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The paper considers some specific features in the lexicographic representation of 
neologisms in the academic neology dictionaries of the Bulgarian language. These 
characteristics are determined by the peculiarities of polysemy and synonymy in this 
type of lexis. The author discusses some problems in the lexicographic description of 
the semantic structure of ambiguous new borrowings and outlines the criteria for selec-
tion of a dominant synonym in a synonym group of neologisms.  
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В статията се разглеждат някои особености в лексикографското представяне 

на неологизмите в академичните неологични речници на българския език. Тези 
особености са обусловени от спецификата на явленията полисемия и синонимия 
при този тип лексика. Дискутират се отделни проблеми при лексикографското 
отразяване на семантичната структура на многозначни нови заемки. Разглеждат се 
критериите за избор на доминантен синоним в синонимни редове от неологизми.  

Ключови думи: неологизми, заемки, полисемия, синонимия, неография 
 
1. Въведение 

Неологичните речници споделят редица особености с общите тълковни 
речници по отношение на своята микро- и макроструктура, като същевре-
менно спецификата на лексикалните единици, които представят, обуславя 
и някои различия. Речниците от този тип отразяват названията в първона-
чалния етап от съществуването им, който е съпътстван от специфични 
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прояви на някои лексикални явления при тях. Тези прояви са свързани с 
формирането на семантичната структура на неологизмите и със заражда-
нето на парадигматични отношения при тях. Установява се, че явленията 
полисемия и синонимия при лексикалните иновации се характеризират с 
някои особености, които липсват при вече установената лексика. Тези осо-
бености от своя страна налагат прилагането на различни решения при 
речниковото представяне на нововъзникналите лексикални единици. По-
ради важността на този проблем за лексикографската работа тук ще раз-
гледаме по-детайлно някои проблеми, възникващи при отразяване на мно-
гозначните нови заемки и на неологизмите синоними в неологичен реч-
ник. Основаваме се на наблюденията си при работата върху два от неоло-
гичните речници на българския език, разработени в Секцията за българска 
лексикология и лексикография към Института за български език: Речник 
на новите думи в българския език (от края на ХХ и първото десетилетие 
на ХХI в.) (по-нататък РНД/RND 2010) и най-новия Речник на новите думи 
в българския език (от първите две десетилетия на ХХІ в.) (по-нататък 
РНДБЕ/RNDBE 2021).  

Предварително е необходима уговорката, че поради динамичния ха-
рактер и неустановеността на новите лексеми и семеми някои от разгле-
даните тук названия са с неизвестни перспективи по отношение на своето 
по-нататъшно функциониране в българския език и не би могло да се прог-
нозира дали те ще се установят по-трайно в него.  

 
2. Особености при представянето на полисемията на заетите неологизми  

2.1. Полисемията и нейното лексикографско представяне 
Както е известно, полисемията е явление, свързано с наличието на по-

вече от едно значения в семантичната структура на думата. При това съв-
купността от тези лексикално-семантични варианти не представлява меха-
ничен сбор, а система (Зидарова/Zidarova 2009: 77). В научните изследва-
ния и в лексикографията се прилагат два подхода към полисемията – син-
хронен и диахронен. Синхронен подход се следва например при описани-
ето на значенията на многозначните думи чрез представяне на типовите 
отношения между тях чрез модели на вторична номинация (Пернишка/ 
Pernishka 1993: 71). Проява на диахронен подход е анализът на развитието 
на отделните значения на думата във времето и на семантичната им мо-
тивираност. Според Е. Пернишка установяването на първичността на да-
дена семема и на вторичността, производността на друга е представяне на 
полисемията по-скоро в диахронен план (Пернишка/Pernishka 1993: 71).  

При описанието на семантичната структура на многозначната дума в 
речниковата практика се подхожда към тази структура от синхронна глед-
на точка, с оглед на съвременния ѝ вид, като същевременно присъстват и 
елементи на диахронен анализ. Той е свързан с установяване на семантич-
ните връзки между отделните значения и производността на едни значения  
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от други, което намира отражение в представянето на тези семеми в опре-
делена последователност и използването на квалификаторите преносно,  
разширено и стеснено като маркери за развитието на дадено вторично 
значение от друго, първично. В редица случаи, особено при полисеман-
тични думи с богата семантична структура, невинаги е възможно точно да 
се отрази производността на значенията, но този принцип така или иначе 
се следва при лексикографското представяне.  

