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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА 
 

Процесът на демократизация и глобализация, социално-

икономическите промени, които настъпват в източните и 

централноевропейските страни през последните години на ХХ и 

началото на ХХI век са белязани с кардинални промени във всички 

сфери от живота. Лексиката, като основна част на езика, е този пласт, 

който най-бързо реагира на всички промени, настъпващи в обществото. 

Посоченият период се характеризира с динамика в научното развитие, 

новите технологии и въвеждането им в ежедневието на човешката 

дейност, което се отразява на съвременния руски и български език. Това 

води до повишения интерес на изследователите към терминологията 

като цяло и в частност към терминологиите на новите научни области. 

Както отбелязва В. П. Даниленко, въз основа на книжовния език се 

формира езикът на науката – самостоятелна функционална подсистема 

със собствен инвентар и изразни средства на специалните понятия 

(знаци), правила за тяхната организация и оценка [Даниленко 1977: 14].  

Една от сравнително новите и малко изследвани области е 

компютърната терминология. Причина за  повишения към нея интерес е 

изходът извън пределите на специалната сфера и фактът, че 

компютърната терминология постепенно става достояние за 

неспециалистите. По ред причини компютърната терминосистема не е 

затворена като повечето специални езици, което се потвърждава от 

големия интерес на изследователите към процесите, протичащи в нея. 

Тази област на знанието се създава въз основа не само на едно 

научно направление, а включва познания от много други научни 

области.   

Под компютърни / информационни технологии (по-нататък ИТ) 

се разбира съвкупност от теоретични и практически знания, които 

използват в работата си специалистите и неспециалистите от областта 

на изчислителната техника, програмирането, информационните 

технологии и интернет системите. Вероятно, под влияние на 

метатермина език за специални цели (по-нататък ЕСЦ) и полемиките 

относно дефинициите на дадения термин, в работите на изследователите 

се използват термини като специален език, подезик, език на 

компютърните технологии, компютърна терминология, компютърен 

език, език на информационните технологии, език на информатиката и 

др. Изглежда, че всички названия се използват напълно обективно, 

предвид спецификата на дадения език, формиращ се „в предметната 

сфера и технологически свързан с производството на персонални 

компютри и програмно осигуряване към тях“ [Комльова 2006: 16]. 



Изброените термини се употребяват за обозначаване на специални 

процеси, явления, предмети от специалната област на ИТ, при това се 

използват от специалисти и неспециалисти.  

В настоящата работа термините специален език на 

компютърната сфера, подезик на компютърната сфера, компютърен 

език, език на компютърната сфера, ИТ език, ИТ терминология, 

термини на ИТ, терминология на ИТ сферата, език на информатиката 

се възприемат като синоними на термина компютърна терминология. 

Във връзка със спецификата на лексиката на ИТ-сферата, може да се 

смята, че тези термини в общ смисъл гравитират около централното 

понятие компютър и обозначават специалната лексика на тази сфера 

(лексиката на компютърния ЕСЦ), включваща самата компютърна 

терминология, професионализмите и жаргона (лексика, притежаваща 

особени отличителни черти) на специалната област, изпълняваща 

комуникативна, когнитивна и информативна функция. 

Компютъризацията на обществото се отразява и на 

терминологичните изследвания. Нарастващия обмен на научни, 

технически и професионални знания изисква съответна реакция на 

динамичното темпо на развитие на терминологичните системи. Това 

засяга тяхната организация, систематизацията  на знанията с цел по-лек 

достъп до информацията. Новите открития в различни сфери, новите 

комуникации, бързият обмен на информация на професионално ниво, 

довежда до така наречения „терминологичен взрив“ [Азимов, 

Дешериев, Николски, Степанов, Швайцер 1975: 5]. Съвременните 

изследователи на езика [Колковска 2011: 518; Василева 2001] 

отбелязват, че по-голямата част от неологизмите в съвременната руска и 

българска лексикална система са термини. Разпространението на 

термините извън пределите на научните и специални текстове, дава 

основание да се говори за терминологизация на лексиката [Шаклеин 

2013] на съвременния език.  

Настоящата дисертационна работа е посветена на анализа на 

термините от ИТ-сферата върху материал от руски и български език и 

разкриване на лингвокултурните им особености. Основната причина за 

бързото разпространяване на информацията, иновациите във всички 

научни области е компютъризацията на обществото, масовото 

внедряване на компютърната терминология в националния език. 

Увеличаването на потребителите на ИТ е предпоставка за активното 

изучаване на терминологията от тази област. В същото време настъпват 

промени в езика като система и като средство за комуникация. Бързите 

темпове на социалните и културните процеси (т. нар. 

екстралингвистични процеси) дават основание за такъв род изследване. 



Компютърната терминология е фактор, влияещ на системите на 

руския и българския език. Тя отразява и до някъде диктува културните 

тенденции в обществото. В настоящия момент все още може да се 

наблюдават и фиксират процесите на този преходен период и 

формирането на  ЕСЦ на една от сравнително новите области на 

познанието. Без съмнение, формирането и функционирането на 

компютърната терминология се обуславя както от лингвистични, така и 

от социокултурни фактори. 

Основна теоретична база на настоящото изследване са 

разработките на руски и други чуждестранни учени в областта на 

терминологията (Д. С. Лоте, А. А. Реформатски, В. В. Виноградов, 

К. Я. Авербух, Н. Д. Арутюнова, О. С. Ахманова, Г. О. Винокур, 

Б. Н. Головин, С. В. Гриньов, В. П. Даниленко, Т.  Л.  Канделаки, 

Р. Ю. Кобрин, В. М. Лейчик, С. В. Гриньов-Гриньович, Х. Сейгър, 

А. В. Суперанска, В. А. Татаринов, С. Д. Шелов, X. Фелбер и др.). В 

раотата се отчитат и българските терминологични изследвания, чиито 

основи са заложени от Ст. Младенов и доразвити в трудовете на 

Л. Манолова, М. Попова, С. Колковска, Г. Димитрова, А. Емирзян, 

П. Кънчева, М. Лилова, М. Симеонова, Е. Петкова, Кр. Симеонова, 

А. Христова, Н. Николова и др., а също така и някои съпоставителните 

терминологични изследвания на Н. Василева, Д. Благоева, Л. Кирова, 

Г. Дерменджиева, Б. Алексиев, Д. Янкова, В. Георгиева, С. Тончева, 

П. Вичева-Василева, В. Иванова, И.  Атанасова, Д. Лесневска, 

С. Георгиева, Н. Боянова, Т. Терзиева, Н. Димитрова и др. 

Компютърната терминология става обект на активно изследване в 

Русия в много дисертационни работи: Л. К. Кондратюкова, 

Т. В. Акулинина, А. Б. Кутузова, А. С. Рибакова, И. А. Беликова и др. (в 

английския език), М. В. Орлова, С. Н. Антонова, Е. Н. Галичкина, 

О. А. Кармизова, Г. Г. Бабалова (в английския и руския език), 

М. С. Лукина (в руския и френския език), О. Н. Кошелева (в немския и 

английския език), З. М. Мусоямов (в таджикския и английския език), 

руската терминология от тази област се подлага на изследване от 

И. Л. Комлева, У. И. Турко, Н. Н. Болдина, О. В. Галкина, 

Н. Н. Кошкарова, М. В. Барт, Е. А. Юхмина, Н. Н. Гончарова, 

Я. Ю. Скалкина и др., а М. А. Лобанова изследва испанската 

терминология. Появяват се и интердисциплинарни изследвания със 

социолингвистична, лингвопрагматична, психолингвистична 

насоченост върху материал от руски език (Н. В. Виноградова, 

Н. Б. Мечковская, И. В. Привалова, И. А. Стернин, Н. В. Кузнецова, 

Е. Н. Вахрамова, А. К. Купцова и др.). 



Компютърната терминология в българския език все още не е 

достатъчно изследвана. В това направление работят Л. Кирова, 

Е. Пернишка, Д. Благоева, Г. Дерменджиева, Л. Стоевска, В. Манчев, 

Л. Стоичкова, С. Колковска, С. Банова, А. Рангелова, М. Лилова, 

Г. Дюлгерова, Н. Костова, М. Зозикова-Пенкова и др. Сравнително-

съпоставителните изследвания на руската и българската компютърна 

терминология имат фрагментарен характер, не ни е известно да има 

системно, комплексно описание на компютърните термини в българския 

език.  

Актуалността на темата се определя от бурното развитие на 

компютърните технологии като знаково постижение на науката и 

техниката, глобализацията на обществото, разширяването на 

междукултурните и междуезиковите контакти, които водят до 

интензивното развитие на компютърната терминология във всеки един 

от съвременните езици. Бързите темпове на промени почти във всички 

области от човешката дейност и знанието оказват влияние на 

националното съзнание на обществото, а познаването на 

терминологията на ИТ помага за ускоряване решаването на ред 

проблеми, свързани с теоретичните и практическите приложения на 

изследваната терминология. Компютърните технологии и тяхната 

терминология са основно средство за овладяване на новото знание, 

източник за предаване и получаване на информация в специалните 

сфери на езика. Според мнението на председателя на комисията по 

терминознание (Славтерм) към Международния комитет на славистите 

В. А. Татаринов, „който владее терминологията, той владее 

цивилизацията“ [Татаринов 2012: 13]. Динамичното развитие на ИТ 

сферата, появата на нови езикови единици определят необходимостта от 

изследването им, хармонизацията и стандартизацията им. 

Всичко това определя актуалността на изследване на 

компютърната терминология, а именно: 

 липсата на систематизирано описание на терминологичните 

единици в българския език; 

 отсъствие на сравнително-съпоставително изследване върху 

материал от руски и български език; 

 необходимост от анализ на конкретните компютърни единици 

във връзка с широкото им разпространение и функциониране. 

Обект на настоящото изследването е компютърната 

терминология в руския език на фона на българския.  

Предмет на изследване е спецификата на компютърните термини 

в езиков и социокултурен аспект. 



Целта на настоящата работа е да се определят 

екстралингвистичните и лингвистичните параметри на компютърната 

терминосистема и нейната лингвокултурна специфика в руския и 

българския език. 

Терминът лингвокултурен в тази работа се трактува в широк 

смисъл и включва езиковите и социокултурните особености при 

формирането и функционирането на компютърната терминология. При 

номинацията в руския и българския език се взима под внимание 

вторичния характер на терминосистемите относно англо-американската. 

Лингвокултурната специфика се проявява в процеса на заемане, в 

частност при асимилацията на терминоединици. 

За постигане на тази цел трябва да се решат следните задачи: 

 уточняване на понятията термин, терминология, 

терминосистема; 

 диференциране етапите на развитие в компютърната 

терминология, използвайки сравнително-хронологичния принцип и 

определяне влиянието на националните и интернационалните фактори в 

този процес; 

 представяне на тематична класификация на компютърната 

терминология на масовия потребител; 

 описване на начините за терминообразуване и 

терминологична номинация на компютърната терминология в 

близкородствените езици; 

 разкриване на лингвокултурната специфика при 

асимилацията на ИТ-терминология. 

Методите, използвани в работата се определят в зависимост от 

поставените цели и задачи, а също и от материала на изследване. В 

дисертационната работа се прилага методът на лингвистичен анализ 

(описание, наблюдение, обобщение, интерпретация и класификация), 

сравнително-съпоставителен метод, методи на количествен анализ. 

Материалът на изследване, предвид широката сфера на употреба 

на дадената лексика, е ексцерпиран от различни източници: справочна 

литература (електронни справочници, статии, списания); 

лексикографски източници (английско-руски, английско-български 

компютърни речници, тълковни речници на съвременната компютърна 

лексика, речници по компютърна безопасност, речници на новите думи, 

научно-технически речници), издадени след 1998 г., електронни 

документи (интернет форуми за специалисти и потребители на 

компютри), а също от онлайн издания, като PC World, ComputerWorld, 

PC Magazine, NetworkWorld, Computers – на руски и български език и 

др. Материалът включва терминология на стандартните програмни 



продукти – MSOffice, под управлението на операционната система 

Windows, най-използваните интернет търсачки. Корпусът наброява 

4 528 единици на английски, руски и български термини, с които се 

смята, оперира масовият потребител. В съставения корпус са включени 

професионализми и жаргонизми на руски и български език, които също 

подлежат на анализ като субстандартна част на езика на ИТ-сферата. 

Наличието на емотивно-експресивна конотация в семантиката на тези 

единици определя тяхната специфична функционално-стилистична и 

прагматична характеристика. 

Научната новост на работата се състои в това, че за първи път се 

представя достатъчно пълно системно лингвистично и лингвокултурно 

описание на компютърната терминология на масовия потребител в 

руския и българския език. 

Теоретичният принос е, че дисертационното изследване 

обогатява и разширява онази част от общата теория на терминологията, 

която е свързана с компютърния език. Резултатите имат значение и за 

уточняване на теорията и методологията на сравнително-

съпоставителното описание на близкородствените езици.. 

Практическият принос на работата се реализира в 

терминографски аспект – съставяне на многоезичен (английско-руско-

български) речник на компютърните термини на масовия потребител, 

съдържащ повече от 4500 терминоединици. Създаването на такъв 

речник е продиктувано от необходимосттта за намиране на точните 

руски термини и техните еквиваленти на български език. Представеният 

материал може да се използва с дидактически цели при подготовка на 

лекционни курсове, при изучаване на факултативната дисциплина 

„Компютърни технологии в лингвистиката“, за формиране на начална 

компютърна компетентност в ИТ областта на студенти филолози и при 

формирането на езикова и социокултурна компетентност за студентите 

по ИТ, изучаващи руски език. 

Композицията на работата е подчинена на поставените цели и 

задачи на изследването. Дисертацията се състои от увод, четири глави и 

заключение, списък на използваната литература, лексикографски и 

интернет източници. Към работата се прилага съставен и публикуван 

многоезичен речник на компютърните термини на редовия потребител.  

