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The paper clarifies cases of variation in choosing between the long and the short 
form of the definite article in out-of-context verbless sentences. 
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В настоящия материал избираме да се спрем на няколко случая при 
употребата на пълен и кратък член в безглаголни изречения, при които се 
допускат грешки, а именно: в безконтекстово употребени изречения (най-
често заглавия); в безконтекстово употребени изречения при съществи-
телни имена без предлог, както и след частицата ето.  

Както е известно, една от функциите на пълния и краткия определите-
лен член в българския език е означаването на синтактичната опозиция 
подлог – не-подлог (вж. у Станчева/Stancheva 2019: 166). Универсалният 
начин за проверка при членуването с пълен или кратък член е замяната на 
думата от м.р. с местоимението той (показател, че думата е подлог в изре-
чението) или с местоимението него (го) (показател, че думата не е подлог в 
изречението). Този начин на проверка е определящ и в разглежданите слу-
чаи, въпреки че в тях сказуемото липсва.  
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Първият случай, на който ще се спрем, е членуването в безглаголни из-
речения, които имат характера на заглавие. Важи правилото, че членувани 
форми на съществителни имена от м.р., употребени в заглавия, които  
представляват безглаголни изречения, се членуват с пълен член, когато не 
са след предлог ОПР/OPR 2012: 24). Така с пълен член се членуват фор-
мите в следните случаи: Народът срещу партиите; Вашият партньор в 
бизнеса; Животът – инструкции за употреба; Новият смартфон – лек и 
удобен; Самсунг – телефонът на смелите. Нова опаковка, същият вкус. 
Правилото важи и при подпис: Екипът; Председателят и др. Във всички 
тези случаи членуваната дума от м.р. или словосъчетанието, в което тя 
участва, изпълнява служба на подлог в изречението и може да се замени с 
местоимението той.  

Ако обаче членуваната дума от м.р. се намира след предлог в без-
глаголно изречение, тя еднозначно се членува с кратък член. Тази дума не 
е подлог в изречението, тъй като може да се замени с местоимението него. 
Например: Притча за средния път; Живот на ръба; Вярно с оригинала; 
Последният ред vs високия пост.  

Характерно за разгледаните изречения е тяхната самостоятелна упот-
реба, липсата на контекст, което е определящо за членуването на същест-
вителните от м.р. Различен е случаят, в който безглаголно изречение обра-
зува една смислова цялост с предходното изречение, в което сказуемото е 
изразено, т.е. когато точката е употребена вместо вътрешноизреченски 
пунктуационен знак. Тогава съществителните от м.р. ще се членуват с пъ-
лен или кратък член според синтактичната си позиция с оглед на цялото 
изказване. Например: Взех всичко. Телевизора, хладилника, компютъра; 
Страхливият винаги се отказва да се бори. Смелият – никога.  

Още един случай, при който често се греши, е членуването след 
частицата ето. Тъй като тя присъединява допълнение, а не подлог (ето го, 
но е невъзможно *ето той), съществителните от м.р. се членуват с кратък 
член. Например: Ето нашия принос; Ето отговора; Ето ви резултата.  
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