 2.2. Полисемия при новите заемки и лексикографското ѝ предста-
вяне 

2.2.1. Полисемия при новите заемки 
Известно е, че през последните две десетилетия в контактологията се 

оформи схващане за заемките, различно от традиционната им трактовка в 
лексикологията. Заетите лексеми се приемат за лексикални копия, незави-
сими от думите прототипи (Алексиева/Aleksieva 2006: 79). Смята се, че те 
са резултат на езиков контакт и лексикално взаимодействие, при което 
езикът приемник има активна роля (вж. Трифонова/Trifonova 2012: 9 и сл. 
и цитираната там литература). Процесите, определяни традиционно като 
адаптация и асимилация, биват оценявани по нов начин – като когнитивен 
творчески процес в езика приемник, който изгражда своя елемент в пълна 
зависимост от конкретната си фонологична, граматична и речникова 
структура (Ковачева/Kovacheva 2006: 86).  

Въпреки че тук използваме традиционния термин заемки, споделяме 
схващането за тяхното независимо поведение в приемащия език, което 
има и семантични измерения, свързани със семантичните им промени и 
интеграцията им в езиковата система.1 При установяването на заемките в 
езика приемник при тях много често се оформя семантична структура, раз-
лична от тази на думите прототипи, което води до междуезикова асимет-
рия в плана на съдържание. Както сочи Н. Алексиева, заемките по правило 
се отклоняват от думите прототипи в езика източник включително и по 
своята семантика, като се наблюдават няколко типа семантични различия 
– редуциране на броя на значенията на думата прототип, стесняване или 
разширяване на отделните значения, развиване на нови значения (Алекси-
ева/Aleksieva 2006: 81–82). Нашите наблюдения потвърждават, че при го-
ляма част от новите заемки протича редуциране на техните значения в 
сравнение със значенията на прототипите в езика източник (обикновено 
английския). Независимо от тази редукция немалък брой заети думи в 
българския език се употребяват с повече от едно значения (съотносими 
или не със значенията на думите прототипи) още в началния период на 
своето функциониране. С полисемантична структура са например нови за-
емки като биткойн, дрон, екшън, клонинг, мапинг, пилинг, хейтър и др.  

С оглед на пътищата за обособяване на отделните значения на новите 
заемки (т.е. при разглеждането им в диахронен план) различаваме два 
случая. В първия случай семантичната структура на заемките включва  
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както значения, аналогични на значенията на думата прототип, така и 
развити или модифицирани на българска почва значения. Във втория  
случай в семантичната структура на заемките присъстват само значения, 
аналогични на значенията на думата прототип, т.е. само значения, въз-
никнали под чуждо лексикално влияние. Тези значения назоваваме „спо-
делени“ по термина на М. Стаменов (Стаменов/Stamenov 2017: 77).  

При заемките, чиято семантична структура включва и развити на бъл-
гарска почва значения, тези значения са резултат от семантичен развой по 
съществуващите в езика модели на вторична номинация. Те възникват 
чрез преосмисляне на по-рано появили се семеми в семантичната струк-
тура на думата и са мотивирани от тях. Например семантичната структура 
на съществителното тунинг включва освен споделеното с думата прототип 
значение (‘внасяне на подобрения в автомобил с цел усъвършенстване на 
техническите му свойства, постигане на по-модерен вид и др.’) и развито 
на българска почва преносно значение с разговорен характер ‘подобрение 
в изгледа на части от тялото чрез пластична операция, различни козметич-
ни процедури и др.’.  

По-често новата заемка се използва в речевата практика със значения, 
аналогични на значенията на думата прототип. Такъв е случаят например с 
многозначното съществително биткойн с две значения: ‘1. Вид децентра-
лизирана система с отворен код за разплащания в интернет. 2. Отделна 
единица от тази система за разплащане’. Тези значения съответстват на 
значенията на думата прототип bitcoin в английския.2 С по-богата семан-
тична структура е и заемката микс, при която се оформят три значения: ’1. 
Муз. Музикално произведение, създадено чрез смесване на откъси от дру-
ги записи на инструментални или вокални изпълнения. 2. Спец. Съв-
купност от стоки, услуги и под. като елементи на производствена, търгов-
ска, рекламна или друга дейност. 3. Комбинация от различни съставки, 
елементи и под.’. Посочените значения са споделени с английската дума 
прототип mix.3 

2.2.2. Лексикографско представяне на многозначните нови заемки 
При лексикографското представяне на многозначните нови заемки се 

