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Abstract: Proverbs and set phrases have been passed from generation to generation for 

thousands of years. This priceless wealth has been a source of spirituality and culture that 

people have drawn from at every stage of development and which is just as necessary today in 

our personal and public linguistic expression, as well as in literature. The wisdom of folklore 

also plays a role at every level of foreign language learning as knowledge of the world is an 

important aspect of multiculturality and one of the objectives of foreign language teaching. 

By using the short forms of these genres of text, we can easily rein-force the foreign language 

structures and lexical wealth. Furthermore, they help in identifying specific peculiarities of 

the language and in establishing both parallels and differences between two languages in a 

comparative aspect. 

The impressive volume of Margarita Popova’s Dictionary, with its large number of en-tries, is 

the first of its kind and is here to fill a niche on the Bulgarian book market. The Dictionary 

will be useful to learners who have a special interest in the German lan-guage, to 

undergraduate and doctoral students of German Philology, to German teach-ers from 

secondary and higher education institutions, to translators, as well as to re-searchers of 

language, folklore, psychology and anthropology. The linguistic wealth encompassed by the 

Dictionary will meet the many different needs of our spiritual and intellectual existence and 

will be welcomed by the readers. 
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Маргарита Попова, Тематичен немско – български речник, 

поговорки, пословици, сентенции и устойчиви словосъчетания. 

София: Наука и изкуство, 2016. 

 
Паремиите и устойчивите словосъчетания имат хилядолетна история и се 

предават от поколение на поколение. Трите източника, от които водят началото си – 
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антични философски и литературни произведения, библията и натрупаната народна 

мъдрост – ги правят съпоставими между два и повече езика въпреки съществуващите 

разлики, за което свидетелства и двуезичният тематичен речник на Маргарита Попова. 

Това безценно словесно богатство е източник, от който народите са черпили 

духовност и култура на всеки етап от развитието си и който и днес е актуален както за 

личната и обществената реч, така и за литературата. Михаил Арнаудов пише в 

„Български пословици и гатанки“ от 1949, че пословиците са „украшението на речта, 

доказателство в една препирня, мъдростта на една поука, хуморът в една история, 

критиката, изразът на протест срещу насилието и злото в живота, сентенцията, която, 

най-сбито формулира ръководната идея или заключението на една беседа“ (стр. 5). Те 

са самият живот и най-точното огледало, което дава възможност да се изучат отблизо 

културно-историческото развитие и народопсихологията на една езикова общност.  

Ученето на чужд език е неразривно свързано с това знание за света, което е 

важен аспект от интеркултурността и една от целите на чуждоезиковото обучение. От 

друга страна чрез използването на кратките форми на тези текстови жанрове се 

затвърдяват лесно чуждоезиковите синтактичните структури и лексикалното богатство, 

те предоставят и възможности за установяване на специфични особености на езика, 

както и за откриване на паралели и различия в съпоставителен план между два езика. А 

използваните стилистични средства като алитерация, сравнения, метафори, метоними, 

рими и др. ги правят лесни за усвояване, което подкрепя мотивацията за учене на чужд 

език, повишава ефективността на обучителния процес и дава възможност за 

преживяване на чувство за удовлетвореност. Тази специфична съкровищница на езика 

прави учебния процес по-жив и забавен. Изучаването на паремии и фразеологизми на 

чужд език спомага чрез сравнения и съпоставки за обогатяването и на познанията по 

роден език, а използването им в чуждоезиковата реч е един от признаците за владеене 

на езика на високо ниво. Всички тези аргументи в полза на паремиите и устойчивите 

словосъчетания, както и фактът, че на книжния пазар съществува незначителен брой 

подобни двуезични издания, са достатъчно основание за написване на такъв тематичен 

речник с народни умотворения, който попълва една значителна празнина. 