Резултатите от анализа на материала се илюстрират със схеми, 

диаграми и таблици. Обемът на дисертацията е от 304 страници, от 

които основният текст е 284 страници. Обемът на приложението 

(речника) е 258 страници.  

Списъкът с използваната литература съдържа 340 заглавия, 28 

речници и енциклопедии, 16 интернет източника. 



ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА 

 

В Увода се обосновава актуалността и научната новост на 

изследването, определя се обектът, предметът, целта и задачите, 

материалът и методите на работа, теоретичното и практическото 

значение, изясняват се основните понятия, използвани в дисертацията 

В Глава I. „Метаезикови проблеми на терминологичното 

изследване“ се прави обзор на различни теоретични постановки, 

относно метаезиковите проблеми в терминознанието, а също на 

особеностите на съвременния етап на развитие на дисциплината. 

В първия параграф „Проблеми при тълкуването на термина 

като специфична лингвистична единица“ се посочват основните 

значения на многозначния термин. 

Терминологията представлява значителна част от лексиката на 

съвременния език и една от най-бързо развиващите се области от него, 

влияеща се от лингвистични, екстралингвистични и национално-

културни фактори. 

Доскоро терминът терминология се е използвал за обозначаване 

на три различни понятия 

 наука, изучаваща термините; 

 съвкупността от термините в езика; 

 съвкупност от термини, използвани в определена област на 

знанието. 

Според С. В. Гриньов, тази полисемия е нагледен пример за 

необходимостта от въвеждане на ред в специалната лексика [Гриньов 

1993: 9-11]. За преодоляване на многозначността се въвеждат термините 

терминоведение (в руския език), терминознание (в българския език), а в 

англоезичните страни terminology science, съответстващи на първото 

значение на думата терминология. 

Определянето на терминологията като интердисциплинарна 

наука, свързана с лингвистиката, логиката, онтологията, 

информационните и компютърните науки, се свързва с 

интердисциплинарния характер на терминологичните единици, които са 

едновременно езикови, когнитивни и в същото време са средство за 

комуникация [Попова 2010: 31]. Терминът е обект на изследване от ред 

науки, което показва многостранната му структура. Всяко научно 

направление се опитва да изработи свое определение, отчитайки 

особеностите, характерни за конкретната област на знание. Факт е, че до 

момента не съществува единно мнение и универсална дефиниция на 

понятието няма. По този начин в логиката терминът се свързва с 

понятието и се посочва единството на термина като лексикална единица 



с елемент от логоса [Мелников 1991: 6–7, 12]. Според В. М. Лейчик, 

това е „овеществяване“ на абстракцията на обект от специална сфера 

във формата на лексикална единица от естествения език, но за разлика 

от други класове лексикални единици на ЕСЦ, с термини се обозначават 

общи понятия, т.е. само в най-общ вид може да се говори за връзка на 

термина с понятието, което се „обозначава от термина, взаимосвързан с 

други понятия от същата област, чийто елемент се явява“, т.е. като 

елемент на терминосистемата терминът или обозначава, или обозначава 

и отразява понятието [Лейчик 2007б: 22–25]. В семиотиката се изучава 

знаковият характер на термина, в компютърната лингвистика терминът 

се изследва с цел създаване на характерни термини за търсене на 

изкуствените езици, т.е. терминът е изходен материал, лексикална 

единица, която служи за съставяне на търсещи словници.  

С цел илюстриране на приликите и разликите в разбирането за 

термин се представят определенията на различни изследователи 

(О. С. Ахманова, А. А. Реформатски, А. В. Суперанска, 

В. П. Даниленко, С. В. Гриньов, В. М. Лейчик, В. А. Татаринов, 

Л. Манолова, Н. Николова, К. Я. Авербух, Г. О. Винокур, Д. С. Лоте и 

др.). Българският терминолог М. Попова разделя дефинициите на две 

групи в зависимост от основния признак и семантичната ценност на 

основната релация. Авторът прави извода, че това е сложна единица, 

съставена от два слоя: първият – съдържание и значение, а вторият – 

ономасиологични компоненти и езикова форма, структурирани в 

зависимост от тяхната позиция и взаимоотношения, трансформираща се 

в съотносителна понятийна, ономасиологична и формална структура 

[Попова 2012: 29–35, 39]. Мнението, че терминът е многопластова 

същност, споделя и В. М. Лейчик, като отчита особеностите му от 

когнитивна гледна точка. Този подход на съвременното терминознание 

се фокусира върху когнитивната дейност на професионалистите и 

ролята на термина в процеса на познание и мислене, определя се като 

динамично явление, родено в процеса на когниция, той е вербализиран 

знак на познанието, а неговото най-важно свойство е да отразява 

научното понятие и да участва при формирането на концептуалния 

модел на научната картина на света [Буянова 2012: 8]. 

Във връзка с точното определяне на понятието термин 

изследователите открояват неговите признаци, свойства, функции, 

относно които също се водят дискусии. Към най-значимите 

характеристики на термина се отнасят – обвързаност със специална 

област на употреба, относителна еднозначност, точност, краткост, 

системност, стилистична неутралност, а едни от най-важните му 

функции са – номинативна, дефинитивна, комуникативна, когнитивна 



и др. Стремежът за разграничаване на термина от обикновената дума се 

отразява в изготвянето на изисквания към термина, които с развитието 

на науката се увеличават, но играят важна роля при систематизирането, 

нормализирането и класификацията на термините. 

Дискусиите относно теорията на термина и мястото му в езика 

продължават и сега, като го разглеждат от различни гледни точки, което 

показва неговата многостранност и особеното му място като обект на 

изследване. Всички въпроси, свързани с разбирането и определянето на 

термина и изискванията към него, остават отворени. 

Въз основа на теоретичните постановки в настоящото изследване 

под компютърен термин се разбира сложна, многослойна, относително 

еднозначна единица в езика (или знак), служеща за обозначаване на 

общи, конкретни или абстрактни понятия от областта на компютърното 

знание, която е лингвокогнитивно средство на езика и инструмент за 

професионалната комуникация. 

1.2. Терминология и терминосистема като основни понятия на 

терминознанието 

Стремежът за разграничаването на термина от другите езикови 

единици поради специалните му функции в системите, в които 

функционира, оказва влияние и в корелацията на понятията 

терминология и терминосистема. 

Много от учените предлагат като синоним на метатермина 

терминология (в трето и́ значение ‘съвкупност от термини, използвани в 

определена област на знанието’) система от термини, терминологична 

система или сложносъставния термин терминосистема. 

Привърженици на тази идея са Б. Н. Головин, В. П. Даниленко, 

Л. В. Ивина, Г. П. Мелников и др. Изказват се мнения за изкуствения 

път на създаване на терминологията (И. А. Бодуен де Куртене, 

В. П. Даниленко, Н. В. Василева, А. В. Суперанская, Т. Л. Канделаки и 

др.), т.е. тя е изкуствен лексикален пласт, който може да се подлага на 

съзнателно регулиране, систематизация. 

Привърженици на мнението за разграничаване на метатермините 

терминология и терминосистема (В. М. Лейчик, С. В. Гриньов-

Гриньович и др.) ги разграничават по критерия съзнателност-

стихийност. Според тях, терминологията е естествено сформирала се 

съвкупност от термини на определена област от знанието или негов 

фрагмент. Резултатът от систематизацията, анализа, унификацията на 

термините се представя като терминосистема – структурирано 

множество от термини с фиксирани отношения между тях, отразяващо 

отношенията между номинираните от тях понятия [Гриньов-Гриньович 

2008: 15]. Според В. М. Лейчик терминологията се намира на 



границата между лингвистиката и терминознанието, докато понятието 

терминосистема е понятие на терминознанието [Лейчик 2007б: 106–

107]. За разграничаване на дадените метатермини се предлагат 

общосистемни признаци, а именно – цялостност, относителна 

устойчивост, структурираност, съдържателно-езикова и формална 

свързаност [Лейчик 2007б: 120–122].  

Сред терминологичните изследвания се открояват работите на 

С. В. Гриньов, който разработва специални критерии и характеристики 

на терминосистемата, разделени в четири групи, според които се 

определят основните насоки в терминологичната работа, а резултатите 

се представят като терминосистема. 

Анализът на мненията показва, че няма единодушие по този 

въпрос, но може да се направи извод, че най-важният признак на 

терминосистемата е системността и логическата връзка между 

съставящите я компоненти – термините. Терминосистемата 

представлява знаков модел на теорията на определена област от 

знанието и научната картина на света, притежава вътрешна йерархия, 

изразена във връзките между компонентите и е в неразривна връзка с 

общоупотребимия език. 

 

1.3. Съвременен етап на терминологичните изследвания 

При анализа на терминологичните изследвания, се констатира 

тенденция в изучаването на терминологичните единици и връзката им с 

човека, неговите съзнание, мислене и дейност. Наличието на много 

заети единици както в общоупотребимия, така и в специалния език 

свидетелства за различен вид взаимодействие на езиково и културно 

ниво. Предвид това може да се твърди, че сравнително-

съпоставителните изследвания придобиват важно значение при 

определяне начините за формиране на специалната лексика в 

съпоставяните езици. 

През последните години на ХХ и началото на XXI век се заражда 

антропоцентричният подход в лингвистичните изследвания и в частност 

в терминологията, като една от структурите на общонационалния език. 

Този аспект намира своето отражение в трудовете на много руски 

учени, но с особено важен принос се отличават изследванията на 

С. В. Гриньов-Гриньович (2008, 2009, 2016), E. А. Сорокина (2008), 

Л. А. Чернишова (2010), а Д. С. Лоте още в 1931 използва 

антропоцентричния подход, без да го фиксира като такъв. Новият 

подход позволява да се откроят особеностите в употребата на 

определени термини, като се вземат под внимание различията в езиците, 

предопределени от културните и историческите фактори, влияещи на 



развитието им, от една страна, и ролята на човека при избора на 

определена единица, от друга страна. 

Под въздействието на постиженията на съвременната 

лингвистика и във връзка с потребностите на новото информационно 

общество при изследването на терминологията се появява нов подход за 

анализа й – когнитивният, който променя целите на терминологичните 

изследвания. Съвременното терминознание не само описва термина, но 

се стреми да обясни явленията, свързани с неговата многостранна 

същност.  

Наред с когнитивистиката, едно от актуалните и активно 

развиващи се направления в посока на антпропоцентризма, е 

лингвокултурологията, която концентрира вниманието си върху 

особеностите на отразяване в езика на културната информация и 

менталността на един или друг народ, разглеждани като форми на 

човешкото съзнание [Стоянова 2017: 106]. 

Съвременните терминолози се обръщат към лингвокултурния 

подход при изследване на термина, като разкриват кумулативния му 

характер (натрупване на когнитивно-културологична информация), 

възприемат го като източник на социални знания. Този аспект на 

изследване е най-малко разработен в терминознанието. 

В настоящото изследване на компютърната терминология 

споделя мнението на Л. А. Чернишова и В. Ф. Новодранова, че ЕСЦ, 

обслужващ професионалната езикова картина на света, включва в 

състава си и тези средства, които обикновено се изключват от 

лингвистите от ЕСЦ – професионализмите и професионалния жаргон 

[Чернишова 2009: 253; Новодранова 2009: 272]. 

Поради отворения характер на терминосистемата на ИТ сферата 

и постоянното й развитие остро стои проблемът с адекватното описание 

на семантичните и стилистичните преобразования, присъщи на 

специалната лексика. Формирането на която и да е терминосистема е в 

пряка зависимост от човека, по-точно от неговото мислене, от знанията 

в съответната научна област, възприятията и интерпретацията на новото 

знание. 

 

Глава ІІ. КОМПЮТЪРНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ КАТО 

ТЕРМИНОСИСТЕМА 

2.1. Екстралингвистични параметри на компютърната 

терминосистема 

Изследователите на компютърната терминология отделят 

особено внимание на формирането и развитието на терминологията, 

опитват се да определят причините и следствията за възникване и 



утвърждаване на компютърните термини. Периодизацията има значение 

за детайлното проучване на измененията и модификациите на 

понятийния апарат в ИТ сферата. С нейна помощ могат да се определят 

зависимостите и взаимовлиянието в развитието на свързаните науки, да 

се проследи влиянието на интра- и екстралингвистичните фактори 

върху интензивността в образуването на терминоединици в 

съвременната руска и българска терминосистема, както и динамиката на 

активните процеси, протичащи в специализираните езици през 

различните етапи на развитие. 

При описание на историческото развитие на научното 

направление, се установяват тесни връзки между руската и българската 

компютърна терминология. Изследователите на ИТ терминологията 

(Гончарова 2000, Кирова 2002, Вихристюк 2014) определят два основни 

периода, първият от които се свързва с началото на възникване на 

областта ИТ до началото на 70-те години на миналия век и го свързват с 

производството на електронноизчислителни машини. Анализът на 

историко-културните факти в развитието на световната общност, дава 

основание се направи извод, че в Русия (тогава СССР) теоретичните 

основи на компютърната терминология започват да се разработват в 

контекста на световните технически достижения, започвайки от средата 

на 40-те години на ХХ век, което е мотив за отделяне на още един 

период до 70-те години, характеризиращ се със своя специфика и 

определена латентност. 

Формирането на всяка терминология се намира в пряка 

зависимост от човека, по-скоро от мисловния процес, знанията в 

научната ИТ област, възприятията и интерпретацията на новото знание, 

което определя нейния облик. Интензивното развитие на ИТ сферата, 

относителната отвореност на системата довеждат до необходимостта от 

систематизация и стандартизация на компютърната терминология, 

анализ на особеностите на нейното функциониране и развитие. 

