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Предложеното изследване представя употребата на 

етноними, топоними и лични имена в английски и български 

медийни текстове. Етнонимите, топонимите и личните имена се 

разглеждат в метонимични и метафорични конструкции и се 

изследват чрез анализ на дискурса, теорията на концептуалната 

метафора и теорията на концептуалната метонимия.  

Атуалността на изследването се отпределя и от факта, че 

собствени имена се откриват в текстове от всички медийни 

жанрове – международни новини, новини на политическа 

тематика, новини, свързани с икономика, култура, спорт, „жълти” 

новини и т.н. 

Дисертационният труд се състои от три основни глави: 

увод, анализ и заключение, библиография и приложение. 

1. Уводът включва: 

Целите и задачите на изследването, свързани със 

сравнение на начините, по които етнонимите, топонимите и 

личните имена се използват в английски  и български медийни 

текстове въз основа на културни, политически и икономически 

фактори; проследяване на метонимичните вериги и метафорите, 

които имат отношение към собствените имена в двата вида 

медийни текстове, както и на случаи, в които се наблюдава 

метафора в метонимията при употребата на етноними, топоними 

и лични имена; също така и разглеждане на начините, по които 

етнонимите, топонимите и личните имена допринасят за 

кохезията и кохерентността на текста. 

Обекта на изследването: корпус от 536 ексцерпирани 

източници – материали от британските и българските медии от 

периода 2009-2016 г. (английските електронни издания на 

„Гардиън“, „Индипендънт“, „Файненшъл Таймс“, „Таймс“, 

„Телеграф“, „Обзървър“, „Сън“, онлайн версии на „БиБиСи”, 

както и някои други интернет източници /221 бр.; българските  

печатни и електронни издания на „Дневник”, „Капитал”, „Труд“, 

„24 часа“, „168 часа“, „Стандарт“, „Телеграф“, „Днес.бг”, 

„Гол.бг”, онлайн версии на БНТ и БТВ и други интернет 

източници /315 бр.). 

Предмета на изследването: етноними, топоними и лични 

имена в английски и български медийни текстове. Анализират се 
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метафорични вериги, метонимии и стереотипи, използвани в 

гореизброените имена. 

Хипотезите, някои от които свързани с очакването за 

етноними, топоними и лични имена да са широко използвани 

както в английските, така и в българските медийни текстове; най-

често срещаната метонимична употреба на топоними и лични 

имена да бъде място вместо институция, събитие, хора, или 

институция вместо хора; равностойно съотношение на 

метафорично използване на лични имена; прякорите също се 

предполага, че ще се появят в двата вида материали, като 

пренебрежителното отношение на журналистите може би ще 

бъде ограничено в британските медии, докато лични имена и 

прякори ще бъдат пространно използвани в спортните новини, и 

в политическите текстове, отнасящи се до вътрешните събития 

(най-вече в българската преса). Очаква се съществителни 

нарицателни имена, образувани от лични имена посредством 

афиксация, да се срещат по-често в българския медиен дискурс, 

особено с отрицателни конотации, както и да има превръщане на 

лични имена в нарицателни и обратно, топоними в прякори и др.    

Методите на изследване, използвани в дисертационния 

труд, са анализ на дискурса, критически анализ на дискурса, 

теориите на концептуалната метафора и метонимия. Според 

Феърклаф (1995) анализът на всеки комуникативен акт се състои 

в анализ на връзката между неговите три измерения – текст, 

дискурсивни практики и социокултурни практики. 

Метономичните вериги с етноними, топоними и лични имена са 

обяснени с теорията за концептуалната метонимия (Барселона / 

2004; Брдар-Шабо, Брдар / 2015). Метафоричната употреба на 

топонимите е обяснена с теорията за концептуалната метафора и 

по-конкретно с метафората ДЪРЖАВАТА КАТО ЧОВЕК. 

В Увода се разглежда и връзката на дискурса с 

концептуалната метафора, която е опорна точна при анализа на 

корпуса. Коментира се ролята на контекста при създаването и 

разбирането на концептуалната метафора и концептуалната 

метонимия. Посочен е механизмът на метонимичните вериги, 

които могат да бъдат концептуални или текстови.  
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Представя се изборът на тип име, лично или фамилно име, 

в комуникацията, както и факторите, които определят този избор 

в медиите. Подчертава се ролята на метонимията при образуване 

на  имената и възможността за преминаване на един клас име в 

друг (лично име се превръща във фамилно и обратно, прякор 

става официално име и обратно, собствено име може да стане 

нарицателно, както и нарицателно име е възможно да се превърне 

в собствено).  

Втора глава представлява анализ на корпуса. В първи 

раздел е разгледана употребата на етнонимите в текстове от 

български и британски медии. Най-често срещаните типове 

метонимия при употребата на етноними са ЕТНОНИМ ВМЕСТО 

КАЧЕСТВО, АСОЦИИРАНО С НЕГО и ПРОИЗХОДА НА 

ПРОДУКТА ВМЕСТО САМИЯ ПРОДУКТ. Наблюдава се и 

взаимодействие между метафора и метонимия. 

Във втори раздел се изследва употребата на топоними в 

медийните текстове. Основните типове метонимия тук са 

МЯСТО ВМЕСТО СЪБИТИЕ, МЯСТО ВМЕСТО 

ИНСТИТУЦИЯ, МЯСТО ВМЕСТО ХОРА и МЯСТО ВМЕСТО 

ОТБОР. Разглеждат се примери за метонимична синонимия и 

метонимична полисемия.  

В трети раздел е представена употребата на лични имена. 

Основните типове метонимия, в които личните имена се срещат, 

са ЧОВЕК ВМЕСТО ИНСТИТУЦИЯ и ЧОВЕК ВМЕСТО 

ОТЛИЧИТЕЛНО КАЧЕСТВО.  

В четвърти раздел се анализират лични имена, както и 

прилики и разлики между употребата им в българските и 

британските медии. 

Пети раздел е посветен на неологизми, образувани от 

собствени имена. Разгледани са основните езикови принципи на 

тяхното формиране – метонимично изместване на значението, 

афиксация и блендинг, както и конотациите, които получават.  

В шести раздел се изследва употребата на прякори в 

английски и български медийни текстове. Проследява се тяхната 

езикова мотивация и ефектът, който се постига при появата им.  

В седми раздел е представена метафоричната употреба 

на имената. Анализът е направен въз основа на комбинацията 
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между метафората ДЪРЖАВАТА КАТО ЧОВЕК (Лейкоф 1990) и 

сценариите СЕМЕЙСТВО и БРАК на Мусолф (2006). При този 

тип метафори държавите са представени като хора, участващи в 

различни лични взаимоотношения – приятели, съпрузи, влюбени 

двойки, развеждащи се съпрузи. Основните модели са 

ПРИЯТЕЛСТВО, РОМАНТИЧНА ВРЪЗКА, СЕМЕЙСТВО, 

БРАК и РАЗВОД. 

Трета глава представя заключенията, направени въз 

основа на анализа във втора глава.  
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ПЪРВА ГЛАВА. УВОД 

 

Първа глава разглежда целите, обектът, предметът, 

хипотезите и методологията на изследването. 

 Представен е преглед на теориите за личните имена във 

философията и в лингвистиката, както и преглед на теорията на 

концептуалната метафора и концептуалната метонимия. 

Проследяват се различните теории за имената, както и проблемът 

за тяхното значение. Описани са различните значения, които 

имената могат да имат – етимологично, асоциативно, емотивно, 

както и въпросът за тяхната конотация и/или денотация.  

Проблемите, които най-често се дискутират в 

съвременната лингвистика относно имената са тяхната 

дефиниция, значение, определеност и възможността им да се 

употребяват в множествено число. Според Алгео е прието, че 

имената функционират като съществителни в изречението и че 

следователно в синтактично отношение са съществителни, но 

какво всъщност представяват те зависи от това дали се взема 

предвид тяхната семантична референция, граматика, фонология и 

ортография. Той смята, че граматическата разлика между 

собствени и нарицателни имена не е същата като разликата 

между изрази, които са имена, и изрази, които не са. Думи, които 

принадлежат към към един и същ семантичен клас, се разглеждат 

в синтактично отношение по различни начини. Някои собствени 

имена имат структура, типична за съществителните имена, 

докато други – не. Така например те могат да имат структура на 

прилагателно, но да функционират като имена. Тези фактори не 

позволяват имената да бъдат разглеждани като един 

граматически клас думи (вж. Алгео 1973: 40-41). 

