
„постструктарилистична”. Бих посочил книгата си Култура 
и структура на чешкия език (2009, вж. напр. стр. 23, 28–30). 
Тук само накратко ще припомня някои от основните идеи 
на В. Матезиус: „Новата лингвистика възприема езика като 
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нещо живо, зад думите на говорещия или пишещия открива 
намеренията, с които са били употребени тези думи, и отчита 
факта, че са насочени към даден слушател или читател.” „Езикът 
като система от знаци е абстракция […] ние го опознаваме 
индиректно посредством реализацията му в отделните 
изказвания. Разполагаме непосредствено само с отделни 
изказвания, чрез които опознаваме системата.” За Матезиус 
изказването е основно явление – той констатира, че трябва да 
се изследва „какво е изказване, кои са стадиите на възникването 
му и как се осъществява разбирането” (формулировките са от 
лекциите му през 30-те години на миналия век!). Така че Матезиус 
очертава подхода, който в съвременната лингвистика се 
формулира като „competence-in-performance”. Това предопредели 
развитието ми в посока към текстовата лингвистика 
и комуникативно-прагматичния подход, а оттук съвсем 
естествено се породи и интересът ми към проблематиката, 
свързана с психологията, биологията и неврологията (разбира се, 
под влияние и на съвременната научна парадигма, включително 
интердисциплинарния подход). 
Матезиус оказва влияние и върху Владимир Скаличка, който през 
1937 г. издига постулата за лингвистика на речта, и неслучайно 
ученикът му Карел Хаузенблас се насочва към изследването 
на устната реч. На свой ред неговите ученички (напр. Яна 
Хофманова, Олга Мюлерова – бел. прев.) осъществяват системен 
анализ на диалога в рамките на конверзационния анализ.
В заключение: не знам дали съм постструктуралист и честно 
казано, не смятам, че това е най-важното. В известен смисъл съм 
структуралист, тъй като изследвам компетенцията (набора от 
езикови знания и умения) в перформацията (изказванията), като 
откривам различни структурни зависимости. Що се отнася до 
термина „структурен метод”, според мен той е твърде неясен и 
трудно определим.
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Как оценявате академичната Граматика на чешкия език 
от дистанцията на времето? Има ли нужда от основна 
преработка и актуализация?
Проектът за съвременна граматика на чешкия език беше 
разработен през втората половина на 70-те години от 
група бохемисти (Франтишек Данеш, Мирослав Грепъл, 
Мирослав Комарек, Зденек Хлавса и др.), а концепцията беше 
публикувана в списание Slovo a slovesnost (1975) под заглавие 
Теоретични основи на синхронната граматика на книжовния чешки 
език. Тритомната Граматика на чешкия език (1986–1987) като 
цяло не може да се приеме като реализация на споменатия 
проект. Не е подчинена на единна концепция, авторският 
колектив е твърде пъстър и доста неща липсват. Отделни 
части от нея обаче са наистина стойностни и приносни 
(включва и нов раздел Синтаксис на текста). Но според мен е 
безсмислено да се преработва. Необходимо е да се разработи 
нова граматика на чешкия език (Основната граматика на 
чешкия език от 1995 г. страда от същите недостатъци 
като академичната граматика) и доколкото имам опит, би 
било добре разработката є да бъде осъществена от малък 
колектив от единомишленици въз основа на предварително 
обсъдена концепция (разбира се, в процеса на работата 
върху текстовете тя може да бъде коригирана). В рамките 
на мащабния проект за подробна граматика, разработен в 
Института за чешки език към ЧАН от Франтишек Щиха, 
в който участват много лингвисти с различни теоретична 
насоченост, още в подготвителния етап се появиха 
редица интересни изследвания, но твърде разнородни като 
тематика и концепция.  Предвид посочените обстоятелства 
и предпоставки си задавам въпроса, дали накрая вместо 
концептуално единна граматика няма да се получи 
просто един обемист сборник от отделни, сравнително 
самостоятелни части. Това също няма да е излишно и би 
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било полезно. Всъщност би било нещо като еквивалент на 
„Граматика” в „постструктуралистичен” смисъл. 

Какво Ви подтикна да подготвите поредното ново 
издание на романа Приключенията на добрия войник Швейк, а 
впоследствие и да анализирате неговия език и стил?
Професор Хавранек беше този, който ме предложи като един от 
издателите на новото издание на Швейк от Я. Хашек. За целта 
беше необходимо неколкократно да се прочетат, сравнят и 
коригират отделните издания и ръкописи, както и коректурите 
(аз и жена ми, която ми помагаше, бяхме научили Швейк почти 
наизуст). Тъй че що за лингвист щях да съм, ако не се бях 
възползвал от събрания материал, за да анализирам езика и стила 
на Хашек.

Разгледали сте проблемите при превода на романа на немски 
и английски. Имали ли сте възможност да се запознаете и с 
превода на Приключенията на добрия войник Швейк на български 
от проф. Светомир Иванчев, както и с анализите на проф. 
Никола Георгиев?
За съжаление не съм запознат с българския превод и коментар; би 
трябвало да компенсирам това.

Какво мислите за съвременния чешки език? Кои фактори 
влияят върху състоянието му? И дали да не оставим езика на 
мира?
Според мен по-важното е да установим състоянието и 
процесите, които протичат в езика. Факторите, които 
оказват влияние, са много – и вътрешни, и външни. Неведнъж съм 
разглеждал тези въпроси (1968, 1989 и по-късно); разсъжденията ми 
са изложени в книгата Култура и структура на чешкия език (2009); 
там е публикувана и статията ми Не оставяйте своя език на мира!
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Какво е отношението ви към книжовната норма? Дали 
понякога не се смесват понятията „книжовен език” и 
„езикова култура”?
Върху това, че е необходимо да се прави разграничение между 
култура на езика и култура на речта, че в ежедневната 
комуникация може да се говори некнижовно, но въпреки това 
култивирано, или пък некултивирано, обръщат внимание 
Карел Хаузенблас (още през 1961 г.) и Александър Стих; вж. 
също Хаузенблас в сборника Проблеми на езиковата култура в 
социалистическото общество (1979).

Каква е чешката езикова ситуация в глобализиращия се свят? 
Какви биха били последиците от т.нар. мултикултурен 
модел: пораждане на нова хибридна култура или нивелизация и 
обедняване на културата на малкия народ?
Със сигурност може да се каже, че понастоящем функционалният 
обхват на чешкия език все повече се стеснява и специализира 
в определени сфери на комуникацията. Несъмнено е също, че е 
налице хибридизация на езика. Тази проблематика е разгледана 
в сборника Чешкият език на прелома на хилядолетието (1997) и в 
статията ми Универсалии и специфични черти на чешкия език в 
условията на глобализация (публикувана в споменатата вече книга 
Култура и структура на чешкия език – бел. прев.); коментира се също 
в каква позиция се намират отделните национални езици, както 
и възможностите (твърде несигурни впрочем) за евентуално 
разрешение на тази сложна и трудна ситуация. Не се осмелявам 
обаче да правя категорични предположения относно развоя в тази 
забързана епоха.

Каква е според вас ролята на Института за чешки език в 
чешката лингвистика и съответно в обществото? Какво е 
предназначението му?
Добре обмислената и всеобхватна роля на Института за 
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чешки език, както е била определена от проф. Б. Хавранек като 
директор на Института при неговото основаване, се е развивала 
и допълвала с нови задачи в съответствие с развитието на 
езикознанието и обществото. По същия начин съм я схващал и 
аз, докато бях директор, а доколкото ми е известно, така е и 
понастоящем. (Оставям настрана неблагоприятната ситуация 
през 1969–1989 г.) Лингвистичната продукция е изключително 
богата (и книжна, и периодична; Институтът издава няколко 
списания: Slovo a slovesnost, Našе řeč, Linguistica Pragensia, Časopis pro 
moderní filologii и Acta onomastica); особено значими са трудовете 
в областта на лексикологията, диалектологията и текстовата 
лингвистика. Високо ценя инициативността на някои 
изследователски звена в Института и активното им участие 
в разработката на съвместни проекти с други бохемистични 
центрове. За високото качество на работата на Института 
за чешки език и неговата резултатност свидетелства и това, че 
успява да спечели сериозни изследователски проекти и успешно да 
ги реализира (и в сътрудничество със специалисти от различни 
области).

Какво е мястото на лингвистиката в ежедневието ни? Каква 
е връзката между тях?
Задачите на приложната лингвистика са много и най-
разнообразни, и така би трябвало да бъде. Що се отнася до 
Института за чешки език, основната му задача е грижата за 
езиковата култура в най-широк смисъл (в духа на Пражката 
лингвистична школа): да предоставя информация за книжовния 
език и неговата употреба, да разработва материали, да 
напътства и възпитава. Секцията за езикова култура и 
Службата за езикови справки заедно с другите звена на 
Института развиват интензивна дейност, използвайки 
възможностите на съвременните електронни средства и на 
масмедиите, включително и езикови справки по интернет. 
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Броят на запитванията е внушителен (само през 2009 г. е било 
отговорено на 9327 запитвания). За целта специално е разработен 
изчерпателен онлайн справочник на чешкия език. 

Какво е бъдещето на езиковедската бохемистика?
Съвременната динамична ситуация на чешкия език, наличието 
и развитието на базите данни под формата на обемни корпуси, 
както и някои теоретично-методологични направления ясно 
очертават задачите, които стоят пред бохемистиката през 
следващите години.

Интервюто подготви Гинка Бакърджиева

Авторката изказва специални благодарности на дфн Светла Чмейркова 
за съдействието при осъществяването на интервюто и за предоставения 
снимков материал.
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Относно историята на Канцеларията за Речник на чешкия 
език разполагаме с редица добре познати и често повтаряни 
факти. Целта на тази публикация е да запознае читателите 
с по-малко известни или съвсем неизвестни събития, 
отразени в архивните документи от онова време, които 
са свързани с Канцеларията за Речник на чешкия език като 
пряк предшественик на Института за чешки език.