Към настоящия момент на изследване на ИТ терминологията 

условно се обособяват четири етапа: 

  първи период – средата на 40-те – началото на 70-те 

години на ХХ век; 

 втори период – средата на 70-те – средата на 80-те 

години; 

 трети период – средата на 80-те - 2000 год; 

 четвърти период – от 2000-та година до наши дни. 

Характерна за първия период е латентността на терминолгията и 

това, че специалната лексика не излиза извън пределите на 

професионалната сфера. През този период се създават предпоставки за 



формиране на терминологичния апарат на компютърната сфера в руския 

език (паралелно с английския език) и се поставят основите на 

терминологията. Вторият период корелира с началото на заемане на 

специална лексика и нейната асимилация в руския език чрез калкиране 

и семантично преосмисляне. Именно тогава започва кодифицирането на 

компютърната терминология, като ЕСЦ продължава да се използва само 

сред ограничен брой специалисти. Особеност на термините от този 

период са многословни и тромави съчетания, а за тяхна основа се 

използва общоупотребимата лексика. За третия период е характерен 

нарастващия брой потребители на ИТ и изхода на терминологията извън 

пределите на тясноспециалната сфера. Компютърните потребители 

започват да общуват на роден език, което довежда до използване на 

вариативни названия (едновременно с английските). Формират се 

системни отношения в терминологията и се набелязва тенденция за 

утвърждаване на компютърната терминосистема. Започва 

терминографското фиксиране – свидетелство за систематизация и 

структуриране на терминосистемата, заражда се некодифицираната 

лексика – компютърният жаргон като средство за комуникация. 

Последният период се характеризира с особена динамика и „лавина“ от 

специална лексика, което довежда до промяна в принципите на 

словообразуване. В стремежа да се достигне динамиката на развитие на 

ИТ, през този период се засилва процесът на заемане на чуждоезикови 

термини – характерна особеност на компютърната терминология, 

показващо висока степен на интернационализация. 

Компютърната терминология, като специален език на 

информатиката и електрониката, възниква въз основата на много науки, 

като кибернетика, математика, радиотехника, физика, химия, 

математика и др. Според произхода компютърните терминоединици се 

разделят на изконни, заети и хибридни. Лексиката на руската и 

българската терминосистема се пресича със системите на 

общоупотребимия език, с терминологичните системи на другите науки, 

понякога със субстандартната част (компютърния жаргон) и попълва 

състава си чрез външно заемане от английския език, вътрешно заемане, 

семантични и други трансформации, което обуславя полиморфизма и́. И 

в двата езика се наблюдават сходни модели на семантичните 

трансформации, но се откриват различия в тяхната реализация. 

 

2.2. Лингвистични характеристики на компютърната 

терминосистема 

Въз основа на тематическия подход за организация на събрания 

терминологичен материал в настоящото изследване се предлага 



класификация, свързана с принципа за цялостност на компютърната 

терминология, който се изразява в единството и взаимовръзката на 

единиците от понятийното поле на компютърната терминология. 

Съгласно лексико-семантичните особености термините в руския и 

българския език се разделят на пет основни тематични групи, всяка от 

които се дели на подгрупи: „Структура на компютъра и средства на 

ИТ“, „Продукти на програмното осигуряване“, „Работа с компютър“, 

„Човек в ИТ-среда“, „Глобална мрежа/Интернет“ (вж. схема 1). 

 
 

схема 1. Лексико-семантични групи на термините от ИТ сферата 

 

Тази класификация е необходима с цел определяне на различни 

типове отношения в рамките на компютърната терминосистема, като 

родово-видови и съподчинителни отношения. 

Съгласно класификацията на В. М. Лейчик [Лейчик 1980: 40-41], 

термините от изследваната терминосистема се разделят на няколко 

групи: базови, основни, производни и сложни, заети, общонаучни и 

общотехнически, термини с широка семантика. 

Според формалната структура термините се разделят на: 

термини-думи (прости, монолексемни – напр. руск./ бълг. планшет / 

таблет, клавиатура / клавиатура, программа / програма, запись / 

запис, выделение / маркиране и т.н.), термини-словосъчетания 

(полилексемни – тук се включват двусъставните и многосъставните 

термини – напр. руск./ бълг. – жесткий диск / твърд диск, база данных 
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/ база от данни, корреспонденция, предназначенная для дальнейшей 

пересылки /  пренасочвам (препращам) електронна поща и т.н.) и 

термини-абревиатури (ATM, AVI, BIOS, CD, DDR SDRAM, ЧаВо, LED, 

LCD, VGA, ИТ, ЦПУ, ПК, ИТ, RAM, CD, HTML и др.), които всъщност са 

съкратени, формални варианти на полилексемните термини. Към тези 

видове може да се добави още един, а именно символи-думи – 3D-

телевизор, С+язык, 4К и др. Последният вид термини в настоящата 

работа се наричат хибридни. 

Количественият анализ на корпуса на настоящото изследване 

показва, че монолексемните термини в руския език са 61,7 %, а в 

българския 63,1 %; двусъставните термини съответно са –26,6 % 

(абсолютный адрес, режим доступа, командная строка) и 26,2 % 

(абсолютен адрес, режим за достъп, команден ред), а многосъставните 

– 9,5 % (окно на передачу в протоколе управления передачи данных) и 

8,1% (изпращане на файл до отдалечен компютър). Според получените 

резултати най-продуктивната група термини са монолексемните и в 

двата езика (вж. Диаграма 1 и Диаграма 2). 

 Диаграма 1    Диаграма 2 

 

Резултатите демонстрират спецификата на терминологичния 

материал от нашия корпус, използван от масовия потребител, а именно, 

че изследването е насочено към разглеждане на източниците за 

формиране, произход и начини за номинация на базовата терминология 

на научната ИТ сфера. Този вид терминология заема междинно място 

сред общоупотребимата и специалната лексика. Предвид 

статистическите изследвания, че в повечето терминологии 

монолексемните единици съставят между 20–40 %, нашите резултати 

показват, от една страна, че изследваният корпус се състои от основни 

понятия, които образуват ядрото на ИТ терминологията, а от друга 

страна, компютърната терминология следва световните тенденции за 
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икономия на езикови средства, като се отчита количеството на 

монолексемните и двусъставните термини. 

Дискусионен въпрос на съвременното терминознание, свързан с 

номинативната функция, е коя част на речта може да изпълнява ролята 

на термин. Част от учените твърдят, че тази функция може да изпълнява 

само съществителното име, а други – всички самостойни части на речта 

(съществително, глагол, прилагателно, причастие, наречие). Второто 

мнение се потвърждава от изследването на нашия корпус, което 

показва, че: съществителните имена са – 74,3 % в руски и 71,1 % в 

български език (в руск. автозапуск, бланк, блог, выход, драйвер, запрос, 

каскад, монитор, супервизор и др. / в бълг. шина, ядро, хакер, 

устройство, аватар, връзка, запис, клавиш и др.), глаголи – 15,0 % в 

руски и 16,7 % в български език (в руск. архивировать, блокировать, 

восстанавливать, выпадать, герметизировать, подменять и др./ в 

бълг. кодирам, изрязвам, изключвам, конфигурирам, обновявам, 

отменям и др.), прилагателни имена – 8,8 % в руски и 10,5 % в 

български (в руск. программируемый, растровый, ручной, 

самозагружаемый, главный, групповой, доступный, интерактивный и 

др. / в бълг. постоянен, преносим, струен, хардуерен, табличен, 

невалиден, интерактивен и др.), и други части на речта, като: наречия, 

причастия – 1,9 % в руски, 1,7 % в български език (в руск. включенный, 

выравненный, переполненный, несанкционированный, инфикцированный 

и др., в бълг. назад, ръчно, изскачащ, падащ, ръчно, чакащ и др.). 

Резултатите потвърждават, че съществителното име е основната 

универсална категория в ИТ-системата. С тях обикновено се 

обозначават статичност на назоваваното понятие, негова постоянна 

същност, но с него, освен вещи, може да се номинират процеси, 

действия и състояния. Глаголите обикновено изразяват динамичност 

или намерение за извършване на някакво действие. Използването на 

глаголи в тази терминосистема е продиктувано от спецификата и 

приложното използване в програмното осигуряване, където се използват 

като команди за изпълнение на определено действие, процес или 

операция. 

При изследване на формалната структура на избраните за анализ 

термини (руски и български) се фиксират следните начини за 

терминообразуване: афиксация, композиция, абревиация и синтактичен 

начин. В работата не се отделя специално внимание на 

словообразувателните начини, тъй като са достатъчно изследвани в 

други дисертации и проучвания, освен това, в терминологията действат 

същите закономерности, както при образуването на която и да е 

лексикална единица във всеки естествен език. Разлчия се откриват в 



активността на начините за терминообразуване. Характерна и за 

руската, и за българската терминология е активността на префиксално-

суфиксалния начин, с помощта на който са образувани съответно – 

42,9 % в българския език, а в руския език процентът е малко по-нисък – 

34,9 %, докато чрез префиксен начин са образувани 8,2 % от термините 

в руски език, а в български език почти два пъти по-малко – 4,3 %. 

Монолексемните термини се разделят на непроизводни, 

производни, сложносъкратени, сложни.  

Полилексемните термини биват двусъставни, многосъставни и 

хибридни терминосъчетания. Преобладават двусъставните термини 

(69,4 % в руски и 71,6 % в български език), като най-продуктивен модел 

при тях е прилагателно + съществително и в двата езика – руски език 

59,1 % и в българския език това са 63,9 %, а втори модел по 

продуктивност е съществително + съществително, съответно 30,5 % и 

31,3 %. Според резултатите от количествения анализ по критерия 

образуване на терминосъчетанията се забелязва нарастващото 

количество на модела активно или пасивно причастие + съществително 

(руск. декодирующее устройство, порождающее окно, руск./бълг. 

запоминающее устройство / запаметяващо устройство, всплывающее 

меню / изскачащо меню, выпадающее меню / падащо меню). 

Лексико-семантичното групиране на термините се използва за 

проследяване на родово-видовите връзки в компютърната 

терминосистема, като се демонстрират парадигматичните отношения и 

се установява, че има почти пълно съвпадение в двата езика, което се 

обяснява с общия произход, общото развитие на езиците и разбиране на 

предмета на ИТ областта. 

Полевата структура на терминосистемата позволява да се 

проследят йерархичните връзки в нея. Откроява се съществения родово-

видов признак, отразяващ основните свойства на предмета или 

явлението, определя се неговата роля като родов или видов член на 

системата. В настоящата работа тези отношения се демонстрират чрез 

ядрения термин компютър, съответните микрополета, които от своя 

страна се делят на други микрополета от по-ниско ниво и се създава 

моделът система на системите, какъвто е компютъра като устройство. 

Посочените родово-видови връзки демонстрират системността и 

логиката в построяването на ИТ терминосистемата. Това е сложна, с 

много разклонения система, а връзките в нея се усложняват с 

развитието на научната мисъл на човека специалист. По този начин, 

чрез описанието на микрополето на даден термин, се илюстрират 

няколко признака на предмета или явлението. Това води до 

усложняване на отношенията и функционирането на определена 



терминоединица, действаща едновременно както родово и видово 

понятие. 

В компютърната терминология, както и в системите на 

представените езици се наблюдават семантичните процеси на 

полисемия, синонимия, антонимия, омонимия. 

Болшинството от термините са еднозначни – едно от 

изискванията към термините, като названия на инструменти, професии, 

програми, но изследванията показват и наличието на полисемантични 

термини, въпреки че количеството им не е толкова голямо. За 

многозначни се смятат такива термини, които имат повече от едно 

значение в рамките на една и съща терминология (руск./бълг. сеть / 

мрежа (1. вычислительная / изчислителна; 2. локальная / локална, 3. 

равноправная / равноправна, 4. беспроводная / безжична), 

администратор / администратор (1. лицо, ответственное за установку 

и поддержание программного обеспечения / лице, отговарящо за 

инсталирането и поддръжката на програмното осигуряване; 2. 

программа управления (устройством или ресурсом) / програма за 

управление (на устройство или ресурси), 3. организирующая программа 

/ организираща програма), узел (1. блочный / блоков, 2. главная 

управляющая программа / главна управляваща програма, 3. точка 

присоединения к сети / точка на пресичане в мрежата, 4. уплотнение 

данных в памяти / уплътняване на данни в паметта), диск (1. гибкий / 

дискета, 2. жесткий / твърд, 3. магнитный / магнитен, 4. загрузочный / 

стартиращ, 5. компактный / компактен, 6. мастер / твърд, 7. цифровой / 

цифров, 8. внешний / външен, 9. перезаписываемый / презаписваем)), 

ако се открива друго значение извън терминосистемата, тогава става 

въпрос за омонимия, а количеството на такива термини не е малко 

(редактор, вирус, инъекция / инжекция, диагноз / диагноза, аксессуары / 

аксесуари, адрес, архив, архиватор, блокнот / тефтер, буфер, взлом, 

выбрасывание / изхвърляне, вызов / повикване, мост, окно / прозорец и 

др.). 

В сферата на компютърните технологии се среща особен вид 

синонимия. Според редица изследователи наличието на синонимни 

отношения на термините, в която и да е терминология, определя 

нейното развитие, тъй като чрез синонимите се фиксира нов поглед на 

изследвания предмет. В ИТ-терминологията синонимите имат характер 

на дублетност, т.е. между синонимите няма разлика в съдържателния 

план (директория – папка – каталог). Тук се отнасят изконно 

руски/български и заети термини, адаптирани чрез транскрипция или 

транслитерация. Срещат се и семантични синоними като: компьютер, 

ноутбук, планшет, нетбук/ компютър, лаптоп, таблет, нетбук и др., 



които от една страна, гравитират около термина компютър, а от друга – 

демонстрират родово-видови отношения и лингвокултурно влияние на 

англо-американизмите при формиране на термините в руския и 

българския език. 