следват установените в българската лексикография принципи. Различие в 
някои случаи има в един от етапите при изработването на речниковата 
статия – при определянето на последователността на отделните значения, 
която е отражение на връзката между тях. При някои заемки се налага да 
се търсят специфични решения за установяване на поредността на техните 
значения. Обикновено това е необходимо при заети лексеми, чиято семан-
тична структура включва само споделени значения с лексемите прототипи. 
Както се каза, принцип при лексикографското представяне на многознач-
ните думи е подредбата на значенията да отразява семантичната им моти-
вираност. Споделените значения обаче възникват в един хронологичен 
срез и не са резултат на естествен вътрешноезиков развой, а са отражение  
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на семантичната структура на думата прототип. Първоначално между тези  
семеми отсъстват отношения на мотивираност поради липсата на семан- 
тична връзка между тях на българска почва. Отсъствието на свързаност 
между значенията на такива полисемантични заемки може да създаде из-
вестни колебания у лексикографа при определяне на поредността на семе-
мите в речниковата статия.  

Какво решение се прилага в такива случаи в лексикографската практи-
ка на академичните неологични речници? Най-често се търси семантична 
връзка между споделените значения в синхронен план, т.е. те се подвеж-
дат към някой от моделите на вторична номинация в езика. Това е въз-
можно, когато са налице две значения, едното от които е конкретно, а дру-
гото абстрактно, и между тях може да се установи семантична връзка на 
домашна почва, която да се съотнесе с моделите на метафоричен или ме-
тонимичен пренос.4 В този случай лексикографът разграничава първично 
и вторично значение, понякога квалифицирано и като преносно или раз-
ширено.  

Например съществителното име пъзел, заемка от английски, се дефи-
нира по следния начин в РНД/RND 2010: ‘1. Вид игра, която се състои в 
подреждане на картина или друго изображение при правилно съединяване 
на нейните части. 2. Прен. Сложен, труден за разрешаване проблем или 
загадка’. Тук конкретното значение е определено като първично, а абст-
рактното е маркирано като преносно. По сходен начин са представени съ-
ответните значения и в речниковата статия на думата прототип puzzle в 
английския.5 При разгледаното по-горе съществително микс последовател-
ността на представяне на значенията е от по-конкретното значение на ду-
мата като музикален термин, следвано от второ специално значение, а като 
трето е изведено по-абстрактното значение. 

По сходен начин се описват и някои споделени значения в полисеман-
тичната структура на нови заемки, първото от които, представено като 
първично, се отнася към компютърната област, а второто е квалифицирано 
като преносно или разширено вторично значение. Срв. дефиницията на 
заемката формат в РНД/RND 2010: ‘1. Комп. Съвкупност от параметри и 
характеристики за кодиране на информацията във файл, които определят 
разширението на името на файла. 2. Разш. Форма, начин на представяне 
или осъществяване на нещо’. По същия начин е представена семантичната 
структура на глагола рефрешвам в РНДБЕ/RNDBE 2021: ‘1. Информ. Разг. 
Зареждам повторно интернет страница с цел актуализиране на показваната 
на екрана информация. 2. Прен. Освежавам, обновявам’. Интересно е това, 
че и при двете нови заемки подредбата на споделените значения е обратна 
на последователността на съответните значения на думите прототипи в 
английския. В семантичната структура на думите прототипи format и 
refresh компютърните значения са вторични спрямо по-абстрактните зна-
чения, посочени в българските речници като разширени или преносни.6  
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Разгледаното лексикографско решение е продиктувано от това, че при 
новите многозначни заемки се оформя самостойна семантична структура в  
езика приемник като проява на тяхното смислово отдалечаване от думите 
прототипи. Между споделените значения на заемките се установяват нови 
отношения на домашна почва и това налага тяхното организиране в реч-
никовата статия по начин, независим от начина, по който е представена се-
мантичната структура на думите прототипи.  

 
3. Особености при представянето на синонимията при неологизмите  

3.1. Особености на синонимията при новата лексика 
Тук следваме възприетото в българската лексикология схващане за същ-

ността на синонимите като „различни по звуков състав думи от една част на 
речта, свързани от напълно или почти еднакво лексикално значение, което е 
утвърдено в езика или възниква в определена контекстна ситуация“ (Пер-
нишка/Pernishka 2013: 556). Споделяме по-широкото схващане за типа на лек-
сикалните единици, между които се установяват синонимни отношения, като 
приемаме, че синоними може да бъдат не само лексеми, но и равностойни на 
думи многокомпонентни единици и фразеологизми с еднакво или близко зна-
чение (Пернишка/Pernishka 2013: 556). Този по-широк подход към синоними-
ята е приложен и при представянето на синонимните отношения на лексикал-
ните иновации в академичните неологични речници на българския език.  