В литературата по този въпрос се отбелязва, че 
Канцеларията съществува от месец май 1911 г., въз 
основа на архивите обаче бих могла да посоча и точната 
дата на създаването є –14 май 1911 г. На този ден, във 
връзка с изпълнението на проекта за Речник на чешкия език 
(работата по който е започнала още през 1905 г.), част от 
по-рано предназначената за персонала на Хлавковия замък 
сграда е дадена под наем на Комисията по лексикография 
и диалектология при Чешката академия на науките и 
изкуствата, като по този начин є е осигурен собствен 
кабинет, т.е. „канцелария”.1 Първоначално Канцеларията 
(това личи и от начина, по който се изписва названието 
є – Кancelář Slovníku jazyka českého) е органът, отговарящ 

за административната част 
от работата на споменатата 
комисия при Чешката академия 
на науките и изкуствата, 
ангажирана с изпълнението 

Пътят към създаването 
на Института за чешки език
Вера Дворжачкова

1 Архив на АН на ЧР, Фонд на Чеш-
ката академия на науките и изку-
ствата, инв. № 28, сигн. 11.4, Про-
токол  № 108 от заседанието на III 
отделение на Чешката академия от 
29.3.1911.
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на лексикографския проект. С други думи „канцелария“ 
се нарича само кабинетът в Хлавковия замък, в който 
се извършва подготвителната работа по Речник на 
чешкия език. По тази причина в източниците се говори 
не за „служител на канцеларията” или за „отпускане на 
финансова помощ за канцеларията”, а за „служител на 
Речника”, „отпускане на финансова помощ за Речника”, 
респ. за „канцеларията на Речника”. По вече посочения 
начин названието на Канцеларията се изписва във всички 
документи чак до 1946 г., годината на закриването є (по-
точно на включването є в структурата на новооснования 
Институт за чешки език). Въпреки това допускам, 
че предвид историята на управлението є, първата 
съществена промяна в институционалния характер на 
Канцеларията настъпва още през 1919 г. През тази година 
е назначен първият є директор – Вацлав Ертъл (преди 
това единствената длъжност е тази на председателя на 
Комисията по диалектология и лексикография). Без съмнение 
изборът на директор в този момент е продиктуван от 
очакването, че скоро ще бъде основан държавен Институт 
за чехословашки език2, в основата на който ще е именно 
Kанцеларията.

Първоначално работата на външните сътрудници и 
служителите на Комисията по 
диалектология и лексикография, 
а от 1911 г. – и на Канцеларията, 
е съсредоточена предимно 
върху събирането на материал 
за речника. Принципите за 
ексцерпиране са утвърдени през 
март 1911 г., тъй като се оказва, 
че работата на отделните 
сътрудници съществено се 

2 Съгласно официалната теория на 
чехословакизма, обявяваща чехите 
и словаците за единна „чехословаш-
ка нация”, приетият на 29.02.1920 
г. едновременно с Конституцията 
на първата Чехословашка република 
Закон за езика постановява, че офи-
циален и административен език в 
Чехословакия е „чехословашкият”. 
По-подробно виж в: Я. Рихлик, Вл. 
Пенчев. История на Чехия. София, 
2010, с. 450, 452-453. – Бел.  съст.
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различава. Правилата за ексцерпиране с образци на фишове 
(Pravidla pro výpisy s Ukázkami výpisných lístků)3 са изготвени 
от Комисията по лексикография и диалектология към III 
отделение при Чешката академия; автор на предложенията 
за граматическите съкращения е Франтишек Травничек. 
Някои от конкретните принципи са напр. следните: 
заглавната дума трябва винаги да е в горния ляв ъгъл и 
всеки фиш трябва да съдържа само по една употреба; 
документират се всички думи от произведенията, 
определени от Комисията за пълна ексцерпция; от 
останалите се ексцерпират всички необичайни употреби 
на думи, като те трябва да бъдат подкрепени с множество 
ясни примери; особено внимание се отделя на изолираните, 
рядко употребявани изрази, а ако се налага те да бъдат 
посочени в по-широк контекст, сътрудникът трябва да 
прецени дали да преразкаже част от него със свои думи 
или да препише само някои откъси от източника на 
материала; трябва също да се ексцерпират както случаите, 
при които се наблюдава разлика в дължината на гласната 
(напр. myšlenka – myšlénka), така и случаите на фонетични 
несъответствия (напр. porcelán – porculán) и т.н.4

Най-често литературата за ексцерпиране се набавя 
от антикварните книжарници. Вече закупените 
книги се изпращат на сътрудниците заедно с 

еднотипни осминаформатни 
листчета, т.е. като заета от 
библиотеката литература. 
Понякога Канцеларията намира 
и други начини да си осигури 
по-евтини книги. Например 
книги на много изгодни цени 
є предлага Чехословашкият 
етнографски музей. Чешкото 

3 Červená, V., O lexikálním archivu 
Ústavu pro jazyk český ČSAV. – 
Naše řeč 1/64, 1981, 15.

4 Архив на АН на ЧР, Фонд на Чеш-
ката академия на науките и изку-
ствата, инв. № 462, сигн. 340.4, 
Протокол от съвещанието на 
Комисията по лексикография и 
диалектология при Чешката ака-
демия на науките и изкуствата 
от 4.3.1911.
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техническо дружество дори є дарява някои речници, 
а настоятелството на Напръстковия музей заема на 
сътрудниците на Канцеларията книги, които по онова 
време са трудно достъпни. През 1916 г. директорът на 
Пражката градска библиотека Антонин Сова разрешава 
на Комисията да бъдат заемани книги, които не са 
достъпни за широката общественост. През същата 
година библиотекарят на Страховския манастир в Прага 
дава съгласието си книги от фонда да бъдат заемани на 
упълномощени за това лица от Канцеларията5.

Сътрудниците, които искат да се включат в 
ексцерпирането на доброволни начала, са предимно 
от редиците на учителите от средните училища, на 
кандидат-учителите и на студентите слависти от по-
горните курсове. В случай, че за работата кандидатства 
човек, който не е филолог, Канцеларията изисква от него 
документ, доказващ, че има нужната за извършване на 
езикова работа квалификация, изпитва го, като му възлага 
пробно да ексцерпира някой по-кратък източник, след 
което незабавно изисква за проверка първите изготвени от 
него фишове.

Първоначално концепцията предвижда изготвянето на 
тезаурус, но през 1913 г. тя е преосмислена: бъдещият 
речник трябва да обхване всички думи, употребявани в 
художествени, научни и административни текстове, като 
се започне от последната четвърт на осемнадесети век. 
Следващата важна промяна в концепцията на речника е 

направена в края на двайсетте 
години. Тогава се взема решение 
за изготвянето на синхронен 
тълковен речник с обем от около 
пет-шест хиляди страници 
(т.нар. наръчен речник), който 

5 Архив на АН на ЧР, Фонд на Чешка-
та академия на науките и изкуства-
та, инв. № 462, сигн. 340.4, Прото-
кол от заседанието на Комисията 
по лексикография и диалектология 
при Чешката академия на науките и 
изкуствата от 27.3.1916.
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да регистрира езиковите явления от последните 50–60 
години. Това е причината в крайна сметка да се използва 
само материалът от периода 1870–1934 г. (от по-ранния 
етап е включен само материал от класическите, широко 
познатите и най-четените произведения).

Първата световна война има негативни последствия за 
дейността на Канцеларията за Речник на чешкия език както 
в персонален план (външните сътрудници и служителите са 
мобилизирани), така и във финансов, тъй като субсидиите, 
отпускани за Речника на чешкия език, са намалени или пък 
напълно спрени. Проблем има и с връщането на книгите, 
заети на сътрудници, които не доживяват края на 
войната.

Една от донякъде забавните, макар и не особено приятни 
задачи на Канцеларията през Първата световна война е 
случаят с някой си господин Силва Иржи Карлик. През 
1916 г. той се обръща към Чешката академия с искане да 
му бъдат върнати всички негови по-ранни писма, както 
и да бъдат взети предвид съветите и забележките му 
относно Речник на чешкия език. От Канцеларията му 
отговарят, че не разполагат с писмата му от 1910 г., но че 
може да дойде и да си препише всички свои останали писма, 
изпратени след тази дата. От този момент нататък с 
решение на III отделение на Академията с благодарност 
са му отказани всички пратки, съвети и напътствия. 
„Господин Карлик не дойде [да препише писмата си, бел. 
авт.], но за сметка на това изпрати на Канцеларията още 
едно писмо, в което я упреква за езиковите неточности, 
допуснати в съобщението за Речника, публикувано във в-к 
Národní listy. Категорично му бе заявено, че съобщението 
не е дело на Канцеларията и че всички негови упреци и идеи 
са излишни. В отговор на информацията, разпространена 
от г-н Карлик, че речникът се подготвя въз основа на 
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неговите предложения, д-р Видра изпрати кратък текст до 
редакцията на в-к Zlatá Praha5.

Някои от затрудненията, свързани с работата на външните 
сътрудници, продължават и след края на Първата световна 
война. През 1920 г., на декемврийското заседание на 
Комисията по лексикография и диалектология, се казва: „Към 
тази дата Канцеларията има деветдесет и шест външни 
сътрудници, в това число и сътрудници, които не реагират, 
въпреки неколкократните и все по-категорични подканяния 
от страна на Канцеларията. Фактът, че книгите, заети 
им много отдавна, за да работят по тях, най-често са 
собственост на различни пражки библиотеки, които сега 
засипват Канцеларията с писма и я заплашват с отнемане на 
заемното є право, прави упоритостта на тези сътрудници 
още по-неприятна за Канцеларията. Тъй като заплахите, че 
книгите ще бъдат изискани по съдебен път, също не успяха 
да победят безразличието им, Канцеларията моли за съвет 
по какъв начин те могат да бъдат накарани да реагират“6. 
Немарливите сътрудници по-късно са притиснати и 
чрез юридически представител на Чешката академия, 
но в крайна сметка най-ефективен се оказва методът с 
личното посещение в дома им от някой от работещите в 

Канцеларията.

Периодът между двете световни 
войни е значим най-вече с това, че 
тогава започва сътрудничество 
между чешките и словашките 
езиковеди, респ. лексикографи. През 
1921 г. Словашкото културно-
просветно дружество се обръща 
чрез своя секретар Франтишек 
Хержмански към Комисията 
по лексикография с молба за 

5 Архив на АН на ЧР, Фонд на Чешка-
та академия на науките и изкуства-
та, инв. № 462, сигн. 340.4, Прото-
кол от заседанието на Комисията 
по лексикография и диалектология 
при Чешката академия на науките и 
изкуствата от 27.3.1916.