Антонимичните отношения също са присъщи на изследваната 

терминосистема и др. и се реализират посредством словообразувателни 

или лексикални средства (руск. личер – сийдер / бълг. лийчър – сийдър; 

руск. защищенный – снимать защиту / бълг. защитен – премахване на 

защита; руск. подписаться – отменить подписку / бълг. абонирам (се) 

– отписвам (се), отмяна на абонамент). При анализа на материала се 

установява, че антонимични са термините команди или операции, вид 

програмно осигуряване, предмети, признаци на предмети и др. 

 

2.3. Функционално-прагматични параметри на 

компютърните термини 

Сферата на действие на компютърната терминология обхваща 

достатъчно широк кръг от хора, професионално работещи с ИТ и 

потребители на тези технологии, т.е. това са почти всички области на 

живота и работата. Лексиката на всеки професионален език се състои от 

три основни пласта, съгласно сферата на функциониране – книжовен 

пласт (термини), разговорен вариант (професионализми) или 

емоционално маркирани (жаргонизми). 

В подезика на ИТ сферата се разграничават две части – 

стандартна и субстандартна, към стандартната се отнася 

терминологията, а към субстандартната – професионализмите и 

жаргонът. 

Субстандартната част на компютърната лексика 

(професионализми и жаргон) се характеризира със стилистичната 

маркираност, експресивна натовареност и способност да запълва 

терминологичните празнини в терминологията. 

Повишените експресия, емоционалност, оценъчност, понякога и 

вулгарност са специфични черти на жаргонната лексика (в руск. ящик, 

Винды, виндовоз, мелкомягкие, гуглить, струйник, Аська, искалка, 

железо, стрелялка, апгрейдиться, айтишник, писюк и др., в бълг. 

щайга, барака, мекица, модераст, разлиствач, даунлодвам, принтвам, 

търсачка, сканвам, сърчвам, блогиня и др.).  

Жаргонът се използва както от специалисти, така и от редовите 

потребители на компютърни технологии. Причина за включване на този 

пласт лексика в тезауруса на изследваните единици е изходът им извън 

пределите на професионалната сфера, което води до взаимодействие на 

общоупотребимия и специалния език. За една от най-важните функции 



на тази лексика се смята фатическата, едновременно с номинативната, 

икономичната, експресивната и т.н., което се свързва с присъщата само 

на този жаргон писмена форма. По този начин тя се доближава до 

неформалната устна реч, т.е. до разговорния стил. 

Характерна особеност  и в руския и в българския език е така 

наречената диграфия [Кирова 2004] или двуезичие на писмената реч 

[Мечковска 2006: 167–168], което се обяснява с периода на адаптация на 

новите единици. Тази особеност се възприема като усложнение на езика 

и е много ясно различима и характерна за компютърните термини в 

терминосистемите, използващи кирилица. Като резултат от тази 

диграфия се появяват специфичните хибридни форми: в руския език – 

заZIPованный, ARJеванный, заRARенный, CDшка, chatланин, ITишник, е-

mail-адрес, update’нуть, web-дизайн и др. и в българския – hack-ове, 

desktop-a, Linукс, software-че, PC-то, 3D-то, IP-то, zoom-вам, USB-

порт, GIF-анимация и др., като към заетата част се прибавят 

словообразувателни елементи и окончания от езиковия инвентар на 

езика реципиент. Добавянето на символи, картинки и знаци се 

възприема като своеобразен код на този вид комуникация на 

компютърния дискурс. 

Компютърна терминология в настоящата работа се трактува като 

динамично образувание. Съвкупността от специални езикови единици 

съставят ядрото на терминосистемата, т.е. самата терминология, 

понятна на тесен кръг хора (специалисти в ИТ областта) и периферията, 

състояща се от професионализми, жаргонизми, понятна на по-широк 

кръг потребители на ИТ (т.н. масов потребител). 

Основните функции на компютърната терминология, както и на 

всяка терминология са: номинативната, когнитивната, кумулативната, 

комуникативната, прагматичната, основана на отношенията човек-

компютър-човек, обогатяване на общонационалния език и др. 

Трябва да се отбележи, че характерна особеност на 

професионалната картина на ИТ областта е размитостта на границите 

между ядрото и периферията, изразена в прехода на единици от ядрото 

към периферията и извън пределите на специалната област и обратно от 

периферията към ядрото, което дава още едно основание за разглеждане 

на всички пластове, като неделима част от компютърната терминология. 

 

ГЛАВА III. ТЕРМИНОЛОГИЧНАТА НОМИНАЦИЯ КАТО 

ЕЗИКОВ, КОГНИТИВЕН И КУЛТУРЕН ПРОЦЕС 
 

В тази глава се разглеждат дискусионните въпроси относно 

начина за формиране на термините. По този въпрос се наблюдават две 



диаметрално противоположни гледни точки. Част от изследователите 

защитават конвенциализма на термините като фактор на съзнателна 

дейност, а други смятат, че формирането на терминосистемите се 

извършва стихийно по законите на общоупотребимия език. 

Всяка терминосистема се създава въз основа и по правилата на 

един или друг национален език, като в нея се отразяват логиката на 

научната мисъл и национално-специфичният светоглед. Трябва да се 

отбележи, че термините не възникват спонтанно, а се създават 

целенасочено от специалисти в определена научна област с цел 

осигуряване правилното отразяване на знанието и неговото по-

нататъшно функциониране в научната комуникация. 

Някои терминолози поставят знак на равенство между 

метатермините терминообразуване и словообразуване (Л. Манолова, 

В. П. Даниленко), обосновавайки се с това, че всяка терминологична 

система е подсистема на лексикалната система на даден език и оперира 

не със собствени, а с морфологичните, синтактичните и 

словообразувателните средства на естествения език. Привърженици на 

другата гледна точка, че понятията терминообразуване и 

словообразуване не са еквивалентни (М. Попова, Х. Сейгър), твърдят че 

словообразуването се свързва само с външната форма, а 

терминообразуването е много по-всеобхватен процес, започващ с 

появата на нов обект, неговото проучване, изследване, формиране на 

научно понятие и накрая неговото формално езиково оформяне чрез 

словообразувателните средства на езика. Според М. Попова, именно 

последният етап от терминообразуването се нарича „терминологична 

номинация“ [Попова 2012: 267]. Оттук следва, че терминологичната 

номинация е формално езиково отражение на когнитивната дейност и се 

съотнася с лингвистичния етап на формиране на терминологичните 

единици, като с този термин се обозначава процесът на назоваване и 

резултатът от него. 

 

3.1. Начини за терминологична номинация в компютърната 

терминология 

Начините за терминологична номинация са в центъра на 

изследване на много учени. Според В. П. Даниленко, активни и 

продуктивни начини в терминообразуването са същите, както и в 

общата лексика, а именно – семантичният, морфологичният и 

синтактичният. Тази гледна точка се приема и от други изследователи 

(В. Г. Гак, А. В. Суперанска и др.). В. Г. Гак определя следните средства 

за номинация: заемане, основно от английски език; заемане от 

общоупотребимия език; метафоризация и създаване на нови термини 



чрез афиксация и образуване на сложни и съставни термини, като 

особена роля се отдава на семантичния пренос, в частност на 

метафоризацията [Гак 2010: 42–48]. Х. Сейгър посочва три основни 

начина за създаване на нови номинации: използване на съществуващи 

езикови средства, модификация на съществуващи средства и създаване 

на нови лингвистични единици [Сейгър 1990: 71]. А. В. Суперанска, 

Н. В. Подолска и Н. В. Василева условно определят четири начина за 

формиране на термини:  

- терминологизация (използване на готови думи от езика); 

- терминообразуване въз основа на родния език – създаване на 

деривати с помощта на специализирани семантични или 

структурни форманти; 

- заемане на термини; 

- терминообразуване на базата на интернационални 

терминоелементи. 

Авторите смятат класификацията си за „груба“, тъй като не се 

отделя транстерминологизацията като начин на терминообразуване. 

Този начин е характерен за всяка терминология, тъй като в 

заобикалящия ни свят всичко е свързано и се намира в непрекъснато 

взаимодействие[Суперанска, Подолска, Василева 2012: 196–197]. 

За обозначаване на новостите в дадена терминологична област се 

използват средствата за терминологическа номинация. Възникнала на 

англо-американска почва терминологията на ИТ сферата определя 

водещата роля на английския език в компютърната терминология и 

влиянието, което тя оказва върху терминологичните системи на руския 

и българския език. По този начин системите на компютърните термини 

в двата езика са резултат от превод на англоезичната ИТ терминология. 

Това, от своя страна, определя и основният път за попълване на 

компютърните терминосистеми в руския и българския език – заемането. 

Българският терминолог М. Попова смята заемането за трети неезиков 

начин за терминообразуване и го определя като един от най-

продуктивните процеси за попълване на терминологичните системи с 

нови единици, т.е. го съотнася към терминообразуването [Попова 2012: 

302–303, 416–417] . 

През последните години се отделя особено място на въпроса за 

заемането на единици в разработките на българските и чуждестранните 

изследователи. Терминологията се разглежда в различни аспекти – 

социолингвистичен, психолингвистичен, джендърен, възрастов и др.  

Изследвайки процеса на заемане и множеството подходи за 

изучаването му, се сблъскваме с някои трудности при разбирането и 

разграничаването на някои термини. Самото понятие заемане 



(заимствование) е полисемантичен термин в руския език. Някои учени 

разбират под този термин както самият езиков процес, така и неговият 

резултат, т.е. заетата единица, а трети разбират усвояването на чужди 

единици с помощта на езикови средства. В лингвистиката въобще, не 

само в руски и български език, не е решен и въпросът за номинация на 

самата чужда единица. Сблъскваме се и с проблема за разграничаване 

на термините адаптация и  асимилация, които се възприемат от някои 

изследователи като синоними, а според други се трактуват различно. 

Характерно и за двата термина е, че не са лингвистични. Като се 

проследява основното понятие и определенията на различни 

изследователи за тях, въз основа на разбирането на руския учен Л. П. 

Крисин за процеса на заемане, се предлага собствено тълкуване, а 

именно: заемането е сложен и дълъг процес, който се осъществява 

посредством асимилация на терминоединиците, благодарение на 

адаптирането им, т.е. приспособяването им към специфичните 

граматични норми на езика приемник, а крайният резултат е тяхната 

интеграция в приемащия език (вж. схема 1). 

 
Схема 1. Етапи на процеса заемане на терминологични единици 

Първи етап 

Проникване на термина в 
нова езикова среда 

 

Втори 
 етап (асимилация) 

I. Начален етап на 
асимилация 

1.  Фонетична адаптация; 

2. Графична адаптация; 

II.  Междинна асимилация 

3. Участие в синтактични 
конструкции; 

4. Участие като компонент на 
хибридни терминоединици; 

III.  Пълна асимилация 

5. Граматична адаптация 

Трети етап 

 (интеграция) 

 

1. Словообразувателна 
активност 

2. Семантична адаптация 

 



 

При проследяване етапите на развитие на компютърната 

терминология в руския и българския език се наблюдава различна 

активност на процеса на заемане. 

Изучавайки процеса на заемане се сблъскваме и с въпроса за 

езиковата екология, за запазването на спецификата на руския и 

българския език, подложени през последните десетилетия на силното 

влияние на англо-американските език и култура във всички сфери на 

човешката дейност. Много изследователи (С. В. Гриньов, Л. П. Крисин, 

Е. В. Маринова) изтъкват причините за този процес: влиянието на 

екстра- и интралингвистичните фактори, интензивните съвременни 

лингвокултурни и междуезикови контакти, динамиката на развитие на 

ИТ сферата и нарастващата роля на интернет комуникациите. Чрез 

заемане в руската и българска терминосистема навлизат чужди термини 

думи със своята семантика, терминологични словосъчетания или 

лексеми – като компоненти на последните, така и словообразувателни 

елементи (префиксоидите в руск. / бълг. авто-, анти-, мульти- / 

мулти-, гипер- / хипер-, мини-, ре-, де-, макси-, саб- / суб-, нано-; 

суфиксите -ция, -изация, -ер / -ор, -изм / -изъм и др.), взимащи активно 

участие при образуването на номинативни единици от 

терминосистемата на ИТ. За основни фактори, влияещи на 

интензивността на процеса заемане на терминоединици в двете 

терминосистеми се смятат: постоянната поява на нови компютърни 

технологии, развитието на интернет мрежите, безеквивалентността на 

терминоединиците, стремежът за избягване омонимията, 

необходимостта от точност в номинацията, икономията на езикови 

средства и не на последно място популярността на английския език на 

световно ниво като език посредник. 

Заетите единици в нашия корпус са около 30,0 % и в двата езика, 

но трябва да се уточни, че в този процент не влизат отдавна заетите и 

интегрирани термини от типа: меню, документ, текст програма, 

пират, архив, адрес, портал, метод, команда, протокол, стил, 

регистър и др., а се причисляват към изконните. Повечето от тези 

термини, чрез вторично семантично заемане, разширяват 

общоутотребимото си значение и придобиват вторично – 

терминологично.  

Заетите единици се класифицират по различни критерии, но 

досега няма разработен единен и последователен модел за 

систематизацията им. Според нас по-уместно ще бъде заетите термини 

да се класифицират според степента на асимилацията им, въпреки че и 

за този параметър няма точни критерии при усвояването на единиците, 



тъй като могат да се вземат предвид не само формалните, но и 

функционалните фактори. 

Голяма част от заетите компютърни термини са интернационални 

термини (байт, бит, блог, браузер, десктоп, дисплей, модем, уеб, 

дискета, флопи, драйвер, имейл, монитор, компютър, процесор, RAM, 

LAN, LCD, LED, TFT и др.) 

