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Анотация: 

Курсът има за цел да въведе докторантите в изследването на неологизационните процеси в 

българската лексика в периода след 1989 г. Докторантите ще бъдат запознати с теоретичните 

основи на неологията, с основните пътища и начини за обогатяване на българската лексика в 

края на 20. и началото на 21 в., с типологията на неологизмите, както и с действието на най-

важните тенденции в развитието на лексиката в този период. Особено внимание се обръща на 

интернационализационните процеси в лексиката. Неологизацията се разглежда и в 

когнитивен аспект, като се проследяват основните концепти и концептуални сфери, отразени в 

новата лексика. Обсъждат се и проблеми, свързани с лексикографската регистрация на 

неологизмите, като се представят постиженията на българската неография в периода след 

2000 г. Предвижда се и провеждането на практикум, по време на който докторантите ще 

бъдат запознати със съвременните методи за откриване и извличане на неологизми въз 

основа на електронни корпуси и ще придобият умения за работа с корпуси с цел изследване 

на контекстуалното поведение на неологизмите. 

Annotation: 

The PhD course objective is to introduce students to the research into the changes in the post-1989 
lexis. The course has been designed to offer an insight into 

 the theoretical foundations of neology; 
 the main methods of Bulgarian lexis growth at the end of 20th and the turn of 21st century; 



 the typology of neologisms; 
 as well as the major lexis development tendencies of the period. 

Special attention will be paid to the process of the internationalization of the lexis. Neologization is 
analysed from a cognitive perspective by tracing the central concepts and conceptual spheres the new 
lexis reflects. The focus of study is also a set of issues related to the lexicographic registration of 
neologisms with a special emphasis on the achievements of Bulgarian neography of the post-2000 
period. The course includes a teaching practicum whose main objective is to familiarize PhD students 
with the contemporary methods of automated identification and extraction of neologisms from 
electronic corpora and to help them acquire the skills necessary for corpora-based research into the 
contextual behaviour of neologisms. 

 

Учебна програма:  

 

1. Теоретични основи на неологията. Определение за неологизъм. Основни лингвистични 

теории за същността на неологизмите. Критерии за разграничаване на неологизмите от 

оказионализмите. Типология на неологизмите. 

2. Основни начини и пътища за обновяване на лексиката в българския език в края на 20. и 

началото на 21 в. 

2.1. Обновяване на лексиката чрез словообразуване. Субстантивни, адективни и глаголни 

словообразувателни неологизми. 

2.2. Обновяване на лексиката чрез заемане от други езици. Типология на новата заета 

лексика. 

2.3. Обновяване на лексиката чрез калкиране. Нови словообразувателни калки. Нови калки 

–  многосъставни единици. Нови семантични калки. 

2.4. Обновяване на лексиката чрез семантична неологизация. 

3. Основни тенденции в новата българска лексика: 

3.1. Тенденция към интернационализация и към национализация. 

3.2. Тенденция към интелектуализация и към демокрация. 

3.3. Принципът за езикова икономия и неговите прояви в новата лексика. 

4. Когнитивни аспекти на неологизацията. Основни концепти и концептуални сфери, 

отразени в новата българска лексика. 

5. Лексикографско описание на неологизмите. 



6. Корпусни методи при идентифициране и извличане на неологизми – състояние и 

перспективи.  

Начин за оценяване: събеседване 
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