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Проф. Мария Попова в действителност е един истински човек − както 
в науката, така и в живота. За хората, които я познават лично, е ясно, че тя 
съчетава качествата на голям учен и забележителен човек, като второто е 
не по-малко важно от първото. 

Мария Ганчева Попова е родена на 15 септември 1941 г. в Панагюри-
ще. След като завършва българска филология в Софийския университет 
през 1964 г., няколко години работи като учителка по български език и ли-
тература в Техникума по минно дело в Панагюрище. През 1969 г. спечелва 
конкурс за преподавател по български език в Института за чуждестранни 
студенти, където работи до 1978 г. През 1977 г. защитава кандидатска ди-
сертация на тема Валентността на глаголите в съвременния български 
език. През 1978 г. постъпва в Института за български език при БАН. През 
1993 г. получава научната степен „доктор на филологическите науки“ с 
дисертация на тема Номинацията в българската терминология. През 2008 
г. е избрана за член-кореспондент на Българската академия на науките, ко-
ето е признание за големия £ принос в българското езикознание.  

Научното творчество на чл.-кор. М. Попова включва над 300 публика-
ции, от които 7 монографии, 11 речника, 2 учебника, над 230 статии, които 
със своите нови и оригинални идеи очертават пътя на съвременната терми-
нологична наука в България. Проф. М. Попова дава своя безспорен принос 
в изследването на редица езиковедски проблеми. Тук ще се спра само на 
някои от най-важните £ разработки. Много ценни са проучванията £ върху 
валентността на глаголите в българския език, отразени както в нейната 
кандидатска дисертация (сега дисертация за получаване на образователна 
и научна степен „доктор“), така и в редица публикации. В тях авторката 
изследва валентните отношения на глаголите в българския език и създава 
теоретична рамка за тяхната класификация. Разработената в тези изследва-
ния теория за глаголната валентност тя прилага при създаването на „Ва-
лентен речник на глаголите в българския език“ (1987), в който е описана 
задължителната съчетаемост на 1000 глаголни лексеми, подбрани така, че 



установените типове съчетаемост да са достатъчно представителни за гла-
голната система на българския език. 

Началото на нова насока в терминологичните изследвания в България 
М. Попова поставя с монографията си „Термини словосъчетания“ (1985). 
Трябва да се отбележи, че до този момент научните публикации върху тер-
минологични въпроси се отнасят изключително за формалната страна на 
термините, докато в своите изследвания авторката търси и обосновава от-
разяването на признаците на понятието във формата на термина. В тази 
своя монография М. Попова се спира на мястото на термините словосъ-
четания в лексикалната система на езика, разглежда ги като съотношение 
между понятийни, семантични и формално-граматични категории и прави 
много подробна класификация на техните формално-структурни модели. 

В своя извънредно значим монографичен труд „Типология на термино-
логичната номинация“ (1990) М. Попова създава оригинална методика за 
изследване на закономерностите при терминологичното назоваване. Про-
цесът на назоваване се изследва в неговата цялост ‒ от най-дълбокото рав-
нище на осмисляне на понятието през избора на номинационни признаци 
до тяхното изразяване във външната форма на термина. Този труд е важен 
принос за теорията на номинацията и за терминологичната теория като ця-
ло. 

Задълбоченият и новаторски подход на М. Попова в терминологичните 
изследвания намира своето приложение и в монографията й „Понятийно-
семантичната категория свойство в българската терминология“ (2000). В 
този свой труд авторката изследва и описва термините за назоваване на 
свойство както във връзка с теоретичното обосноваване на характерните 
им особености като езикови единици, така и с оглед на практическите 
нужди на терминологичната дейност. Значението на термините за свойст-
во е разгледано чрез три модела, различаващи се по степен на обобщеност. 
Формата на термините е описана както въз основа на техния строеж, така 
и с оглед на изясняването на двете главни страни в акта на номинацията ‒ 
формалното и лексикално-семантичното изразяване. 

Венец на цялостното научно творчество на М. Попова е книгата „Тео-
рия на терминологията“ (2012). Това е един фундаментален и много стой-
ностен научен труд, който очертава пътя на съвременната терминологична 
наука не само в България. В този труд М. Попова обогатява и доразвива 
своите научни идеи и търсения, залегнали в предишните £ изследвания, 
най-важни от които са монографиите „Термини словосъчетания“, „Типо-
логия на терминологичната номинация“, „Понятийно-семантичната кате-
гория свойство“ и др.  