6 Архив на АН на ЧР, Фонд на Чешка-
та академия на науките и изкуства-
та, инв. № 462, сигн. 340.4, Прото-
кол от заседанието на Комисията 
по лексикография и диалектология 
при Чешката академия на науките и 
изкуствата от 21.12.1920.
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изработване на методика за работата по вече започнатия 
словашки речник, както и за това „да му бъде даден назаем” 
Бохуслав Хавранек с цел той да ръководи подготовката. В 
отговор словашките колеги получават вече изготвените 
правила за чешки речник, но по въпроса за Бохуслав Хавранек 
им се казва, че „Канцеларията не може да си позволи неговото 
продължително отсъствие и че всъщност в интерес на 
делото е Словашкото културно-просветно дружество да 
възложи лексикалната работа на словак по рождение, който 
има филологическо образование”7. Едновременно с това 
Комисията предлага на словашкия филолог, който бъде избран, 
възможността да прекара известно време в Канцеларията в 
Прага, където да събере необходимия опит.

Усилията, насочени към преобразуването на Канцеларията 
в държавен езиковедски институт, се  активизират след 
края на Първата световна война. В речта си по встъпване 
в ректорска длъжност на 3.12.1919 г. Йозеф Зубати казва, 
че вероятно няма да издаде служебна тайна, ако сподели, 

че вече се поставят основите 
на държавен институт за 
езика8. Всъщност още през юни 
1919 г. съвещателният орган по 
филология към Министерството 
на образованието и народната 
просвета приема предложението 
за основаване на държавен 
институт за чехословашки език, 
в който трябва да има три 
секции: по практически езикови 
въпроси, по лексикография и по 
диалектология9.

Канцеларията дори изготвя 
четири подробни предложения 

7 Архив на АН на ЧР, Фонд на Чешка-
та академия на науките и изкуства-
та, инв. № 462, сигн. 340.4, Прото-
кол от заседанието на Комисията 
по лексикография и диалектология 
при Чешката академия на науките и 
изкуствата от 14.11.1921.

8 Архив на АН на ЧР, Фонд на ИЧЕ 
при Чешката академия на науките и 
изкуствата, инв. № 6,  к. 1, Разиск-
ване на въпроса за основаването на 
Института за чехословашки език.

9 Архив на АН на ЧР, Фонд на ИЧЕ 
при Чешката академия на науките 
и изкуствата, инв. № 6, картон 1, 
Молба от III отделение на Чешката 
академия на науките и изкуствата 
до Министерството на образова-
нието и народната просвета за из-
плащане на 50 000 крони, 1921.
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за бюджет на бъдещия езиковедски институт, базирани 
върху актуалното състояние на разходите за 1922 г. В 
отговор на молбата є Министерството предлага да осигури 
съществуването на Канцеларията при Чешката академия, но 
не под формата на държавна институция, т.е. то отхвърля 
и най-икономичния от предложените бюджети. По този 
повод през 1922 г. В. Ертъл, основният инициатор на 
предложенията, се оплаква, че „в Чехословашката република 
няма достатъчно пари за чехословашкия език”10.

В навечерието на 1929 г. предложението за държавния 
статут на института за чехословашки език отново 
е поставено на дневен ред, като преговорите се 
водят в Чешката академия на науките и изкуствата 
и в Министерството на образованието и народната 
просвета. III отделение на Чешката академия продължава 
да смята за приемливо предложението за статута от 
началото на двадесетте години, но не и разчета на 
финансовите разходи по функционирането на една такава 
институция. Нуждата от значително увеличение на 
годишния бюджет на бъдещия институт и световната 
икономическа криза от онова време са причина 
предложението от края на двадесетте години да остане 
нереализирано.

През 1932 г., след години подготвителна работа, започва и 
същинската лексикографска дейност. За щатни редактори 
на Речника са назначени Квидо Ходура и Алоис Зискал, а за 
главни редактори – Емил Сметанка, Олдржих Хуйер и Милош 
Вайнгарт. През 1933 г. са изработени пет пробни статии: 
за съществителното cesta (регистрирано на около 2000 
фиша), предлога po (с около 6000 ексцерпирани употреби), 
местоимението sám (с около 1600 ексцерпирани употреби), 

прилагателното případný 
(ексцерпирано на 110 фиша) и 

10 Ertl, V., Ústav pro jazyk československý. 
– Naše řeč 6, 1922, 97–112.
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глагола vyvolati (с приблизително 500 ексцепирани употреби). 
От общото количество от 10 210 фиша са използвани 422, 
т.е. използван е всеки двадесет и четвърти фиш. Заглавните 
думи са избрани от целия наличен материал, т.е. и от 
материала, ексцерпиран от произведения отпреди 1870 г.

През 1934 г. са изготвени пробни статии за всички думи 
от буква Ž, като членовете на Канцеларията по този 
начин проверяват принципите, на които се основава 
концепцията. Едновременно с това се проверява и степента на 
изчерпателност на събрания материал. За целта материалът 
от различни текстове от най-новата литература, които 
досега не са били ексцерпирани, се сравнява с материала, който 
вече е в лексикалния архив на Канцеларията. Изчерпателността 
на материала е оценена като задоволителна.

По случай стогодишния юбилей от излизането на първия 
том от речника на Й. Юнгман11 през 1935 г. Държавното 
издателство започва да публикува Наръчен речник на чешкия 
език (Příruční slovník jazyka českého). Макар че издателският 
екип разполага с близо пет милиона и петстотин хиляди 
фиша с ексцерпиран материал, събирането на материал 
продължава и по време на излизането на Речника, като в 
резултат е създадена и т.нар. допълнителна картотека.

Както вече бе казано, от месец май 1911 г. Канцеларията 
за Речник на чешкия език се помещава в Хлавковия замък. 
Три години по-късно Комисията по лексикография и 
лексикология изпраща до III отделение на Академията молба 
за осигуряването на още едно помещение за нуждите на 
Канцеларията, тъй като броят на книгите и количеството 
на ексцерпирания материал непрекъснато нараства, в 
резултат от което използваните досега помещения 

в Хлавковия замък стават 
недостатъчни. Най-вече заради 

11 J. Jungmann. Slovník česko-německý. 
Praha 1835–1851 г.
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войната III отделение не успява да удовлетвори това 
искане. Затова през 1916 г. Франтишек Пастърнек се обръща 
с въпрос към г-жа Сахулова, съпругата на управителя на 
Хлавковия замък, която живее в съседните до Канцеларията 
помещения, дали не би могла да предостави някое от тях. 

Г-жа Сахулова предлага на Канцеларията една стая срещу наем 
от 100 крони за тримесечие, при условие, че остави мебелите 
си в преддверието. За Комисията това означава, че ще трябва 
да плаща общо по 850 крони годишно за двете помещения. Във 
връзка с това Милош Вайнгарт заявява: „... предложената цена 
е твърде висока; няма как да разберем цената на апартамента 
на г-жа Сахулова, но един друг свободен двустаен апартамент 
със санитарен възел в Хлавковия замък струва 960 крони, 
т.е. малко повече от това, което г-жа Сахулова иска от нас, 
макар че онова помещение (sic!) е почти два пъти по-голямо! 
Освен това Канцеларията е ощетена от сегашното си 
недобро местоположение, нечистотията в преддверието, 
непрекъснатия шум, идващ от школата по пеене в съседство 
и немарливата поддръжка на г-жа Сахулова, която иска месечна 
заплата от 20 крони, но въпреки това не изпълнява работата 
си съвестно. Предвид посочените обстоятелства комисията 
взе решение от 1 май да прекрати договора с г-жа Сахулова и 
през лятната отпуска на 1916 г. да премести Канцеларията. 
Сега трябва да бъде намерен нов апартамент“12.

Още една молба за ново помещение за Канцеларията е 
отправена към Градския съвет на Прага, който предлага на 
Комисията тристаен апартамент на ул. „Хащалска” № 23 
срещу сумата от 794 крони годишно. Тук обаче помещенията 

не са никак подходящи за 
съхранение на голямото 
количество книги и ексцерпиран 
материал, така че след няколко 
дни Канцеларията се премества 

12 Архив на Ан на ЧР. Фонд на Чешката 
академия на науките и изкуствата, 
инв. № 462, сигн. 340.4, Протокол от 
заседание на Комисията по лексиколо-
гия и диалектология към Чешката ака-
демия на науките и изкуствата.
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отново, този път на ул. „Билкова” № 18, където се пренася и 
редакцията на списание Naše řeč.

В края на 20-те и в началото на 30-те години 
количеството ексцерпиран материал нараства до такава 
степен, че се налага да се помисли за следващо пренасяне. 
Допустимото натоварване на квадратен метър в 
къщата на ул. „Билкова” е 400 кг., а един рафт с фишове 
е с размери точно един квадратен метър, но тежи 1200 
кг.; останалите, пълни с материал шкафове, също тежат 
поне по 500 кг. След дългогодишно търсене през 1931 г. 
Канцеларията получава подходящо място на ул. „Летенска” 
№ 5 (срещу сградата на съвременния Институт за чешки 
език). Това е домът на фабриканта Артур Фуш, в който 
тя има на разположение осем кабинета. Таваните на тази 
къща, укрепени със сводове, обаче правят невъзможно 
претоварването є с рафтове за речника13.

През юни и юли 1941 г. Канцеларията отново се премества, 
този път в сградата на бившата Сватовацлавска кредитна 
къща на ул. „Карлова” № 26, а през 1944 г. поради опасност 
от въздушни нападения над Прага целият лексикален архив е 
пренесен в Мнишко под Бърди и е поместен срещу наем от 
400 крони в една от сградите на земеделското стопанство 
(№ 190), собственост на г-жа Алжбета Хукалова. След това до 
Прага се превозват само онези части от картотеката, които 
в дадения момент са необходими за изготвянето на ръкописа14.

 По време на Втората световна 
война Канцеларията за пръв път е 
разделена на  отдели. През 1940 г. 
са основани: 1) редакторски 
отдел; 2) отдел по машинопис 
и административна работа; 3) 
картотечен отдел; 4) отдел по 
терминология.

13 Архив на АН на ЧР, Фонд на ИЧЕ 
при Чешката академия на науките и 
изкуствата, к. № 6, инв. № 131, Пре-
насянето на Речника на чешкия език, 
1930.

14 Архив на АН на ЧР, Фонд на ИЧЕ 
при Чешката академия на науките 
и изкуствата, к. № 6, инв. № 131, 
Пренасяне на архивите (на ексцерпи-
рания материал) от Прага в Мниш-
ко, 1944.
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Освен Вацлав Ертъл, чието предложение за организацията и 
дейността на бъдещия бохемистичен институт е отпреди 
двадесет години, през 1945 г. концепцията си за Институт 
за чешки език предлага и Владимир Шмилауер, член на Кръга 
на приятелите на чешкия език. Неговата представа е, че 
Институтът за чешки език трябва да е институция с преди 
всичко практическа насоченост, която да изпълнява работа 
с общонародно и общодържавно значение и която да няма 
никакви законови правомощия. Предложението на Шмилауер 
е причината (или поне една от причините) още през 1945 г. 
чехословашкото правителство да отпусне именно на 
бъдещия Институт за чешки език и на Кръга на приятелите 
на чешкия език еднократна дотация в размер на един милион 
крони, изхождайки от предположението, че именно Кръгът 
на приятелите на чешкия език ще е организацията, която ще 
е в основата на Института за чешки език15.