Речникът впечатлява със своята изчерпателност, обем и с внушителен брой 

речникови статии. Най-значителните трудове в тази област от последните три 

десетилетия са: „Речник на немските идиоми“ с автори Веселин Вапорджиев и Елена 

Мичри, издаден през 1993 г. също от „Наука и изкуство“ и обхващащ 1000 

идиоматични израза от говоримия и литературния немски език и „Речник на немски и 

български пословици“ на Руска Симеонова, издателство „Просвета“, 2005, в който не е 

отбелязан броя на речниковите статии, но страниците са 278, а обемът е осезателно по-

малък. Речникът на Маргарита Попова обхваща както пословици, поговорки, така и 

сентенции и устойчиви словосъчетания. Препоръчвам на авторката да отбележи в 

предговора при следващо издание с колко езикови единици разполага трудът. За много 

от речниковите статии са намерени повече от едно българско съответствие, напр. 

doppelt gemoppelt, бълг. ‘излишно многословие (и нищо налице)’, ‘двойно и пак афиф’, 

‘двоен шеф и пак крив’. Ако липсва еквивалент в българския език, авторката е 

включила обяснение или описание. В някои случаи са представени няколко израза с 

една ключова дума в основата им, напр. с глагола suchen (‘търся’) те са шест на брой, 

което обогатява общата езикова култура на ползващите речника, отговаря на различни 

нужди и претенции на потребителите в разнообразни житейски сфери.  

При сравнението на материалите на двата езика прави впечатление, че често 

една и съща идея, която е в основата им, се изразява по съвсем различен начин, чрез 

различни образи и картини и чрез различни езиково-стилистични средства. По тази 
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причина често формулировката им е такава, че сериозно затруднява разбирането им от 

страна на изучаващите съответния език. Различната образност и лингвистични 

особености в двата езика прави тези текстове трудно преводими, или в някои случаи 

непреводими, но богатството на речника е насочено именно към разрешаване на 

проблеми в разбирането на текста и в неговия превод.  

 Интересна е структурата на речника, която отговаря на неговия тип, т. е. 

езиковият материал е подреден по теми, наречени от авторката тематично-семантични 

мрежи (87 на брой). Във всяка тема отделните статии следват азбучния ред на 

ключовите си думи, като със знаци са отбелязани различни комбинации за по-

претенциозните читатели със задълбочени лингвистични интереси. Идеята за 

паралелното представяне на паремии и фразеологични съчетания от различен вид е 

добра и е базирана на психологически изследвания на когнитивните процеси, според 

които по този начин се активира асоциативното мислене на обучаемите и те запомнят 

езиковия материал много по-лесно и бързо.  

Една част от разделите е съставена на основата на пълната или частична 

синонимия на ключовите думи, друга – на антонимията, а трета е подчинена на 

видовото понятие на цялата група, като напр. цветове, растения, птици и др. 

Допълнителен плюс, фиксиращ сферата на езикова употреба, е и отбелязването на 

функционално-стилистичните разновидности на езика (книжовен език, жаргон, 

младежки език, вулгарен език, поетично, преносно значение, разговорна, шеговита, 

иронична употреба и др.), както и особености, характеризиращи връзката на 

речниковите статии с различни социолекти (търговски, медицински, църковен, 

юридически език и др.). 

В графично отношение бих си позволила да направя една забележка с цел по-лесно 

ориентиране и възприемане на текста, а именно – заглавието на всяка тема да бъде 

отразено с по-едър шрифт и отделено с по-голямо поле от следващите бележки. Освен 

това посочването на съответната начална страница към всяка тема в съдържанието би 

улеснило съществено читателската аудитория.  

Речникът може успешно да се използва от ученици със специални интереси към 

немския език, от студенти и докторанти от филологическите специалности, 

преподаватели по немски език в гимназии и висши училища, преводачи, както и 

изследователи на езика, фолклора, народопсихологията и антропологията. Лингвистите 

биха могли да черпят от тази обширна база данни идеи за изследвания както на немския 

език, така и да правят проучвания в съпоставителен план между немски и български, 

основани на морфо-синтактични, фонетични, преводни или други особености. Но 

обогатяването на ползвателите му би било не само в езиково, но и в културно и духовно 

отношение.  

Ето защо смятам, че богатството, съдържащо се в този единствен по рода си речник на 

българския книжен пазар, ще задоволи много и разнообразни специализирани 

потребности и такива от по-общ характер в духовния ни живот и ще намери достоен 

прием сред читателите си. 

  

 