Лангендонк (2007) определя собствените имена като 

съществителни, които обозначават конкретни индивиди при 

установена лингвистична практика. Лайънс, пък, разглежда 

въпроса за значението на имената. Той приема, че те могат да 

имат референция, но не и значение, и че не могат да се използват 

предикативно само като имена. Освен това, смята, че някои имена 

могат да имат символично, етимологично или преводно значение, 

но „нямат смисъл, или някакъв конкретен тип значение, което да 
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ги отличава като клас думи от съществителните нарицателни” 

(Лайънс 1991: 219). Лангендонк (2007), от друга страна, твърди, 

че имената принадлежат към универсална лингвистична 

категория и въпреки че не реализират лексикално значение, те 

имат значение като пресупозиция. Според него имената могат да 

имат няколко типа значение: основно (категорично) значение, 

асоциативно, емотивно и граматическо значение. Що се отнася 

разликата между референция и значение, Фаулър смята, че 

референция е връзката между дума или израз и някакъв аспект от  

материалния или духовния свят. Връзката със смисъла 

съществува само в конкретната употреба на езика и е 

вътрешноприсъща част от значението на думата. Според него, 

смисълът определя връзката между думите, а не между думите и 

света (Фаулър 1993: 81). Категоричното значение е единственото 

лексикално значение, което собствените имена имат, като 

например съотнасяне към човек, река, месец и т.н. 

Асоциативното значение се постига чрез референта на думата 

или неговата фонологична форма и съответства на „субективното 

или вътрешносубективно описание, което може да се даде на 

референта на дадено собствено име” (Лангендонк 2007: 86). 

Конотациите се проявяват на нивото на употреба на езика, докато 

категоричното значение на дадено име се намира на нивото на 

лингвистичната конвенция. Това означава, че докато 

категоричното значение е свързано с референтната функция на 

имената, асоциативното е свързано с описателната им функция. 

Следвайки идеята на Лангендонк за асоциативното значение като 

свързано с референцията и твърдението на Фаулър, че последната 

не е присъща част от значението на дадена дума, може да се 

направи извод, че асоциативното значение на имената може да 

се прояви само в контекст. В резултат на това, едно и също име 

може да има различни рефенти в различни контексти. Това е 

видно при употребата на метонимии и метафори, образувани от 

собствени имена и в употребата на прякори. Във връзка със 

семантиката на имената Мил (1982) твърди, че употребата на 

всички имена относно даден индивид е условна. Гардинер (1954) 

счита, че топонимите не трябва да се смятат за „истински” 
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собствени имена, тъй като части от тях могат да имат значение и 

да не са изцяло условни, както например Мон Блан и Дартмут.  

При изследване на етнонимите Купман ги обозначава 

като „тип група, разпознавана чрез различни критерии: раса, 

нация, население, племе, клан, кралство, и етническа група” 

(Купман 2016: 251). Те могат да се употребяват в медиите 

метонимично и метафорично. Един от най-честите типове 

метонимия е етнонимът вместо стереотип, свързан с етнонима.  

В следващия раздел се разглежда връзката между дискурс 

и концептуална метафора, опорна точна при анализа на корпуса. 

Коментира се ролята на контекста при създаването и разбирането 

на концептуална метафора и метонимия. Представен е 

механизмът на концептуалните и текстови метонимични вериги.  

Разглежда се изборът на тип име в комуникацията (лично 

или фамилно). Предствени са факторите, които определят този 

избор както в медиите, така и в ежедневното общуване. 

Подчертава се ролята на метонимията при образуване на  имената 

и възможността за преминаване на един клас име в друг (лично 

име се превръща във фамилно и обратно, прякор става официално 

име и обратно, собствено име може да стане нарицателно, както и 

нарицателно име е възможно да се превърне в собствено).  

Собствените имена, имена на страни, градове, 

международни организации и други заемат значителна част от 

медийното пространство при създаването на новини и са с висока 

честотност в медийните текстове.  

Имената в медийния дискурс имат съществено значение в 

разбирането на различно субективно отношение към личности, 

места и др. Според Фаулър (1990: 15) някои от причините за това 

се откриват във факта, че имената се използват за да 

предизвикват „чувство на идентификация, емпатия или 

неодобрение” или да осъществяват „метонимично опростяване на 

сложни исторически или институционални повествования”. 

Употребата на лични имена се съотнася с критериите за важност 

на новините, тъй като са свързани с персонализацията, която е 

социално изградена величина и нейната употреба е различна в 

различните вестници (Галтунг, Руж 1965). Тези разлики в 

употребата, според Фаулър (1991), подчертават нейната 
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неестественост, като най-явните отклонения се срещат в 

таблоидите. Той счита персонализацията за опасна, тъй като 

вманиачеността по личности и употребата им като символи 

отбягва сериозното обсъждане и обяснение на основни социални 

и икономически фактори. В тази връзка Феърклаф (1995: 24) 

твърди, че категорията на отделната личност е широко 

пресъздадена в новините, докато категорията на социалния (най-

вече класовия) субект е подтисната. Според Фаулър (1991: 92) 

особено в таблоидите се дават твърде много подробности 

относно дадена личност, като например възраст, местожителство, 

работа и външен вид, както и прилагане на твърде много снимков 

материал. От друга страна, персонализацията е неизбежна, тъй 

като случки или фантазии, свързани с конкретни личности, имат 

голяма вероятност да се превърнат в новини. За да бъде отразено 

едно събитие то трябва да отговаря на определени критерии. 

Галтунг и Руж (1965)  формулират списък с критериални фактори 

за новинарска значимост, най-съществените от които, свързани с 

появата на имена, са споменаване на елитни нации, на елитни 

личности, на хора и на нещо негативно. 

Собствени имена и теориите на коцептуалната 

метафора и на концептуалната метонимия. В медийната 

действителност страните се бият, противопоставят се една на 

друга, съюзяват се, заплашват се, пак се обединяват. Държавата е 

представена като човек, който взема лични решения, които 

влияят на друг човек. Още по-интересни са случаите, в които 

един град заплашва, предупреждава или съветва цяла страна.  

Идеята за страна като човек се открива в метафората на 

Чилтън и Лейкоф (1989) ДЪРЖАВАТА КАТО ЧОВЕК. Според 

тях метафорите не са просто думи или произволни понятия, а 

едно от главните средства за възприемане на света. Те считат 

метафората за един от най-важните инструменти за разбиране 

същността на световната политика, а и за формулирането й. В 

спомената метафора в международната политика държавата се 

възприема като човек, който участва в социални отношения в 

световната общност. Страните могат да бъдат миролюбиви или 

агресивни, отговорни или безотговорни, трудолюбиви или 

мързеливи. Държавите могат да имат и личностни качества. 
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Политиката, която се проектира, е съвместима с тези оценки на 

националните характеристики. Както посочва Лейкоф 

метафората ДЪРЖАВАТА КАТО ЧОВЕК набляга на начините, 

по които държавата действа като едно цяло и по този начин се 

прикрива вътрешната й структура. Метафората крие класовата 

структура, етническия състав, религиозното съревнование, 

политическите партии, екологичните проблеми и влиянието на 

военните и на корпорациите (най-вече мултинационалните). 

Лейкоф дава пример с концептуалната метафора „национален 

интерес”. Според него в интерес на човек е да е здрав и силен и 

по тази причина тази метафора се свързва с икономическо здраве 

и военна сила. За Лейкоф  един определен тип метонимия „ръка 

за ръка” се среща заедно с метафората ДЪРЖАВАТА Е ЧОВЕК. 

Това е метонимичната структура „Управникът означава 

държавата”, илюстрирана с войната в Ирак и Саддам Хюсеин – 

реален човек, а не безформен образ на държава, който е в ролята 

на злодея в сценария на „справедливата война” (Лейкоф 1987: 9).  

Мусолф (2009: 1) изследва метафори, свързани с 

Европейския съюз, организирани в „сценарии”. Според него 

тематичната цел (напр. политиката на ЕС) става достъпна чрез 

областта източник за метафоричния комплекс (семейство / брак / 

идеи), като това се характеризира с доминацията на няколко 

традиционни семейни стереотипи с три основни сценария: 

родител – дете, брачен живот и любовни взаимоотношения 

между отделни страни и ЕС.  