В крайна сметка Институтът за чешки език, като част 
от Чешката академия на науките и изкуствата, е основан 
на 6.02.1946 г., с което се осъществяват дългогодишните 
усилия да бъде създадена институция с дейност, насочена 
към всестранно научно изучаване на всички равнища 
на съвременния книжовен език и към обогатяване на 
езиковедската теория и методология в тясна връзка с 
развитието на световната лингвистика. Канцеларията за 
Речник на чешкия език се присъединява към новооснования 
институт като Секция за лексикография, затова днес тя 
има най-голямо основание да чувства празника по случай 
стогодишния юбилей на Института за чешки език като 
свой.

 Превод от чешки език 

Божана Нишева

15 Архив на АН на ЧР, Фонд на ИЧЕ 
при Чешката академия на науките и 
изкуствата, к. №1, инв. №7, Проек-
топредложение за основаване на Ин-
ститут за чешки език, 1945.
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За чуждестранните бохемисти Прага е стремеж към 
красота и познание, а преди всичко – олицетворение на 
грижливо пазената и продължавана традиция. И не е чудно, 
че затова всяка бохемистична среща в града на стоте кули 
се превръща в празник. Особено когато поводът за нея е 
стогодишният юбилей на Института за чешки език. Това е 
и темата на този репортаж „от мястото на събитието”.
В първите дни на м. юни 2011 г. централната сграда на 
Чешката академия на науките в Прага стана любезен 
домакин на международната конференция на тема 
„Чешкият език в синхронна и диахронна перспектива 
(Едновековните корени на Института за чешки език)”. 
Конференцията беше организирана от Института 
за чешки език при ЧАН и се проведе под патронажа 
на председателката на Камарата на депутатите на 
Чешкия парламент Мирослава Немцова и на министър-
председателя на Чешката република Петър Нечас. В нея 
според списъка, изготвен от организаторите, участваха 
общо сто осемдесет и двама учени от два института на 
ЧАН, от различни факултети на Карловия университет 
в Прага и от университети и езиковедски центрове в 
градовете Базел, Банска Бистрица, Бергамо, Братислава, 
Бърно, Варшава, Виена, Вроцлав, Залцбург, Лайпциг, 
Либерец, Лийдс, Любляна, Москва, Неапол, Оломоуц, 

За юбилейната 
международна конференция
„Čeština v pohledu synchronním a diachronním 
(Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český)“

Божана Нишеваõ
ðî
íè
êà
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Опава, Ополе, Острава, Познан, София, Стокхолм, Тарту, 
Тюбинген, Усти над Лабем, Халифакс, Хелзинки, Храдец 
Кралове, както и напр. от Чешкия преводачески отдел 
при Генералния секретариат на Европейския парламент 
в Люксембург. В дните от 1 до 3 юни бяха представени 
общо сто и шестнайсет научни доклада и постера. 
Приносът на служителите на Института за чешки език 
в световната лингвистика бе отразен в разнообразието 
от езиковедски теми и проблеми, разгледани през 
трите дена на конференцията. Участниците в нея бяха 
разпределени в няколко секции. През първия ден те изнесоха 
доклади по стилистика и лингвистика на текста, по 
диалектология и етимология, през втория – по граматика, 
лексикология и ономастика, а през третия – по езикова 
култура и история на езика. Бяха представени също така 
реферати, посветени на историята на езиковедската 
бохемистика и на актуалността на идеите на Пражката 
лингвистична школа днес. Припомнени бяха и факти за 
основаването и дейността на двете основни издания на 
Института за чешки език – списанията Slovo a slovesnost 
и Naše řeč. Със спомените за създаването на езиковия 
архив на Института, за основаването на Службата за 
езикови справки и за началото на квантитативната 
лингвистика кореспондираха презентациите за най-
новите дейности на Института – напр. презентациите 
за изготвянето на електронните банки за съвременен 
езиков материал Lexiko, Neomat, Prales, за разработването 
на Elektronický slovník staré češtiny, на Vokabulář webový и на 
Internetová jazyková příručka с помощта на най-модерните 
съвременни технологии. Докладите по етимология бяха 
ориентирани, от една страна, към преглед на чешките 
научни приноси в тази област през последното столетие 
и от друга – към прилагането на различни подходи за 
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етимологизуване с акцент върху семантичната страна 
на етимологичния анализ. Докладите по диалектология 
запознаха с развитието на тази научна дисциплина в 
Чехия, с новите възможности и подходи за класификация 
и интепретация на диалектологичния материал от гледна 
точка на синхронията и диахронията, както и напр. с 
методите, използвани при подготовката на Český jazykový 
atlas. Освен върху приноса на чешката ономастична школа 
докладите по ономастика бяха съсредоточени и върху 
някои проблеми на топонимията и антропонимията, 
върху ролята на Института за стандартизацията на 
чешките лични имена през изминалия XX век и др. Като 
все така актуална научна база за съвременните изследвания 
по лексикология и словообразуване бяха разгледани двата 
тома на фундаменталния труд Tvoření slov v češtině. 
Беше засегната темата за миналото и настоящето на 
изследванията по синтаксис, осъществявани в Института 
(напр. от гледна точка на формалното описание на 
чешкия синтаксис през последните двайсет години и под.). 
Съществено внимание бе отделено и на подготовката на 
съвременна чешка граматика. Въпросът за това доколко 
прилагането на методите на корпусната лингвистика 
е решаващо за изясняването на проблеми, свързани със 
съвременната чешка езикова ситуация, бе разгледан в 
редица доклади, съсредоточени върху различни периоди 
от време и отстояващи различни теоретични позиции. 
Значително място беше отделено и на „култивирането” 
на езиковото поведение, на силното влияние на английския 
върху чешкия език, на отношението на различните по 
възраст носители и ползватели на чешкия национален 
език към неговите книжовни и некнижовни форми и 
употреби. Трябва да бъдат отбелязани и докладите, 
насочени към лексикографската проблематика, и 
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разработките, базирани на етимологичните, диалектните, 
валентните и фразеологичните речници. Участниците в 
конференцията представиха и изследвания от областта 
на чешката стилистика и реторика от XIX в.; някои от 
тях анализираха стила на електронните и медийните 
изказвания, като изходиха от мултимедийния корпус 
Dialog – още един от най-новите резултати от работата 
на служителите на Института за чешки език. Немалка 
част от разработките имаха също така  съпоставителен 
характер.
Изключително добрата организация на конференцията, 
която без преувеличение би могла да бъде наречена малък 
езиковедски конгрес и голям лингвистичен празник, се 
дължеше преди всичко на усилията на членовете на 
програмния комитет: дфн Светла Чмейркова, д-р Милан 
Харвалик, проф. дфн Яна Хофманова, д-р Хелена Карликова, 
д-р Милена Шипкова, доц. д-р Франтишек Щиха и 
инж. Олга Щефанов а и на работата на участниците 
в организационния съвет: Мартин Бенеш, д-р Вацлава 
Холубова, инж. д-р Яна Климова, Яна Летафкова, д-р 
Мартин Прошек, Маркета Питликова. Без съмнение 
за успеха на конференцията са допринесли и всички 
останали служители на Института. Трябва например 
да бъде изтъкнат приносът на д-р Зденка Тиха, куратор 
на изложбата Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, едно от 
най-значимите събития, съпровождащи конференцията. 
Нотка на вълнение и тържественост внесоха също 
така връчването на плакет за цялостно дело и принос 
в езиковедската наука на диалектолога д-р Ян Балхар и 
коктейлът за участниците в конференцията, наречен Číše 
vína, който се проведе в изложбената зала на Националната 
библиотека на Чешката република.
Разбира се, тук няма как да бъде разказано за всички срещи, 
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разговори и дискусии, за които стана повод конференцията 
по случай стогодишнината на Института за чешки език. 
Трябва обаче да се подчертае, че успехът є до голяма степен 
се дължи на факта, че тя обедини индивидуалните търсения 
на учените бохемисти около най-ярките постижения на 
чешката езиковедска школа. И дано така, както първото 
лятно слънце осветяваше стоте пражки кули по време на 
цялата конференция, стогодишнината на Института за 
чешки език да остане не само като хубав спомен, но и като 
обещание за научна и духовна светлина.



 158

Малко предистория

От 6 септември до 10 октомври 2001 г. в пражкия 
Клементинум бе проведена изложба на тема 90 години 
Институт за чешки език, осъществена съвместно с 
Националната библиотека на Чeшката република и Архива 
на Чешката академия на науките. Тя беше открита от 
директора на Националната библиотека д-р Войтех 
Балик и от директора на Института за чешки език 
проф. Иржи Краус. На събитието присъстваше и проф. 
Хелена Илнерова, тогавашната председателка на Чешката 
академия на науките. Сред гостите бяха още проф. Януш 
Шатковски от Института по славянска филология при 
Варшавския университет и проф. Йозеф Винтър от 
Института по славистика на Виенския университет, 
които по време на юбилейната конференция Setkání 
s češtinou, организирана през септември 2001 г., бяха 
удостоени с почетни медали „Йозеф Добровски” за заслуги в 
областта на хуманитаристиката.

От 2001 до 2011 г. настъпиха редица промени както в 
Института за чешки език, така и в живота на неговите 
сътрудници, включително и в моя. Както се казва, десетте 
години изтекоха като вода…

Едновековните корени на 
Института за чешки език, или 
осъществяването на една изложба
Зденка Тиха
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Стогодишният юбилей – изложба ще има

В края на 2009 г. си позволих да изкажа пред директора на 
Института за чешки език доц. Карел Олива мнението, 
че несъмнено ще е добре по повод стогодишнината от 
основаването на институцията ни, респ. на нейния 
пряк предшественик – Канцеларията за Речник на чешкия 
език, отново да организираме подобна изложба, за да 
представим на нея резултатите от работата си, от 
които нямаме основание да се срамуваме, дори тъкмо 
обратното! В резултат бях натоварена с преговорите по 
организирането є.

