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Речник на поколенията е разработен в рамките
на проект „Фестивал на поколенията”, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество България–Турция по ИПП 2007–2013. Той е
резултат на партньорството на три организации в
трансграничния регион: Сдружение „Платформа
Агора – клон Бургас”, СОУ „Епископ Константин
Преславски”, гр. Бургас и Гимназия „Люлебургаз”,
гр. Люлебургаз, Турция.
Речникът е резултат на опита и съвместните
усилия на ученици от 9-ти до 12-ти клас от СОУ
„Епископ Константин Преславски”, гр. Бургас,
екипите от преподаватели, работили методически
с тях и екипът на Платформа Агора – клон Бургас,
изготвил методологията на работа, общата редакция и издаването на речника, с експертната подкрепа на доц. д-р Рая Стайкова, БАН и доц. д-р
Андрей Бояджиев, СУ „Св. Климент Охридски”.

© Сдружение „Платформа Агора – клон Бургас”, 2015
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За авторите
В изготвянето на Речник на поколенията се
включиха 15 ученици от СОУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Бургас, участници в проект
„Фестивал на поколенията”.
В многобройните си занимания те търсиха сведения за езика и за правилата на употребата му
в по-стари времена. Информация за словесното
богатство на Бургаския регион те набираха предимно чрез интервюта с по-възрастни свои родственици, записи на родови истории, тематични
дискусии между поколенията, както и по време на
проучвателни експедиции в региона на Странджа.
Те издирваха и записваха думи, непознати и за
двете поколения. От една страна, това са думи
употребявани от младежите, свързани предимно с
новите технологии и Интернет, съвременния младежки жаргон и заемки от английски език, които
са неразбираеми за по-възрастните. От друга –
някои диалектни, жаргонни думи и турцизми, използвани от възрастното поколение остават непонятни за младите. Участниците в проекта имаха за
задача да открият речниковото значение на записаните думи. Те търсиха аналози и езикови форми, пренесени от миналото в съвременния език.
Най-голям бе интересът им към думи, употребявани и от двете поколения, но с различно значе-
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ние. Същевременно, чрез натрупване на знание
за езика, те формираха и знание за поведението
на хората от по-старите времена, обхващащо прилагането на определени лексикални модели. От
събрания езиков материал учениците изготвиха и
систематизираха списъци с думи, които са включени в настоящото издание.
В богатия речников състав на българския език
от трансграничния регион има думи, които остават
неразбираеми за поколенията. Често това води до
комуникационни затруднения в общуването, които се задълбочават поради глобализацията и бързото развитие на съвременните технологии. Този
проект се опита да повдигне словесните бариери
между поколенията и да отвори нови канали за
общуване, предаване на опит и ценности.
Екип на проект „Фестивал на поколенията”
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Увод
Представеният тук речник отразява говора на
различни поколения носители на българския език.
Той представя една разнолика картина, която обединява различни стилове и предлага информация
за различни сфери на употреба на речта.
Според този речник, в езика на младото поколение се различават няколко различни пласта.
Първият се състои от думи и изрази, в които се открояват употреби на традиционния жаргон, вече
плътно слял се с разговорния език, като кифла,
мацка, навит, омитам се, печен. Към този пласт са
се прибавили изрази от по-новото време, като забърквация, зарибяване, корав. Характерна черта
на по-новия разговорен регистър на учениците е
изобилието от заемки от английския език. В процеса на това заемане много от тях се подчиняват
на правилата на българския език. В това отношение в по-напреднала фаза е глаголната система.
Най-често се образуват глаголи от несвършен
вид, например адвам ‚добавям‘ (от англ. add), буквам (от англ. book), делвам ‚изтривам‘ (от англ.
delete). Важна черта на новия език на учениците
са заети думи и изрази от електронната комуникация, които навлизат по писмен път чрез съобщения по мобилни устройства или компютри през
Интернет. Към тях можем да споменем буквал-
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ни транслитерации, като БФФ (от англ. BFF, Best
Friends Forever), Омг (от англ. OMG, Oh My God/
Gosh). От съображения за краткост в писмената
форма на електронните съобщения са се появили
новите съкращения, като Здр ‚Здравей‘ и Кп ‚Какво правиш?‘.
Благодарение на проекта от разказаните истории от по-възрастното поколение езикът на учениците се е обогатил с още няколко пласта от
думи. На първо място това са местни диалектни
думи, като баберка ‚дребен, недоразвит царевичен кочан‘, вяшки ‚вежди‘, жугвам ‚засягам, жегвам, ужилвам‘, загаля се ‚харесвам, заобичам се
с някого‘, ръжанка ‚очукана ръж‘, чийко ‚вуйчо‘.
При една голяма част от тези думи можем да проследим развитието им от дълбока древност. Така
например, варкам се произлиза от старобългарски
глагол със значение ‚бързам‘, врът в значение на
‚всички‘ е старинен израз, известен от средновековните текстове, нога за ‚крак‘ е обичайната общославянска форма.
Една значителна разлика в езика на различните поколения е тази, откъде произлизат заетите
думи. Докато за старинните истории заемките са
главно гръцки и турски, то за учениците речта се
допълва и обогатява с английски думи и изрази. В
това отношение проектът е изпълнил своето предназначение, като е успял да изгради мост между
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поколенията и да обогати данните за словното богатство на българския език.
Особено важно е да се отбележи, че макар и
малък по обем (245 лексеми) речникът е полезно допълнение към българското словно богатство.
Това се отнася до думите и изразите, познати от
всички поколения. Например, думите главеница
‚годеница‘ и главеж ‚годеж‘ досега са известни
по речници и записи от Драмско. Наличието им в
разказите говори, че техният ареал на употреба в
миналото е бил по-широк и говори за старинноста
им. От друга страна, огромна част от новите думи,
употребявани от учениците, не са влезли в речниците на българския език, макар че те са част от
речта на младото поколение и трябва да намерят
достойно място в лексикографските наръчници. В
това отношение речникът представя принос към
българската историческа лексикология.

