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В този брой на сп. „Български език“ се публикуват резултати от из-

следвания, извършени в рамките на проекта Семантична мрежа с широк 
спектър от семантични релации, подкрепен от Фонд „Научни изслед-
вания“ по програма „Финансиране на фундаментални научни изследва-
ния“, Договор № 10/3/2016. 

В статията Интегриране на субкатегоризационна информация в рела-
ционната структура на Уърднет Светлозара Лесева, Ивелина Стоянова, 
Христина Кукова и Мария Тодорова представят процеса на дефиниране и 
класифициране на система от семантични релации, основани на тематич-
ните отношения между предикати и техните аргументи в рамките на лек-
сикално-семантичната мрежа Уърднет. Използвана е оригинална методи-
ка, като се достига до нови знания за тематичната структура на предика-
тите в българския език чрез съотнасяне на информацията от три семанти-
ко-синтактични ресурса – Върбнет, Фреймет и Уърднет. Теоретичният 
принос е свързан с обогатяване на знанията за морфосинтактичните рела-
ции на глаголите в българския език със семантична информация, а теоре-
тикоприложният – с възможността за интегриране на получените знания за 
семантичните релации на глаголите в българския език в Уърднет. 

В Морфосемантични релации и агентивни съществителни в Българ-
ския уърднет Цветана Димитрова описва етап от работата по разширяване 
на набора от морфосемантични релации, които могат да се припишат към 
двойките синонимни множества глагол – съществително в Българския уърд-
нет. Приносни са обобщенията за словообразувателните модели и свърза-
ните с тях семантични роли, от една страна, и за честотата на допълнител-
ните морфосемантични релации, които свързват глаголите от разглежда-
ните семантични класове и производните съществителни от различни се-
мантични класове. 

В броя са включени два обзорни материала по темата, които са ценни 
на полето на новите направления в лингвистиката и много полезни с оглед 
на бъдещи изследвания. В Представяне на знания чрез семантични мре-
жи, подготвен от Светлозара Лесева, се прави обзор на съществуващите 
семантични мрежи и основните тенденции в тяхното развитие, които се 



изразяват в интегриране на налични и нововъзникващи ресурси и бази от 
данни в единни системи, структурирани въз основа на таксономии и/или 
онтологии. Достъпно, ясно и систематично са представени множеството 
днешни ресурси и колекции от данни, организирани под формата на се-
мантични мрежи. 

В Семантични релации: теоретични и приложни аспекти Ивелина 
Стоянова и Мария Тодорова правят преглед на популярни теоретични опи-
сания на семантични релации, както и на приложните аспекти на систе-
мите от семантични релации в уърднети на различни езици с оглед на въз-
можностите за разширяването на българската лексикално-семантична мре-
жа Булнет с нови релации. Работата има принос в адаптирането на чуж-
дата терминология в българската езиковедска литература и в обобщаване-
то на проблемите при пренос на знание от един език и ресурс към друг 
език и ресурс. 

Включена е и статията на Надка Николова Кодификация в предизвес-
тена криза: членните форми при имената от мъжки род – история, нас-
тояще, перспектива, която е извън темата на броя. В нея се разглежда 
историята на кодификацията на правилото за пълен и кратък член при съ-
ществителните имена от м.р. ед.ч. с цел да се установят причините за ус-
тановяването на днешното правило и да се потърсят възможните решения. 
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