
Основни трудове на Секцията 
за етнолингвистика

Институт за български език, 
Българска академия на науките



Изследванията, включени в книгата, разкриват търсенията на 
авторката в областта на етнолингвистичната лексикография, 
лингвокултурологията, когнитивната семантика, 
рекунструкцията на фрагменти от традиционната българска 
култура – семейна обредност и народен календар. 

 Китанова, 
М. Етнолингвистични етюди. 
Велико Търново, Изд. 
„Знак'94“, 2010. 135 с. ISBN 
954-8305-09-9.



Легурска, 
П. Съпоставителни 
лексикални анализи и 
основа за съпоставка. София: 
ЕТО, 2011. 226 с.

Книгата разглежда теоретични и практически 
въпроси, свързани с изработването на еталон за 
съпоставка, предназначен за многоезични 
съпоставителни изследвания на лексиката. 



Кирилова, Й. Пастирската 
терминология в Софийско. 
Велико Търново: Знак'94, 2011. 
274 с. ISBN 978-954-8305-08 

Пастирската терминология е проучена от гледна точка на 
етнолингвистиката. Изведени са диалектните особености в 
говора на изследваните села, проследени са отношенията и 
разликите в плана на изразяване на предметите и явленията, 
свързани с пастирството, очертани са различните тенденции 
при номинацията на едни и същи предмети от 
действителността в говора на отделните села. 



Легурска, П. Семантичен 
речник на типологичните 

характеристики на вторичното 
назоваване в руския и 

българския език. София, ИК 
„ЕТО”. 2011.

В книгата е представена типология на начините за 
вторично назоваване на предметните имена върху материал 
от българския и руския език. 



Легурска, 
П. Съпоставителни анализи и 
национална специфика на 
лексиката. София, 
Издателство „Ето“, 2015. 192 

с. ISBN 978-954-9859-61-4. 

В първата част на книгата - „Изучаване на националната 
специфика (върху съпоставителен материал в български и руски 
език) се изследват някои теоретични и практически аспекти на 
националната специфика на лексиката в семантичен аспект при 

съпоставителен анализ в синхрония. 



Барболова, З.  
Имената за забрадка в 
българския език: 
етнолингвистичен анализ. 
АИ "Проф. Марин Дринов", 
2006. 

Книгата се състои от две части: Етнокултурни сведения, 
съхранени в названията за забрадка в българския език и Начини 
за номинация при забрадките. 



Езикова катина на света 

• Проблемите, свързани с езиковата картина на света и с 
концепта като терминологична единица не остават 
встрани и от вниманието на българските етнолингвисти 
и лингвокултуролози. 

• В своите теоретични трудове и в разработките си върху 
отделни концепти те използват различни типове анализ, 
но налагат и свой стил, който дава основание да се 
заговори за Софийски център за етнолингвистика 
(Китанова 2015а; Легурска 2017) . 

•  



Витанова, М. Човек и свят. 
Лингвокултурологични 
проучвания. София, Бул – 
Корени, 2012. 207 с.  ISBN, 
9547980548

Портретът на българина, изграден в книгата, обхваща всички 
значими аспекти от неговата същност: външен вид, 
интелектуални и психични особености, социално битие, 
трудова дейност. 



Мичева-Пейчева, 
K. Сблъсъкът на чистотата и 
нечистотата в българската 
култура и език. София, 2013. 
311 с. ISBN 978-954-9928-64-8.

Монографията е посветена на опозицията чист - нечист,

която досега не е изследвана специално на езиково и

етнокултурно равнище. Разглеждат се семантичните полета

на нечистите същества, нечистите и чистите хора и животни. 



Витанова, 
М. Языковые 
фрагменты. 
Saarbrücken: Lambert 
Academic Publishing, 
2015. 93 с. ISBN 978-3-
659-64774-1. 

В работата са разгледани концептите труд, село и 
град в българската фразеология и в диалектите на 
българския език. 



Китанова, М. Род, семья и 
дом в болгарской культуре и 
языке“, Lambert Academic. 
Publishing, Саарбрюкен, 2015.

• Книгата е посветена на една от най-важните 
концептосфери в битието на българите – близкия 
роднински кръг. 



Мичева-Пейчева, К. 
 Сакральная чистота и 
профанная нечистота. 
Saarbrücken, LAP Lambert 
Academic Publishing, 2016. 

109 с. 

• Монографичният труд е посветен на един от важните 
въпроси на историческата лингвокултурология – концептите 
чистота и нечистота в старобългарските класически 
произведения от Х–ХI в., в съчиненията на Патриарх 
Евтимий от ХIV в. и в новобългарските дамаскини от ХVII в. 



Кирилова, Й. Представата за 
ума в българската езикова 
картина за света. София: 
ДиоМира, 2017. 250 с. ISBN 

978-954-2977-39-1.

Трудът е лингвокултуролотично изследване на концепта ум в 
синхронен и диахронен аспект върху материал от българските 
пословици и поговорки в съпоставка с Тихонравовия дамаскин 
и съвременната лексика. Концептът ум е разгледан в паралел с 
концепта сърце, както и с концептите жена, старост и др. 



Речник на 
народната
духовна 
култура на 
българите 
Наука и 
изкуство, 
2018, 503 с. 
ISBN: 978-954-
02-0337-9

Това е последният продукт на Секцията за 
етнолингвистика, в който са събрани 
народните термини на духовната българска 
култура. 
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