Интензивните междукултурни и междуезикови контакти, основно 

посредством интернет, стават причина за бързия преход на 

терминологични единици, което изисква адекватна реакция при 

фиксиране на нови понятия в тази специална област. Преходът на 

единиците се осъществява основно по два начина – чрез директно 

заемане и чрез превод. Първият начин се свързва със заемането на 

термини в тази форма, в която съществуват в езика донор. Заетата 

единица обикновено запазва своите звукови, а често и графични 

особености. В компютърната терминология такива термини са 

названията на фирми производители, програмни продукти, технически 

стандарти, абревиатури, които не се превеждат, въпреки че някои от тях 

са съставени от общоупотребими английски думи и имат еквиваленти в 

руския и българския език. Често именно тази еквивалентност стимулира 

образуването на жаргонни единици в двата езика. Когато заемките се 

трансформират графично се използва транскрипция и транслитерация 

или комбиниране на двата похвата. Характерно за руския език е 

промяна на ударението в някои термини, свързана с фонетичните 

особености на езика Facebook (ударението пада на първата сричка), в 

руск. Фейсбу́к (ударение е на последната сричка), в бълг. Фе́йсбук 

(ударението е на първата сричка), въпреки че в последните години се 

наблюдава тенденция за съхраняване на оригиналното ударение. 

Вторият начин се свързва с такива преводачески похвати като 

калкиране, транскрипция, транслитерация и описателен превод. При 

калкирането се копира структурата или семантиката на чуждия термин. 

В някои от случаите се наблюдава изместване на транскрибираните 

варианти на термините от семантичните калки и в двата езика, като 

папка (терминът фолдер / фолдър почти е изчезнал от употреба), 

жесткий диск (терминът винчестер в руски език почти не се използва 

вече) и т.н. Срещат се варианти, особено при семантичните калки, 

когато сложносъставните термини, от типа на software (софтвер / 

софтуер), hardware (хардвер / хардуер), чиито транскрибирани 

варианти изместват използването на термините программное 

обеспечение компьютера / програмно осигуряване и аппаратные 

устройства компьютера / апаратно осигуряване, особено при 

образуване от тях производни термини, които са прекалено тромави 



(ошибка в программном обеспечении компьютера или проблема 

аппаратного устройства компьютера), как софтверная ошибка / 

софтуерна грешка, хардверная проблемма / хардуерен проблем. 

Получените термини от транскрибираните варианти изразяват същата 

семантика и пестят езикови средства. 

Понякога семантичните калки се изместват поради невъзможност 

за образуване на аналогични термини, както при универбирания вариант 

веб / уеб от англ. web в термини като, руск./бълг. веб-связь / уебвръзка, 

веб-дизайн / уебдизайн, веб-страница / уебстраница, веб-камера / 

уебкамера, веб-сайт / уебсайт, веб-браузер / уеббраузър и т.н. В първия 

термин и в двата езика може да се използва семантичната калка (сеть – 

сетевая связь, мрежа – мрежова връзка), но в останалите (паутинный / 

мрежов дизайн, сайт, браузер, паутинная / мрежова страница, камера) 

се губи понятийната връзка. 

Структурните калки копират морфемното или лексикалното 

съдържание на термините, заменяйки ги с еквивалентни съответствия 

(reboot – перезагрузка / презареждане, rebuild – восстановление / 

възстановяване, record – запись / запис, receiver – приемник / приемник, 

reference – отсылка / отпратка, resize – изменять размеры / 

оразмерявам, router - маршрутизатор / маршрутизатор или чрез 

превод на сложни термини в приемащия език (recycle bin – мусорная 

корзина / кошче за боклук, root directory – корневой каталог / основен 

каталог и др.). Понякога се срещат и неправилни калки и в двата езика 

cordless, wireless > беспроводной / безжичен и др., което се обяснява с 

граматичните различия в езиците (английски, руски, български). 

Съществуват и така наречените полукалки, които са основа за 

образуване на хибридните термини, а начинът за образуване може да се 

нарече смесен, тъй като се съвместяват няколко начина за заемане на 

единиците, включително и директното заемане. 

Чрез калкиране са създадени повечето от руските и българските 

термини – около 70, 6 %. 

Описателният превод е похват, който се изразява в лексико-

граматични трансформации, когато единица от езика донор се заменя 

със словосъчетание, описващо значението или определението на това 

значение. Този начин е по-популярен в началния етап на формиране на 

терминосистемите в руския и българския език. Получените термини са 

прекалено тромави от гледна точка на съвременните тенденции за 

икономия на езикови средства и са предпоставка за използване на 

транслитерирани или транскрибирани варианти на професионализмите 

или жаргона, които преминават в ядрото и се използват като термини. 



Семантичният начин за формиране на компютърната 

терминология е един от основните при образуването та термини от 

сферата на ИТ. По своята същност това е вторична номинация. 

Различават се няколко типа семантично терминообразуване – 

терминологизация на общоупотребима дума чрез разширяване или 

стесняване (специализация) на значението, метафоризация, 

метонимичен пренос на общоупотребими думи,  

транстерминологизация (заемане на термини от други терминологични 

системи), заемане на чужди лексеми и терминоелементи. В повечето 

случаи посочените процеси се осъществяват чрез метафоричен пренос 

по един или няколко признака. 

Характерна особеност на компютърната терминология е 

наличието на голямо количество транстерминологизирани термини като 

общонаучни, термини от областта на медицината, химията, физиката, 

математиката, генетиката, машиностроенето, полиграфията, военната 

терминология, транспорта, спорта, правото, психологията, 

изобразителното изкуство, икономиката и др. Получените термини по 

този начин водят до междусистемна омонимия и стават основа за 

образуване на нови понятия, които от своя страна образуват нови 

словообразувателни гнезда (в руск. код  кодек  кодирование  

кодировать  кодирующий  кодер  декодер  раскодировать и 

т.н., в бълг. код  кодек  кодиране  кодировка  кодирам  кодер 

 декодер  разкодирам и т.д.). Процесът на транстерминологизация 

се определя като семантично заемане или семантична индукция, 

предвид чуждоезиковото влияние като импулс за развитие на нова 

семантика на изконна дума. 

Терминологизацията, според мнението на много изследователи, е 

един от първите и най-перспективните начини за терминообразуване. 

Преосмислянето на общоупотребими думи и получаването на ново, 

вторично значение, посредством разширяване/стесняване на значението 

за нуждите на научното познание и по-нататъшна специализация 

довежда до функциониране на думите като научни термини. По този 

начин са получени много термини от ИТ сферата. Понякога, в 

зависимост от лингвокултурните  особености, независимо от близостта 

на изследваните езиците се наблюдава използване на различни 

лексикални средства (за термина Word Wide Web (www) и негоните 

номинации в руски и български език – всемирная паутина / интернет 

мрежа се използват лексемите паутина / мрежа, като част от 

фразеологичните терминосъчетания, които са непълни синоними). В 

случаи като този се показват сходствата и различията при формиране на 

научната професионална картина на руските и българските компютърни 



специалисти, които използват различни принципи в основата на 

номинацията. В същото време се наблюдава англо-американското 

лингвокултурно влияние като стимул за възникване на нови значения в 

съществуващи в езиците думи, които след преосмисляне започват да 

функционират като термини в ИТ сферата.  

 

3.2. Словообразувателни модели в компютърната 

терминология 

За образуване на термини в двете системи се употребява и 

морфологичният начин на словообразуване, като се използват 

съществуващите в езиците модели с помощта на афиксални средства, 

прибавяни към производна или заета основа и се разграничават 

безсуфиксален, суфиксален, префиксален, постфиксален и комбинации 

от тези начини. Към морфологичният начин на словообразуване се 

отнася образуването на сложни думи, абревиацията, субстантивацията, 

универбацията. При изследването на нашия корпус от термини, 

констатираме, че най-продуктивен словообразувателен начини е 

префиксално-суфиксалният и в двата езика.  

В компютърната терминология е трудно да се открият термини, 

образувани по чисто морфологичен начин. Характерно и за двата езика, 

потвърдено от нашия корпус, е използването на термини, образувани от 

английски корени или основи с помощта на руски/български, а понякога 

и заети суфикси и префикси. Тези термини демонстрират висока 

деривационна активност и интензивно използване на суфиксите -к(а),            

-ировать,-ение,-тор, -аци(я), -изаци(я), -изировать, -ность-ова-, -н-/-нн-

, в българския – -к(а), -тор, -ран(е), -тел, -аци(я), -ник, иране-, -ен-/-нен- 

(руск./бълг. архив – архивировать – архивирование – архивированный – 

архиватор / архив – архивиран – архивирам – архивиране – архиватор; 

синхрон – синхронный – синхронизировать – синхронизирование – 

синхронизатор / синхрон – синхронен – синхронизирам – синхронизиране 

– синхронизатор). Тази активност е показател за успешното 

интегриране на заетите термини. Образуването на сложни термини чрез 

добавяне на две основи или цели думи е по-специфично за руската 

терминология. Универбацията, субстантивацията и усичането са също 

характерни начини, чрез които се получават лексеми от субстандартната 

лексика – професионализми и жаргони. 

 

3.3. Абревиацията като средство за номинация и 

комуникация в компютърната терминология 
Абревиацията е популярен и много актуален начин за 

терминообразуване. Обикновено тези термини се фиксират в речниците 



в пълния си вариант (преведени на руски/български терминосъчетания), 

а в писмената реч се използва оригиналната графика на абревиатурата, 

която запазва и английското си произношение при устна употреба. 

Интересен факт за двата езика е наличието на руски/български варианти 

на термините IT, PC, изписани с кирилица – ИТ (информационные 

технологии / информационни технологии), ПК (персональный 

компьютер / персонален компютър), които при произнасяне в устната 

реч запазват английското си произношение – ай-ти, пи-си, като рядко се 

среща произношение на втората абревиатура пе-ка, но в повечето 

случаи се запазва оригиналното произношение. Различното 

произношение при абревиатурите не води до неразбиране, 

интернационализацията им спомага за лесното разпознаване дори и от 

редовите потребители на ИТ. Често в разговорната и писмено-

разговорната реч абревиатурните термини се възприемат като лексеми, 

т.е. протича своеобразен процес на субстантивация, като на тези 

термини се дават граматичните категории род, число, определителен 

член в българския език, според нормите на езиците приемници, напр. 

SMS-ка, - ку  (ж.р.), -ки (мн.ч.), 3D-то (ср.р.), МР3-ка (ж.р.), -ки (мн.ч.), 

ЕХЕ-то (ср.р.), GPS-а,-ът (м.р.), -и (мн.ч.), SMS-а,-и, BIOS-а, -ът, ZIP-

ове, ICQ-то и др. особено характерни за българския език. 

Абревиатурните термини стават основа за създаването на жаргонни 

единици от ИТ сферата, особено продуктивни в руския език (от ZIP – 

зипить, зипнутый, зипователь, зипен, зазипованный, зиповать (в болг. 

зипирам, зазипвам); ICQ – Ася, Аська, тетя Аська, ID – айдишник, IT-

айтишник, CD – сидюк, PC – писюк, писюха, писишник, GIF – гифка, 

гифы, гифчик, гифец (в бълг. гифче) и др.). 

В руския и българския език, под влияние на английския жаргон, с 

цел икономия на езикови средства се наблюдава особен вид абревиация. 

В компютърната комуникация думи и изрази се свеждат до две или три 

букви: нз (не знам), бб, 66 (бай-бай), зн (знам), няма зн (няма значение), 

здр (привет; здравей), нп (няма проблем, нет проблем), ко пр (какво 

правиш) и др. Често се използват и латински варианти ((hi, np, OMG 

(Боже, мой, о, Господи), bb  (бай-бай), BTW (между другото; кстати) и 

др., комбинация от букви и цифри, чието звучене замества думи – 10х 

(благодаря – от англ. thanks), цифрата 2 звучи като английското „to или 

too“, а „U“ като „you“ (ти), употребени заедно 2U ‘на теб’ и 4 „for“ (за) – 

4U ‘за теб’ или само 2 (също), съчетанията А5 или О5, заменят руското 

‘опять’, а вну3 ‘внутри’ и др. Абревиации от този тип показват 

необходимостта за увеличаване скоростта за набиране на клавиатура 

при общуване, осъществявано обикновено в чатове, месинджъри и 

блогове. 



3.4. Метафората като начин за изразяване на лингвокултурна 

специфика за осмисляне на света 

Характерна особеност на компютърната терминология е 

метафоризацията – начин за терминологизация, въз основа на външна 

прилика, функции и действия. Интерес за настоящото изследване 

представлява именно този аспект на терминологическата номинация, 

при който в процеса на семантични изменения основна роля има 

преноса на заетата семантика във вече съществуващи в езика приемник 

лексеми. Промените в значението протичат чрез пренос на асоциации, 

при което лексемите се свързват с обектите, явленията, процесите и т.н., 

принадлежащи на ИТ сферата. Този процес се осъществява като се 

свързва новото и общото значение още в английския език, а повечето 

нови значения се явяват семантични калки. По този начин, метафората е 

типично средство за терминологична номинация в компютърната 

терминология. 

Много научни направления отделят специално внимание на 

метафората, но за антропоцентричните – когнитивистика и 

лингвокултурология, процесът на метафоризация заема централно 

място. 

От гледна точка на лингвокултурологията метафората е присъща 

на определена лингвокултурна среда и се формира под въздействието на 

национално-културните особености на дадена общност, тъй като в 

основата ѝ се поставя вече сформираното културно знание, изразено с 

езикови средства.  

Метафоричните термини имат основна роля при номинацията на 

несъществуваща до момента информация за обекти и процеси. По този 

начин в компютърната терминология чрез метафората се назовават 

специфични понятия от програмното и апаратното осигуряване, услуги, 

периферия, носители на информация и т.н., като се използват 

разнообразни и утвърдени метафорични модели (човек, животно, война, 

транспортни средства, път, храна, медицина и др.) [Караулов 2002: 5]. 