Принципи на съставянето на речника
В речника влизат думи, съкращения и изрази,
характерни за младежкия говор и такива, които са
се срещнали в слушаните истории и песни от повъзрастното поколение и които са били непознати
на учениците. По този начин се обединяват „езиците“ на различните поколения. При съставянето
на речника внимание беше отделено на два типа
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заемки при поколенията. От една страна, това
са сравнително новите попълнения в българския
речник от английски език, а от друга, дочутите и
вече използвани старинни заемки от турски. По
този начин сме се постарали да отбележим двата основни пътя за обогатяване на езика ни през
вековете и да подчертаем мостовете между поколенията в културния обмен на понятия и идеи. Заемките от западноевропейските езици не се отбелязват, но тези, които са проникнали и от другите
балкански езици, са отбелязани.
Съставянето на речника и тълкуванието на думите е дело на учениците от СОУ „Епископ Константин Преславски” гр. Бургас, България.
Андрей Бояджиев
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Използвани съкращения в речника
англ. – английски (език)
араб. – арабски (език)
гл. – глагол
гр. – гръцки (език)
ж. – женски род
м. – мъжки род
мест. – местоимение
нар. – наречие
неизм. – неизменяема форма
перс. – персийски
прил. – прилагателно
рум. – румънски (език)
с. – среден род
тур. – турски (език)
фр. – френски (език)
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з а в ъ з ра с т н и т е

ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ
(непознати думи от младежкия речник)
авер

м. (тур.) приятел, другар

адвам

гл. (англ.) добавям в списък с
адреси

андроид

м. (англ.) операционна система
за мобилни устройства

арт

м. изкуство

атачмънт

м. (англ.) прикрепен файл

багер

м. сериозно затруднение, голям
зор

байк

м. (англ.) велосипед

бадж

м. (англ.) карта за
идентификация

блог

м. (англ.) дискусионен или
информационен личен сайт,
публикуван в Интернет

бодигард

м. охрана на човек
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бръмча

гл. разхождам се, обикалям

буквам

гл. (англ.) ангажирам,
резервирам

бухалка

ж. човек, обикновено член на
престъпна групировка, който
действа чрез силови методи

