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The report shows the effectiveness of the method of pictograms and its combination 
with other traditional linguistic and experimental psycholinguistics methods in the study 
of such a complex mental unit, such as a concept (‘24-hours’, ‘Time’, ‘Happiness’). The 
concept is seen as a way in which the national native language person represents a par-
ticular fragment of the world in the corresponding linguistic picture (outlook) of the 
world. The steps and procedures of the pictogram method are introduced, as well as the 
method of hierarchical cluster analysis as part of it. The complex investigating metho-
dology proposed here provides different pathways to the concept-stimulus by analyzing 
and comparing both non-verbal reactions (via the pictogram method) and verbal reac-
tions (by the free verbal association method). The analysis of several examples demons-
trates the research and linguistic didactic potential of the method. 

Keywords: concept, psycholinguistic methods, pictograms, hierarchical cluster ana-
lysis, associative-verbal network 

 
Разглежданият метод е част от комплексен интердисциплинарен под-

ход в пресечна зона на такива изследователски полета, като семантика и 
съпоставителна лингвистика, психолингвистика, психосемантика, етнопси-
холингвистика, когнитивна лингвистика. Затова в началото бих искала да 
изразя благодарност към нашите учители, които успяват да запалят искри-
ците на научното любопитство и да ни въоръжат с нужната методология за 
изследване – проф. И. Червенкова, проф. Е. Герганов, проф. М. Стаменов. 

Интересът ми към представяния подход е отколешен: дипломна работа 
в областта на съпоставителната руско-българска семасиология (Петрова/ 
Petrova 1990), дисертация, където наред с други психолингвистични мето-
ди за пръв път бе приложен методът на пиктограмите за анализ на лекси-
кaлно-семантични групи (Петрова/Petrova 1996). Апробирала съм метода и 
чрез учебни психолингвистични експерименти със студенти русисти, бака 
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лаври в СИД „Увод в когнитивната лингвистика“ (Интернет 1) и магистри 
в СИД „Езикова картина на света“ (Интернет 2). 

Едно от базовите понятия в изследването е „концепт“. То се употребя-
ва с множество определения в различни сфери. В лингвокултурологията 
концептът е свързан с описанието на отношенията език − култура − етнос, 
а в съвкупността и сложните си взаимовръзки концептите изграждат т.нар. 
концептосфера на определен национален език и култура (Лихачёв/Likha-
chev 1993). Концептът може да се разглежда като начин за представяне 
(концептуализация) на света от националната езикова личност в наивната 
езикова картина на света (Воркачёв/Vorkachev 2001). „Концепт“ е по-ши-
роко понятие от лексикалното значение на думата, защото натрупва, нас-
лоява в себе си многовековния, пречупен през езика, социално-историче-
ски, културен и психологически опит на езиковата личност като част от 
даден етнос. 

За анализа на такъв сложен обект като концепта е подходяща комп-
лексна методика, съчетаваща традиционни лингвистични методи (метод 
на компонентния анализ, семантичен анализ на речниковите дефиниции, 
на тематичното поле, на лексикално-граматичната група, компаративен 
анализ, сравнително-исторически, етимологически и др.), както и експери-
ментални психолингвистични техники (контент-анализ на дефиниции от 
експерти, анкета, метод на свободен/насочен асоциативен експеримент, 
метод на пиктограмите и др.).  

Психолингвистичният подход предполага поне три източника за 
описание на семантиката, част от която е концептът: 1) системно описание 
на лексемите, назоваващи концепта, в речници и граматики; 2) функцио-
нирането на концептите в текст (писмен, устен); 3) асоциативно-вербална 
мрежа (асоциативен речник) (РАС/RAS 1994). Важно за изследването на 
езиковото съзнание е съчетаването на интроспекция (субективна и зави-
сима от способността на лингвиста да опише менталните конструкти и 
процеси) и експеримент (той дава по-обективна информация, защото се 
обръща към езиковото съзнание на други носители на езика, обработват се 
масиви от данни). 

