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* Z P R Á V Y - K R O N I K A * 

JTeKCHKorpa(J)CKH H J I C K C I I K O J I O H C K H HeTemiH '98 (Sofia, 19. - 20.10.1998) 

Ve dnech 19.-20. října r. 1998 uspořádala Bulharská lexikografická společnost 
(BLS) svou první mezinárodní vědeckou konferenci v Sofii pod názvem JíeKCiiKo-
zpad>CMi u neKcuKOJtojiCKu uememiH '98. Spoluorganizátorem byla Lexikografická sek
ce Ústavu pro jazyk bulharský Bulharské akademie věd. Konference byla věnována 
stému jubileu významného bulharského lexikografa Stefana Ilčeva, jehož syn a vnučka 
byli čestnými hosty tohoto vědeckého setkáni. Kromé domácich účastníků na něm 
participovali také lingvisté z Norska, Velké Británie, Ruska, Polska, Jugoslávie. 

Plenární zasedání prvního dne zahájila předsedkyně Bulharské lexikografické 
společnosti doc. dr. Li l ia Krumova - Cvetkova. Uvítala všechny účastníky a hosty a 
vyjádřila potěšení organizátorů nad tím, že svou účast na konferenci potvrdilo přes 60 
odborníků z různých evropských států. Poděkovala také nadaci Soroše v Sofii za 
finanční podporu konference. Potom vystoupila ředitelka Ústavu pro jazyk bulharský 
doc. dr. Julia Baltova, která popřála všem účastníkům zdar v jejich jednání. 

Zasedání prvního dne proběhlo v jedné sekci. Dopoledne byly vyslechnuty čtyři 
plenární referáty. Tvůrčí cestě S. Ilčeva byl věnován referát V. Kjuvlievové - Miša-
jkovové (Sofia). R. Hartmann (Exceter) přednesl referát na téma Srukíural perspekti-
ves in dictionary research. J . Baltova (Sofia) pohovořila o souvislostech mezi lexiko-
grafií a slovotvorbou. K. R. Hauge (Oslo) ve společném referáte s A. Granesem a Ch. 
Sjulejmanogluovou promluvil o stylistické platnosti přejatých tureckých slov v sou
časné bulharštině. 

Další referáty byly věnovány některým obecnějším a dílčím problémům lexiko
grafické teorie a praxe. Bylo předneseno celkem 20 příspěvků. S. Ristič (Bělehrad) pře
četla referát (který napsala v spoluautorství s M . Radičovou) na téma Struktura pojmu 
slova a jeho reprezentaci v deskriptivní a dvoujazyčné lexikografii. V. Radeva (Sofia) 
pohovořila o celkové koncepci a struktuře tzv. diferenčních slovníků. E. Perniška 
(Sofia) se zmínila o potížích při zpracování Slovníku antonym v bulharštině (PetHwc 

na aHmoHUMume e dtmapcKiw e3UK.) O zpracování prvního tzv. problémového slovní
ku PeHHUK na mpydHocmume e čbjíeapciaix e3UK promluvila L . Krumova-Cvetkova 
(Sofia). Problematiku cizích slov a její reprezentaci v současných bulharských slov-
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ničích probrala M. Čoroleeva (Sofia). Slovníkům cizích slov byl věnován též příspěvek 
V. Zaneva (Sofia). Předmětem zájmu S. Kaldievové-Zacharievové (Sofia) byla pro
blematika dvojjazyčných frazeologických slovníků. N. Beěeva (Sofia) se ve svém refe
rátu zmínila o potížích při výběru celkového korpusu Srbsko-bulharského slovníku 
(Cp-b6cKo-6i>jieapciai pewuK.) S. Vlachov (Sofia) se zabýval otázkami formálního 
lexikografického uspořádaní. C. Avramova (Sofia) se zamýšlela nad způsoby lexiko-
grafické reprezentace nově derivovaných slov (na základě příruěky Co v slovnících 
nenajdete, Praha 1994). Na otázku, zdaje možné uvést pragmatické značky v jedno- a 
dvojjazyčných slovnících svým příspěvkem odpověděla I. Čongarova (Plovdiv). 
A. Toševa (Plovdiv) informovala přítomné o zpracování prvního vícejazyčného lékař
ského slovníku TeMamuneH MedutfiiHCKU penmiK na tuecm e3W<a. 