бфф

съкр. (англ. Best Friends Forever)
най-добри приятели завинаги

бъг

м. (англ.) проблем, недостатък

вървежен

прил. харесван, модерен,
актуален

геймър

м. (англ.) човек, отделящ много
време на компютърните игри или
е пристрастен към тях

гето

с. неблагоустроен жилищен
квартал

гроги

прил. и нар. уморен, уморено

чупим

гл. да се чупим – да си тръгнем,
да избягаме
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даунлоуд

м. (англ.) записване на
компютърни програми или
файлове от интернет

дивиди

съкр. (англ. DVD) 1. оптичен
носител на информация с фор
мата на диск; 2. стандарт за
запис на данни върху оптичен
диск

делвам

гл. (англ.) изтривам

диджей

м. (англ.) човек, който избира и
пуска музика

дилър

м. (англ.) търговец, който прода
ва стоки за своя сметка срещу
комисиона или процент от
сделката

дискаунт

м. (англ.) отстъпка, намаление в
цената на стоката

дистрибутор

м. фирма или лице, които се
занимават с разпределението,
разпространението и продажбата
на стоки
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дъбстеп

м. (англ.) музикален стил от
областта на електронната
танцова музика

дъня се

гл. излагам се

ексбокс

м. (англ. Xbox) конзолна
платформа за видео игри

екшън

м. напрегнато действие,
динамика, бой

есемес

м. (англ. SMS) телекомуника
ционна услуга предоставяща
възможност за изпращане и
получаване на кратки текстови
съобщения

забърквация

ж. тотално объркване

зарибяване

с. увличане по нещо

здр

съкр. от здравей

имейл

м. (англ. e-mail) електронна
поща, метод за обмен на
цифрови съобщения през
интернет или други компютърни
мрежи
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кастинг

м. (англ.) избор сред
претенденти по време на
конкурс

кейс

м. (англ.) калъф за телефон

кеш

м. (англ.) плащане в брой; пари
в наличност

кифла

ж. превзето момиче

Кп?

съкр. от „Какво правиш?”

корав

прил. кораво куче – момче с
мускули

куул

нар. (англ.) страхотно, хубаво

куцо

нар. неприятно

лайквам

гл. (англ.) харесвам

лафя

гл. говоря, общувам

линк

м. (англ.) връзка

лузър

м. (англ.) загубеняк

люспа

ж. отцепник
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маняк

м. от маниак готин, печен човек

масмедия

ж. средство за масово
осведомяване – печат, радио,
телевизия

мацка

ж. готина мадама

мутра

ж. 1. неприятно грозно лице;
2. престъпник

навит

прил. съгласен

разбивация

ж. на разбивация – на парти, на
купон, на забава

нафиркан

прил. пиян

нонстоп

нар. непрекъснато

ноу-хау

с. или непром. (англ.)
специфичното знание,
необходимо за изпълнение на
дадена задача

нш (nsh)

съкр. от нищо

объркам се

гл. объркал си рейса –
объркал си се
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омбре

с. техника за оцветяване
краищата на косата

омг

съкр. (англ. OMG-Oh, My God)
О, Боже мой

омитам се

гл. изчезвам

онлайн

нар. (англ.) посредством
интернет

отсвирвам

гл. разделям се, махам нещо от
главата си

печен

прил. готин, препатил

пилинг

м. (англ.) козметична процедура,
свързана със снемане на
мъртвия слой клетки от
епидермиса

пиърсинг

м. (англ.) обеца, вид украшение,
което се поставя върху част от
тялото

плейстейшън (англ. Ps-PlayStation) игрална
конзола
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поствам