Предложената тук комплексна методика за изследване предполага от 
един стимул (изследвания концепт) да се получават както невербални ре-
акции (чрез метода на пиктограмите), така и вербални реакции (чрез ме-
тода на свободни словесни асоциации) и те да се сравняват. Различните 
„канали“ за подстъп към концепта дават възможност да се коментират 
многопластови и разностранни проблеми, свързани с отношението между 
език и съзнание, език и мислене, език − култура − етнос и др. под. 

Теоретична основа на метода на пиктограмите е комбинирането на 
идеи от интегративния модел на лексикалното значение на немския линг-
вист Й. Енгелкамп, теорията за двойното кодиране на канадския психолог  
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А. Пейвио и от йерархичния клъстърен анализ в психосемантични изслед-
вания на руския психолингвист В. Ф. Петренко (Петрова/Petrova 1995а; 
Петрова/Petrova 1995б; Петрова/Petrova 1996). Както изискват психолинг-
вистичните експерименти, подготвя се инструкция към изследваните ли-
ца (и.л.): 1) напишете първата дума, за която се сещате, когато чуете .... 
(думата стимул); 2) нарисувайте ... (изследвания концепт − времето, щас-
тието и т.н.); 3) дайте свое определение за ... (изследвания концепт). В за-
висимост от целите на експеримента се задават параметрите на необходи-
мата извадка от и.л. (брой, пол, възраст, роден език, степен на владеене на 
чужд език, образование, местоживеене и т.н.). Получените данни се обра-
ботват статистически (ръчно или със статистически пакети в зависимост 
от броя на анкетите и сложността на задачите). 

Анализът на графични изображения (данните от втората задача в инст-
рукцията, условно наречени пиктограми) като една от невербалните фор-
ми за репрезентация на значението има за цел: 1) по-пълно и дълбоко да 
се опише определен концепт като фрагмент от езиковата картина на света; 
2) да се сравни визуалното и вербалното изразяване на определени семи; 
3) да се открият общи и национално специфични компоненти.  

Психолингвистичният метод на пиктограмите съдържа няколко стъпки 
и процедури. Листчетата с рисунките от задача 2 с присвоени фиктивни 
номера се разделят на групи по признаци, избрани от анализиращия: на-
пример графично сходство, използвани геометрични или образни елемен-
ти, изразена идея и т.н. (вж. Петрова/Petrova 1995б). Анализаторът записва 
на лист основанията, признаците, принципите, по които е разпределил на-
личните данни от анкетите по групи (или клъстъри, „гроздове“). Подобна 
процедура се провежда от няколко експерти, а накрая провеждащият екс-
перимента изследовател прилага метода на йерархичен клъстърен ана-
лиз, като в общо „дърво“ обобщава данните от всички експертни класифи-
кации на изобразителния материал, наречен „пиктограми“. Обобщаването 
на признаците може да се отнася както до графични или образни, така и до 
смислови, идейни елементи. Например при изобразяването на концептите 
‘време’ и ‘денонощие’ и.л. използват графични елементи като права ли-
ния, зигзагообразна линия, синусоида, спирала, кръг, координатна система 
с 2 оси – време и човешка активност, различни щриховки или шрифтове и 
др. или образи като слънце, луна, земно кълбо, часовник, знакът „ин-ян“, 
свещ, прозорец и др. (вж. Приложение 1 и 2). При изобразяването на ‘щас-
тие’ в пиктограмите присъстват човешко лице или две лица, най-често с 
усмивка, емотикон ‘усмивка’ или щастие, условни човешки фигури, хва-
нати за ръце, слънце, цвете, планина, море, остров, птица, люлка, пачка 
банкноти и мн.др. (вж. Петрова/Petrova 2011). Понякога в графичните из-
ображения се използват и вербални елементи: „Спиралата на времето“, 

