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The Bulgarian Dialect of Ternovka, city of Mykolaiv (Ukraine) 

 

 

Abstract: The monograph presents a full comparative account of a living Bulgarian dialect 

spoken in Ukraine. It is based on linguistic material collected by the author during a field 

study. The former village of Ternovka (currently a neighbourhood in the city of Mykolaiv) 

was one of the first Bulgarian colonies in nowadays Ukraine whose south regions were known 

as Novorossiya during the 19
th

 century. The dialect strikes one as exhibiting markedly mixed 

features which reflect a number of processes of interdialect interference. 

The dialect has preserved numerous linguistic features dating back to more than 200 years 

ago, thus providing a basis for future studies in the field of historical dialectology, 

ethnolinguistics, sociolinguistics and even sociology and history. The texts included in the 

appendices not only illustrate the dialect's features but also provide interesting material in the 

field of ethnography and folklore studies. The work is intended for everyone who is interested 

in the problems of Bulgarian diasporas. 
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Българският говор в Николаевската Терновка (Украйна) 

 

Монографията представя сравнително пълно описание на един жив български говор в 

Украйна. То е направено по събран от авторката езиков материал на терен. 

Някогашното село Терновка (днес квартал на гр. Николаев) е една от първите 

български колонии в днешна Украйна, чиято южна част през ХIХ в. е позната като 

област Новорусия. Говорът впечатлява със своя силно смесен характер, който ярко 

отразява редица процеси на вътрешнодиалектната интерференция.  

В него са съхранени многобройни диалектни особености от преди повече от двеста 

години, които дават възможност за бъдещи изследвания в областта на историческата 

диалектология, както и на етнолингвистиката, социолингвистиката и дори на 

социологията и историята. Включените в приложенията текстове не само дават ярка 

представа за говора, но съдържат и интересни данни за етнографията и 

фолклористиката. Като цяло трудът е предназначен за всички, които се интересуват от 

проблемите на българските диаспори. 