Процесът на метафоризация е един от основните и присъщи на 

терминологичната номинация средства, гносеологичен механизъм, 

основа на аналогията като мисловна операция. 

Известно е, че при метафоричния пренос областта на „източника“ 

в много случаи се състои от базови концепти на човешкия опит и едни и 

същи метафорични модели се откриват в типологично различни езици. 

За предаването на терминологичните понятия от компютърната 

сфера, метафоричният пренос се осъществява въз основа на външни 

характеристики, изпълнявани функции, предназначение (на обект, 



явление, процес), резултат (от процес или приложение на обект). 

Например:  

руск. мышь, карта, окно, звездочка, мост, путь, зеркало, узел, 

коврик, блокнот, ящик, сеть, меню и т.п. 

бълг. мишка, карта, прозорец, мост, път, звездичка, възел,  

бележник, кутия, мрежа, меню и др.;  

в компютърния жаргон:  

руск. алтынь, квадрат – дискета; собака, собачка, ухо, альфа, 

капуста, кошечка, обезьяна, бабочка, жаба, хвост, козявка, лягушка, 

мортыква, чебурашка, улитка – ат-символ; блин – компакт-диск; сетка, 

сеть, паутина, всемирная паутина – интернет;  Калрсон – вентилятор; 

записная книжка – блокнот; глаз, морда – монитор; градусник – 

индикатор выполнения; доска – клавиатура; ежик – знак звездочка‘*’; 

пингвин – операционная система Linux; яблоко – компьютеры фирмы 

"Apple Computer"; ковер, тряпка – коврик (для мыши); светофор – 

модем; мыша, крыска, хвостатая, грызун, зверь – мышь; палетта – 

палитра; решетка – знак диез; 

в бълг. плъх, хамстер, съсел, ръка – мишка; маймунка, маймуна, 

маймунско А, ухо, щрудел, зелка, роза – знак ‘ет’; плоча – компактдиск; 

телевизор, мигач – дисплей; световна паяжина, мрежа – интернет; 

копче – клавиш; пингвин – операционна система Linux; ябълка/та – 

компютър, създаден от Apple Inc.; килимче – подложка (за мишка); 

бележник, тефтер – ноутпад; решетка – знак диез. 

При изследване на компютърната метафора се сблъскахме с 

интересен факт. Оказва се, че стимул за използването и развитието на 

метафората може да се окажат акроними на английските термини, 

съвпадащи по изписване и звучене с общоупотребими думи от 

английския език (WINDOW – Wide Interactive Network Development for 

Office work Solution – ‘широка интерактивна мрежа за решаване на 

офисни задачи’ – window (прозорец); COMPUTER – Common Oriented 

Machine. Particularly United and used under Technical and Educational 

Research – ‘Машина за обществено ползване, в частност за използване 

в рамките на технически и образователни изследвания’ – computer 

(изчислител); VIRUS – Vital Information Resources Under Siege – 

‘жизненоважни информационни ресурси под обсада’, аналогично по 

своите функции и название съвпада с медицинския термин virus 

(вирус)). Предполагаме, че това може да е и обратен процес – нарочно 

търсено название, като следствие от номинация чрез метафоризация. 

Чрез метафоричен пренос са образувани и терминологични 

словосъчетания. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.


Чрез метафора като начин за номинация се означават предмети, 

елементи, признаци, процеси от ИТ сферата, което превръща 

терминологията от сложна система от понятия в по-достъпна и жива, 

обяснявайки често невидими „виртуални“ понятия чрез достъпни и 

познати за потребителя образи.  

Повечето метафори са създадени още в английската 

компютърна терминология и чрез асоциация навлизат в езиците-

приемници и по този начин системите на руския и българския език 

заемат чужди концепти, които оказват по-нататъшно влияние на 

приемащите лингвокултури. 
Като най-сложен вид метафоризация се определя концептуалната 

метафора, при която външната прилика играе по-малка роля, а се 

основава на дълбоки вътрешни връзки между съпоставимите обекти и 

по този начин се разкрива новото при номинацията на явления и 

действия. 

В отделен параграф се разглежда концептуалната метафора като 

основен начин за транстерминологизация въз основа на компютърния 

термин вирус. Процесът на семантичен пренос се осъществява чрез 

метафората и може да се разглежда като проява на калкиране, тъй като  

е резултат от влиянието на английския език. Медицинската метафора е 

древна техника, но се оказва актуален модел и днес. С нейна помощ се 

обясняват новостите в съвременния свят. Анализират се дефинициите 

на полисемантичния термин вирус в английски, руски и български език. 

Разкриват се връзките с концептите здраве и болест и се проследяват 

етапите на появата и развитието на болестта – епидемия, инфекция, 

разпространение. Всеки от тези етапи обединява базови концепти, 

следващи и развиващи определен сценарий или модел на дадена 

ситуация, при която участник се явява вирусът. Понятието компютърен 

вирус се уточнява чрез историческото развитие на компютърната 

вирусология, пречупено през призмата на концептуалната система на 

медицинската вирусология. При анализа на двете системи се 

установява, че сценарият на компютърния термин е променен – 

последователността на етапите е в обратен ред: разпространение, 

инфекция, епидемия. Това дава основание да се твърди, че преносът на 

структурата на реалното понятие не е 100 %, т.е. не всички елементи са 

отразени във виртуалното понятие или се пренасят с някои изменения, 

понякога и съществени. Като илюстрация на тези изменения е появата 

на тяло при компютърния вирус, за разлика от биологичния, като 

значението на лексемата тяло се преосмисля в компютърния дискурс и 

се променя с цел материализация на този концерт в съзнанието на 

масовия потребител. 



Термините вирус – антивирус са база за образуване на нови 

термини и формиране на словообразувателни гнезда в компютърните 

терминосистеми на руския и българския език. Производните термини 

стават част от тази концептуална метафора 

в руск. вирусный (вирусная программа, вирусная защита, 

вирусная атака, вирусное видео, вирусный маркетинг); вирусолог, 

вирусология; вирмейкер (жарг); вирусяка (жарг.); антивирусный 

(антивирусная программа, антивирусный эксперт, антивирусный 

специалист, антивирусная защита, антивирусный пакет, антивирусный 

софтвер); антивирусолог, антивирусология и т.н. 

в бълг. вирусен (вирусна атака, вирусна защита, вирусна 

програма, вирусна дефиниция, вирусен маниак, вайръл видео < вирусен, 

вирусно видео вирусен маркетинг); вирусолог, вирусология; вирусописач 

(жарг.); вирусоустойчив; антивирусен (антивирусна програма, 

антивирусен експерт, антивирусен специалист, антивирусна защита, 

антивирусен пакет, антивирусен софтуер); антивирусолог, 

антивирусология и др. 

Терминът вирус е стимул за образуване на нови единици в 

компютърния жаргон чрез словообразувателните средства на 

съответните езици (руски и български) и чрез метафоризация: в руск. 

вирусяка, вир или вирь, зверь, живность, шуршун понякога даже се 

асоциира с болест, при това с конкретна болест – СПИД (СПИН), а в 

бълг. вредител, е-вредител, гад, животно, животинка, грип, бацил и 

др. 

От представените примери се вижда, че медицинската метафора 

играе ключова роля в образуването на компютърни термини. 

Метафоричният пренос се осъществява по сходство на външни белези, 

функции и действие на транстерминологизираните медицински термини 

в ИТ сферата, с помощта на които се обясняват сложни виртуални 

понятия. 

Процесът на концептуалната метафоризация е важен аспект при 

асимилацията на преосмислени термини и показва тяхната пълноценна 

интеграция в системите на руската и българската компютърна 

терминология. 

Според А. П. Чудинов метафоричният модел представлява 

съществуваща в колективното съзнание на носителите на даден език 

взаимовръзка между понятийни сфери, при която системата от 

фреймове от една област стават база за моделиране на понятийната 

система на друга сфера [Чудинов 2003: 152]. Въз основа на това 

твърдение се провежда анализ на процеса за създаване на метафоричен 

модел в съзнанието на носителите на руски и български език – редовите 



потребители при работа с компютър. Целта на този подход е основан на 

разкриването на основните метафори в компютърния дискурс, т.нар. 

интелектуални, структурни метафори в терминологията. По този начин 

се демонстрира представата за ИТ сферата в руското и българското 

лингвокултурно пространство, т.е. по какъв начин се възприема новата 

културна информация и до какви трансформации довежда това 

възприятие. Във връзка с това се анализират терминологичните и 

жаргонните единици, представящи основния научен концепт от 

специалната област на ИТ – компютъра. 

В процеса на анализ основният термин може да се разгледа от 

няколко страни, разкривайки метафоричната природа на компютърния 

език: компютър – машина, компютър – човек, компютър – огледален 

свят. С помощта на тези метафори се отразява научно-техническата 

картина на ИТ сферата в езиковото съзнание на масовите потребители 

при взаимодействието им с компютъра. При задълбочено изучаване на 

метафоричния пренос, в зависимост от изпълняваната задача, можем да 

разграничим няколко образни антропоморфни метафори, като: 

компютър редактор, компютър художник, компютър фотограф, 

компютър счетоводител, компютър банкер, компютър учител и др. 

Представата за компютъра като партньор, приписването на човешки 

качества е напълно закономерно. Дадената метафора получава развитие 

при създаването на нови програмни продукти и помага на 

потребителите за по-лесно разбиране на сложната структура на 

машината, нейните действия и реакции. Във връзка с компютъризацията 

на обществото в последните години се наблюдава двупосочност на 

компютърната метафора: представата на компютъра като човек и 

асоциацията на човешки ментални процеси с компютърни действия. 

По този начин, благодарение на метафората в езика и съзнанието 

на ИТ потребителите, е представен компютърният свят като отражение 

на действителния свят, но със своите виртуални особености. С развитие 

на ИТ сферата се развива и метафората, отразяваща нови знания в 

съзнанието на потребителите, които от своя страна продължават 

процеса на номинация, използвайки метафората в субстандартното 

пространство. Един от най-метафоризираните термини от 

компютърната област е знак ат / знак ет (@) – в руския език получава 

следните еквивалентни съответствия: руск. / бълг. зооморфна 

метафора – собака, собачка, кошечка, обезьяна, жаба, лягушка, 

бабочка, козявка, улитка, чебурашка / бълг. маймун(к)а, маймунско А; 

анатомични части от тялото на животни или хора –  хвост, ухо / ухо; 

асоциация с буквени изображения в руския език – альфа; 

фитоморфна метафора – капуста / зелка, роза; хранителни продукт –  



в бълг. щрудел. Най-популярните жаргони в руския и българския език 

са собака и маймунка, които вече са изгубили своята емоционална 

окраска и все по-често се използват като термини. 

При анализа на ИТ метафората се потвърждава, че тя е не само 

езиково изразно средство, но и средство за предаване на информация, а 

също и инструмент на когницията и носител на национално-културна 

специфика. Забелязва се, че компютърните разработчици използват 

метафората при номинация на новостите в специалната област от гледна 

точка на уместността, с цел визуализация. По този начин се привлича 

лексика, поддържаща една или друга структурна метафора, помагаща за 

лесното възприемане на сложните понятия от масовия потребител. 

 

ГЛАВА IV. ЛИНГВОКУЛТУРНА СПЕЦИФИКА НА 

КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕРМИНОСИСТЕМИ 

 

4.1. Асимилацията на заетата терминология в руския и 

българския език като проява на лингвокултурна специфика 

Традиционно се различават три типа формална адаптация – 

фонетична, графична и граматична (морфологична). В разгледаното по-

горе разбиране на процеса на заемане, вторият и най-дълъг период, през 

който преминават заетите термини е периодът на асимилация. 

Първият етап се свързва с фонетичната адаптация, която е тясно 

свързана с графичната, т.е. с фиксацията на чуждоезиковия термин с 

графичните средства на приемащия език. Различията във фонетичните 

системи в звуковото възпроизвеждане на английските термини водят до 

приблизителен характер в произношението и в двата езика, но в 

повечето случаи се наблюдава стремеж към точно фонетично 

съответствие. Английският съгласен звук [ŋ], обозначаван в  английския 

език със съчетанието ng се предава и в двата езика с нг (руск./бълг. 

киберсквотинг / киберскуотинг, сайбърскуотинг – cybersquatting,  

роуминг – roaming, мультихостинг / мултихостинг – multihosting), 

липсата на звук [dʒ], който в английски се изобразява с буквите g и j 

графично се изобразява с буквосъчетанието дж в двата езика 

(руск./бълг.  дайджест – digest, менеджер / мениджър – manager, 

гаджет / джаджа – gadget, виджет / уиджет – widget, а в термина 

message – в руския жаргон се предава чрез транслитерация като 

мессага, а в българския език посредством езикова мимикрия се предава 

като масаж и по този начин се избягва използване на звука дж), звукът 

[h] в руския език се предава с буквите г или х, докато в български се 

използва само х (руск. / бълг.  хакер / хакер – hacker, хард диск/ хард 

диск – hard disk, хардвер / хардуер – hardware, гиперсреда, гипермедия 



/ хипермедия – hypermedia, гипертекст / хипертекст – hypertext, 

гиперссылка / хипервръзка – hyperlink и др.). Точността във 

възпроизводството на чуждите единици се свързва и с механизмите на 

акцентуация, като в последните години на ХХ – началото на ХХI век се 

наблюдава стремеж към точно следване на английското ударение, 

въпреки че в руски език все още се наблюдава промяна, което се свързва 

с фонетичните особености. Отново в руския език се наблюдава 

разминаване между графично и звуково отражение – наличие на е в 

термини като флеш, интернет, компьютер, принтер, чипсет и в 

същото време произнасяне като [э]. Характерно за руската графика е 

предаването на двойни съгласни, докато в българския език се 

изобразяват с една съгласна, а удвоените гласни в английския се 

предават с близки по звучене, обикновено с една гласна и в двата езика, 

като в български език за постигане на по-голяма близост с оригинала се 

използва и й, което придава характерно удължаване на звука (screen 

shot – скриншот / скрийншот, touchscreen – тачскрин / тъчскрийн и 

т.п.). 

