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Анотация 

Лекционният курс дава основни теоретични знания в областта на 

терминознанието, свързани със спецификата на термина като езиков знак и с най -

важните му особености. Сред включените теми са и важни проблеми на 

терминологията, свързани с терминообразуването, морфологичните, семантичните и 

други техники за възникване на термините, мотивираността на термините, проявите на 

системност и вариантност при тях. Специално внимание се отделя на извънредно 

актуалния проблем за заемането на термините, като този проблем се разглежда с оглед 

и на взаимодействието между тенденциите към интернационализация и към запазване 

на националната специфика на българския език. Застъпени са и теми с приложна 

насоченост, свързани с терминографията и с практическата терминологична дейност по 

стандартизация и хармонизация на терминологиите. Предложенията курс се основава 

на най-новите схващания в българската терминологична наука, разработени от чл.-кор. 

д.ф.н. М. Попова. 

 

Учебна програма  

1. Представата за термина.Терминът като знак на естествен език. Терминът като знак на 

изкуствен език. Понятието за термина – дефиниции. 



2. Състав, структура и езикови особености на термина. Съдържание и лексикално 

значение на термина. Форма на термина. Термин и терминоелемент. Изисквания към 

термина. Идеален термин и реален термин. 

3. Терминообразуване и терминологична номинация. Етапи в терминообразуването. 

Терминологичната номинация като частен случай на езиковата номинация. Смислова и 

условна номинация. 

4. Семантични техники за терминологична номинация – метафора и метонимия. 

5. Морфологични и синтактични техники за терминологична номинация – афиксация, 

композиция, формалносинтактично съчетаване. Универбизация и синтактико-

семантична кондензация. 

6. Езикова мотивираност на термина. Видове езикова мотивираност. 

7. Заемане на термини. Видове заемане. Адаптация и интеграция на заетите термини. 

Заемането на термини с оглед на взаимодействието между тенденциите към 

интернационализация и към запазване на националната специфика на българския език.  

8. Системност в терминологията. 

9. Взаимоотношения между терминологична и общоупотребима лексика. 

Терминологизация, детерминологизация и ретерминологизация.  

10. Вариантност в терминологията. Семантична вариантност – полисемия, омонимия. 

Формална вариантност. 

11. Терминография – речници, тезауруси, корпуси, бази с данни.  

12. Стандартизация и хармонизация на терминологичните системи. 
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