гл. (англ.) публикувам в
интернет

потрес

м. в изпадам в потрес, потресен
съм

правеж

м. човек, който се превзема,
който се прави на такъв, какъвто
не е

преса

ж. уред за правене на прическа

прецаквам

гл. развалям, провалям

протектор

м. (англ.) предпазител за
телефон

рап

м. (англ.) стил музика

рекет

м. изнудване, принуда

ремикс

м. (англ.) алтернативна версия
на дадена песен, която се
различава от оригиналната

ретро преса

уред за къдрене на коса при
оформяне на прическа
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сад

м., нар. или прил. (англ.) тъжно,
тъжен човек

свежичко

пожелание, синоним на ’всичко
най-добро’

сдухвам се

гл. не съм в настроение, не се
чувствам добре, притеснявам се

сейл

м. (англ. Sale) разпродажба

селфи

неизм. или с. (англ.)
автопортретна снимка, правена
най-често с фотоапарат или
мобилен телефон

скайп

м. (англ. Skype) приложен
софтуер за чат, телефонна и
видеовръзка

смартфон

м. мобилен телефон c разширена
функционалност сравнима с
джобните компютри

сори

неизм. (англ. Sorry)
извинявай

суитшърт

м. (англ.) вид пуловер
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схема

ж. някакъв план

тийнейджър

м. (англ.) юноша, младеж, млад
човек

трип

м. (англ.) пътуване,
преживяване, приключение

тъпичко

нар. Тъпичко ли ти е ? –
’Гадно ли ти е ?’

уай-фай

съкр. (англ. Wi-fi) технология,
която позволява електронни
устройства да обменят данни
или да се свързват безжично с
интернет

файл

м. (англ.) информация,
предназначена за ползване от
компютърна програма

феймъс

прил. (англ.) известен,
популярен човек

фейсбук

м. (англ.) социална мрежа за
комуникация

фешън

прил. (англ.) модерен
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фишинг

м. (англ.) зарибяване, вид
измама

флеш

м. (англ.) уголемяване на
ушната мида

хакер

м. (англ.) човек, който прониква
непозволено в компютърни
системи

хаус

м. (англ.) стил в електронната
музика

харддиск

м. (англ.) устройство, което
съхранява информация в
електронен вид

хейтър

м. (англ.) човек, който мрази
всичко и всеки, скептик

хепънинг

м. (англ.) масово празненство на
открито, веселие

хип-хоп

м. течение в културата, което
възниква през 60-те и 70-те
години в Ню Йорк

цъкам

гл. играя с телефона си
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32

з а в ъ з ра с т н и т е

чат

м. (англ.) вид комуникация,
осъществявана чрез компютърна
или друг вид комуникационна
мрежа в реално време

чаткам

гл. разбирам, схващам

чеквам

гл. (англ.) проверявам,
сверявам, сравнявам,
контролирам

шервам

гл. (англ.) споделям

шопинг

м. пазаруване

шоумен

м. организатор или редовен
участник в забавно-музикално
представление

юсб

м. съкр. (англ. USB) серийна
шина за свързване на компютър
с периферни устройства

як

прил. здрав, силен

яко

нар. нещо много готино
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34

за мла дите

ЗА МЛАДИТЕ
(непознати думи от речника на възрастното
поколение)
авджилък

м. (тур.) лов, ходене на лов,
ловджийство

ада

ж. (тур.) остров

адет

м. (тур.) обичай

алъш-вериш

(тур.) взимане-даване, търговия,
продажба, размяна

арка

ж. свод на отвор в стена или
между две колони

артък

м. или прил. неизм. (тур.)
излишък, в излишък, вповече

аязмо

с. (гр.) извор, чиято вода се
смята за лековита

баберка

ж. дребен, недоразвит
царевичен кочан

бадева

нар. 1. (перс. чрез тур.)
безплатно, даром; 2. напразно
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36