НОЩИЕ, „Щастието не е в парите, а в тяхното количество! Ха-ха-
ха!“ и др. като част от пиктограмата. 
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„Засичането“ и комбинирането на интерпретациите от двата модуса за 
предаване на скрита когнитивна информация за концепта – визуален чрез 
пиктограми и вербален чрез асоциации – дават по-богата и всеобхватна 
информация. В хода на анализа се оказа, че графичното кодиране на кон-
цепта може да съдържа повече информация в сравнение със словесния ѝ 
израз. Графичната информация може да бъде: 1) енциклопедична (напри-
мер изобразяването на денонощието чрез земното кълбо, огрявано от 
Слънцето и Луната) или 2) скрита психологическа или етно-социологиче-
ска информация (например чрез човешко лице – дясната половина на све-
тия с ореол, лявата половина на дявол, ин-ян, координатна система с гра-
фика на човешката активност и др.) (вж. Петрова/Petrova 1995б).  

Да се обърнем за сравнение към асоциативно-вербалната мрежа, полу-
чена в резултат на свободен асоциативен експеримент върху еквивалентни 
стимули в няколко славянски езика (САС/SAS 2004). Така например опо-
зицията циклично vs. линейно време е по-ярко изобразена в пиктограми-
те чрез нагледни графични елементи, докато опозицията активно vs. па-
сивно време е по-силно изразена вербално и се илюстрира предимно от 
синтагматически реакции (когато S и R образуват словосъчетание или 
предикативна конструкция). Например ‘времето’ е активно (б. тече, ле-
ти, дреме, свършва, лети бавно (оксиморон!); р. идет, бежит, быстро бе-
жит/уходит, истекает, кончается, летит быстро, мчит, не ждет, пош-
ло, пришло, спешит, стоит, работает на вас, течет быстро, убегает и 
др.). Семантиката на ‘пасивно време’ е отразена чрез това как „разпо-
лагаме“ с ‘времето’: от една страна, то е ценност, скъпо е, ние го ценим, 
пазим, а от друга – то все не ни стига (б. няма (3,4% R), малко (2,7% R), 
нямам (4 R), ценно (3 R), бързам, бързане, безценно, изплъзване, липсва, не-
достатък, недостатъчно, не стига, свършва; р. мало (2,3% R), не хва-
тает, уходит (5 R), нехватка (2 R), быстро уходит, истекает, конча-
ется, не ждет, неудержимо, не хватает (кризис), отсутствие, чего мало, 
то, что течет быстро и безвозвратно, убегает, экономить и др. (САС/ 
SAS 2004; вж. Петрова/Petrova 2010). 

Провеждането на обучаващ свободен и насочен асоциативен експери-
мент в аудитория със студенти и анализът на речникови данни дават мето-
дологическа подготовка на бъдещите филолози и знанието, че асоциатив-
но-вербалната мрежа създава „мост“ към езиковото съзнание, съдържа 
безценна информация за богатството и връзките между отделни единици – 
думи концепти. 

Като обобщение можем да посочим, че при изследването на сложни 
езикови и ментални единици, каквито са концептите, е необходима комп-
лексна интердисциплинарна методика, съчетаваща традиционни линг-
вистични и експериментални методи от съседни дисциплини. Затова в слу-
чая разглежданият метод на пиктограмите има както теоретични (съ-
поставителни), така и приложни (лингводидактични) аспекти на изслед-
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ване. Прилагането на този психолингвистичен метод наред с други е по-
лезно както в изследователски, така и в лингвометодичен план за изуча-
ването и осъзнаването на когнитивни различия на фона на значително 
сходство при близкородствени славянски езици. По такъв начин се създа-
ват основите на лингвистичната и методологическата компетенция и ин-
тердисциплинарен трансфер на знания у студентите, развива се езиковата 
им интуиция, способността за интроспекция, които са важни качества в 
работата на филолога.  

 
Приложение 1. Пиктограми за концепт ‘време’ − носители на български език 
 

 

R към различни 
ЛСВ на думата
‘метеорологично 
ВРЕМЕ’

‘хронологично 
ВРЕМЕ’

‘грам.
категория 
ВРЕМЕ’

‘метафори 
за 
ВРЕМЕ’

‘R цитати’
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Приложение 2. Пиктограми за концепт ‘време’ − носители на руски език 
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