 Връзката между метафора и дискурс е изследвана от 

Зинкен и Мусолф (2009: 1-2). Тя допринася за разбирането на 

обществената действителност, изградена в областта на 

политиката, икономиката, науката и други сфери на живот. 

 Кьовечеш (2015) анализира ефекта на концептуалните 

фактори върху метафората. Това са непосредствената физическа 

среда, участниците в дискурса, непосредственият културен и 

лингвистичен контекст, както и социалната среда. Влиянието на 

контекста е още по-силно проявено при метонимията (вж. Гибс 

1999), а според Еванс и Грийн (2006) в конкретен контекст на 

дискурса отделно характерно изразно средство активира и 

изтъква определена цел. 
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ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ НА КОРПУСА 

 

 2.1. Етноними в медиите 

 Етнонимите се появяват както в метонимични, така и в 

метафорични структури. Най-често срещани метоними са: 

 Етнонимът обозначава характерно качество, 

асоциирано с него с позитивна или негативна конотация, в 

зависимост от стереотипа, свързан с етнонима:    

[283.] Лучо: Тер Стеген е истински германец – със 

студена кръв!  

Треньорът на Барселона Луис Енрике не спести 

суперлативите си към вратаря Марк-Андре тер Стеген.  

„…Тер Стеген има студена кръв, той е германец и 

мисля, че е истински германец.” (www.autobild-

bulgaria.com)  

[288.] Английски автошик, съчетан с швейцарска 

прецизност (www.vestnikstroitel.bg, 09/12/2011) 

 Този тип метонимия се използва и за неодушевени 

предмети: 

[284.] Първи тест на Borgward BX7: Този китаец е 

истински германец!  

Вече се продава в Китай, а в Европа новият Borgward 

ще се появи през 2017 г. AUTO BILD успя да го тества. 

Първото впечатление: този автомобил е европейски.  

Чувства се у дома: тест около град Бремен с отбивка 

до паметника на Borgward в квартал Зебалсбрюк... 

Автомобилите, носещи неговото име, все още не се 

срещат по пътищата на Германия: предсерийни модели 

китайско производство, които се използват за тестове 

от фирмата Borgward, а не от внука на автомобилния 

производител… класически уреди, добра изработка, 

логично управление.  
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…При това са направили автомобил, който в никакъв 

случай не изглежда китайски. (www.autobild-bulgaria. 

com)  

 Наблюдава се комбинация между метонимия 

ЕТНОНИМ ВМЕСТО ХАРАКТЕРНО КАЧЕСТВО и ЕТНОНИМ 

ВМЕСТО МЯСТО НА ПРОИЗХОД: 

китаец → произведен в Китай → изглежда китайски 

→ импровизиран 

 германец → европопейска кола → добра изработка 

 Етноним за страна на произход + персонификация: 

 [294.] Баварец блъсна и уби дете в Бургас 

БМВ блъсна и уби на място дете на около десетина 

годинки.  

Черната баварка се е движила към центъра на града. 

След удара изобщо не е спрял, шофьорът дори не се  

опитал да окаже помощ на удареното момче, казват 

очевидци. (www.frognews.bg)  

 Етноним, обозначаващ спортен отбор: 

[209.] Celts start 50th anniversary celebrations for Lisbon 

Lions  

As the 50th anniversary of Celtic‟s European Cup triumph 

approaches next May, the club have already embarked on a 

series of celebrations to mark the occasion.  

 (www.evening.times.co.uk, 14/10/2016)  

 

2.2. ТОПОНИМИ В МЕДИИТЕ 

Най-често срещаните типове метонимия са място вместо 

събитие, място вместо институция, място вместо хора и място 

вместо отбор. Метонимии от типа място вместо правителство и 

място вместо парламент са считани за конкретни случаи на 

метонимията място вместо институция. 

 Място вместо събитие: 
 Мястото, където се е случило дадено събитие се 

превръща в име на събитието. Обикновено това е означено с 

предлози преди, след, откакто, до и др.  

http://www.autobild-bulga/
http://www.evening.times.co.uk/
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[149.] Доц. Румен Кънчев: След Крим Русия рязко 

започна превъоръжаване на Черноморския си флот 

(www.radar.bg, 22/06/2016)  

 След Крим = след анексирането на Крим 

 В някои случаи топонимът  в съответните метонимии 

може да не е страна, град, столица, а по-конкретен обект: 

[88.] From Charlie Hebdo to Munich, a look at Europe‟s 

deadliest attacks  

Europe is shaken after yet another suspected terror attack 

has left several people dead.  

A shooting rampage by multiple gunmen on a shopping 

mall in the southern German city of Munich killed at least 

six people Friday night...  

Here‟s a look at some of the deadliest attacks that have 

rocked the continent since last year‟s Charlie Hebdo 

massacre. (Daily News, 22/07/2016)  

*From Paris to Munich, a look at Europe‟s deadliest 

attacks (атаките в Париж са повече от една)  

 Повтаряне на събитие от същия тип (Х е новия У): 

[77] Venezuela (S1) isn‟t going to be another Ukraine (S2)  

The similarities between the protests in Ukraine and 

Venezuela are pretty striking, from impromptu barricades 

to protesters wielding Molotov cocktails and stones fighting 

riot police armed with guns and tear gas. In both countries, 

protesters have died in the past week, though Venezuela‟s 

(S3) confirmed tally of 13 deaths is smaller than the 88 

confirmed killed in the Kiev protests. (www.theweek.co.uk) 

 T1 – територията на Венецуела; Т2 – протестите в 

Украйна; Т3 – властите във Венецуела 

  

             S1        −         S2  

  

 

   

 

T1             T3             T2 

http://www.radar.bg/
http://www.theweek.co.uk/
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 Място вместо институция. Вариации в зависимост от 

типа институция в целевото понятие и типа топоним в 

изходното понятие (държава, столица, регион) 

 Държавата вместо институцията:  

[26] UK and Germany have very different attitudes 

towards immigration 

Research by Ipsos Mori paints a picture of Germany and 

Britain moving in very different directions when it comes 

to attitudes towards immigration, and how the two countries 

are handling immigration 

David Cameron’s plans to mitigate immigration through 

reform of the European Union rest on the hope that the 

EU‟s most influential member, Germany, shares some of 

Britain’s concerns about the effects of immigration. 

(Guardian, 26/11/2014)  

 Наблюдават се следните метонимични вериги: 

 Britain → UK → David Cameron → UK government  

 Germany → Germany‟s government  

  Столица вместо институцията 

 [99.] Ankara warns Berlin over dangers of „genocide‟ vote  

Erdogan remarks pile pressure on fragile EU migration 

deal  

Turkey warned Germany of broad damage to its bilateral 

relations if the Bundestag presses ahead this week with a 

motion denouncing an “Armenian genocide” by Ottoman 

Turks.  

In remarks on Tuesday heaping further pressure on the 

fragile EU-Turkey migration deal, Turkey’s president 

Recep Tayyip Erdogan said passing a genocide motion 

would harm “all diplomatic, economic, trade, political, 

military and Nato relations”.  

The blunt reproach underlines Ankara’s hypersensitivity 

over the Armenian issue and the potential for the spat to 

ricochet into the precarious politics of the migration deal.  
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A German-sponsored agreement with Ankara in March 

helped to bring migration across the Aegean almost to a 

halt. But the pact could collapse because Mr Erdogan‟s 

main prize – the promise of visa-free travel for 80m Turks – 

is mired in EU politics and unlikely to be delivered before 

October at the earliest. (Financial Times, 31/05/2016)  

 Метонимични вериги:  
Ankara → Turkey → Turkey‟s President Recep Tayyip 

Erdogan → Mr Erdogan  

 Berlin → Germany → the Bundestag  

 На всяка единица от конкретен тип топоним, 

принадлежаща към първата метонимичната верига, е 

противопоставена единица от същия тип от втората:  

 Ankara (place name - capital) – Berlin (place name - capital)  

 Turkey (place name- country) – Germany (place name- country)  

 В някои текстове, обаче, име на град (столица) може да 

е съпоставено с име на държава и обратно: 

[193.] Putin warns Finland: Russia will respond if 

Helsinki joins NATO  

Vladimir Putin came to Finland with a handshake for his 

counterpart, President Salui Niinisto – and a warning that 

Moscow will respond if his host country joins NATO.   