През втория, междинен етап, преминалите фонетична и графична 

адаптация термини участват в синтактични и хибридни образувания от 

различен тип (словосъчетания, сложно съставни термини-хибриди и 

пр.). 

Последен и най-сложен етап от асимилацията на термините е 

граматичната адаптация, която предполага включване на заетите 

единици в граматичната система на езика (руски или български) и 

подчиняването им на граматичните норми и закони. При първоначалния 

звуково-буквен пренос термините се отнасят към определен лексико-

граматичен клас; термините съществителни получават формални 

признаци на граматичните категории като род, число и т.н. При 

асимилирането на някои термини чрез калкиране, към транскрибираната 

или транслитерирана основа се добавят афикси на приемащия език и по 

този начин получават формите за категориите род, число и т.н. 

При словообразувателната адаптация заетите суфикси, по-рядко 

префикси, се заменят с морфеми, характерни за езика приемник, като – 

суфикс -tion се заменя в двата езика със суфикс -ация, а английските 

суфикси -or-/er- – -тор или –ер-/-ор- в руски език (блоггер, браузер, 

декодер, инсталлятор) и -ър/-ер/-ор в български език (блогър, браузър, 

декодер, инсталатор).  

Глаголите също получават инфинитивната форма в руски език и 

основната форма (1 л. ед. ч.) за българския език и се отнасят към 

съответното спрежение, променят се по лице и число, образуват видови 



двойки и формите на категорията време, форми за императив, 

причастия, деепричастия и т.н. 

Процесът на езикова асимилация е много сходен в двата езика, 

което се базира на генетичното родство на езиковите системи и 

сходството на словообразувателните модели. Езиковата асимилация на 

заетите термини се съпътства от своеобразна русификация и 

българизация. 

Лексико-семантичната адаптация на термините хакер и игра 

показва, че заетите термини влизат в нова езикова среда само с едно от 

значенията си, а по-късно развиват нови, обикновено в субстандартната 

лексика, което показва семантичната им адаптация. 

В българската компютърна терминология е забелязано 

разминаване в начина, по който се заемат английски антонимични 

термини (увеличи – намаляване), което свидетелства за липса на 

унификация в терминосистемата. Тъй като дадените термини 

обозначават действие, което трябва да се извърши, т.е. команда, се 

смята за по-сполучлив вариант използването на императивната форма 

на термина, която не е изключение в българската ИТ терминосистема. 

В сравнителен план са описани похватите, които се използват при 

заемане на термини в руския и българския език: руск. начальная 

загрузка (описателен превод) ‘программа самозагрузки, 

профессиональная программа раскрутки’ – бълг. самозареждане 

(семантична калка) ‘начално зареждане’ – от англ. bootstrap – при 

дефиниране на руския термин се използва семантичната калка 

самозагрузка, употребявана в професионалното общуване, а за термин е 

избран описательния превод; руск. ретрансляция (семантична калка на 

отдавна заета дума с интернационален префикс), а за пояснение на 

термина се използва семантичен руский еквивалент пересылка, докато в 

бълг. бродкаст (транскрипция) – от англ. broadcast; руск. буллит 

(комбинация от транскрипция и транслитерация), бълг. водещ знак 

(описателен превод) – от англ. bullet; руск. интерактивная переписка 

(описателен превод), а транслитерираният вариант чат се използва в 

професионалната сфера – бълг. чат (транслитерация) – от англ. chat и 

т.н. Изборът на различни преводачески похвати се свързва с 

индивидуалното виждане на света, оказващо влияние на общата научна 

картина и степента на влияние на чуждата лингвокултура върху двата 

езика. 

Процесът на развитие на ИТ сферата поражда процеса на 

създаване и внедряване на различни английски  термини. Анализът на 

неотдавна навлезлият термин селфи ‘автопортретна снимка, направена с 

цифров фотоапарат или мобилен телефон’ показва бързо протичане на 



процесите на фонетична и графична адаптация, свързващи се с 

честотата на употреба в медиите и потребителите на смартфони. 

Забелязват се колебания в определянето на родовата принадлежност в 

руския език, където е неизменяемо съществително, което образува 

множествено число по синтактичен път (твои селфи прекрасные), 

докато в българския език се отнася към съществителните имена от 

среден род и се членува като всички съществителни от този вид (селфи, 

селфито и форма за множествено число селфита, селфитата).  

Въпреки липсата на фиксация в речниците, семантиката на този 

термин е добре известна и активно се използва в образуването на нови 

понятия в двата езика и се употребява и като неизменяемо прилагателно 

в двата езика. Наблюдават се синтактични отношения – свидетелство за 

семантична адаптация, особено интензивна словообразувателна 

активност в руския език. Анализът ни дава основание да отбележим, че 

въпреки че не е преминал всички етапи на асимилацията терминът 

твърдо се е интегрирал в двете системи и е демонстрация на 

съвременната лингвокултурна ситуация. 

Процесът на заемане на терминологични единици е комплексен 

начин за номинация. Заемките се класифицират според степента на 

асимилация като неусвоени, полуусвоени и усвоени. Към неусвоените 

се отнасят названията на фирми производители, марки на частите на 

апаратното осигуряване и ред абревиатури. Напоследък се наблюдава 

графична вариативност на тези термини – изписване в средствата за 

масова информация на кирилица. 

Въпреки граматичната неусвоеност на термини като руск./бълг. 

веб / уеб (част от термина www и други английски термини), кэш / кеш, 

он-лайн / онлайн, оф-лайн / офлайн, се заемат чрез преводаческите 

похвати и образуват композити в руски език с тире (нехарактерен 

морфологичен прийом – веб-сайт, веб-страница и др.), а в българския 

език са част от сложна дума, написана слято или вариативно 

терминосъчетание (уебвъзел / уеб възел, уебстраница / уеб страница и 

др.), където функционират като неизменяемо прилагателно. Това 

показва, че тези термини се намират на междинен етап от своето 

формиране в системите на приемащите езици.  

Проявата на висока функционална активност, широката употреба 

в съчетание с други лексеми, ролята на тези термини като 

словообразувателен елемент или част от словосъчетания води до 

образуване на така наречените хибридни или  частично усвоени 

единици. Частично усвоените (полуусвоените) единици, наричани още 

хибридни, се отличават на структурно ниво с комбинация от неусвоени 

части и усвоени или изконни (руски/български) и заети елементи. 



Според комбинирането на тези части се разделят на следните групи: 

комбинация от латинска и кирилска графика (т.нар. 

полиграфиксати) – руск. "ОК"-кнопка, SIM-карта, IP-адрес, ЕХЕ-

файл, RAM-память, PIN-код и др. и в бълг. "ОК" бутон, SIM карта, 

ASCII код, PC карта, IP адрес и др. Към тази група се отнасят и 

сложните съчетания от латинска графика, цифри и термини на 

кирилица, обикновено свързани с дефис (3D-файл, 3D-принтер, 4К-

телевизор). Комбинация от заети лексеми и основи и изконни 

единици съставят следващата група (руск. жесткий диск, веб-

страница, экспресс-установка и в болг. твърд диск, видеокарта, уеб 

страница, кю-фактор и др.,); съчетание на изконни афикси и заети 

основи или лексеми (в руск. автозагрузка, архивировать, 

бесформатный, мастер-диск, табуряция, в проф. жарг. аватарка, 

айдишник, айпишник, апгрейдить, хакерша, хачить, хелпарь, чатиться, 

экзешник, эникейщик и др., в бълг. автостартиране, актуализирам, 

архиватор, подпроцес, предискретизиране, принтиране, в проф. жарг. 

бекъпвам, браузвам, делвам, геймка, даунлоудвам, хоствам, чеквам се, 

ъплоудвам и др.), полилексемни термини, съчетаващи усвоени или 

полуусвоени лексеми с изконни (русск. битовое отображение, 

быстрое форматирование, программа, работающая с разделами 

жесткого диска, язык разметки гипертекстовых документов, в проф. 

жарг. Винды у окна, дисковерт, дискокрут, жабаскрипт и др., в бълг. 

безплатен софтуер, кеш памет, комутируем достъп до интернет, 

слот за карта, в проф. жарг. бутнат диск, зип файл, майкрософт 

копче, попъп меню и др.). 

Интерес представляват термините в руския и българския език 

SMS-сообщение / СМС-сообщение, PIN-код, IT-технологии / ИТ-

технологии и ИТ / IT технологии PIN код, които независимо от 

изписването, са хибридни. Към графично усвоена или неусвоена 

абревиатура се добавя руска/българска дума – универбиран вариант на 

дадения термин, което води до семантична междуезикова тавтология. 

Термините от тази група имат междинен статус, а проследявайки 

тяхното образуване, стигаме до извода, че генетично близките езици, 

под въздействието на едни и същи външни фактори, реагират идентично 

на принципите за попълване на речниковия запас. 

Характерна особеност на усвоените термини от компютърната 

терминология е, че под влияние на английския език стават основа за 

създаване чрез различни преводачески прийоми, лексико-семантични, 

словообразувателни и фонетични начини, единици от различни 

стилистични нива – професионална и жаргонна лексика. 



Последният етап от асимилацията на термините, свидетелстващ 

за усвояването и интеграцията им в езиковите системи, е семантичната 

адаптация. 

Отличителен белег на съвременната компютърна терминология в 

руския и българския език е вариантността. В дисертацията се 

анализират дискусионните въпроси в областта на вариологията. Това 

свойство на изследваната терминология е недостатъчно изследвано и в 

двата езика и се свързва с интензивния ръст на номинациите – показател 

за динамиката на развитие на изследваната област. Вариантността се 

дължи и на способността на езика да реагира на екстра- и 

интралингвистичните промени (процесите на интернационализация, 

заемането, икономията на езикови средства – резултат от световната 

глобализация), междуезиковите и интеркултурните контакти, 

довеждащи до паралелното използване на изконни и заети термини, 

понякога до диграфия, особено открояваща се в руския и българския 

език. Разграничава се формална вариантност. Графичната вариантност 

се свързва с изписването на кирилица или латиница на термините или 

терминоелементи – руск. име(э)йл, емейл, мейл; CPU, ЦП; ДОС, DOS и 

др. в бълг. мейл, имейл, емайл и електронна поща; CPU, ЦП; ДОС, DOS 

и др.; с произносителните норми – руск. кейген / киджен, 

фрейм / фрэйм, месседж / мессидж‚ флэш-память / флеш-память, 

ноутбук / нотбук, лэптоп / лаптоп, браузер / броузер в бълг. кейген / 

кийген, браузър / браузер, тракер / трекер и др. Лексико-фонетична 

вариантност – фонематична и акцентна, силно изразена в руския език, се 

свързва с мекото или твърдо произношение в някои термини и се 

откриват колебания в ударението в двата езика. Словообразувателна 

вариантност се свързва с използване на различни деривационни 

възможности за изразяване на едно и също значение: афиксални (руск. 

добавить, прибавить и бълг. добави, прибавям от англ. add, руск. 

присоединять, подсоединять, бълг. прикрепям (закачам, прикачам – 

жарг.) от англ. attach, бълг. изключвам, приключвам от англ. shutdown, 

руск. размечать, помечать, обозначать от англ. label); 

морфологичните се свързват с граматичните промени на термините, а 

синтактичните варианти с колебание в използването на предлози руск. 

гнездо для платы – гнездо платы, бълг. база данни – база от данни, 

замяна или добавяне на думи в терминологичните съчетания в руск. 

файл без имени – безымянный файл; в бълг. помощна програма – 

служебна програма; замяна със синонимно словосъчетание в руск. 
символ подчеркивания – черта снизу; в бълг. включи и работи – плъг енд 

плей; елиптични варианти в руск. инструментальное средство – 

инструмент, в бълг. дънна платка – дъно, замяна със заета единица в 



руск. интерваляная полоса – шпация, в бълг. програма за разглеждане – 

визуализатор; субстантивирани хард < хард диск, отсечени варианти – 

комп, прог, софт, ник и др.). Лексико-семантичното вариране се свързва 

с плана на съдържание при неизменност на плана на изразяване, т.е. с 

полисемията и омонимията на термините. Функционално-стиловото 

вариране е следствие от употреба на езиковите единици на различни 

стилистични равнища – специални (термини) / общоупотребими / 

разговорни / жаргонни единици и се проявява на словообразувателно, 

лексикално и синтактично ниво (в руск. ‘ат-символ’ (термин) – собака, 

собачка, ухо, альфа, капуста, кошечка, обезьяна, бабочка, жаба, хвост, 

краказябла (кракозябла), короткозябла, блямба, букашка, закорючка, 

клюшка, козявка, лягушка, мортыква, сияющий ребль, чебурашка, 

улитка (жаргонизмы), в бълг. знак ‘ет’ – маймунка, маймуна, маймунско 

"а", кльомба, ухо, щрудел, зелка, роза, словообразувателни варианти са 

просторечните варианти в руск. компьютера́, в бълг. компютъри) и др. 

Основна причина за вариантността в двете терминосистеми е 

заетият им характер и съвременните екстра- и интралингвистични 

процеси. В руския език се наблюдава по-широко разпространение на 

графичните, акцентните, морфологичните и словообразувателни 

варианти, докато в българския език акцентните варианти са рядкост. 

Чрез словообразувателните варианти се представя лингвокултурното 

своеобразие на руския и българския език, като използване на 

специфични и характерни словообразувателни елементи. Наличието на 

терминологична вариантност дава възможност по естествен път да се 

избере адекватна единица и по този начин се създават условия за 

саморегулиране на терминологичните системи и кодифициране на 

техните елементи. 