за мла дите

байър

м. (тур.) поляна

баталясвам

гл. изоставям (нива, къща); от
тур. батал ’напуснат, запустял’

бахтисвам (се) гл. (тур.) омръзва ми,
изморявам се.
бая

нар. (тур.) много, доста,
прекалено

берекет

м. плодородие, изобилие,
благодат, богат селскостопански
добив

варкам се

гл. надпреварвам се

варница

ж. яма за гасена вар

врът

мест. всички

въртоглав

прил. откачен, непослушен

вяшки

ж. мн. вежди

габър

м. род растения от семейство
Брезови

гаче (гъче)

нар. сякаш, като че ли
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38

за мла дите

гевгир

м. (тур.) 1. каменна или тухлена
зидария; 2 метален кухненски
съд с дупки за отцеждане

гега

ж. дрянов прът, дълга овчарска
тояга с кука в единия край

главеница

ж. годеница

главеж

м. годеж

гьол

м. (тур.) 1. езеро, блато;
2. голяма локва със застояла
вода

дангуль

м. (тур.) бедняк, голтак

дарак

м. (тур.) приличен на гребен
уред, с който се влачи вълна

демир

м. (тур.) желязо, железен

дере

с. (тур.) дълбок дол със стръмни
брегове, долчина

диканя

ж. (тур.) дървен земеделски
уред за вършеене на пшеница

дромос

м. (гр.) подова настилка
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40

за мла дите

душманин

м. (тур.) враг, неприятел

дьокташ

м. (тур.) леярна

егрек

м. (тур.) открита кошара за
добитък

еръш (яръш)

м. (тур.) впряг за добитък

жугвам

гл. засягам, жегвам, ужилвам

загаля се

гл. харесвам, заобичам се с
някого

заросвам се

гл. разсейвам се

затъмчвам се гл. скривам се, усамотявам се
зинвам

гл. зяпвам, отварям уста

зобен

прил. нахранен

зян

м. (тур.) загуба, щета

извратам

гл. преобръщам

изтърсак

м. най-малкото от няколко деца
в семейството
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42

за мла дите

ихтибар

м. (тур.) почит, уважение

кавардисвам

гл. запържвам

каймакам

м. (тур.) „наместник”, титла в
Османската империя

калесвам

гл. (гр.) каня тържествено
(най-често с бъклица)

каращисвам

гл. (тур. с гр.) смесвам,
кръстосвам

кашла (къшла) ж. кошара за овце и кози
кесия

ж. (тур.) торба за пари;
портмоне

кина

мест. какво

кобилица

ж. 1. дъгообразно извито дърво,
което се е поставяло на рамото
за носене на бакъри, кофи;
2. високо дърво с чатал, за
който е закрепен прътът на
кофата, с която се вади вода от
кладенец

кованлък

м. пчелин
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44

за мла дите

колай

м. (тур.) начин, способ, леснина

копаня

ж. грубо дървено корито

кория

ж. (тур.) 1. малка гора,
обикновено на равно място,
2. място около параклис

козинар

м. постелка от козя вълна

конак

м. (тур.) 1. турско полицейско
и административно управление
в градовете; 2. място за
преспиване при пътуване в
друго селище

крепида

ж. заграждение

крусно

с. уред за мачкане на грозде за
направата на вино или ракия

кулак

м. обреден хляб

кър

м. (тур.) поле, нива, ливада,
пасбище, равнина, ненаселено
място

кътам

гл. 1. шетам; 2. пестя, отделям;
3. крия, пазя, грижа се
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46

за мла дите

лефтер/а

м./ж. (гр.) ерген/мома

мангал

м. (араб. през тур.) 1. железен
или керамичен съд, в който се
поставят разгорени въглища
за отопление; 2. чекмедже за
печка, мястото, където пада
изгорялата пепел в печката