Finland and neighbouring Sweden have increased 

cooperation with the Western military alliance since 

Russia‟s annexation of Crimea and its backing for separatist 

rebels in eastern Ukraine.  

This was Putin‟s first visit to Finland since those crises 

erupted in 2014. He said Russia would respect Finland‟s 

decision if it decided to join NATO, but would respond. 

“What do you think we will do in this situation? We moved 

our forces back, 1500 kilometres away – will we keep our 

forces there? How they assure the safety and independence 

of their own country is the Finns’ choice. 

(www.Euronews.com, 01/07/2016) 

 Метонимични вериги: 
 Putin → Russia → Moscow  

http://www.euronews.com/
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 Helsinki → Finland → Finns  

 Съпоставени типове топоними: 
 PUTIN (personal name) – FINLAND (country name)  

 RUSSIA (country) – HELSINKI (city/capital)  

 Текстове с референция към Европейския съюз 

 Когато Европейският съюз се споменава в медиен текст, 

най-честият топоним, с който той се обозначава, е Брюксел.  

 Възможно обяснение: като организация на 

наднационално ниво, ЕС трябва да осигурява равни права на 

всички страни-членки. Белгия е една от страните-членки и 

споменаването на Белгия като идентична и равностойна на ЕС би 

био политически некоректно.  

 При проследяване на метонимичните вериги в текстове, 

свързани с ЕС и европейските институции, се оказва, че едно от 

звената в мтонимичната верига, типично използвано в текстове, в 

които се говори за международните отношения и в които се 

използват метонимии, липсва.  Това е името на държавата. 

 Сградата, където се помещава институцията вместо 

институцията: 

[88.] Kremlin attacks White House for backing claims that 

Putin is corrupt  

The Kremlin has lashed out at the White House after it 

backed up an allegation from the US Treasury Department 

that President Vladimir Putin is corrupt.  

Adam Szubin, the US Treasury acting under secretary for 

terrorism and financial intelligence, said in a BBC 

documentary that aired on Monday that Putin was a “picture 

of corruption”.  

...The Kremlin had already dismissed the US Treasury 

claim that it said amounted to an “official accusation” but 

ratcheted up the rhetoric after the White House got 

involved.  

Ties between Moscow and Washington have plunged to 

their lowest point since the cold war over Russia’s 

meddling in Ukraine.  
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Peskov accused Washington of firing the starting gun on 

attempts to discredit Putin ahead of Russia‟s next 

presidential election in 2018, even though he insisted Putin 

has not yet decided to run. (Guardian, 29/01/2016)  

 The Kremlin (name of building) → The White House (name of building)  

 Moscow (capital) → Washington (capital)  

 Двата типа метонимия са взаимнозаменяеми, тъй като и 

двата се отнасят за същото целево понятие – и Кремъл, и Москва 

се отнасят за правителството на Русия, а Белият дом и Вашингтон 

се отнасят за правителството на САЩ. В този случай две 

лингвистични средства (vehicles) осигуряват достъп до целевото 

понятие (target): 

 

V1 (Кремъл)             V2 (Москва)  

   

   
 

       

         

 

 

  T1  

 (правителството на Русия)  

 Метонимична верига 1.  

   

V3 (Белия дом)     V4 (Вашингтон)     

   

   

                        

 

     

 

 

    T2  

  (Правителството на САЩ) 

  Метонимична верига 2.  
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 Място вместо хора (население) 

[267.] България ликува! 600 евро минимална заплата 

във всички европейски държави от 1 януари 2017!  

Европейската комисия прие постановление, което може 

да преобърне тотално икономическите процеси в 

България (в. „Дневник”, 31/03/2016) 

 България = населението на страната 

 При този тип метонимия често e възможна полисемия, 

поради наличието на два различни глагола, които се свързват с 

топонима в позицията на подлог: 

[268.] Италия заплаши ЕС да не си плаща вноските 

заради мигрантите. 

Италианският премиер Матео Ренци заплаши, че 

страната му няма да плати вноската си в европейския 

бюджет, ако някои от държавите членки продължават да 

саботират приема на мигранти. (mediapool.bg, 26/10/ 

2016) 

 Италия заплаши → Италия = институция 

 Италия няма да плати → Италия = населението на 

страната (данъкоплатеца) 

 Място вместо отбор: 

[157.] Euro 2016: Iceland(1) beat England and „shock the 

world‟  

Iceland(2)’s European Championship last-16 win over 

England “shocked the world”, according to defender Kari 

Arnason.  

They will play hosts France in the quarter-final on Sunday 

after goals from Ragnar Sigurdsson and Kolbeinn 

Sigthorsson knocked out England and forced manager Roy 

Hodgson to resign.  

Iceland(3), ranked 34th in the world, were surprise qualifiers 

for what is their first international tournament…  

Iceland(4)’s population is just 329,000 – not many more 

than live in Coventry and almost 10 times fewer than Wales 
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– and it is believed 8% of those are in France following 

their side. (www.bbc.com/sport/football/36647753)  

 Iceland(1)  → националния отбор на Исландия 

 Iceland(2)  →   националния отбор на Исландия и самата 

страна 

 Iceland(3)  →  националния отбор на Исландия и самата 

страна 

 Iceland(4) → страната  

 

 2.3. Собствени имена в медиите  

 Личност вместо институция. Управник вместо 

страната. 

 Името на даден управник се използва, за да се обозначи 

институцията, която представлява, или страната, която управлява. 

Например:  

[207.] If Assad Surrounds Aleppo, Obama‟s Mideast Policy 

Is Over  

Washington looks at Moscow‟s backing of Damascus with 

worry, while the American public is preoccupied with the 

presidential primaries and the Oscars. (www.haaretz.com/ 

middle-east-news/.premium-1.702655)  

Личност вместо отличително качество на личността. 

Име на известна личност се използва, за да се покаже 

определено качество, свързано с тази личност. Такива случаи са 

пример за прототипна метонимия (вж Барселона 2004):  

 [271.] Животът през погледа на Желязната лейди от с. 

Циклово  

Политиците да се грижат за хората, а не само за себе си, 

съветва леля Горица чрез Bulgaria ON AIR  

Някога тук е кипял живот, а днес дори спомените за 

него са на път да изчезнат. Сега тук на власт е 

разрухата. Циклово е поредното българско село, което е 

на път да изчезне от картата.  

Запознайте се с леля Горица – единственият жител на 

село Циклово. Тя е бивша електрошлосерка, а днес – 

пазителка на Циклово.  

http://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-1.702655
http://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-1.702655
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(www.bgonair.bg/bulgaria/2016-11-04/zhivotat-i-izborite-

prez-pogleda-na-zhelyaznata-leydi-ot-s-tsiklovo) 

Личност вместо спортен отбор, кръстен на нея. 

Спортни отбори често се кръщават на известни 

личности, какъвто е случаят в следващия пример: 

 [282.] Левски уби от бой Ботев  

Левски записа най-солидната си победа този сезон, 

убивайки от бой Ботев в Пловдив с 3:0. Двата отбора 

изиграха нервен мач... Всички попадения паднаха през 

второто полувреме, в което отборите играха в числено 

намален състав. (www.7dnifutbol.bg/archives/636)  

  

 2.4. Лични имена в медиите 

 Според Фаулър личните имена в медиите се 

употребяват с цел създаване на усещане за идентификация, 

емпатия или неодобрение (Фаулър 1993: 15).  

 Лични имена в спортни новини. 

 При международни спортни срещи употребата на лични 

имена създава силно чувство за идентичност и дава усещането, че 

дадена личност е “от нашите”, “наш човек”, като опонентът се 

назовава с фамилно име: 

 [238.] Мъри възхитен от Гришо преди финала в Пекин  

Димитров записа добра победа срещу Рафа в здрав 

мач, заяви британецът Водачът в основната схема Анди 

Мъри похвали Григор Димитров преди финала 

помежду им на силния тенис турнир на твърди кортове 

в китайската столица Пекин... Двамата са се срещали 10 

пъти, като Мъри има 7 победи, българинът е с 3 успеха.  

Чувствам се в добра форма, което е много позитивно 

преди Шанхай”, сподели Мъри преди утрешния финал. 