Předmětem zájmu dalších třech referentů byly dva slovníky, jejichž autorem je 
S. llčev. V. Mileva (Sofia) upozornila na všeslovanskou slovní zásobu v Ilčevovč Peu-
HUK na pedmi, ocmapenu u duaneKrnnu dyMu (PPOJTJT). V. Sumrova (Sofia) rozebrala 
názvy označující profese v PPOJTJI. V. Milanov (V. Tarnovo) prozkoumal Ilčevův 
PenmiK Ha jiuuHume u (paMtuimime \mena y čwieapume. 

Další 4 referáty byly věnovány lexikografické reprezentaci jazyka jistého autora. 
G. Kr i lova (Sankt-Peterburg) seznámila přítomné s projektem zpracování slovníku 
poezie bulharského básníka N . Vapcarova {Cjioeapb noe3uu H. Bantfapoea.) G. Dimi-
trova (Varna) ve společném referáte s V. Alexandrovovou popsala model, podle něhož 
bude zpracován slovník jazyka bulharského obrozeneckého básníka P. R. Slavejkova. 
Slovník jazyka významného bulharského revolucionáře z doby Obrození V . Levského 
byl předmětem vystoupeni M . Simeonovové (Sofia). Předmětem zájmu E. Todorovové 
(Sofia) byl PuMHo-xoMĎUHamopeH peimiK Ha nupmama Ha TI. K. Reopoe. Na dílčí 
teoretické problémy při sestavování tzv. aproximatických slovníků upozornila M. Kár-
pařeva (Sofia). Jednání prvního dne uzavřel referát D. Ivanovové (Blagoevgrad) na 
téma Zdvořilostní fráze v lexikogrqfických pramenech z doby Obrození. 

O zájmu o projednávané problematice svědčila bohatá diskuse, která se uskuteč
nila i přes únavu po vyslechnutí všech 24 příspěvků. Po zasedání byli všichni účastníci 
pozváni na recepci, během které měli možnost pokračovat v diskusi v neformálním 
prostředí. 

Dopolední zasedání druhého dne proběhla ve dvou sekcích. V první sekci, věno
vané převážně lexikologii, bylo předneseno 29 referátů, některé z nichž měly zaměření 
obecněji teoretické, jiné se zabývaly otázkami spíše dílčího charakteru. 

Jako první vystoupil J . Rusek (Krakov), který pohovořil o etymologii slova jiyd a 
jeho odvozenin v bulharštině. V. Koseska (Varšava) rozebrala konstrukci nikdy nie / 
miKoza ne v polských a bulharských výkladových a dvojjazyčných slovnících. G. Djul-
gerova (Sofia) přednesla referát na téma Lexikografická značka „hovorově" v bulhar
ské spisovné normě. K. Stojanov (Sofia) věnoval svůj příspěvek stylově zabarvené 
slovní zásobě. M . Popova (Sofia) seznámila přítomné se základními principy, podle 
kterých byl zpracován tzv. TJpaeonuceH penmiK Ha ówieapcKama HayHHO-mexmmecKa 
mepMUHOJiozuR. Ch. Panteleeva (Sofia) přednesla zajímavé postřehy o eufemismech 
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v současné bulharské masmediální publicistice. B. Popov (Blagoevgrad) upozornil na 
některé tabuizované názvy božstev. Tématem příspěvku I. Kasabova (Sofia) byl pro
jekt zpracování prvního bulharského univerzálního slovníku, tj. TbJíKoeeH, emitiKJione-
duien tnu m. nap. ymieepcaneH petmiK. Etnolingvistickému, etnokulturnímu a civil i
začnímu přístupu ke zkoumání bulharského lexikálního systému byl věnován referát M. 
Božilovové (Sofia). Řečovými akty jako předmětem lexikografického popisu se obíral 
B. Georgiev (Sofia). 