Синонимните отношения в неологията се проявяват както между нови 
названия и общоупотребими думи, така и между нови лексикални едини-
ци. Нашето внимание тук е насочено само към синонимните отношения 
между неологизмите, тъй като тяхното лексикографско представяне изис-
ква специфични решения. 

Неологизмите синоними се отличават с редица особености в сравнение 
със синонимите при утвърдената лексика. Основната причина за тяхната 
поява е комуникативната необходимост от назоваване на нови понятия, за 
целите на което се активизират разнообразни номинационни средства. Из-
вестно е, че утвърдените синоними представляват лексикално богатство на 
езика, като те обогатяват изразните му възможности в семантичен и функ-
ционално-стилистичен план, разнообразяват изказването в смислово, емо-
ционално или образно-експресивно отношение (Пернишка/Pernishka 2013: 
57). При новите названия обаче появата на синоними по-рядко е обуслове-
на от стилистични фактори (какъвто е случаят при велополицай и разг. ве-
лоченге, соларен панел и разг. соларка), а възникването на нови синоними 
със семантични различия е по-скоро изключение. В по-голямата си част 
неологизмите синоними са тъждествени в смислов и функционално-сти-
листичен план, т.е. те са абсолютни синоними. Тези названия възникват 
поради стихийния и спонтанен характер на неономинацията, като често за 
кратък период се формират два или повече синонима за едно ново поня-
тие, които са конкурентни помежду си. Те образуват динамични синоним- 
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ни редове, които с времето търпят промяна, като част от членовете може 
да отпаднат от употреба. 

Синонимните редове от неологизми възникват при паралелно прилага-
не на номинационните техники, прилагани по принцип за създаване на 
синоними: словопроизводство, образуване на съставни названия, заемане 
и семантична деривация. Поради засиленото действие на принципа за ези-
кова икономия в българския език често се използва и отсичането на осно-
ви като начин за възникването на равнозначни номинации. 

Номинационните техники за създаване на неологизми синоними в бъл-
гарския език са разгледани (в съпоставка с чешки) от С. Колковска, Д. Бла-
гоева и Б. Нишева (Колковска и др./Kolkovska et al. 2018) и поради това 
тук ще се спрем съвсем накратко на тях. При част от случаите синонимия 
възниква при производни думи и сложни названия, образувани с равноз-
начни словообразувателни компоненти (основи, афиксоиди, афикси), напр. 
при велостоянка и велопаркинг, екотуризъм и биотуризъм, постистина и 
следистина, съфорумник и съфорумец. Многобройни са синонимните ре-
дове от съставни названия с компоненти (опорни или подчинени) с еднак-
ва или близка семантика, срв. умен дом и умна къща, соларен панел и 
слънчев панел. Немалък брой от тези редове включват подчинени компо-
ненти електронен, цифров и дигитален, срв. електронно правосъдие, ди-
гитално правосъдие и цифрово правосъдие; електронен портфейл, диги-
тален портфейл и цифров портфейл. Равнозначност между нови названия 
възниква и при създаване на названия с отсечен първи компонент (напр. 
при ергономична раница и ергораница, електронен учебник и е-учебник). 
Едновременното заемане на лексеми и формиране на многокомпонентни 
названия на домашна почва също води до появата на синоними, напр. 
стартъп и стартираща компания, фейкнюз и фалшива новина. Има и 
случаи, при които за назоваване на ново понятие се заема лексема и съ-
щевременно се формира ново значение на домашна почва: срв. даунлоуд-
вам (от английски) и новите значения на глаголите изтеглям и свалям (‘за-
писвам от интернет компютърни програми, аудио- и видеофайлове на твър-
дия диск или върху външен носител на информация’). Синонимни отноше-
ния наблюдаваме и между нови значения, възникнали чрез паралелно пре-
осмисляне на различни лексеми, срв. новото значение на прилагателните 
интелигентен и умен ‘който има способност да извършва автономно оп-
ределени функции, свързан е с интернет и може да се управлява дистанци-
онно през приложение на смартфон, таблет или компютър’ (напр. при ин-
телигентен хладилник и умен хладилник).  

