
190 ЕТАЖЕРКА

ElenaKrejčová.Česko-bulharský právnický slovník.
Brno:Masarykovauniverzita,2014,213с.

За нашата съвременна цивилизация
според Е. Пернишка1 е подходящо опре-
делението„речникова“,защоторечниците
– тълковни, фразеологични, енциклопе-
дични или специални и терминологични
– са неизменен справочник в процеса на
образованиетоикултурнотоизрастванена
съвременния специалист или в работата
му.Съставянетонаречник,особенодвуе-
зичен,изискваобачесериознаезиковедска
подготовка,отличновладеененароднияи
чуждияезикиизвестнадозамазохистичен
плам, тъй като трудът на лексикографа е
не само тежък, но често и неблагодарен.
Читателятобикновеновижданеизбежни-
тепропускиилипсатанатазиилионази
необходимамувмоментаконретналекси-
калнаединица,бездаосъзнава,чеползва

интелектуаленпродукт,създаденглавнозаизарадинегосамия.
Нафонана богатата и дълга традицияина българската, и на чешка-

та лексикография липсата на юридически българо-чешки/чешко-българ-
скиречникопределеноеучудваща.Особеновконтекстанаизобилиетоот
административно-правнаинформацияоторганитенаЕвропейскиясъюз.В
тозисмисълЧешко-българскиюридическиречник(Česko-bulharskýprávnic-
kýslovník)отЕленаКрейчоваимапионерскихарактерисилносенадявам
дапоставиначалотонатрадициявсъздаванетонасъвременни2тематични
българо-чешки/чешко-българскиречници.

В предговора е отбелязано, че речникът е съставен главно с учебна
цел,имахарактернапомагалоиепредназначензастудентитебакалаври
и магистри, изучаващи български език, т.е. няма претенции за пълнота
и изчерпателност при представяне на лингвистичния материал. Все пак
1Пернишка,Емилия.Съвременнаталексикография–изворнапознаниязабогатствотои
системнитевръзкивлексиката.LiterNet10.02.2007,№2 (87)http://liternet.bg/publish19/e_
pernishka/syvremennata.htm
2ОсвенБългарско-чешкиичешко-българскитехническиречникнаДИ„Техника“иСНТЛ
–Прага,от1988г.иБотаническибългарско-чешкиичешко-българскиречниксавторМ.
Калайджиева,изд.„Херонпрес“,2006,нямадругитерминологичниречници.
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изборът на терминологична област не е случаен.Ако другите две книги
отсъщатаавторка,излезлисъщопрез2014г.3, сарезултатотработатаѝ
катопреподавателпобългарскиезиквМасариковияуниверситетвБърно,
то рецензираният речник е плод на нейния дългогодишен и богат опит
катопреводачточновобласттанаправните,обществено-политическитеи
икономическитевръзкимеждуБългарияиЧехия.Прецизноиспрофесио-
нализъмсапредставениоколо15000термина,изразаиустойчивислово-
съчетания.Понятиетоправентермин се схваща в по-широк план, което
позволяваиоправдавапривличанетонаразнообразенлексикаленматери-
ал.Погледнатопрезпризматанатова,чеправотозасягавсичкистранина
човешкияживот,присъствиетонанякоилексеми(напр.banální–банален,
тривиален;důkladně –щателно,внимателно;souhrn –съвкупност,сбор,
сума,обобщениеидр.),коитонапръвпогледсякашнесасъвсемнамясто
вединюридическиречник,започвадаизглеждаобосновано.Въввръзкас
товаправивпечатлениеумениетоивещината,скоитосаподбраниконкрет-
нитеупотребинадуми,коитовосновнотосизначениетруднобихамогли
да бъдат отнесени към терминологичната област на правото (напр. с. 37
hodina час:policejní – полицейскичас;přesčasové–часовезаизвънреден
труд;úřední – приемничасове,работновреме(винституция).Включеният
лексикаленматериалесъбиранкактоотспециализиранаюридическалите-
ратура,такаиотразличничешкиибългарскиречници.Авторкатаевзела
под внимание и два двуезичниюридически речника –Чешко-украински
юридическиречник (Миронова,Х.,О.Газдошова,Бърно,2009)иЧешко-
рускиюридическиречник(Цсирикова,М.,Н.Коничкова,Прага,2002).