(Blitz.bg, 08/10/2016) 

 [224.] Гришо очаквано падна, Джокович загуби 

сензационно (в. „Сега”, 02/07/2016) 

 Гришо (нашия) ↔ Джокович (чуждия)  

http://www.bgonair.bg/bulgaria/2016-11-04/zhivotat-i-izborite-prez-pogleda-na-zhelyaznata-leydi-ot-s-tsiklovo
http://www.bgonair.bg/bulgaria/2016-11-04/zhivotat-i-izborite-prez-pogleda-na-zhelyaznata-leydi-ot-s-tsiklovo
http://www.7dnifutbol.bg/archives/636
http://www.7dnifutbol.bg/archives/636
http://www.7dnifutbol.bg/archives/636
http://www.7dnifutbol.bg/archives/636
http://www.7dnifutbol.bg/archives/636
http://www.7dnifutbol.bg/archives/636
http://www.7dnifutbol.bg/archives/636
http://www.7dnifutbol.bg/archives/636
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 Лични имена в шоубизнеса се използват за изразяване 

на достъпност и близост до обикновените хора: 

 [241.] Данчето с три приятелки в Мексико 

Голямата певица Йорданка Христова замина за 

Мексико вчера. Изпълнителката на „Песен моя, обич 

моя” си подарява презокеанско пътешествие всяка 

година заради сестра си Лилия, която живее в Бъркли, 

Калифорния. Този път обаче Данчето ще пропусне да й 

гостува и ще кацне директно в страната на маите. 

(www.monitor.bg, 09/02/2016)  

 При употреба на лични имена в политиката се изразява 

укор и неодобрение: 

 [249.] Изцепката на Радан скара ГЕРБ и ДСБ  

 (www.blitz.bg, 18/10/2016)  

 [168.] Златната Цецка  

Шефката на парламента лети с частни самолети, вместо 

да си купи 10 пъти по-евтин билет 

Цецка Цачева се е повозила на свръхлуксозни 

самолети на две частни авиокомпании, докато е 

пътувала в служебни командировки през тази и 

миналата година. (в. „168 часа”, 24/11/2010) 

В медийни текстове се срещат лични имена в  

умалителна форма, с което се изразява пренебрежение: 

 [195.] Росенчо не иска руски инвестиции   

Президентът Росен Плевнелиев покани британски 

фирми в газовия сектор, но затръшна вратата пред 

руските капитали у нас.  

„Ще се радваме, ако британски фирми проявят интерес 

към новите находища на природен газ в Черно море. 

Ще предоставим най-добрите условия за концесии”, 

бяха думите на Плевнелиев. (www.bulgarski.pogled. 

info/news)  

 Употребата на лични имена в политиката може да бъде 

свързана с изразяване и на достъпност: 

[250.] Бойко спря внезапно на мост и даде кураж на 

пловдивчани, скачащи с бънджи 

http://www.monitor.bg/
http://www.blitz.bg/
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Премиерът по анцуг и в добро настроение се изплаши 

за живота на младо момиче, нареди й да спре. 

Дошли на моста на Клисура да си начешат крастата – 

т.е. да скачат с бънджи, пловдивчани бяха изненадани 

от височайшо посещение. Два лъскави джипа внезапно 

спряха на моста и от единия от тях излезе премиерът 

Бойко Борисов – по анцуг и с розова ризка. 

Във видимо прекрасно настроение, министър-

председателят се захласна по смелчаците, решили да си 

вдигнат адреналина, като се метнат от високия мост. 

(www.blitz.bg)  

 Употреба на лични имена в английския език. 

 При употреба на лични имена за хора, свързани с 

шоубизнеса, също се изразява достъпност: 

[147.] Dalai Lama reveals thoughts on Brad and Angelina 

split: „It‟s difficult.‟  

Dalai Lama has been the latest to reveal his thoughts 

on Brad and Angelina’s shock split. 

His Holiness was asked his thoughts on the end of the 

Hollywood power couple‟s marriage during an interview 

on Good Morning Britain with Piers Morgan. The spiritual 

leader said he was “sad” to hear the news, then spoke about 

Brad and Angelina‟s six children. (www.hellomagazine. 

com)  

 Кралското семейство 

 Употребата на кратки форми е стратегия, целяща да 

представи личности, които, въпреки че са членове на кралското 

семейство, са отворени към други хора и се занимават с неща, 

типични за обикновените хора – ходят на почивки, канят гости, 

прекарват време със семейството си. Би могло да се предположи, 

че това се прави с цел да се увеличи популярността на кралското 

семейство и да се скъси дистанцията между тях и читателите: 

[139.] William and Kate praise Canada for „happy‟ family 

memories  

http://www.blitz.bg/
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The Duke and Duchess of Cambridge have praised 

Canada for leaving their family with „happy memories‟ as 

their tour of Canada came to an end. 

Prince William said they felt „very lucky‟ to have 

introduced Prince George and Princess Charlotte to the 

Commonwealth country. 

The royal children stole the limelight during a trip to an 

outdoor fun day as part of the eight-day engagement. The 

visit was their first official overseas trip as a family of four. 

(BBC news, 02/10/2016, www.bbc.com/news/uk-37531184)  

[135.] Party at Will and Kate‟s! Royal Couple Hosts Young 

Heroes at Their Palace Home 

Prince William and Princess Katе laid out the welcome 

mat for a party at their Kensington Palace home this week... 

The winners of BBC Radio 1‟s Teen Heroes awards, which 

celebrates the exceptional achievements of young people, 

were invited to spend an evening with Will and Kate. 

(www.people.com)  

 Политици 

 През периода, когато Бил Клинтън е президент, 

споменаването на Първата лейди се осъществява с личното й име: 

 [144.] Hillary explains away Clinton‟s infidelity  

Bill Clinton suffered childhood abuse which may have 

caused him to philander and experience “bimbo eruptions” 

later in life, according to his wife Hillary. 

In her most frank interview yet, the First Lady described her 

husband as “a hard dog to keep on the porch” but praised 

him for his leadership qualities. 

Mrs Clinton, who is widely expected to run for the senate 

in the state of New York next year, said that her husband 

was a weak man who had achieved a remarkable amount 

considering his troubled childhood. 

Talking in public for the first time about the Monica 

Lewinsky affair, Mrs Clinton said that the president was 

grieving at the time, following the death of his friend 

Vincent Foster, and he had denied his involvement to spare 

her suffering. (www.theguardian.com)  

http://www.bbc.com/news/uk-37531184
http://www.people.com/
http://www.theguardian.com/
http://www.theguardian.com/
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 Когато Хилъри се кандидатира за президент, 

позоваването на медиите към нея е с цялото й име:  

[143.] Did Hillary Clinton intimidate Bill‟s accusers? Let‟s 

look at the evidence  

Trump was attempting to take advantage of the false 

equivalencies that have riddled this presidential campaign, 

almost always to Hillary Clinton‟s detriment. Here are 

some of them: Donald Trump not releasing his tax returns is 

no worse than Clinton not releasing her Wall Street 

speeches; the Trump Foundation doesn‟t stretch the law as 

much as the Clinton Foundation; and, on display Sunday 

night, Hillary‟s intimidation of Bill‟s accusers from the 90s 

is just as unspeakable as the assault on women Trump 

described on that Access Hollywood tape. (www.theguard 

ian.com)  

 Лични имена се употребяват, когато мандатът на 

даден политик е изтекъл.  

 

 2.5. Неологизми, основаващи се на собствени имена 

Определението за неологизъм в Речника на съвременния 

английски език на Лонгман е „нова дума или израз, или дума, 

използвана с ново значение (LDOCE; www.ldoceonline. com/). 

Нюмарк дефинира неологизмите като новосъздадени 

лексикални единици или вече същетвуващи лексикални 

единици, които придобиват ново значение. (Нюмарк 1988: 

140). Бехере и Мирша класифицират следните типове 

неологизми според техния „жизнен цикъл”:  

  нестабилни съвсем нови и употребявани само в някои 

субкултури (наричани също протонеологизми); 

  разпространени – вече навлязли в употреба, но все 

още без общоприето значение;  

  стабилни – разпознаваеми, модерни и може би вече 

придобили общоприето значение;  

 утвърдени – думата вече не е нова, а има официално 

значение;  
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 остарели – когато неологизмът е дотолкова утвърден 

в културно отношение, че употребата му е неизбежна 

(вж. Бехере, Мирша 2013: 26). 