Преди да започна с конкретното представяне на този капитален научен 
труд, искам да кажа следното. През 2009 г. Международният комитет на 
славистите, по-точно Комисията по терминознание към Международния 
комитет на славистите, взе решение да започне издаването на сп. „Славян-
ское терминоведение“, което да бъде орган на тази комисия. Това вече е 
факт и брой 1 на списанието наскоро бе публикуван. Беше взето и реше-
ние към това списание да се основе Международна библиотека за книги по 
терминознание. Основните цели на тази библиотека са даване на трибуна 



на най-важните и най-актуалните трудове по терминознание, подобряване 
на международния научен обмен в тази сфера, координация на резултатите 
от изследователската дейност, своевременно получаване на информация за 
всички новости и пр. Това вече също е факт – книгата „Теория на терми-
нологията“ е първи том от тази международна библиотека. За наша гор-
дост нейното начало се поставя с труд на български учен. 

Както вече споменах, книгата „Теория на терминологията“ представ-
лява фундаментално научно изследване с изключителна стойност и зна-
чение за по-нататъшното развитие на българското и световното термино-
знание. Тя се състои от два предговора, три части и заключение. Първата 
част е озаглавена „Термини и терминознание“. В нея се разглеждат такива 
важни въпроси, като същността на термина като инструмент на знанието, 
състав и структура на термина, основни изисквания на съвременната тер-
минологична теория към научния термин, терминознанието като наука и 
др. Във втората част, наречена „Терминообразуване и терминологична но-
минация“, авторката се спира основно на терминологичната номинация 
като трети и последен етап в цялостния процес на терминообразуване, на 
етапите, през които тя преминава, както и на техниките, чрез които тя се 
осъществява. Третата част е „Системност и вариантност в терминология-
та“. Тук се засягат такива важни въпроси, като вътрешна и външна систем-
ност, многозначност, омонимия и синонимия на термините и др. 

В тази книга, опирайки се на редица свои предишни разработки, М. 
Попова въвежда т.нар. комплексен подход в терминологията. Въвеждане-
то на този подход е много важно, новаторско постижение на чл.-кор. М. 
Попова, защото чрез него тя разработва нов модел при изучаването на тер-
мините. Ще се опитам накратко да обясня в какво се състои същността на 
този комплексен подход. Той разглежда термина като една многоаспектна 
цялост. Всеки термин представлява единство от понятийна, логическа, 
семантична и формална структура. Понятийната и логическата структура 
принадлежат на класификационната схема на дадената научна или профе-
сионална област, а семантичната и формалната структура – на класифика-
ционната система на езикознанието. Всичко това означава, че терминът е 
сложен комплекс от два плана: от съдържателни, т.е. същностни за специ-
алното знание характеристики, и формални, т.е. езикови, или външни за 
специалното знание характеристики. За да обясни по-точно същностната 
страна, М. Попова я разглежда като състояща се от две равнища, от два 
слоя, за които тя въвежда термините съдържание на термина и значение 
на термина. Под съдържание на термина се разбира цялата съвкупност 
от знания за обекта, а под значение на термина – тази малка част от 
съдържанието, т.е. от знанията за обекта, която представлява най-съ-
ществените му признаци и която е необходима и достатъчна за негово-
то идентифициране, разпознаване и разбиране. Значението на термина в 
съкратен и обобщен вид се описва и отразява в неговата дефиниция. Съ-
държанието на термина е по-широкото, по-общото понятие, а значението – 
по-тясното. Значението обаче трябва да включва най-малко два признака 
от съдържанието. Единият е идентифициращ, т.е. такъв, който отнася обек-



та към определен клас понятия, а вторият е диференциращ, т.е. такъв, кой-
то разграничава дадения обект от другите. 

Всеки един от въпросите, засегнати в тази книга, е едно море в терми-
нознанието и по тази причина няма как да се навлезе в конкретика. Затова 
искам да завърша с това, с което започнах, а именно, че тази книга е венец 
на цялостното научно творчество на чл.-кор. М. Попова. Книгата не само 
говори за изключителната важност, актуалност и мащаби на съвременната 
терминологична наука, но е и ярко доказателство за задълбочените научни 
познания, за невероятния интелект и за респектиращата научна ерудиция 
на авторката, която развива на най-високо научно равнище направлението 
терминознание. Заслужава да се отбележи и езикът, на който е написана 
книгата – с него М. Попова доказва, че и за най-сложната научна материя 
може да се пише ясно, точно и разбираемо.  

Във всички свои трудове Мария Попова не само многостранно и за-
дълбочено изследва поставените проблеми в теоретичен план, но и създава 
оригинални методики за тяхното приложение в терминологичната практи-
ка и в работата на специалистите в отделните научни области. За високата 
стойност на нейната научната работа свидетелства и признанието, което 
получава в чужбина, участието £ в международни авторски колективи, 
съставили няколко многоезични терминологични глосария, участието £ в 
ръководството на 3 международни организации по терминология: Меж-
дународната организация за унификация на терминологичните неологиз-
ми, Международната федерация на терминологичните банки и Съвета по 
терминология към Международния комитет на славистите. Член е на ре-
дакционната колегия на международното списание NEOTERM, зам. гла-
вен редактор на международното списание „Славянское терминоведение“. 