И така, на 3.02.2010 г. в Националната библиотека 
беше депозирана молба за организирането на изложбата, 
адресирана до нейния тогавашен директор г-н Хазук. За 
разлика от 2001 г. този път решихме изложбата да се 
проведе през май и юни. Причината за това бе фактът, че 
въз основа на архивните материали успяхме да установим 
кога точно Канцеларията за Речник на чешкия език започва 
своята дейност – това се случва в началото на май 
1911 г. По това време Канцеларията се помещава на ул. 
„Водичкова” в Прага, в едно взето под наем помещение в 
Хлавковия замък. 

Положителният отговор на молбата ни дойде скоро след 
като я изпратихме. Предварителните дати на провеждане 
на изложбата бяха уговорени доста бързо, също както и 
условията по организирането є. С реализацията на проекта 
беше натоварен Отдел „Изложби” на Националната 
библиотека и по-конкретно Зузана Хохманова и Татяна 
Хавачкова, които се справиха със задачата повече от добре. 
При подготовката и осъществяването на изложбата 
си сътрудничихме тясно и с отдел „Комуникации”, по 
това време ръководен от Ева Щанска, и с отдел „Връзки 
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с обществеността и маркетинг” с началник Либуше 
Пихерова. 

С цел подготовка на изложбата беше сформиран 
организационен комитет в състав: Алеш Бичан, Вит 
Бочек, Анна Черна, Либуше Чижмарова, Хана Голаньова, 
Ева Храхова, Луцие Илкова, Михаела Лащовичкова, 
Катержина Машкова, Хана Прокшова, Яна Щейнерова, 
Йозеф Шимандъл, Щепан Шимек, Павел Щепан, Зденка 
Тиха. Но всъщност за организацията на изложбата, по-
точно за представянето на експонатите (предимно 
публикации на Института) и за изготвянето на концепция 
за коментарните текстове – без преувеличение – допринесе 
всеки един от сътрудниците на Института за чешки език.

Изложбата и съпровождащите я събития

Изключително много ни зарадва фактът, че председателят 
на Чешката академия на науките проф. Иржи Драхош 
пое патронажа над изложбата, като прие да участва 
и в нейното откриване на 5 май 2011 г. Тържеството 
по откриването на изложбата се превърна в прекрасна 
възможност не само за среща на сътрудниците от 
Института за чешки език, но и за среща с поканените 
на събитието гости, сред които бивши колеги от 
Института, представители на други академични звена 
и университети, както и с бившата председателка на 
Чешката академия на науките проф. Хелена Илнерова.

Изложбата трябваше да припомни историята на 
Института като значим лингвистичен и бохемистичен 
център и да направи по-достъпно неговото настояще. 
На нея можеха да се видят документи за дейността на 
Канцеларията за Речник на чешкия език и за създаването 
на чешките тълковни речници, сред които напр. 
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документални свидетелства за цензурирането на ръкописа 
на Наръчен речник на чешкия език по времето на Втората 
световна война.

Съвременната дейност на Института за чешки език 
при АН на ЧР бе представена главно въз основа на 
публикациите, резултат от работата на научните 
сътрудници от Института, но също така и посредством 
препратки към интернет приложения, които напоследък 
се превръщат в основно модерно средство както за 
лингвистична работа, така и за представянето є пред 
обществеността.

За пропагандирането на изложбата и на дейността на 
Института за чешки език допринесе беседата от цикъла 
Host v Klementinu, в която на 12.04.2011, по покана на 
водещия Франтишек Новотни, взе участие директорът на 
Института доц. д-р Карел Олива.

Изложбата бе съпроводена и от други събития. През май 
и юни в заседателната зала на Националната библиотека 
бяха представени и няколко от секциите на Института 
за чешки език. На 17.05.2011 г. се състоя презентацията 
на Кабинета за чуждоезиково обучение към Института, 
която информира за предлаганите езикови курсове и 
за системата от електронни модули, предназначени за 
дистанционно обучение. Посетителите бяха запознати и 
с технологиите и продуктите, използвани от Кабинета 
и от Центъра за академично писане, който е в процес на 
създаване. На 14.06.2011 г. беше представена работата на 
Секцията по съвременна лексикология и лексикография и на 
Секцията по езикова култура. 

Секцията по съвременна лексикология и лексикография 
запозна гостите и колегите си с актуалните за 
лексикографите задачи, както и с планираната за в бъдеще 
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работа. През последните няколко години дейността 
на Секцията беше съсредоточена предимно върху 
изпълнението на плановата задача за изграждане на база 
данни за чешката лексика от началото на XXI век (Vytvoření 
databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, 
2005–2011). По време на презентацията беше поставен 
акцент и върху разработваната от Секцията лексикална 
база данни Prales – широк корпус от езиков материал 
за целите на бъдещата лексикографска обработка на 
чешката лексика, бяха споменати и други задачи, стоящи 
пред лексикографите, напр. изготвянето на неологичния 
лексикален архив (Neomat) и на Специализираната база 
данни (ODE). Беше представен също така електронният 
портал Lexiko, предоставящ интересна информация за 
съвременната чешка лексика, за лексикографията и за 
актуалната работа на лексикографите. 

Секцията по езикова култура представи на посетителите 
на Клементинума електронното езиково помагало 
Internetová jazyková příručka – един от значимите проекти на 
Института за чешки език от по-ново време, ориентиран 
към широката общественост. Присъстващите имаха 
възможност да се запознаят по-отблизо и с езиково-
консултантската дейност на Секцията. 

Изложба не само в Клементинума

В дните от 16.5. до 3.06.2011 г. – тези дати бяха избрани с 
оглед провеждането на научната конференция, посветена 
на стогодишнината от основаването на Института, 
състояла се в сградата на АН на ЧР от 1 до 3.06.2011 г. – 
постерите от изложбата бяха представени и в сградата 
на Чешката академия на науките на бул. „Народни 
тршида”. През септември и октомври (5.09.–27.10.2011 г.) 
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постерите и част от архивните материали за историята 
на Института бяха изложени в Моравската областна 
библиотека в гр. Бърно. Добрите отзиви за организираната 
от нас изложба станаха причина за това в близко бъдеще 
тя да отпътува и за Северночешката научна библиотека 
в гр. Усти над Лабем, където ще може да бъде посетена от 
11.1.2012 до 14.2.2012 г.

***

В заключение ще си позволя да благодаря на всички, 
които помогнаха за подготовката и реализацията на 
изложбата – не само на членовете на организационния 
комитет, но и на всички научни сътрудници и служители 
от Института за чешки език. Дължим изключителна 
благодарност и на директора на Института доц. Карел 
Олива, който подкрепи инициативата. Благодарност за 
проявената отзивчивост трябва да бъде изказана и на 
директора на Националната библиотека на ЧР инж. Томаш 
Бем, както и на служителките в библиотеката, които 
чрез предоставените им от нас документи отразиха 
по възможно най-достойния начин нашата дейност. 
Признателните сме също така на г-н Иржи Новотни от  
Координационния център при АН на ЧР, на г-жа Михала 
Сошкова от Моравската областна библиотека в гр. Бърно 
и на д-р Мирослав Бинтер от Северночешката научна 
библиотека в гр. Усти над Лабем.

Превод от чешки Божана Нишева
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Радост Железарова

A. Cibulka et al. O češtině. 
Praha: Česká televize, 2007, 
198 s.
A. Cibulka et al. O češtině 2. 
Praha: Česká televize, 2008, 
195 s.
 

Едно от най-атрактивните 
издания на Института за 
чешки език e осъществената 
съвместно с Чешката 
телевизия поредица 
O ČEŠTINĚ. Автори на 
първата книга от тази 
поредица са Петър Вибирал, 
Ян Доубрава, Луцие Илкова, 
Олга Мартинцова, Хана 
Мжоуркова, Карел Олива, 
Маркета Правдова, 
Ивана Свободова, Камила 
Смейкалова, Ян Таборски, 
Людмила Ухлиржова, Алеш 
Цибулка, Анна Черна, 
Светла Чмейркова и 
Йозеф Шимандъл, а на 

втората – Ян Доубрава, 
Хана Мжоуркова, Маркета 
Правдова, Камила 
Смейкалова, Людмила 
Ухлиржова, Милан Харвалик, 
Барбора Хошкова, Алеш 
Цибулка и Анна Черна1.
Всяка от книгите 
представлява отпечатан 
вариант на 20 предавания на 
седмичната телевизионна 
рубрика O češtině. Поради 
високия зрителски интерес 
научните работници 
от Института за 
чешки език и техните 
колеги от Чешката 
телевизия са разширили и 
допълнили вече излъчените 
предавания, тъй като в 
15-те минути са включени 
1 През 2010 година излезе и 

третата книга от поредицата 
O češtině 3, чиито автори 
са Жанета Дворжакова, Ян 
Доубрава, Яна Климова, Барбора 
Носалова, Маркета Правдова, 
Камила Смейкалова, Людмила 
Ухлиржова, Милан Харвалик, 
Алеш Цибулка, Анна Черна, Павел 
Щепан. – Бел. съст.
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За чешкия език – по нов и 
оригинален начин
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само избрани части от 
подготвените материали, 
посветени на богатството и 
разнообразието на чешкия език.
 Всяка от 20-те глави на 
първата книга от поредицата 
е запазила първоначалната 
вътрешна структура на 
съответното предаване. 
Първата и основна част на 
всяка от главите има своя 
тема, свързана с чешкия 
език, във втората част с 
помощта на забавни комикси 
читателите се запознават с 
някои думи и изрази от т.нар. 
професионален чешки език, т.е. 
с особеностите на езиковите 
(най-вече лексикалните) изразни 
средства на представители от 
различни професии. В третата 
част на всяка глава авторите 
от Института за чешки 
език отговарят на най-често 
задаваните въпроси. На финала 
на всяка глава е отпечатан и 
кратък разговор с известна 
личност за отношението є 
към съвременния чешки език. 
Отговорите на въпросите, 
които не са намерили място в 
изданието, могат да се намерят 
на страницата на Института 

за чешки език (http://www.ujc.
cas.cz), както и на страницата 
на Езикови справки (http://
www.jazykovaporadna.cz), 
която винаги е била активно 
посещавана от гражданите.
Първата книга от поредицата 
интригува читателите още с 
началната тема за развитието 
и използването на думата 
Česko като наименование на 
чешката държава, която все 
още предизвиква емоции в 
страната. Конкретната дума 
има редица горещи застъпници 
и противници и макар че 
дискусиите около нея отдавна 
вече не са толкова страстни, 
каквито бяха през 90-те години 
на ХХ в., според авторите 
все още не са стихнали, а по-
скоро са под повърхността на 
ежедневните грижи. 
Други интересни теми 
са: Езикът на жените или 
Феминистична лингвистика; 
Чешкият в мобилните 
телефони, Новите думи в 
езика; Езикът на младите; 
Учтивостта в разговор; 
Речта на мъжете и на 
жените; Каламбурите и др. 
Също толкова атрактивно 



