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О Вечер, посветена 
на езика на медиите 
и на неговите изследователи
На 19 февруари т.г. в Българския културен институт в Прага се състоя премиерата на книгата Inovační 
procesy v české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií) на д-р Божана Нишева, преподавател 
от Карловия университет в Прага и научен сътрудник в Славянския институт при Чешката академия на 
науките. Този приятен повод събра колеги езиковеди от различни научни звена от Прага и Бърно, както и 
приятели на България и българската култура. 

Официални гости на 
срещата бяха д-р Олга 
Мартинцова и д-р Ве-
селин Вачков. Името 
на д-р Мартинцова се 

свързва с установяването на неоло-
гията, науката изследваща и описва-
ща иновациите в езика като самосто-
ятелна езиковедска дисциплина. Тя е 
и ръководител на авторския колек-
тив от Института за чешки език при 
Чешката академия на науките, под-
готвил за издаване двата неологични 
речника Nová slova v češtině. Slovník 
neologizmů 1, 2 (1988, 2004). Д-р Ве-
селин Вачков е журналист, главен 

редактор и директор на един от най-
влиятелните чешки всекидневници 
– в-к Lidové noviny, но същевременно 
лингвист, чиито научни интереси са 
непосредствено свързани с медийна-
та среда. Той е член на Английското 
лингвистично дружество и на Съюза 
на учените в България.

Божана Нишева завършва сла-
вянска филология, профил чешки 
език, в СУ „Св. Климент Охридски“ 
през 2000 г., а през 2009 успешно 
защитава докторска дисертация в 
Карловия университет в Прага. Ра-
ботила е като научен сътрудник в 
Института за български език, БАН, 

като асистент в Катедрата по славян-
ско езикознание в СУ „Св. Климент 
Охридски“, а от 2011 година се ус-
тановява в Прага, където работи до 
днес. Още като докторант участва в 
редица научни проекти, в това число 
международни (напр. Neologismy v 
bulharském a českém jazyce – teoretické 
a lexikografi cké aspekty, 2011–2013, 
Slovanská lexikografi e začátkem 21. 
století, 2014–2016, Moderní přístupy 
a metody v lexikografi cké praxi 2009–
2011, и редица други). В периода 
2004–2007 сътрудничи с Лекси-
кографската секция на Института за 
чешки език, ЧАН. От самото начало 
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на научната си кариера Б. Нишева се 
включва активно в българо-чешко-
то научно сътрудничество, участва 
в конференции, публикува редица 
изследвания в печата, участва в съ-
авторство в колективни монографии 
и сборници. Научните й интереси са 
насочени към съвременния чешки и 
български език, към лексикалното 
богатство и неговото непрекъснато 
развитие, както и към словообразу-
ването и съпоставителното проучва-
не на славянските езици.

В началото на вечерта авторката 
представи своята първа моногра-
фия, която представлява естествено 
продължение на дисертационния й 
труд. Д-р Нишева изтъкна ключова-
та роля на езика на медиите, както 
за възникването, така и за резпрос-
траняването на езиковите иновации, 
като обърна внимание на различните 
езикови тенденции, които се проявя-
ват най-добре при изследването на 
новата лексика. Авторката акцентира 
и върху факта, че особено интересна 
за специалистите, но и за широката 
публика, е тенденцията към интерна-
ционализация и т.нар. изравняваща 

тенденция към приспособяване на 
новите заемки към домашната езико-
ва среда – към системата на два род-
ствени, но териториално отдалечени 
езика, каквито са чешкият и българ-
ският език. 

Д-р Мартинцова представи труда 
на Божана Нишева с погледа на нау-
чен ръководител и доайен на чешка-
та неология. Тя изтъкна актуалната в 
обществен и научен аспект тематика 
на книгата и нейния несъмнен при-
нос за компаративната славистика – 

както теоретично-методологичната, 
така и аналитично-интерпретатив-
ната й страна, основаваща се на богат 
езиков материал, който илюстрира 
много добре сходствата и различията 
между двата езика. Д-р Мартинцо-
ва оцени заслуженото място на тази 
монография в контекста на чешко-
българските съпоставителни проуч-
вания от последните години.

Д-р Веселин Вачков говори за 
специфичните черти на медийната 
сфера, която по своята същност на-
лага на авторите на текстове редица 
изисквания, провокиращи възник-
ването на нови думи, актуални в оп-

ределен злободневен контекст, като 
напр. antiklaus,eurožidle и много дру-
ги. Д-р Вачков подчерта огромната 
диференциация в езика на медиите 
и актуалната нужда тя да бъде про-
учена по-задълбочено. Като пример 
посочи разликите между езика на 
масовите и на социалните медии. 
Двата изследвани езика са особе-
но подходящи за анализ, защото 
промените, през които преминават 
българското и чешкото общество 
са подобни, както в културно-поли-

тически аспект, така и с оглед на т. 
нар. технологичен бум, но независи-
мо от това двете езикови структури 
реагират по различен начин. Той 
подчерта, че работата на д-р Божана 
Нишева анализира и описва подоб-
ни промени на много високо про-
фесионално ниво. Д-р Вачков отбе-
ляза, че би било много полезно, ако 
трудът излезе и на български език и 
пожела успех на книгата.

В последвалата дискусия проз-
вучаха различни въпроси и мнения, 
много похвали и обща подкрепа за 
бъдещата работа на младия езиковед, 
д-р Божана Нишева.  ◆

Галина Тодорова, д-р Божана Нишева, Васил Самоковлиев, д-р Елена Крейчова