В медийните текстове в двата езика се наблюдават три 

основни начина на образуване на неологизми, произлизащи от 

собствени имена: метонимично пренасяне на значението, 

афиксация и блендинг. 

 Метонимично пренасяне на значението се наблюдава в 

следния пример: 

 [161.] Гонят „калинките” от властта 

Народното събрание спира със закон наплива на 

„калинки” по върховете на държавната администрация, 

пише в. „Труд”. Зам.-министри, областни управители и 

заместниците им, както и шефове на агенции и комисии 

задължително трябва да имат завършена магистърска 

степен. …В закона е записано, че държавен служител 

ще се става само след конкурс и издържан тест. (в. „24 

часа”, 07/07/2016)  

 Пренасянето на значението се осъществява в две 

стъпки:  

 1. калина (нарицателно, вид растение) → Kалина (име)  

 2. Kалина (име) → калинка (нарицателно, вид животно) 

 В резултат на промяната на значението се получава 

сполучлива игра на думи: 

[165.] Роенето на калинките продължава. Но за ГЕРБ 

въобще не е важно, че специалисти се заменят с 

некомпетентни хора на отговорни позиции. Стига да са 

свои. (www.duma.bg, 27/04/2015) 

 Случаи на афиксация в английските и българските 

медийни текстове се срещат в следните комбинации: 

 Име + изация 

 [114.] Орбанизация безкрай  

Унгарският премиер Виктор Орбан взе на прицел 

неправителствените организации и медиите. Когато те 

наричат Виктатор и печелиш безапелационно вот след 

http://www.duma.bg/
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вот, изкушението да концентрираш възможно най-много 

власт и да я използваш по свой вкус става неустоимо. (в. 

„Капитал”, 13/06/2014)  

 Име + изъм / izm  

 [100.] Obamaism is dead and Hillary Clinton killed it   

 It‟s official: Obamaism is dead. Hillary Clinton killed it.  

. (www.nypost.com, 13/08/2014) 

[121.] Монархизъм, живковизъм, бойковизъм – 

управленска градация по български 

Термините „монархизъм” и „живковизъм” са ясни. 

Бойковизъм обаче се нуждае от допълнителни обяснения. Ясно е 

от чие име произхожда, но тук виждаме не само личността на 

този политик, а еманациите на неговото поведение, проявени 

почти навсякъде в политическата култура на настоящите ни 

управленци. (www.socbg.com, 29/03/2015) 

[101.] Trumpism and the death of the Republican Party: 

Walkom  

 Donald Trump has blown up the Republican Party. It‟s not 

clear what will replace it  

 …Technically, Trump will appear on the November ballot 

as the Republican Party‟s nominee for the U.S. presidency. 

In fact, he will be the standard-bearer of a movement that 

some commentators are already referring to as Trumpism.  

Trumpism is not a coherent ideology. It is a cult of 

personality that reflects the changing moods and thoughts of 

one man. Yet, there are some key pillars that appear 

relatively fixed.  

 …Trumpism expresses American disillusionment with the 

wars in Iraq, Libya and Afghanistan. But it goes well 

beyond that to question U.S. military support of long-time 

allies such as Japan, South Korea and the nations of Western 

Europe.  (Star, 22/07/2016)  

 В българските медии това понятие е предадено като 

тръмпотия, създаващо асоциация с тъпотия, простотия и 

други негативни значения: 

 [113.] Абсолютна тръмпотия  

http://www.nypost.com/
http://www.socbg.com/
http://www.socbg.com/
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Историята не помни по-срамни времена като времето на 

голямото лицемерие. 

Тъпотия и Тръмпотия. От нея е болен всеки втори 

модерен политик. Той е роден от реалити телевизията. 

От нея произтича поговорката – „Тръмп като галош”. 

Той говори това, което всички хора, от които винаги се 

е отвращавал, искат да чуят. Трендът на кухите лейки. 

(www.btvnovinite.bg/article)  

 Име + щина: 

[170.] Не може пожарникар да управлява държавата, да 

осъдим Борисов и Цветанов, не лично, а 

борисовщината и цветановщината.  

[210.] ...ние ще бъдем европейци, ако сме преди всичко 

българи. Мисля, че Ботев е един много по-голям 

европеец от днешните претенденти за европейщина, 

които много често повтарят мантрите на Брюксел като 

„Светая Светих”, а всъщност имаме един много голям 

европеец, който е такъв, защото е българин и е водач на 

българската революция. (www.focusnews.net, 06/01/20 

15)  

 Име + стан / stan  

[117.] This is Trumpistan: Donald Trump‟s ignorant, 

dangerous immigration proposals would decimate the 

American economy and pit the nation against itself. (New 

York Daily News, 17/08/2015).  

[202.] „Булгаристан е едно непоправимо селце, нищо 

друго. (в. „Дневник”)  

 Блендинг 

[128.] Who‟s to blame for ending Brangelina? It must be 

somebody‟s fault! 

Brat and Angelina have separated. (Women‟s magazine, 

20/09/2016) 

 Когато даден неологизъм се употребява често в медиите 

и се установи в езика, поради честата му употреба може да се 

http://www.btvnovinite.bg/article
http://www.btvnovinite.bg/article
http://www.focusnews.net/


 
 

30 

наблюдава метонимично изместване на значението, например от 

типа ИМЕ ВМЕСТО СЪБИТИЕ: 

[129.] Brangelina proves you should never trust a cheater 

In the wake of Angelina Jolie and Brad Pitt‟s divorce 

announcement earlier this week come reports that Jolie was 

very jealous of Pitt being around other women, including his 

“Allied” co-star Marion Cotillard... (New York Post, 22/09/ 

2016) 

Когато определен неологизъм се използва достатъчно 

често и употребата му е утвърдена е възможно нови неологизми 

да следват същия модел на образуване. Например, след като 

Брекзит бе въведен и утвърден като понятие в медиите, се 

появиха други неологизми, завършващи на “-exit”. Когато в 

медийното пространство се заговори за вероятността Франция да 

напусне ЕС, евентуалното събитие беше наречено Фрекзит: 

[103.] What is Frexit? Will France leave the EU next? 

THE National Front has seized on Brexit to further its 

campaign for French independence from the European 

Union. Could France leave too? 

What is Frexit? 

Britain‟s historic vote to leave the EU has sparked calls for a 

French exit, or Frexit, from the European Union. The 

British public voted for a Brexit, or British exit, during a 

historic EU referendum on Thursday June 23… 

Who is calling for a Frexit? Marine Le Pen, the head of the 

far-right National Front party, is leading calls for French 

independence from Brussels rule.  

Ms Le Pen has declared that she is „Madame Frexit‟ and 

has promised to hold a EU referendum within six months if 

she gets into power next year. (www.express.co.uk) 

Появиха се и понятията Frexit, Nexit и Oexit: 

[104.] Frexit, Nexit or Oexit? Who will be next to leave the 

EU 

After the UK backed withdrawing from the EU, politicians 

elsewhere are calling for referendums in their own countries. 

http://www.express.co.uk/
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Now there has been a vote for Brexit, there are calls in other 

countries for people to have their say on the European 

Union. But, though they have inherited the pithy naming 

formulation – from “Frexit” and “Nexit” through to 

“Oexit” – the proposed referendums vary depending on 

what they want, what they‟re motivated by, and how likely 

they are to happen. (Guardian, 27/06/2016) 

Моделът име на страна + exit е възможно да формира 

неограничен брой понятия. На практика, може да бъде образуван 

от името на всяка страна в Европейския съюз, която обмисля 

възможността да го напусне. Стабилността на новообразуваното 

понятие, обаче, зависи от това доколко медиите ще обърнат 

внимание на тази възможност, както и от някои 

екстралингвитични фактори: дали напускането на ЕС е само 

вероятност, дали  е подложено за обсъждане в парламент, или  

гласувано при рефендум. Колкото по-реалистично е събитието, 

толкова повече внимание получава от медиите. Идеята за 

излизането на Франция, Нидерландия или Австрия от ЕС е все 

още хипотетично и изрази като Frexit, Nexit and Oexit се появяват 

в единични случаи в медиите. Би могло да се предположи, че ако 

тези държави решат да напуснат ЕС, споменатите неологизми ще 

станат устойчиви и вероятно ще допринесат за образуването на 

нови изрази по същия модел – име на страна + exit. Изразът 

Brexit, например, е резултат от такъв процес – той е формиран по 

аналогия с Grexit – понятие, използвано във връзка с 

потенциалното оттегляне на Гърция от еврозоната.  