 166

са разработени и по-
традиционните части от 
граматиката, изучавани още в 
училище: правопис, звателни 
форми, колебание в дублетните 
форми при склонение на 
имената, неправилни глаголи 
и тяхното спрежение, числа 
и числителни, „капризните” 
причастия, прилагателните в 
географските имена и др.
Към кратките комикси, за 
които вече стана дума, са 
включени някои от най-
характерните изразни 
средства в сленга на 
представители на отделни 
професии (чешкият език на 
телевизионните новинари, 
на радиожурналистите и 
водещите, на специалистите 
по маркетинг, на работещите с 
база данни и мобилни мрежи, на 
служителите от кадастралния 
и земемерен институт, на 
сервитьорите, на графиците, 
психиатрите, писателите, 
администраторите и 
чиновниците, на фотографите, 
на застрахователните агенти и 
на охранителите; застъпени са 
военният и затворническият 
сленг, театралният сленг, дори 

и сленгът от вестникарските 
редакции през 50-те години 
на ХХ в.). Тези кратки 
езикови комикси са прекрасна 
илюстрация за развитието на 
езика, като в тях откриваме 
всички типични прояви 
на съвременния разговорен 
чешки – универбизация, 
вулгаризация, елементи от 
професионалния сленг. Някъде 
професионалният жаргон е 
дублиран с „превод” за по-
голяма яснота за читателите, 
напр. Tak fajn, sbal sbíječku a železo 
a přines to sem. (Výborně, připrav 
mi sem fotoaparát a objektivy.). 
От примера може да се 
разбере, че на „фотоапарата” 
и „обективите” фотографите 
казват sbíječkа и železo, докато 
за сравнение с българския 
професионален фотографски 
сленг, участниците в разговора 
ще използват една от двете 
най-реномирани марки 
професионални фотоапарати 
и ‘стъклата’ вм. ‘желязото’ 
(Супер, донеси ми Канона/
Никона и стъклата). Или 
други интересни реплики от 
ежедневието на водещите на 
телевизионните новини: 
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Víš, jak to jde za sebou? – Vím, jsou 
tam dva živáče a předtáčka Bredyho. 
(Vím, jsou tam dva živé vstupy 
a předtočený příspěvek redaktora 
Romana Bradáče.).
Втората книга от поредицата 
продължава традицията и 
спазва модела на предходната. 
Темите стават все по-
атрактивни и всички са 
актуални за съвремеността, 
например: Проблеми със 
собствените имена; Промяна 
в значението на думите и 
словосъчетанията; Как да 
се оправим в лабиринта от 
заглавия; Религиозни изрази и 
езикови табута; Накратко за 
съкращенията; „Майчините 
френски гости” и „бащините 
пражки колежки” или за 
кошмарните прилагателни; 
Какво не знаете за полета на 
Икар, за стрелата на Амур и 
стиховете на Сафо; Писането 
на главни букви в названията 
на официалните празници; 
Знаете ли къде живеете? или 
Как да пишем названията на 
улиците? Словоредът – лесен 
или объркващ и т.н. 
Продължава и рубриката 
с комиксите и кратките 

диалози и извадки от речта 
на представители на „шарен” 
калейдоскоп от професии 
(чешкият език на балетистите 
и на архитектите, на 
съдиите и на познавачите 
на вино, на футболистите 
и на джазмените, на 
майсторите готвачи и на 
академичните художници, на 
кино- и видеооператорите, 
на фризьорите и на 
електротехниците, на 
пожарникарите и на 
лесничеите, на лекарите и на 
учениците, на оптиците и на 
часовникарите, на графолозите 
и на метеоролозите). 
Пъстротата им показва 
стремежа на авторите да 
обърнат внимание върху езика 
от всичките възможни гледни 
точки, като несъмнено така 
ще привлекат много повече 
читатели, ще предизвикат 
повече лично отношение 
към родния език сред 
сънародниците си от всички 
области на живота, ще ги 
насочат към по-нататъшни 
дискусии.  
Не са пропуснати и езиковите 
съвети, както и интервютата 
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с известни личности от 
областта на науката, 
културата и всички видове 
изкуства. 
Поредицата O češtině няма 
претенции за класически 
учебник по чешки език или 
за скучен справочник по 
граматика и не дава указания 
къде да се пише i или y, нито 
пък как се скланят чуждите 
думи. Тя следва целите на 
едноименното телевизионно 
предаване и увлекателно, с 
чувство за хумор, предлага 
интересна и полезна езикова 
информация, обяснява защо 
дадено явление е такова, а не 
е друго, въвежда читателите 
в тайните на чешкия език, 
запознава и омагьосва с 
красотата и богатството на 
родната реч. 
Накрая, размишлявайки 
върху чешкия език, българския 
език, книгата O češtině, 
проблемите на българския 
език и т.н., спонтанно ми 
хрумна идеята, че вместо 
всички онези чужди (в 
повечето случаи американски) 
телевизионни проекти и 
формати да запълват живота 

и свободното време на 
повечето българи, някоя от 
многото ни телевизии (а защо 
не и националната?) би могла да 
почерпи нещо  и от опита на 
чешката. Хрумна ми още, че и 
ние, езиковедите, също бихме 
могли да възпитаваме любов 
към езика не само у студентите 
си, а да се обърнем към по-
широката общественост, да 
бъдем по-активни в битката 
за отстояването на родния ни 
език, както това са направили 
колегите от Института 
за чешки език. С това бих 
искала да се присъединя към 
поздравленията за юбилея им 
и да им пожелая здраве и още 
много и нови творчески идеи и 
вдъхновение!       
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Съпи бохемисти и 
бохемоклубисти,

както мнозина от вас вече 
знаят, през 2011 г. Бохемия 
клуб издаде и в книжно тяло 
познатия на мнозина от вас 
като електронно помагало 
Кратък чешко-български речник 
на некнижовната лексика на 
многоуважавания основател и 
пръв председател на Бохемия 
клуб доц. Янко Бъчваров и 
колектив, включващ около 
30 души негови студенти. 
Както работата върху 
създаването на речника, така и 
неговите издания и премиери 
се оказаха продължителни и, 
в общия случай, най-малкото 
двустепенни. Създаването 
на речника е процес от 
последните 10-15 години, 
публикуването му – първо 
електронно, а впоследствие 
и класическо печатно, а 
премиерите – две в България 
и една в Прага. За честта на 
пловдивските колеги трябва 
да кажем, че хронологически 
първата премиера се състоя в 
Пловдив на 11.V.2011 г., когато 
речникът беше представен 

заедно с поредния брой на 
списание „Славянски диалози” 
и затова имаше изразителен 
Маховски нюанс. Изобщо, 
благодарение на доц. Жоржета 
Чолакова подобен привкус 
често се развихря в правеното 
от пловдивските бохемисти 
и радва далеч не само 
пловдивчани. Изключително 
приятна беше и намесата на 
издателство „Жанет 45”, 
издател на Диалозите, което 
отпусна специално служебната 
си кола, за да могат гостите 
от София (доц. Я. Бъчаров, доц. 
М. Младенова, доц. В. Гешев и 
д-р Д. Григоров) да пътуват 
комфортно и да участват 
пълноценно в тази емоционална 
премиера. Вторият етап 
на българската премиера 
се състоя на 26.V.2011 г. в 
Чешкия център в София и 
също беше много емоционален, 
въпреки отсъствието на 
Маховския мотив. Третият 
етап – в Прага – се състоя 
на 14.ІХ.2011 г. в Българския 
културен институт, където 
обаче имаше по-делови 
научно-приложен характер 
като обособена част от 
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конференцията на тема Как 
общуваме в езика. В това 
трето представяне участваха 
д-р Людмила Ухлиржова, д-р 
Добромир Григоров и доц. 
Маргарита Младенова. Тук 
ви предлагаме текстовете, 
с които речникът беше 
представен в София и Пловдив 
от автора доц. Я. Бъчваров и 
уредника на изданието доц. М. 
Младенова.

Маргарита Младенова

VŠECHNO JE 
JINAK. ВСИЧКО Е 
ДРУГОЯЧЕ
Равносметката на 
един бохемист

Янко Бъчваров

Един равин умирал.
Един много стар равин, много 
мъдър равин умирал.
Семейството му, съседите 
му, всички се били събрали в 
малката стаичка, където имало 
легло, в което един много стар 
и много мъдър равин умирал.
Всички се молели и били много 
тъжни.
И когато в стаичката 
настъпила тишина и се чуло 
затрудненото дишане на 
стария, мъдър равин, помолили 
го да им каже, преди да умре, 
най-мъдрото познание в своя 
живот.
− Не отнасяй своята мъдрост 
със себе си − молили го те, 
− ние, евреите от гетото, 
ще имаме нужда от твоята 
мъдрост, твоите знания, 
твоята преценка, твоя съвет.
А равинът, старият мъж, 
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сякаш не ги чувал.
Той лежал по гръб с глава, 
потънала във възглавницата, 
с притворени очи под 
натежалите клепачи, и дишал 
тежко.
Дошли старейшините на 
еврейската общност, дошли 
други равини и тихо се молели. 
И когато в стаята, пълна с 
натъжени хора, настъпила 
тишина, отново го попитали.
И отново напразно.
Отговор не последвал.
Валял сняг, в гетото царяла 
тишина и се зазорявало.
Пристигнала една шейна и 
докарала най-големия син на 
равина. Направили му път 
да мине, за да се приближи до 
смъртния одър на своя стар 
баща.
Синът коленичил и рекъл:
− Папалебен, това съм аз, 
твоят най-голям син, равин. 
Дойдох да те помоля да не 
отнасяш мъдростта си от 
този свят. Ние, евреите, 
имаме нужда от нея. И 
още дълго ще имаме нужда. 
Папалебен, не ни оставяй 
безпомощни тук. Кажи ни коя 
е най-голямата мъдрост, която 

си прозрял в живота. Молим 
те за това.
Старият човек отворил очи 
и с последни сили се надигнал в 
леглото.
И казал:
− Всичко е другояче. Všechno je 
jinak.
(Тази стара еврейска притча е 
преразказана на чешки от Ян 
Верих; грапавият превод е мой.)