В резултат от прилагането на различни номинационни техники и обра-
зуването на синонимни названия от един структурен тип, но с различни 
номинационни признаци, понякога се оформят дълги синонимни редове, 
напр. при електронна идентификация, дигитална идентификация, цифро-
ва идентификация, е-идентичност и е-идентификация; финансов балон, 
икономически балон и спекулативен балон. 



Сия Колковска 
 

 30 

3.2. Особености в лексикографското представяне на неологизмите 
синоними  

Поради отсъствието в повечето случаи на функционално-стилистични 
различия между неологизмите синоними при тях не са приложими оби-
чайните критерии за определяне на доминантен синоним в синонимния 
ред, използвани при утвърдената лексика. Поради това се прилагат други 
критерии, чрез които да се определят представителните синоними, които 
следва да се тълкуват с описателна дефиниция, като стремежът е тези кри-
терии да почиват на обективна основа. 

Основният критерий за определяне на доминантния синоним в сино-
нимни редове от неологизми, прилаган при разработването на академич-
ните неологични речници за българския език, е честотният. Фреквентност-
та на членовете на синонимния ред е обективен показател за различията в 
тяхното разпространение и степента на утвърждаването им в езика. Тя се 
установява чрез корпусни подходи, като за тази цел се използва Лексико-
графският електронен архив, разработен в Секцията за българска лекси-
кология и лексикография към Института за български език. Архивът съ-
държа над 90 000 документа и в него присъстват и значителен брой текс-
тове (периодични издания, художествена литература и др.) от последните 
две десетилетия (вж. Благоева, Колковска/Blagoeva, Kolkovska 2020), по-
ради което той е надежден източник за определяне на честотата на упот-
реба на неологизмите. 

Въз основа на честотните данни синонимите с по-висока фреквентност 
се представят чрез описателна дефиниция в РНДБЕ/RNDBE 2021, а други-
те членове на реда се тълкуват чрез препращане към тях. Честотността е 
надежден критерий при сравнително голямо различие между броя на сре-
щанията на две или повече синонимни нови номинации. Например състав-
ното название кулинарен туризъм с 293 срещания в корпуса доминира убе-
дително по честота над синонимите гастрономически туризъм (11 среща-
ния), гастротуризъм (4 срещания) и хранителен туризъм (3 срещания), 
поради което се посочва като представителен синоним в РНДБЕ/RNDBE 
2021. Значително по-високи стойности в честотата на единия синоним в 
сравнение с тази на останалите членове на реда наблюдаваме и при сино-
нимите постистина (74 срещания) и следистина (7 срещания), сурогатна 
майка (177 срещания) и заместваща майка (20 срещания); споделена ико-
номика (78 срещания) и икономика на сътрудничеството (4 срещания), 
дигитална грамотност (106 срещания) и цифрова грамотност (45 сре-
щания). В други случаи се наблюдава по-малко различие в броя срещания 
на отделните синоними, като и при тях като представителен се определя 
синонимът с по-висока фреквентност. Например в синонимния ред интер-
нет активизъм, дигитален активизъм, електронен активизъм, онлайн 
активизъм, киберактивизъм най-висока е честотата на първата номинация 
(10 срещания), което обуславя избора ѝ като представителен синоним.  
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Има обаче и случаи, при които водещ за определяне на доминантния 
синоним е друг критерий – необходимостта от формална съгласуваност на 
доминантните синоними в два реда от синоними, свързани помежду си с 
определен тип семантични отношения (партитивност, отношение действие 
– вършител и др.). Съгласуването при избора на доминантни синоними в 
тези редове е необходимо, за да се постигне системност в лексикографско-
то описание.  

Например синонимните редове соларен панел, слънчев панел, солар, 
фотоволтаичен панел, фотоволтаик (със значение ‘устройство, изграде-
но от фотоволтаични клетки, което преобразува слънчевата енергия в 
електрическа’) и соларен парк, слънчев парк, соларна ферма, фотовол-
таичен парк, фотоволтаик (със значение ‘комплекс от множество инста-
лации, състоящи се от соларни панели’) назовават понятия, които се нами-
рат в партитивно отношение (соларният панел е част от соларния парк). В 
първия от посочените синонимни редове доминантен е синонимът соларен 
панел с 577 срещания (следван от слънчев панел с 400 срещания). Във вто-
рия синонимен ред доминира по употреба неологизмът слънчев парк с 319 
срещания, следван от съчетанието соларен парк с 207 срещания. За да се 
осигури системност в лексикографското представяне на двата синонимни 
реда, в РНДБЕ/RNDBE 2021 се посочват съотносими по форма доминант-
ни синоними при тях, а именно – соларен панел и соларен парк (независи-
мо от това, че соларен парк е с по-ниска честота на употреба от слънчев 
парк). Съотносимостта по форма при тези представителни синоними е 
свързана с общия им първи компонент соларен, както и с това, че вторите 
компоненти (панел/парк) отразяват еднотипни номинационни признаци. 