Очаквано, английският като глобален език влияе върху 

българския и това важи и за неологизмите, образувани въз основа 

на имена. Когато определен неологизъм се утвърди в английския 

език, той навлиза в българския и започва да се появява и в 

българските медии. Например, Брекзит, транслитериран вариант 

на Brexit, се използва в българския език със същото значение, 

което има и в английския: 

[209.] Повече от половината сърби искат да влязат в 

Евросъюза и след Брекзит 

Повече от половината граждани на Сърбия (53%) 

смятат, че страната им трябва да продължи процеса на 
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европейска интеграция и след излизането на 

Великобритания от Европейския съюз, показва 

проучване... (в. „Дневник”, 26/07/2016)  

Докато в българския език е съвсем нормално такива 

неологизми да започват и с малка буква (орбанизация, брекзит, 

бойковизъм, цветановщина, калинка, тръмпотия), когато вече се 

утвърди употребата им, в английския те винаги се изписват с 

главна буква (Orbanization, Trumpism, Brexit, Brangelina). 

 

2.7. Употреба на прякори 

 Моделите на образуване на прякори, открити в корпуса, 

са три: метонимия, фонологична прилика + метафора и употреба 

на лично име (в някои случаи в умалителна форма) + 

прилагателно име. 

 Метонимична мотивация: 

[150.] Пеп не се отказва от Батман, вади 70 000 000 

евро 

Мениджърът на Манчестър Сити е твърдо решен да 

купи Обамеянг 

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола не се е 

отказал от голмайстора на Борусия Дортмунд Пиер-

Емерик Обамеянг. (www.gol.bg, 26/07/2015)  

 Фонологична прилика + метафора: 

 [157.] Какво стана с Боко Тиквата? 

 Интересно е да се живее в днешно време!   

Миналата година по това време лидера на тогавашната 

опозиция вестниците галено наричаха „Боко Тиквата”, 

тази – „Премиерът Борисов”, догодина – кой знае как… 

(www.e-vestnik.bg/23460/kvo-stana-s-boko-tikvata/)  

 Първо име + прилагателно: 

[180.] Мега Наглата: Кунева харчи 2 млн. лв. за 

запалки, химикалки и други рекламни дрънкулки. 

Министерството на образованието и науката обяви 

обществена поръчка за сувенири и рекламни материали 

на стойност 2 050 000 лв., без ДДС. Финансирането е за 
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сметка на държавния бюджет и на европейските 

фондове… (www.bgnews.bg) 

 

 2.7. Метафорична употреба на имената. Метафората 

„държавата е личност” 

 Държавите са представени като личности, имащи 

социални и лични отношения помежду си. Следван е моделът на 

Мусолф: “семейство”, “любовна връзка” и “брак”, като е добавен 

и моделът “приятелство” и “развод”.  

• Моделът „приятелство” е илюстриран чрез следния 

пример: 

 [161.] UK will not abandon EU friends, says Boris Johnson  

The UK‟s exit from the EU does not mean it will be leaving 

Europe or “abandoning” its friends, the new foreign 

secretary has said in Brussels.  (BBC, 18/07/2016, www. 

bbc.com)  

• Любовна връзка. 

 Моделът се проявява в следните примери: 

[161.] France and Germany must rebuild their 

relationship, for the good of Europe  

 …Never has it been so important for the nations of the 

European Union to be united. But never has the European 

project been more endangered by indifference, hostility and 

even open rejection.  

 …So we are left, as always, with the Franco-German 

partnership. However, the traditional idea of the “Franco-

German motor essential to the advancement of Europe” is 

losing credibility…  

 France still hasn‟t digested Germany‟s reunification, and 

Germany has always distrusted the patronising volatility of 

the grande nation. Beyond official statements, what was 

always a marriage of convenience has now become a 

cohabitation stamped with distrust. (www.theguardian.com, 

22/04/2014) 

http://www.bgnews.bg/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.theguardian.com/
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[179.] Russia’s Love Affair with Germany 

 (www.the-american-interest.com)  

 [177.] Germerica: the German Love Affair with America  

German-American love affair that has endured into the 21st 

century, despite two world wars. (www.theglobalist.com)  

 [161.] Britain’s love affair with Europe:  

The idea is to love-bomb the Brits into staying in Europe by 

showing them how much Europe loves the Brits and wants 

to keep British people in the European family.  

The campaign has caught on – hundreds of EU citizens are 

hugging their British friends not just to express their 

affection and appreciation for Britain but also to say 

something very practical. (https://neweuropeans.net, 04/06/ 

2016)  

• Развод: 

[189.] What a British divorce from the EU would look like  

How any break-up is carried out will affect Britain for 

generations  

Just like the end of a long and fraught marriage, before 

the divorce comes the tricky separation.  
After Britain‟s vote to leave the EU, the closing scenes of 

the 40-year partnership could probably see the UK prime 

minister sitting in an office, waiting for answers in the dead 

of night. (www.ft.com)  

• Отношения деца-родители: 

[65.] Greece debt crisis: EU ‘family’ needs to forgive 

rather than punish an impoverished state  
What we should watch, of course, is how Greece lives in the 

coming months. If it needs humanitarian aid from those who 

help refugees, for example, what does it tell us about 

Greece?  
 …There was a steady growth of jobs in the public sector. 

But now this country is at zero. What are we supposed to 

do? We are part of the European family. If my son goes off 

the path, what I am I supposed to do? I have to talk with 

him.  

http://www.the-american-interest.com/
http://www.theglobalist.com/
https://neweuropeans.net/
http://www.ft.com/
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 “We joined the European Union – we became part of a 

family. When a member of your family makes a mistake, 

what do you do? You have to work with him. We need your 

solidarity.”  

And of course, I answered that if his son had accrued 

massive debts, he, my doctor friend, had to take 

responsibility for his son. What if he spent too much of his 

family’s money? And if he owed me money, was I not 

entitled to come to the father and ask for my money back? 

Was he really taking responsibility for his son? Or was I 

being vengeful in asking him to repay? There was more talk 

about the family as an institution. His implication was that 

the EU was a family, not a collection of banks; and that the 

family cares for all its children equally, and that erring 

children could not be reformed by punishment.  

 (www.independent.co.uk/news/world/europe/greece-debt-   

crisis-live-referendum-eu-family-needs-to-forgive-rather-

than-punish-an-impoverished-10370181.html)  

Връзката между понятията в областта-източник и   

понятията в областта-цел са представени в следната таблица:  

 

Понятие – източник Понятие – цел 

семейство; баща Европейски съюз 

деца страни-членки 

член на семейството страна-членка 

деца, които правят грешки  страни в криза 

семейството го е грижа за децата му 

семейството прощава на децата си 

ЕС не настоява Гърция 

да плати дълга си 

наказание плащане на дълга 

 

Приписване на определен тип поведение на дадена 

държава. 

[161.] Mccain: more sanctions if Russia misbehaves 

(www.nextnewsnetwork.com)  

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/greece-debt-crisis-live-referendum-eu-family-needs-to-forgive-rather-than-punish-an-impoverished-10370181.html
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[203.] The Russian government and its people seem to think 

the Cold War is back (or that it never really ended). But our 

own disbelief in this threat won‟t change the fact that 

Russia aims to misbehave. (https://thefederalist.com)  

 Приравняване на управника с държавата. 

 В такива случаи действията на лидера на една страна се 

проектират върху представата за страната. С други думи, образът 

на един човек влияе на образа на цялата страна. Този начин на 

представяне на реалността създава идеята, че страната Е този 

човек и този човек Е цялата страна. За това свидетелства 

следният пример: 

[200.] PM warns Putin of more sanctions if he misbehaves: 

Cameron says he will take things to „whole new level‟ if 

Russian President ups aggression  

David Cameron says Russian president has „ripped up‟ the 

rule book  

Says Putin could not expect access to international markets 

and finance  

PM says further incursions into Ukraine by Russia should 

be punished.   