Не, не искам тази история 
да ви прозвучи като вайкане 
(„Каква я мислехме, каква 
стана!”). И все пак…
В какво време живеем! Аз, 
който съм израсъл в строго 
патриархален род с много 
роднини − безброй лели, вуйни, 
чичовци и вуйчовци, с чиито 
семейства се събирахме на 
всякакви семейни и религиозни 
празници, с чиито деца се 
надпреварвахме по Заговезни 
да ламкаме, а по Коледа − да 
сурвакаме по-възрастните, 
аз виждам все по-рядко 
многобройните си братовчеди 
в Пловдив, Бургас, Варна, 
дори в София, и зная за тях 
все по-малко, отколкото за 
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роднините си в Лос Анжелос! 
А и за тях зная все по-малко, 
отколкото за всички вас, 
моите колеги, сегашни и 
някогашни студенти. За 
разлика от роднинските деца 
вие израснахте и съзряхте 
или съзрявате пред очите ми; 
моят живот премина сред вас. 
Затова и без кръвна връзка в 
много отношения вие сте за 
мене моето семейство. Сред 
вас аз се чувствам като сред 
свои, с вас мога да споделя и 
да си призная (почти) всичко; 
мога, ако е нужно, да отправя 
към вас упрек, но и от вас 
винаги ще приема критика, ще 
изслушам с внимание оценка за 
постъпките си. Затова тази 
вечер ще си позволя да споделя с 
вас някои свои съкровени мисли 
и вълнения.


Všechno je jinak… 
В началото, когато започнах да 
преподавам, аз си въобразявах, 
че само от мен зависи дали 
студентите ще овладеят 
трудния чешки език. С 
годините разбрах, че колкото 
и да се старая, ако на някой 

студент не му се учи, нищо 
не може да се направи; и 
обратно, когато студентите 
са сериозни и амбициозни, те 
се справят успешно, бързо 
напредват и скоро проговарят, 
макар в началото с грешки. 
Všechno je jinak…

В първите си асистентски 
години лековерно си 
представях, че между мене 
и студентите няма голяма 
разлика и не е необходимо 
между нас да има дистанция. 
Мина време, възрастовата 
разлика от двете страни на 
катедрата се увеличаваше, 
докато постепенно осъзнах, 
че колкото и да е важно да 
познавам своите студенти, 
качествата и слабостите им, 
да градя между тях и себе си 
отношения на доверие, още 
по-важно е да ги науча, че всяка 
жаба трябва да си знае гьола, − 
максима, която ще им е много 
полезна в живота. Všechno je 
jinak…

Преди да натрупам 
преподавателски опит, аз се 
самонавивах колко добре владея 
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чешкия език и че едва ли има 
нещо, за което да ме попитат, 
а аз да не го знам. Много скоро 
обаче се убедих колко полезно е 
да ме хванат на тясно и да съм 
принуден да призная, че не знам; 
че ще проверя и следващият 
път ще им отговоря. Така не 
само аз, но и студентите имаха 
възможност да проумеят, че в 
овладяването на чуждия език 
има начало, но никога няма 
край, и че никой не знае всичко. 
Všechno je jinak…

Като млад бях много строг 
със студентите. С годините 
осъзнах, че взискателността 
е важна, но не по-маловажно е 
да подхождаш диференцирано 
според случая, да насърчиш, 
когато се налага, някого, да 
проявиш снизходителност в 
критичен за него момент − и 
той никога няма да забрави 
това. Všechno je jinak…

Докато аз самият се учех как 
да уча другите, разбрах, че (за 
разлика от литературата) 
езикът и особено граматиката 
се усвояват по-безболезнено, 
ако многобройните правила 

и досадните изключения се 
редуват с шеги, анекдоти 
и весели истории. Да, но 
когато си почти на една и 
съща възраст със студентите, 
вие имате еднакви ценности, 
смеете се на едни и същи 
неща, трябва ви малко, за да 
се развеселите. След десетина 
години вече нищо не е същото; 
усещаш как започваш да се 
повтаряш, вицовете ти са 
брадати, шегите − безсолни, а 
хуморът ти − изветрял. Вече 
се смеете на различни неща. 
Všechno je jinak…

Откакто преподавам, винаги 
ме е вълнувала съдбата на 
нашите студенти след 
завършването им. Никога 
не ми е било безразлично 
дали са намерили приложение 
знанията им по чешки език 
и чешка литература, или 
поне общославистичната 
им подготовка. След като 
пет години сме ги тормозили 
да усвоят определени 
бохемистични или славистични 
знания, винаги е жалко тази 
тяхна придобита квалификация 
да остане неоползотворена. 
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Мнозина дипломирани 
бохемисти намират работа в 
държавния апарат и публичния 
сектор, в обществените 
и частните медии, като 
сътрудници в различни 
културни институции, 
чуждестранни фирми и 
международни организации. 
Работят също като преводачи, 
редактори, кореспонденти, 
журналисти. 
Има обаче една внушителна 
група от нашите бивши 
студенти, които прилагат 
и развиват по-тясната или 
по-широката си филологическа 
подготовка по най-добрия 
начин − в университети и 
висши училища, както и в 
различни научни институти 
на Българската академия на 
науките − като преподаватели 
или като научни сътрудници. 
Над 40 души от всички 
студенти, на които съм 
преподавал в София и Пловдив, 
вече са защитили дисертации, 
а 20 са се хабилитирали 
като доценти или старши 
научни сътрудници. Други 
30 са станали редовни или 
хонорувани преподаватели, 

а още 25има са били или в 
момента са докторанти или 
специализанти в България 
или в чужбина. Наши 
възпитаници работят в 
Института за чешки език в 
Прага, Карловия университет, 
университетите в Бърно, 
Пардубице,  Пълзен, Усти над 
Лабем, Ческе Будейовице. 
Но не всички са избрали този 
път в живота. Немалко наши 
абсолвенти са се пръснали 
из широкия свят − извън 
Чехия някои са се озовали 
в Амстердам, Братислава, 
Брюксел, Варшава, Виена, 
Лондон, Лос Анжелос, Ню 
Йорк, Рим, Хелзинки, дори в 
Латинска Америка. Измежду 
тях има и много успели, и не чак 
дотам. Но пътят на всички е 
започнал от аудиториите на 
Софийския, Пловдивския или 
Югозападния университет, 
от първите уроци по чешки 
език, от непосилната борба 
с дългите гласни, с правописа 
на меко и твърдо и. Да 
наблюдаваш как един млад 
човек пред очите ти (и с 
твоя помощ) се изгражда като 
специалист и тръгва по пътя 
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на науката и преподаването 
− това наистина е вълнуващо. 
А като си помисля за шанса да 
виждам как онези, които преди 
време съм научил на азбуката, 
с годините съзряват, стъпват 
на краката си, догонват ме и ме 
задминават, това ме изпълва с 
истинска радост. Všechno je 
jinak…

Когато постъпих на работа 
в университета, наивно си 
представях, че ще напиша 
капитални трудове, с които 
ще обогатя славистиката. 
Оказа се обаче, че všechno je 
jinak, че повече ме бива да 
преподавам и да редактирам 
научните изследвания и 
преводите на колегите си. 
Затова с времето така и не 
усетих как за четирийсет 
години са се натрупали повече 
от четирийсет научни и 
преводни книги, излезли под 
моя редакция, както и хиляди 
изредактирани страници, 
предложени за публикуване в 
списанията Съпоставително 
езикознание, Češtinář, Homo 
bohemicus, в Голяма и Малка чешка 
библиотека. А моите собствени 

публикации, доколкото ми 
оставаше време за тях, бяха 
ориентирани предимно към 
нуждите на преподавателската 
работа, иначе казано, главно 
към приложните аспекти 
на съпоставителното 
езикознание − чуждоезиковото 
обучение, междуезиковата 
транскрипция, теорията 
и особено практиката на 
превода, езиковата култура, 
историята на славистиката. 
Не оставих трудове, които 
масово ще се цитират заради 
впечатляващите им научни 
качества и дълбоките им 
теоретични прозрения, но поне 
написах и съставих помагала и 
справочници, които масово ще 
се използват и дълги години ще 
служат на практиката.
Затова пък можах да изпитам 
искрена радост и неподправена 
гордост от постиженията 
на моите състуденти, колеги, 
студенти и приятели, на вече 
немалко по-млади автори с 
големи способности, силна 
амбиция и ясно откроена цел. 
Признателен съм на съдбата, 
която ми отреди ролята и 
привилегията да бъда техен 
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събеседник, съветник, често 
пръв читател и критик 
на трудовете им. И днес, 
когато сме свидетели на 
небивал разцвет в българската 
бохемистика и славистика, 
аз съм истински щастлив. 
Všechno je jinak…


Търкалят се годините, 
търкалят се… Оказва се, че май 
нищо не е такова, каквото 
мислех, че ще бъде.
… И все по-често, късно 
нощем, сякаш от дълбините 
на времето чувам как майка 
ми, баща ми, брат ми, моите 
учители, преподавателите ми 
от университета ме викат 
и ме предупреждават: „Янко, 
внимавай, пази си здравето, 
спазвай режим, храни се 
редовно, не стой буден до 
късно, не пуши, не пуши, не 
се поддавай на изкушенията, 
не си пилей времето, залягай 
над книгите, бъди почтен с 
колегите си, не бъди толкова 
строг със студентите…”
Аз се обръщам да им се усмихна 
и да им отговоря, но те са 
само сенки от миналото, сенки, 

които все повече избледняват, 
гласовете им заглъхват и 
утихват… Оглеждам се, 
ослушвам се − около мен няма 
никой, не се чува нищо. Všechno 
je jinak.


„Jakož miloval mne Otec, tak i 
já miloval jsem vás: zůstaňtež v 
milování mém.“
„Както Отецът възлюби мене, и 
аз възлюбих вас; пребъдете в моята 
любов.”