Същите основания, насочени към постигане на съгласуване между до-
минантни синоними в редове от синоними, които са свързани с определе-
ни семантични отношения, обуславят избора на доминантен синоним ин-
тернет активист в реда интернет активист, дигитален активист, елек-
тронен активист, онлайн активист, киберактивист. Синонимите в този 
ред означават лице, занимаващо се с определена дейност – интернет акти-
визъм. Доминантният синоним интернет активист е съотносим в своите 
два компонента с доминантния синоним интернет активизъм в реда от 
синоними, означаващи самата дейност: интернет активизъм, дигитален 
активизъм, електронен активизъм, онлайн активизъм, киберактивизъм.  

По-голямо затруднение създават синонимните редове, които са изгра-
дени изцяло от неосемантизми. При тях е трудно да се приложи критерият 
честотност поради невъзможността да се определи броят на срещанията на 
новите значения. Както е известно, все още не е разработен достатъчно 
надежден метод за автоматично разпознаване и идентифициране на нови 
значения в корпусни текстове. При синонимни редове от нови семеми лек-
сикографът може да разчита на косвени данни за тяхната честотност, като 
проследи как се проявява този показател при съставните названия, в които  
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участват думите в съответните значения. Например в синонимния ред, 
включващ прилагателните умен и интелигентен, функциониращи в посо-
чените по-горе нови значения, превесът по честота на съставните названия 
с първи компонент умен в сравнение с равнозначните названия с компо-
нент интелигентен (вж. Таблица 1) предопределя решението на лексико-
графа да посочи новото значение на умен като доминантен синоним. 

 
словосъчетания с 

умен 
брой 

срещания 
словосъчетания  
с интелигентен 

брой 
срещания 

умен дом 308 интелигентен дом 175 
умна къща 102 интелигентна къща 20 
умен часовник 120 интелигентен часовник 22 
умен хладилник 17 интелигентен хладилник 7 
умен контакт 13 интелигентен контакт 2 
умен електромер 6 интелигентен електромер 26 

Таблица 1. Брой срещания на съставни названия с първи компонент  
умен и интелигентен 

 
Поради спецификата на синонимните отношения при новата лексика 

се налага използването на специфични критерии при определяне на доми-
нантни синоними в синонимния ред – на първо място – честота на употре-
ба, а в случаите, когато се налага – съотносимост на доминатните синони-
ми в определени редове. Чрез прилагането на тези критерии се осигурява 
по-обективно и точно лексикографското представяне на синонимните ре-
дове в неологичните речници.  

 
4. Заключение 

Явленията полисемия и синонимия при новата лексика се характери-
зират с някои особености, които налагат да се използват такива решения 
при тяхното лексикографско представяне, които се различават от подхо-
дите в общите тълковни речници. Установява се, че многозначните нови 
заемки често формират на домашна почва семантична структура, несъвпа-
даща с тази на думите прототипи, и това трябва да намери адекватно лек-
сикографско отражение в неологичните речници. Дискутират се особенос-
тите на синонимните редове от неологизми, при които за определянето на 
доминантни синоними се прилагат специфични критерии, различни от 
прилаганите при общоупотребимата лексика.  
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БЕЛЕЖКИ / NOTES 

1 Семантичната промяна и семантичната интеграция на някои интернационал-
ни заемки в българския език е разгледана от Д. Благоева и С. Колковска (Благоева, 
Колковска/Blagoeva, Kolkovska 2103: 318 и сл.). 

2 Срв. с дефиницията на думата в Merrriam-Webster Online (https://www.merri 
am-webster.com/dictionary/Bitcoin). 

3 Срв. с дефиницията на думата в Oxford Dictionary Online (https://www.lexico. 
com/en/definition/mix). 

4 При липсата на каквато и да било семантична връзка би следвало значенията 
да се представят в рамките на две омонимни лексеми. 

5 Срв. дефиницията на думата в Oxford Dictionary Online (https://www.lexico. 
com/definition/puzzle. 

6 Срв. дефинициите на думите format и refresh в Oxford Dictionary Online https: 
//www.lexico.com/definition/format, https://www.lexico.com/en/definition/refresh. 
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