Britain is prepared to take its sanctions against Russia to a 

„whole different level‟ if Vladimir Putin ramps up his 

aggression, David Cameron has said.  

The Prime Minister said the Russian president has „ripped 

up‟ the rule book and could not expect still to have access to 

international markets and finance. (www.dailymail.co.uk/ 

news)  

 В случая,  Путин е Русия, Русия е Путин, Москва е 

Русия,  Москва е Путин, което схематично може да се представи 

по следния начин: 

 

Русия  

                              Путин 

 

Москва 

https://thefederalist.com/
http://www.dailymail.co.uk/%20news
http://www.dailymail.co.uk/%20news
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ТРЕТА ГЛАВА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Имената в английските и българските медийни текстове 

се употребяват много по-често метонимично и метафорично, 

отколкото с бувалното си значение. 

  1. Етнонимите се появяват в двата вида текст както 

метонимично, така и метафорично. Най-често употребяваната 

метонимия е ЕТНОНИМ ВМЕСТО КАЧЕСТВО, АСОЦИИРАНО 

С НЕГО, както и ЕТНОНИМ ВМЕСТО ПРОИЗХОД НА 

ПРОДУКТА. Употребата на етноними се среща значително по-

рядко от употребата на топоними и лични имена. 

 2. По отношение на метонимията, топонимите се 

използват за обозначаване на събития, институции, 

правителствени организации, хора, спортни отбори, докато с 

лични имена се обозначават страни (или други административни 

единици), за които дадената личност е отговорна или ги 

представлява.  

 3. Възможно е повече от едно име в метонимичната 

верига да се отнася към един и същ референт, при което се 

наблюдава метонимична синонимия. Когато едно и също 

изходно понятие активира повече от една метонимична цел се 

наблюдава метонимична полисемия.  

  По отношение на метафората, топонимите и личните 

имена се употребяват с конотации, които се асоциират с 

въпросното име, като активират определена отличителна черта. 

 4. Съществителни нарицателни имена могат да се 

образуват от собствени имена и обратно, като това става 

посредством метафора, метонимично изместване на значението, 

афиксация или блендинг.  

 5. При метонимично изместване на значението 

нарицателното име, от което дадено собствено име 

произхожда и нарицателното име, образувано на свой ред от 

това собствено име, могат да имат различни значения.   
 6. Метонимиии от типа СТОЛИЦА ВМЕСТО 

ИНСТИТУЦИЯ и ДЪРЖАВА ВМЕСТО ИНСТИТУЦИЯ се 

използват взаимозаменяемо и в двата типа медийни текстове ако 

имат един и същ референт – правителството на дадена държава.  
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Но ако целевото понятие е институция на наднационално ниво се 

използва само метонимия от типа СТОЛИЦА ВМЕСТО 

ИНСТИТУЦИЯ.  

 7. Метонимии от типа МЯСТО ВМЕСТО СЪБИТИЕ, 

както и ЧОВЕК ВМЕСТО ОТЛИЧИТЕЛНО КАЧЕСТВО НА 

ЧОВЕКА се срещат еднакво често и в двата медийни дискурса. 

 8. Лични имена се използват, за да се очертае 

разграничението между “наш” и “чужд” в спортни новини, за 

изразяване на достъпност в новини, свързани с шоу бизнеса, и за 

изразяване на неодобрение в новини, отразяващи политически 

фигури.  

 9. Неологизми, формирани от собствени имена се 

образуват чрез метонимично пренасяне на значението, афиксация 

и блендинг. 

 10. Прякорите в медийни текстове могат да се използват 

с негативно, позитивно или неутрално значение. Те се образуват 

в резултат на метафора или метонимия, или въз основа на 

фонологична прилика с истинското име на личността. 

Използваните в английските и българските медийни текстове 

прякори са както устойчиви, така и неустойчиви, в зависимост от 

това, до каква степен е установена употребата им в съответния 

език. Забелязва се превес на количеството прякори в българските 

медийни текстове. 

 11. Метафората ДЪРЖАВАТА Е ЧОВЕК и сценарият 

“семейство” се използват в текстове, свързани с международни 

новини. Международните отношения са представени като лични 

отношения и определена политика се представя като тип 

поведение. Страни, които поддържат добри дипломатически 

отношения, са представени като хора с добри взаимоотношения, 

които варират от “приятелство” и “романтична връзка” до “брак” 

(по Мусолф). В анализирания корпус се забелязва, че е 

използван още един модел – модела „развод”.  

 Употребата на етноними, топоними и лични имена в 

корпуса от английски и български медийни материали е както 

следва: 

 Общият брой на етнонимите е 96, което прави 18 % от 

всички употреби.  
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 Броят на топонимите е 231, или 43 % от всички 

употреби. 

 Личните имена са 209, което съставлява 39 % от всички 

употреби в представителния корпус.  

 От общия брой етноними 56 са употребите в българския 

медиен дискурс и 40 – в британския медиен дискурс. 

 От общия брой топоними 110 са употребите в 

българския медиен дискурс и 121 – в английските медийни 

материали. 

 От общия брой лични имена 118 са употребите в 

българския медиен дискурс и 91 – в британския медиен дискурс. 

 Процентното съотношение между употребите на 

етноними, топоними и лични имена в британския и в българския 

медиен дискурс е представено в следната таблица: 

 В 

българския 

медиен 

дискурс 

В 

британския 

медиен 

дискурс 

Употреба на 

етноними 

52% 48% 

Употреба на 

топоними 

46 % 54 % 

Употреба на 

лични имена 

55% 45 % 

 Изследването потвърждава поставените хипотези. 

Упоребата на етноними, топоними и лични имена е широко 

разпространена както в българските, така и в британските медии. 

 И в българските и в британските медии употребата на 

топоними и лични имена е много по-широко разпространена от 

употребата на етноними. 

 Метонимичната употреба на топоними и лични имена е 

използвана и в двата вида медийни материали. 

 Прякори се срещат и в двата типа текст, но негативните 

конотации, свързани с употребата им са по-характерни за 
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българските медии, най-вече в спортни новини и новини, 

свързани с вътрешно-политически събития. 

 Неологизми, образувани от лични имена се наблюдават 

в текстовете от двата медийни дискурса, като употребата им с 

отрицателен знак е по-разпространена в българските материали. 

 Превръщане на собствени имена в нарицателни и 

обратно се среща и в двата вида медийни материали.  

 Дисертационният труд може да бъде начало на едно по-

обстойно и задълбочено изследване на анализираните проявления 

в британския и българския медиен дискурс, като се разшири с 

примери от американски източници с оглед на политическите 

промени, настъпили в САЩ, една, от които свързана, например, с 

избора на нов президент, както и в съпоставителен план с 

Британския национален корпус и с Българския национален 

корпус. Интересно би било да се проследят промените в двата 

езика по отношение на лица, събития и факти в материалите от 

същите източници. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД „ЕТНОНИМИ, ТОПОНИМИ И 

ЛИЧНИ ИМЕНА В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК И В 

БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (ВЪРХУ МАТЕРИАЛИ ОТ 

МЕДИЙНИ ТЕКСТОВЕ)” 

 

Дисертационният труд е опит за изследване на употребата 

на етноними, топоними и лични имена в британските и 

българските медии. В тази връзка приносните моменти могат да 

се очертаят по следния начин: 

 1. Съставяне на самостоятелен корпус от 536 английски и 

български медийни текстове, както печатни, така и електронни, 

отразяващи актуални проблеми в областта на социалния живот, 

политиката, икономиката, културата и спорта.  

2. Етнонимите, топонимите и личните имена са 

разгледани в метонимични и метафорични структури, в чиято 

употреба намират отражение обективни и субективни отношения 

на различни личности към разглежданите горещи теми на деня.   

3. Обяснени са мотивацията и начините на образуване на 

неологизми, основаващи се на лични имена (name-based 

neologisms). Установи се, че при метонимично изместване на 

значението от нарицателно може да се образува собсвено име и 

обратно, като нарицателното, от което дадено име произхожда, 

може да има съвсем различно значение от нарицателното, 

образувано на свой ред от това собствено име.  

4. Проследени са факторите, обуславящи употребата на 

лични имена в британските и българските медии. 

5. Разгледани са основните модели в образуването на 

прякори и употребата им в английски и български медийни 

текстове, както и факторите, които ги определят като стабилни 

или нестабилни.  
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