Další tři referentky, a to S. Pavlova (Sofia), G. Molchova (Sofia) a A. Lipovska 
(Sofia), směřovaly k oblasti paralingvistiky. První referentka pohovořila o symbolice, 
sémantické motivaci a verbalizaci některých bulharských gest. Druhá referentka se 
zamýšlela nad tlm, jakým způsobem se neverbální znaky verbalizují. Třeli uvedla zají
mavý projekt zpracování rusko-bulharského slovníku mimiky a gest. 

M . Doníeva (Sofia) se zaměřila na oblast onomastiky a sociologie: prozkoumala 
totiž procesy pojmenování a zpětného pojmenování islamizovaných Bulharů v oblasti 
Tetevenu. P. Legurska (Sofia) navrhla nový' sémantický přístup k definování věcného 
lexika. J. Dapřeva (Sofia) se zabývala sémantickou kombinovatelností adjektiv ozna
čujících mentální schopnosti. Téma referátu D. Blagoevové (Sofia) byla enantiosémie 
v současné bulharštině. Příspěvek Ž. Mladenovové a kol. (Plovdiv) byl věnován epo-
nymům v lékařské terminologii. Předmětem vystoupení P. Pechlivanovové (V. Tárno-
vo) byla metonymie u sloves a její lexikografický popis. D. Stavreva (Sofia) uvedla 
projekt zpracování slovníku bulharské politické slovní zásoby. Lexikálněsémantické 
skupiny označující části dne v ruštině a bulharštině porovnala K. Petrova (Sofia). 
O turcisinech v bulharské a srbocharvatské kuchařské terminologii promluvila V. Naj-
denova (Plovdiv). 

Následující referáty směřovaly k oblasti etymologie a lexikografie. Slovní zásobě 
v bulharské středověké památce Bnaxo-6\>mapcKU epaMomu věnovaly svůj příspěvek 
B. Velčeva a A. Daskalova (Sofia). Etymologií a sémantikou bulharských frazémů 
eopu mwiiuieúcKii, ecma aoda a aMnenii xyxy se zabýval D. Lalčev (Blagoevgrad). 
L. Stefanova (Sofia) popsala část slovní zásoby starobulharského autora Joana Exarcha 
(konec 9. - poč. 10. stol.) Na lidová slova v bulharské středověké památce Cmamicjia-
aoe (JlecHoecKti) npojioe z r. 1330 upozornila V. Željazkova (Sofia). V. Venkova 
(Sofia) se zamýšlela nad tím, zda lze bulh. slova ympo a cympun pokládat za synonyma. 
Z. Barbalova (Sofia) probrala názvy označující švagra a švagrovou (3h.iea a deeep) 
v bulharských nářečích. Ch. Tončeva (Plovdiv) upozornila na etymologii bulharských 
nářečních slov dwa a npo3op. 

Paralelní dopolední zasedání druhé sekce bylo věnováno otázkám gramatickým. 
Bylo předneseno 12 referátů. Jako první vystoupil G. Venediktov (Moskva), který 
pojednal o jednom neproduktivním typu bulharských dokonavých sloves. S. Burov 
(V. Támovo) pohovořil o vzájemném vlivu mezi lexikální a gramatickou sémantikou 
jako předmětu lexikografického výzkumu. S. Petrova (Sofia) věnovala pozornost otáz
kám reflexivizace a reflexívních sloves v bulharštině. Bulharská a česká reflexívní slo
vesa byla tématem vystoupení M . VSIčanovové (Blagoevgrad). S. Chalačeva (Sofia) 
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rozebrala tzv. ajiaeojiu 3a caM0U3xea v bulharštině. Na různé způsoby reprezentace 
obouvidových sloves ve výkladových slovnících upozornila M. Žereva (Sofia). Itera-
tiva v Slovníku bulharských nářečí (E\>jiaapcKu duaneKtnen penmiK) rozebrala L. Anto
nova (Sofia). D. Milieva (Plovdiv) probrala základní význam bulharských částic dopu, 
oufe, naK, COMO, cbtifo (cbitfo mam). Příspěvek N . Delevové (Sofia) byl věnován 
sémantice ruských prostorových předložek v porovnaní s bulharskými. Problematikou 
bulharských neurčitých zájmen a jejich lexikografickou reprezentací se zabývala 
P. Osenova (Sofia). Tvoření, sémantiku a lexikografický výklad abstraktních substantiv 
obsahujících jako první složku 6es- rozebrala M . Dimitrova (Sofia). Lexikální a gra
matická kompatibilita a její vliv na sémantiku byla předmětem referátu C. Kara-
stojčevové (V. Tamovo). 