Мария Попова е създател и дългогодишен ръководител на единствено-
то в България специализирано научно звено по терминология ‒ Секцията 
по терминология и терминография към Института за български език. Тя е 
основана през 1993 г. и е национален експертен център по българска тер-
минология и терминография и национален научен център за изработване 
на терминологични речници на българския език. Учените от секцията раз-
виват на най-съвременно научно равнище направлението терминознание, 
което формира основите на научното мислене. Основната колективна зада-
ча, по която работят всички членове на Секцията, е съставянето на много-
томна поредица от терминологични речници на основните термини в бъл-
гарската наука. Тези речници са с тълковно-енциклопедичен характер, 
предназначени са за най-широки кръгове на обществото и представят в 
систематизиран вид, ясно, точно и на достъпен език знания от най-различ-
ни научни области. Членовете на Секцията редовно изнасят доклади на 
престижни наши и международни научни форуми, предоставят експертни 
становища по терминологични въпроси и отговарят на запитвания от стра-
на на институции, фирми, граждани и пр. 

Мащабите на делото на един учен се измерват не само с конкретните 
му постижения, но и с това, дали този учен е съумял да поведе след себе 
си последователи, които, изкушени от неговите идеи, да пожелаят да вър-
вят по неговия път въпреки всички трудности, които ще срещнат. Мария 



Попова е точно такъв учен. С право можем да кажем, че тя е създала бъл-
гарска школа по терминология със свои ученици и последователи. И днес 
ние, нейните ученици, с благодарност искаме да заявим, че освен прекра-
сен учен и учител тя е и прекрасен човек, много добра и скромна, много 
мила, сърдечна и внимателна. Не само в науката, но и в живота винаги е 
готова да предложи идея, да даде съвет, да помогне на изпадналия в за-
труднение. Тя непрекъснато се стреми да бъде полезна и да раздава на хо-
рата най-доброто от себе си.  

Всички знаем, че Мария Попова е член-кореспондент на БАН, профе-
сор, доктор на филологическите науки, забележителен, много изтъкнат и 
международно признат български учен с респектираща научна ерудиция, 
водещият български и един от водещите световни специалисти по терми-
нология, доайенът на българското терминознание, поставил основите на 
нов етап в неговото развитие. Тук искам да спомена обаче за една не чак 
толкова известна, но също много важна страна от нейната личност ‒ ней-
ната грижа за бездомните животни и за природата. Самата тя изключител-
но много се гордее с това, че издига глас срещу жестокостите към живот-
ните и срещу безогледното унищожаване на природата. През 2005 г. М. 
Попова стана авторка на публикация със заглавие „Ако можеха да гово-
рят“ (реплика по Йовков). Не сте ли си задавали въпроса какво биха ни ка-
зали растенията и животните, ако наистина можеха да говорят? Каква ис-
тория на своя живот биха споделили с нас? За всичко това можем само да 
гадаем. Достойни за уважение са действията и усилията на М. Попова за 
защита на природата и на бездомните животни. Лично тя е участвала в 
десетки инициативи срещу произволното изсичане на дървета и срещу 
избиването на кучета и котки. За щастие, в тази своя дейност М. Попова е 
подкрепена от своя син ‒ доц. д-р Борислав Попов, който понастоящем е 
преподавател по различни езиковедски дисциплини и заместник-декан на 
Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. Б. По-
пов активно помага на майка си хуманно и отговорно да се грижат за сво-
ите четириноги любимци. Явно доц. Попов е наследил от майка си не само 
нейния блестящ ум, висок интелект, неоспорима ерудиция и широка обща 
култура, но и нейната доброта, скромност и сърдечност. Хора като Б. По-
пов са щастливи да кажат като Ив. Вазов: 

 

Ти ме роди, но ти ми даде 
и светлото, що в теб блещеше. 
Ти и човека в мен създаде − 
ти два пъти ми майка беше! 

 

И аз ще завърша с думите на Вазов. Чл.-кор. Мария Попова е духовна 
майка на всички свои преки ученици, излезли изпод майчинското £ крило 
и попили нейните научни и житейски уроци, вече тръгнали по собствен 
научен път. Имам честта и удоволствието сред тези щастливци да съм и аз 
и от свое и от тяхно име ще кажа: На многая лета, мила учителко! 
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