мельо

с. копринено, ръчно изработено
каре

менче

с. малък меден съд, котле

мотовилька

ж. пръчка с чатал за навиване
на прежда

мухтар

м. (тур.) човек, който събира
местните данъци, български
старейшина в Турско

мърцина

нар. напразно

навой, навуща м./с. мн. шаячна лента за
навиване около краката
назлъндисвам гл. (тур. с гр.) двоумя се,
(се)
колебая се
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48

за мла дите

натурия

ж. стая за излишни вещи, куп
боклуци

нога

ж. крак

одер

м. външна стая на къща

оджак

м. (тур.) 1. огнище; 2. стая с
огнище

освянен
(усвенен)

прил. срамежлив, свенлив,
стеснителен

отнапреш

нар. отпреди, предварително

отурак

м. (тур.) миндер, място за сядане

паламарка

ж. (гр.) дървено приспособление
за захващане на по-голям брой
стръкове при жънене със сърп

панаир

м. (гр.) весел, шумен празник,
голям пазар, който се провежда
веднъж годишно, много шумно
място

пачеура
(пачаура)

ж. (тур.) кърпа за ръце
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50

за мла дите

пиндиль

м. (рум.) пинтия, скръндза,
скъперник

пладнувам

гл. прекарвам летните горещини
около пладне на сянка,
обядвам

подница

ж. керамична тава за печене на
хляб

прежурен

прил. обгорен, препечен

приклад

м. задна широка част на пушка

пристявам

гл. (за мома) избягвам с
любимия
си без благословия от
родителите си, съгласявам се

(приставам)

руно

с. вълна

ръжанка

ж. очукана ръж

сабалян
(сабахлен)

нар. (тур.) сутрин, сутринта

самун

м. (гр. чрез тур.) хляб с кръгла
форма, пита, погача, хляб
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52

за мла дите

сап

м. (тур.) дръжка на сечиво
(лопата, мотика, чук, нож и др.)

секта

ж. 1. религиозна общност,
която се противопоставя на
официалната религия;
2. група хора, които се отделят
от другите; отцепници

серенада

ж. любовна песен, която се
изпълнява под прозореца на
любимата в музикален съпровод

синерисвам

гл. (тур. с гр.) дразня, ядосвам,
заяждам се

сиромах

м. 1. беден човек; 2. човек,
който предизвиква съчувствие,
състрадание, съжаление;
клетник

скопосан

прил. (гр.) подреден (човек)

славица

ж. почва

сърма

ж. (тур.) 1. посребрени или
позлатени медни жички, които
се използват при бродерия или
тъкане; 2. материя, в която са
втъкани такива нишки
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54

за мла дите

тепавица

ж. устройство за разбухване на
вълна и дрехи

тикла

ж. каменна или пръстена плоча

токмакчия

м. (тур.) побойник

уйдурма

ж. (тур.) нагласена работа

уйдурдисвам

гл. (тур. с гр.) нагласявам
нещата

ургари

м. мн. българи

урбулешката

нар. грубо, невнимателно

фигаро

с. плетено елече без ръкави

фромотон

м. триъгълна скала

фъндък

м. (тур.) кичур

хакам

гл. блъскам

хамяне

с. тъкачна фабрика за килими
(от тур. хам)

хараон

м. свещено място
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56

за мла дите

харкуми

с. (гр.) малък меден съд за вода

харман

м. (тур.) място, където се
обработва зърното

харчлък

м. (тур.) пари за лични разходи

хоратовам
(хортувам)

гл. (гр.) разговарям, говоря

хурище

с. площад

хурка

ж. специално пригодена дълга
пръчка, върху която се закрепва
вълна при ръчно предене

цедилка

ж. торба-люлка за носене на
малко дете

чайър

м. (тур.) зелена ливада, пасище

чекрък

м. (тур.) устройство за навиване
на прежда

чийко

м. вуйчо

чунким

нар. сякаш, едва ли не, нима

юзче

с. шишенце за ракия или вино
(100 мл)
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58

за мла дите

юлар

м. юзда, оглавник на домашно
животно

ярина

ж. козя вълна

ясакчия

м. пазач, конвой
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