Všechny referáty byly zajímavé a přispěly k osvětlení různých teoretických a 
praktických otázek probírané tematiky. To konstatovala na závěrečném zasedání před
sedkyně Bulharské lexikografické společnosti doc. dr. L . Krumova-Cvetkova. Podě
kovala všem referentům a oznámila, že materiály z konference budou vydány v spe
ciálním sborníku. Vyjádřila též naději, že konference bude počátkem nové tradice 
podobných setkání. 

Cvetanka Avramova 

Bcrpeia OHOMamnoroB B Bojirorpaae 

C 8 no 12 ceHT»6pji 1998r. npoiujia B Bojirorpaae VIII MeHtuyHapoiiHafl OHO-
MacTHHecKan KOH(J)epeimHfl. OcHOBaTeJieM H opramoaTopoM IIOBOJDKCKHX onoMac-

THiecKHx KOHifepeHUHfí 6UJI 3aMeHaTejn»HbiH p y c c K H ň yngHbi i í Bj iaanMnp A n a p e e B v í M 

HHKOHOB (1904-I980rr.). Ha ponHHe yHčHoro, B CHM6HPCKC (YjibHHOBCKe). B 1967 
rojiy 6ujia npoBeiieHa 1 KOH<j)epeHUH>i no oiioMacTHKe rioBOJUKbfl. 

no saMbicjiy opraHH3aTopoB, 3TOT HaynHbiH (J>opyM nojuiceH 6bui o6Tíe.nnHHTb 
HCcjieaoBaTejieň-OHOMaTOJioroB, c<J>opMyjinpoBaTb uejiH HayHHbix n3bicKaHHM, onpeae-
jTHTb ocHOBHbie HanpaBJíeHM HaynHoro noHCKa B 3TOÍÍ o6jiacTH n3biK03nanmi. Cpean 
onycjjiHKOBaHHbix MaTepwaiioB nepBbix KOH^epeHUHři 3HaMHTejibnoe MCCTO 3anHMaioT 

TOnOHHMHHeCKHC HCtieaOBaHHtl . 
Ha II rioBOJDKCKotí oHOMacTHHecKoH KOH(])epeHUHH, cocrodBiueňcji B 1969 r. 

B TopbKOM, 6bijiH npocjiyuiaHbi HayiHbie jKucnaubi no BceM pamenaM oHowacTwoi. Ilo 
cpaBHeHHio c nepBoř í KOH(J>epeHuneít 6buia 6ojibiue npeitcraBJíeHa am-ponomiMHH. 
3aTeM nocJieflOBaiH OHOMacTHnecKHe KOH(j)epeHUHH B Y(J)e (B 1971 r.), B CapaHCKe 

(1973 r.), B neH3e (1974 r.). KoH(J)epeHunn. npoBOiiHMbie BO BsaHMoaeíícTBHH c H H -

CTHTyTOM 3THOJ10rHH H aHTpOnOJlOrHH P A H , CTajlH TpajIHUHOHHblMH. 

nocjie V KOH^epeHUMH B CHJiy p«,na npHHHH HacTynHJi .ujiHTcnbHbiň nepepbiB. HO 

B I987r. HaMHHaeTCd npeaBapHTejibHax noaroTOBica cnftayiomeň KOH<]>epeHunn. Ona 
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