Във връзка с внедряването на персоналния компютър, излизането 

на терминологията извън пределите на специалната сфера води до 

формирането на компютърния жаргон като субстандартна част от 

компютърната терминология. Усвояването и владеенето на жаргона се 

оказва значителен фактор в комуникацията на хората, опосредствана 

чрез компютър – един от най-бързите начини за общуване в 

съвременното глобализирано общество. Икономията и ефектът на 

непринуденост при използването на жаргонната лексика са основните 

причини за използването му в много сфери от човешката дейност (при 

кореспонденция в месинджъри, блогове, интернет страници, чатове за 

специалисти и неспециалисти, сайтове за развлечение и обучение, 

инструкции за експлоатация на прибори от ежедневието, представяне на 

новости, ИТ списания, електронни вестници, интернет конференции и 



др.). Достъпността на публикуваната информация в мрежата оправдава 

особеното внимание към жаргона като част от компютърния дискурс. 

По своята същност компютърният жаргон е средство за 

себеизразяване при комуникацията. В него се отразяват културните 

особености на руските и българските потребители, техният манталитет, 

граматичните норми за словообразуване в съответните езици. Това 

определя особена му роля като средство за преодоляване на езикови 

бариери в междукултурното общуване и не напразно го наричат 

лингвокултурен феномен. 

Според квалификацията на потребителите жаргонът се разделя на 

две големи групи – жаргон на специалистите и на неспециалистите 

(масовите потребители). Точни граници между групите няма и те често 

се пресичат. Компютърният жаргон се характеризира със специфична 

отворена функционалност и обслужва сферата на комуникациите и 

намира своето приложение в общуването на потребителите в различни 

социални и професионални групи, опосредствано чрез компютрите и 

интернет. 

Както в терминологията, основен източник за запълване състава 

на руския и българския компютърен жаргон е английският език. 

Нееквивалентната лексика става основа за образуване на жаргонни 

единици със словообразувателните средства на двата езика (руск./бълг. 

crack – кряк, кряка, крякалка, крякнуть, крэкнуть / крек, крак, краквам, 

кракнат; chat – чатиться, чатланин / чатя, чаткам, чатър и др.), чрез 

универбация (руск. прокся < прокси-сервер, струйник < струйный 

принтер, бълг. дъно < дънна платка, троянец < троянски кон и т.н.), 

субстантивация (в двата езика – антивирус < антивирусная программа, 

бета < бета версия, хард < хард диск, само в руски – материнка, 

мать, мамка, матка, мама < материнская плата, струйник < 

струйный принтер, оперативка < оперативная память, демонстрация 

< демонстрационная версия, в бълг. търсачка < търсеща машина и 

т.н.), отсичане (в двата езика – проц, хард, комп, мак), фонетична 

деформация (руск. жопен < открывать (open), юзверь < юзер, стервер < 

сервер, момед, можем < модем, даза банных < база данных, 

комплюхтер < компьютер и т.н.; бълг. компутър < компютър, даза от 

банни < база от данни и др.).  

Събраният от нас материал демонстрира по-висока 

продуктивност на последния прийом в руския език, а образуваните 

жаргонни единици придобиват допълнителна негативна оценка. 

Обикновено такива единици се създават с цел постигане на комичен 

ефект, което дава възможност за създаване на една паралелна реалност, 

в която общуват потребителите. Езиковата игра (каламбурна 



транслитерация – фонетична мимикрия) е творчески процес и се 

проявява на различни езикови равнища (фонетично, графично, 

словообразувателно, лексикално и т.н.). С нейна помощ потребителите 

обозначават реалии от компютърния свят, като не губят връзка с 

терминологичните номинации. При този лингвокреативен прийом на 

образуване на жаргонизми от ИТ сферата съзнателно се нарушават 

езиковите норми с цел постигане определено въздействие, комичен 

ефект, израз на емоции, понякога и негативно, вулгарно, иронично 

отношение към обсъжданите проблеми, действия или лица, свързани с 

темите на общуване. 

Характерна черта на руския компютърен жаргон е 

антропоморфизацията на устройствата и програмното осигуряване: 

Лазарь (лазерный принтер), Рома, Ромка (устройство для чтения 

компакт-дисков), Моня, Моник (монитор), Мисс Сага (сообщение), 

Емеля (электронная почта), Егор (ошибка), Вика (видеокарта), Альфия 

(Альфа-версия), Ася, Аська, тетя Ася (ICQ), което създава впечатление 

за жива комуникация, някаква интимност, непринуденост и чувство за 

партньорство в общуването. 

Експресивността в жаргонната лексика се постига със 

словообразувателни средства, чрез съчетаване на елементи от различни 

стилове, създаване на сложни думи (композити) и т.н., а също и при 

съвпадение по звучене с думи от общоупотребимата лексика или други 

подезици. 

Друга особеност е високата метафоризация на жаргонната 

лексика – модел на семантично преосмисляне, проява на 

лингвокултурният аспект на компютърната терминология (руск. 

скачать, качать, вытягивать, скачивать, сливать, ссасывать 

(загружать по каналу связи) и др., бълг. дърпам, тегля, смуча, точа, 

свалям, изтеглям, дръпвам (прехвърлям данни) и др.).  

Специфични за компютърния жаргон са и многочислените 

устойчиви съчетания, особено за руски език: руск. стучать 

форточками (работа с Windows), жать батоны (работа с мишка), 

полировать глюки (отстраняване на грешки и неизправности), 

намылить мессагу (изпращане на съобщение по електронната поще), 

топтать кнопки, топтать батоны, жмакать пипмпы / болг. щракам 

по клавишите, свиря на пианото (работа с клавиатурата на компютъра), 

хвърлям на диск (записвам информация), ровя се в компютъра, 

интернет (разглеждане, преглеждане).  

Жаргонът е важно средство за комуникация в сферата на ИТ 

между потребителите на компютърните технологии, играе 

приобщаваща роля, става сцена за изява на индивидуални, културни 



особености и светогледа на общуващите. Чрез жаргона се преодоляват 

тромавите и сложни термини, демонстрира се креативността и 

лингвокултурните особености на специалистите и масовите 

потребители, а понякога чрез него се запълват празнините в 

терминологията. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представената дисертация изследва лингвокултурния аспект на 

компютърната терминология в руския език на фона на българския език. 

В работата се диференцират метатермините термин, 

терминология и терминосистема. Терминът е обект на изследване на 

ред  науки, което подчертава неговата сложност и многостранна 

структура. Компютърният термин в работата се определя като сложна, 

многопластова, относително еднозначна лексикална единица (символ 

или знак на даден език), служещ за обозначаване на общи, конкретни 

или абстрактни специални понятия от специалната област на знание или 

дейност, явяваща се лингвокогнитивно средство на езика и 

професионалната комуникация, притежаващ лингвокултурна 

обусловленост. Компютърната терминосистема е самостоятелна 

подсистема на общоупотребимия езика със своя специфика. 

Компютърната терминология представлява знаков модел на 

теорията на тази специална област на знанието в научната картина на 

света, формира се под влиянието както на лингвистични, така и на 

екстралингвистични фактори и следва историческото развитие на тази 

област. Към настоящия момент условно разграничаваме четири етапа на 

развитие. Формирането на руската и българската терминология започва 

паралелно, но в руската лингвокултура, в третия период, с превода на 

софтуера на руски език се ускоряват процесите на асимилация на 

термините, което дава тласък за възникване на субстандартните 

пластове, докато в българския език този процес се забавя и се 

активизира едва през четвъртия период.   

Съвременният етап – периодът на активна глобализация, 

унификация и компютъризация на обществото, развитието на науката и 

техниката, внедряването на иновации и въздействащата роля на 

английския език като лингва франка, език на междуетническо и 

интеркултурно общуване, се установява относително идентично 

състояние на сформираност на компютърните терминосистеми в руския 

и българския език. Независимо от наличието на признаци за системност 

(по-специално, развитие на парадигматични отношения), логически 

връзки и хипо-хиперонимни отношения между термините, отразяващи 

теоретичното развитие на сферата на ИТ, терминосистемите остават 



отворени. Процесът на тяхното формиране не е завършен и 

продължават да попълват състава си. За ИТ терминосистемите е 

характерно динамичното развитие, следващо динамичните процеси на 

развитие на науката и техниката на компютърната сфера, а като 

следствие от тази динамика е отвореността на системите и постоянното 

им развитие. 

Терминоединиците на анализираните езици си взаимодействат 

със системите на общоупотребимите езици, с терминологичните 

системи на другите науки, а понякога и със субстандартните слоеве и 

запълват състава си с помощта на външни заемки от английския език, 

вътрешни заемки, семантични и други трансформации. Заемането на 

термини в руския и българския език се осъществява посредством едни и 

същи прийоми или техни комбинации, а националната специфика се 

проявява в избора на конкретен прийом. 

Според нашето разбиране процесът на асимилация на 

компютърните термини, заети от английския език, включва различни 

видове адаптация. Заетите термини се класифицират според степента 

на асимилация. Най-голям интерес представляват частично усвоените 

термини – хибридните единици, като специфична особеност на 

компютърните терминосистеми на руския и българския език. 

Хибридните термини представляват комбинации на усвоени, неусвоени 

и изконни елементи, а от друга страна представляват демонстрация на 

взаимодействието на лингвокултурите и са показател за 

интернационализация на терминологията. 

Компютърната терминология служи за обозначаване на широк 

кръг специални понятия. Компютърните термини на редовия 

потребител (установени са пет тематични групи) включват 

монолексемни и полилексемни единици. Анализът на структурните 

особености на термините в руската и българската терминосистема 

показва превес на съществителното име като универсален лексико-

граматичен клас за предаване на терминологични понятия (74,3 % в 

руския и 71,1 % в българския език), а делът на глаголните термини, 

изразяващи специфични действия и команди от ИТ сферата, съответно е 

15,0 % и 16,7 %. Най-голямата група полилексемни термини и в двата 

езика са двукомпонентните термин (69,4 % в руския, 71,6 % в 

българския език), по модела прилагателно + съществително (59,1 % в 

руския, 63,9 % в българския език), а следващата група е съществително 

+ съществително (съответно 30,5 % и 31,3 %). Анализът на 

полилексемните съчетания в двата езика потвърждава мнението на 

В. М. Лейчик, че се набелязва тенденция за увеличаване количеството 

на двусъставните терминологични съчетания от модела активно или 



пасивно причастие + съществително (руск. – декодирующее 

устройство, порождающее окно, руск./бълг. – запоминающее 

устройство / запаметяващо устройство, всплывающее меню / 

изскачащо меню, выпадающее меню / падащо меню и т.д.). 

Като средства за номинация служат универсални и кодифицирани 

термини думи, термини словосъчетания, термини знаци, различаващи се 

по морфемна структура, по модели. В работата се обособяват и 

начините за номинация – заемане, семантична деривация, абревиация, 

образуване на сложни думи, афиксация. 

Лингвокултурният аспект на изследване на компютърната 

терминология описва особеностите на терминологичната номинация, 

определят се най-продуктивните начини, а именно заемане и 

семантична деривация, които до голяма степен се пресичат и 

осъществяват съвместно. Метафората в компютърната терминология е 

основна терминологична номинация, при която се открива двупосочно 

лингвокултурно влияние и се проявява националният колорит. 

Английската метафора, преминавайки на руска и българска почва, често 

води до семантични изменения в руските и българските лексеми. 

Анализирайки метафората в ИТ сферата се установява, че тя е не само 

езиково изразително средство, но и средство за предаване на 

информация, а също и инструмент на когницията и носител на 

национално-културна специфика, особено изразена в руския 

компютърен жаргон.  

При сравняване на руската и българската компютърна 

терминосистема, се установява, че в двата езика протичат сходни 

номинативни процеси, които се реализират понякога с различни 

средства, което се дължи на различията в граматичните системи и 

особеностите на лингвокултурното развитие, но в същото време се 

откриват сходства, определящи се от генетичното родство на 

българския и руския език, използващи кирилица. 

Материалът на изследване е обобщен и представен в многоезичен 

(английско-руско-български) речник на компютърните термини на 

редовия потребител. В речника са включени ведно с термините 

професионализмите и жаргонните единици като неделима част от 

терминологичния апарат на редовия потребител. Речникът може да 

служи при формиране на  начална компютърна компетентност в 

областта на компютърната терминология, в сферата на иновационните 

технологии за студенти филолози в обучението по превод и за студенти- 

пециалисти, като езикова компетенция в обучението по руски език. 

Компютърната терминология без съмнение стабилно е навлязла в 

системите на руския и българския език, употребява се в сферата на 



компютърните технологии и извън нейните предели, изпълнява важни 

функции и демонстрира актуалните процеси, протичащи в 

съвременните езици. 
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ОСНОВНИ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Настоящото изследване разширява теорията на 

терминологията в областта на една актуална и динамична терминология 

като компютърната, като представя системно описание на съвременната 

руска и българска компютърна терминосистема. Диференцират се и се 

конкретизират редица термини (компютърен термин, асимилация, 

адаптация и др.). 

2. Демонстрират се лингвокултурните особености на руската 

терминологична система на фона на българската, в контекста на 

съвременните интердисциплинарни направление, което дава интегрална 

представа за взаимодействието на триадата – език, култура, мислене. 

3. Данните от квантитативния анализ допринасят за 

характеризиране и открояване на спецификата на руската и българската 

терминология на масовия потребител. 

4. Представен е авторски корпус от терминоединици на масовия 

потребител. 

5. Издаден е многоезичен речник (английско-руско-български) 

на компютърните термини. 

6. Теоретичният и практическият материал могат да се използват 

с дидактически цели – при обучението по руски език на студенти 

филолози, и студенти в ИТ областта. 
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