Избраният метод на работа пък превръща речника в речник от акти-
вен тип.Тъйкато епредназначен за чехи,изучаващибългарски език,Е.
Крейчова се стреми да предложи не просто превод на отделната едини-
ца,ноидавъведенай-честоизползванитепредложниконструкцииисло-
восъчетаниясконкретнаталексема.Напримерsouhlas – bez -u rodičů без
съгласиетонародителите;dát – k čemu дамсъгласиезанещо;dosáhnout 
(předběžného) – постигна(предварително)съгласие;odepřít – откажададам
съгласиетосизанещо;se -em státního zástupce съссъгласиетонапрокуро-
ра;udělit – k čemu дамсъгласиезанещо;výslovný a bezvýhradný – изрично
съгласие(с.140).Примногозначнитедумисъвсемрезонносапосочении
обработени само значенията, свързани с представяната терминологична
област.Въввръзкастовабихпрепоръчаладопълванетонанякоиречникови
статии,особенокогатоставадумазасвоеобразнапрояванамеждуезикова
омонимия.Напр.(с.7)abdikace освенабдикация,абдикиранеимазначение
инаоставка(abdikaceministra–оставканаминистър).

Независимочевпредговораеотбелязано,чеработатасречникапредпо-
лагадобронивонавладеененабългарскиезик,смятам,чевъвежданетона
граматическаинформацияотносноформитеипринадлежносттаналексе-
мите към определена част на речта само би обогатило лексикографския
труд,аосвентовабиразширилоиаудиторията,къмкоятоеориентиран.
Проблемзаизучаващиячуждезикеразликатавграматичнияродиличисло

3Česko-bulharskýabulharsk-očeskýtematickýslovníkиPříručkaprovýukubulharskéstylistiky.
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при сходни думи в родния и чуждия език.Напр.akta, както е известно,
имаформасамозамножественочисло,подобнонакнижа,носъщоима
значениеинадело,досие,коитообразуватформиизаединствено,изамно-
жественочисло.Илипъкarbitráž есъществителноотженскирод,докатона
българскиезикарбитражеотмъжки.Граматическатахарактеристикана
думатаенеобходимасогледнапо-нататъшнатаѝкоректнаупотреба.

Известно неудобство за читателя представлява и проявената недотам
пълнапоследователностприоформянетоиунифициранетонанякоиречни-
ковистатии.Имампредвид,чесрещучешкатадумаедобредастоятвсички
преводниварианти,коитосепоявяватвпосоченитекатопримерисловосъ-
четания (с. 9akce 1. действие:diplomatická – дипломатическидействия;
teroristická– терористични действия;policejní – полицейска акция;poli-
tická – политическиакт).Наместаепропуснатаномерациятаприотдел-
ните значения на лексемата (с. 136 sledovat следя/проследявам и следя/
наблюдавам).

Липсата на примери пък при някои лексеми би могла да предизвика
функционално-прагматичнизатрудненияучужденеца.Напримернестава
яснодалипреводитенабезплатенотдвечешкилексеми(bezplatný – без-
платениbezúplatný – безплатен;безвъзмезден)саабсолютнисинонимии
савзаимозаменяемивъввсекиконтекст.

Налицесаидребнинеточностиприпреводанабългарски(с.9dobro-
činná akce доброволническомероприятиевм.доброволческо;с.18cestovní
заграниченпаспортвм.задграничен;с.23diskreditovat оронвамнечийавто-
ритетвм.уронвам;с.36dát hlas komu дамгласнакоговм.дамгласзакого;
с.136špionážní služba шпионажнаслужбавм.шпионскаслужбаидр.)

Открититенесъответствияобачекатегоричносапренебрежимомалкина
фонанаединнаистинаотговорноизпълненлексикографскитруд.Обяснимо
вобласттанаправотодумитеиквалификациитеиматпонякогаизключи-
телнаважностиключовозначение.Затоваадекватниятпреводнасложната
юридическа литература предполага не само добро владеене на поне два
езика,ноиизисквакомпетенциинапочтипрофесионаленюрист,запознат
справнатасистема,законодателствотоиадминистративнотоустройствона
две държави.Преводачът от чешкина български/от българскина чешки
езиквечеимасвоянеоценимпомощник,аползатаоттозиречникзаширок
кръг читатели – студенти, преводачи, филолози, редактори,журналисти,
юристи,предприемачиидр.,ебезспорна.

КатеринаТомова