Евангелие от Йоана 15:9
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Какво 
представлява 
Краткият чешко-
български речник 
на некнижовната 
лексика

Маргарита Младенова

За мнозина от студентите 
бохемисти от горните курсове 
на специалността Славянска 
филология този въпрос вече има 
отговор – повечето от тях са 
го ползвали в електронния му 
вид, достъпен от страниците 
на Факултета по славянски 
филологии. Непознати думи, 
които са ги смутили в 
подготовката на преводите 
за изпит по практически 
чешки език, или поне част 
от тях, вероятно са били 
открити благодарение на 
този речник още за миналата 
юнска сесия през 2010 г. Сега 
пред нас е книжната му форма. 
В сравнение с електронната 
за професионалиста тя има 
едно голямо предимство – 

може да бъде прелиствана, 
разглеждана и оценявана не само 
с оглед на конкретна търсена 
дума, но и като цялостна 
концепция, състав на словника 
и адекватност на българските 
еквиваленти. Затова искам 
да се спра на някои от онези 
негови страни, които са 
интересни именно от тази 
гледна точка.
На първо място искам да 
изтъкна немаловажното 
обстоятелство, че това 
е първият опит чешката 
некнижовна лексика да се 
разгледа малко по-системно и 
за всяка включена дума да се 
намери български еквивалент. 
Нека подчертаем скромно, 
че такъв опит досега не е 
правен нито с български, нито 
с другоезични еквиваленти, 
както е посочено в предговора 
на речника. Подборът на 
думите за чешкия словник 
е извършен на базата на два 
публикувани в книжна форма 
списъка на чешки некнижовни 
думи, отнасяни към т. нар. 
obecná čeština – в книгите на 
Ч. Таунсенд и на П. Сгал и И. 
Хронек. Полученият от тях 
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изходен корпус е неколкократно 
разширен въз основа на широки 
консултации с повече от 
30 специалисти в областта 
на чешкия език от Чехия и 
България. В окончателния вид 
на речника след всяка заглавна 
дума или неин вариант (ако 
са повече) с инициал е посочен 
източникът, от който е 
почерпана съответната дума. 
Онези от тях, които не са 
почерпани от книга, а „от 
славянската реч”, както е казал 
старобългарският книжовник, 
са означени със съкращението 
JP (jiný pramen). Както 
споменах, повечето от тези 
консултанти работят в чешки 
и български висши училища 
и академични институти. 
Основният критерий при 
подбора на чешкия материал е 
експресивността на чешките 
думи, т.е. принадлежността 
им към онази част от 
говоримия език, която 
най-често и с най-голяма 
сигурност отграничаваме от 
неутралните и книжовните 
средства за изразяване. 
Неизяснеността на въпроса 
за взаимоотношенията между 

онази форма на съществуване 
на чешкия език, която наричаме 
obecná čeština/běžně mluvená 
čeština, и останалите форми 
на съществуване на чешкия 
национален език (регионалните 
диалекти и интердиалекти, 
професионалния и младежкия 
жаргон), е причина да не 
се търси разграничение 
по отношение на тях. 
Това определя и избора 
на негативния термин в 
заглавието – некнижовна е 
лексиката, която не спада към 
книжовния език. Обективно 
разфокусираното отношение 
към останалите прослойки 
в пирамидата на чешкия  
национален език си остава 
такова и за авторите на 
представяния тук речник.
Още една особеност на този 
голям Кратък речник (съдържащ 
около 4100 заглавни чешки 
думи и изрази), която също 
го прави по своему уникален, 
е балансът между просто 
експресивните и грубите, дори 
ругателни речникови единици. 
Досегашната лексикографска 
практика и в Чехия, и в 
България тръгва от една 
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целомъдрена свенливост през 
ХІХ в., която се преструва, 
че думи, свързани с телесната 
долница и със словесната 
агресия, почти няма; тази 
свенливост трае докъм 
средата на ХХ в. Към края 
на века Патрик Оуржедник 
почти успя да шокира чешката 
общественост с двете издания 
на своя Šmírbuch jazyka českého, 
събрал всичко, което може 
да се срещне в преводната 
литература на чешки език като 
еквивалент на жаргонните и 
арготични изрази, характерни 
най-вече за англоезичната 
(британска и американска) 
и френската художествена 
проза. В предлагания на вашето 
внимание речник наистина 
могат да се срещнат думи, 
които повечето от нас не 
са виждали в писмен вид, 
защото те обикновено се 
употребяват в устните форми 
на езика, а от някои от тях 
дори хартията „се срамува”. 
Впрочем част от тях са 
представени като фонетични 
и правописни дублети, защото 
именно поради тази причина 
нямат нормиран правопис и 

произношение в съответния 
език. Но тук целта на 
авторите не е била да съберат 
на едно място грубите и 
нецензурните думи от двата 
езика, а да представят на 
младите и по-малко младите 
български бохемисти онази 
част от чешкия речников 
фонд, с която неизбежно ще 
се сблъскат в чешка езикова 
среда. Непознаването на този 
речников фонд може да ги 
постави в глупавото положение 
да благодарят за това, че някой 
ги е нагрубил.
Известно е, че некнижовната 
лексика, именно защото 
не е официално нормирана 
и закрепена в писмената 
форма на езика, е твърде 
подвижна и изменчива. 
Способността на една дума 
да изразява емоции се изхабява 
много по-бързо, отколкото 
неутралното информативно 
назоваване на обекти от 
действителността. Затова 
жаргонът на всяко поколение 
изразително се отличава 
от  този на предходното 
и следващото. Тъй като 
Краткият чешко-български речник 
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на некнижовната лексика трябва 
да запознава българските 
бохемисти – студенти и 
преводачи – с некнижовните 
думи, на които могат да се 
натъкнат не само на улицата, 
но и в художествената 
литература от последния 
век и половина, включени 
са думи от речниковия 
запас на всички поколения, 
с които могат да влязат в 
контакт – от най-старото 
до най-младото. Стремежът 
е бил не да се постигне строга 
хронологизация  на говоримия 
чешки език от определено 
десетилетие или две 
десетилетия, а да се представи 
максимално количество от 
чешките некнижовни думи. 
Същото може да се каже и 
за българските еквиваленти 
– те са подбирани на първо 
място с търсене на  диалектна 
неутралност и на второ 
място – с оглед на максимално 
широк времеви диапазон, в 
който могат да се срещнат 
в българското общество. В 
резултат дори в рамките на 
авторския колектив може 
да се каже, че има български 

преводни еквиваленти на 
чешките думи от словника, 
които са останали неизвестни 
за част от представителите 
на другите поколения от 
носителите на българския език. 
В окончателния вид на речника 
чешките заглавни думи и 
техните експресивни български 
съответствия са представени 
с получер шрифт, като и в 
чешката, и в българската 
част на речниковата статия 
са посочени и книжовни 
съответствия от всеки от 
езиците – със светъл шрифт и 
в края на съответната част 
от статията. Само един 
пример: 
blb (JP), blbec (SH), blboun (JP) 
tupý, omezený člověk абдал, 
ахмак, балама, баламурник, 
балък, бахалюлю, галош, 
галфон, глупендер, гьон, 
дебил, дръвник, дъската му 
хлопа, загубеняк, кретен, 
кухчо, ливада, празноглавец, 
пън, серсем, скудоумник, 
смотаняк, тапир, тиквеник, 
тулуп, тъпак, тъпанар, 
тъпунгер, хахо, чвор, 
чукундур, шаран, глупак.
Често неутрални думи от 
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чешкия език имат експресивна 
некнижовна употреба само 
с едно от значенията си, 
обикновено метафорично или 
преносно, което единствено 
е обект на нашия речник, 
останалите неутрални 
значения не са включени в него, 
напр.:
škatule (JP) starší, nehezká 
žena бостанско плашило, 
вампир, годзила, джофра, 
дърта вещица, грозотия, 
кикимора, кощрамба, 
крокодил, плашило, скочубра, 
скубла, скумрия, стара чанта, 
урунгел, чума, некрасива 
възрастна жена.
Въпреки широкия времеви 
хоризонт трябва да 
подчертаем, че българският 
език не винаги предлага 
експресивен еквивалент на 
чешката експресивна лексика. 
Затова в немалко случаи 
българският еквивалент е 
представен само от книжовна 
дума или израз:

 bankáč (JP) bankomat 
банкомат

 papiňák (JP) tlakový 
hrnec тенджера под 
налягане

 piánko (JP) potichu 
тихичко, тихо

Колкото и да изглежда 
неочаквано, срещат се 
и обратните случаи – 
българските еквиваленти са 
само експресивни, трудно може 
да се намери неекспресивно 
съответствие:

 balada (JP) pohoda гот, 
густо, кеф, рахат

 brundibár (JP) nevlídný 
člověk борсук, 
мърморко, темерут

Както се вижда, 
разнообразието е голямо, така 
както е голямо разминаването 
между езиците, засягащо в 
най-голяма степен именно 
експресивната лексика – дори 
сред носителите на един 
и същи език е трудно да 
се намерят хора с еднакви 
вкусове за отделните думи. 
Понякога новите попадения 
будят неудържим спонтанен 
смях – със звуковия си състав, 
с необичайните асоциации, 
които създават, или дори с 
начина, по който някой ги е 
казал. Във всеки случай едно е 
сигурно – в този речник всеки 
ползвател, независимо дали е 
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българин или чех, може да си 
намери думи, които за първи 
път ще види написани, както 
и думи от другия език, които 
никога не е чувал. В края на 
краищата нали това е целта на 
речниците – да ни запознаят с 
неизвестните думи.
Още много може да се каже 
за речника и неговите 
особености. Аз обаче искам 
да подчертая едно – той е 
уникален може би не толкова с 
това, което съдържа, колкото 
с факта, че е дело на доц. Янко 
Бъчваров и около 30 негови 
студенти, на които той 
е преподавал некнижовния 
чешки език в рамките на своя 
спецкурс в течение на повече 
от 10 години. Този факт има 
значение сам по себе си, защото 
свидетелства за необичайна 
смелост – не само да се започне 
една във всяко отношение 
пионерска работа, но и да се 
извърши в сътрудничество с 
млади и неопитни, но за сметка 
на това ентусиазирани млади 
колеги, които по този начин 
„на живо” да се запознаят 
не само с методиката, но 
и с мъките и радостите на 

лексикографската работа. 
Затова специално искам да 
поздравя и главния „виновник” 
за появата на речника, и всички 
негови десни и леви ръце и 
крака, с чиято помощ делото 
беше доведено до успешен 
край за радост и удобство 
на цялата бохемистична 
общност. На добър час и на 
речника, и на неговите автори! 
И в заключение искам да добавя, 
че работата върху този речник 
не е завършена – в електронния 
си вид той ще продължи да 
се усъвършенства. Затова ще 
завърша с един известен цитат 
от Х в. – от сказанието За 
буквите на Черноризец Храбър: 
„Защото е по-лесно по-късно 
да се поправи, отколкото 
първоначално да се създаде”. 
И така, нека да продължим 
да поправяме, първото вече е 
сътворено!
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