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ЕзикътЕзикът нана различнитеразличните сферисфери нана

общуванеобщуване

СС развитиеторазвитието нана човешкитечовешките обществаобщества сесе
увеличаватувеличават ии усложняватусложняват дейноститедейностите ии
отношениятаотношенията, , вв коитокоито хоратахората участватучастват. . 
ОбособяватОбособяват сесе различниразлични сферисфери нана човешкатачовешката
дейностдейност. . ТъйТъй катокато обачеобаче никояникоя човешкачовешка
дейностдейност нене можеможе дада сесе осъществяваосъществява безбез
посредничествотопосредничеството нана езикаезика, , тезитези сферисфери саса ии
сферисфери нана общуванеобщуване, , вв коитокоито саса сесе формиралиформирали ии
функционалнитефункционалните езиковиезикови стиловестилове..



Функционален стил и

комуникативна сфера Къде функционират текстовете

Каква информация

съдържат текстовете

Разговорен стил-
в битовата сфера

у дома, в училище,на
улицата,в автобуса,в
киното и т.н.

за всичко, което интересува човека
във всекидневното

общуване

Научен стил-
в научната сфера

в научните институти,
в университета, в
училище

за закономерностите в

природата и в обществения живот

Публицистичен стил-
в медийната сфера

във вестници,
списания, по радиото и телевизията

за актуалните събития в

обществения живот, свързани с
политика, икономика, култура, 
развлечения, спорт и т.н.

Официално- делови
стил- в деловата
сфера

в документи- закони,
наредби, укази,
договори и т.н.

за регламентиране

отношенията между граждани, 
държавни институции, форми и
т.н.

Художествен стил-
в сферата на общуване с художествената

литература

в творбите на художествената

литература-
стихотворения,
разкази, романи и т.н.

за човека и света в цялата им

многообхватност



ЗадължителностЗадължителност ии свободасвобода вв

употребатаупотребата нана езиковиезикови средствасредства

АкоАко искашискаш тозитози, , сс коготокогото разговаряшразговаряш, , дада
затворизатвори прозорецапрозореца, , тити можешможеш дада кажешкажеш::

Затвори прозореца!
Затваряй джама!
Бихте ли затворили прозореца?
Затваряш веднага прозореца!
Искаш ли да затвориш стъклото?
Няма ли да затвориш прозореца?



ВсичкиВсички тезитези репликиреплики иматимат сходенсходен смисълсмисъл, , ноно изразенизразен попо
различенразличен начинначин. . СинонимиятаСинонимията ее еднаедна отот найнай--важнитеважните
особеностиособености нана човешкиячовешкия езикезик. . ТяТя можеможе дада сесе проявипрояви::

•• нана лексикалнолексикално равнищеравнище-- припри думидуми синонимисиноними: : прозорецпрозорец--
джамджам; ; стъклостъкло--пенджурпенджур;;

•• нана граматическограматическо развнищеразвнище-- напрнапр. . припри глаголниглаголни формиформи заза
различноразлично наклонениенаклонение: : затваряйзатваряй; ; затворизатвори((повелителноповелително
наклонениенаклонение))-- затваряшзатваряш ((изявителноизявително наклонениенаклонение))-- бихмебихме
лили затворилизатворили ((условноусловно наклонениенаклонение););

•• синтактичносинтактично развнищеразвнище-- чрезчрез различниразлични попо съставсъстав илиили попо
целцел нана общуванетообщуването изреченияизречения –– ЗатвориЗатвори прозорецапрозореца! ! 
((простопросто, , повелителноповелително попо формаформа изречениеизречение); ); БиБи лили
затворилзатворил прозорецапрозореца? ? ((простопросто, , въпросителновъпросително попо формаформа
изречениеизречение); ); ИскашИскаш лили дада затворишзатвориш стъклотостъклото? ? 
((сложносложно съставносъставно, , въпросителновъпросително попо формаформа изречениеизречение))

ВВ употребитеупотребите нана езикаезика имаима::
•• задължителностзадължителност, , коятокоято изискваизисква дада сесе спазватспазват

определениопределени правилаправила;;
•• свободасвобода, , коятокоято позволявапозволява дада сесе избереизбере едноедно отот няколконяколко

езиковиезикови средствасредства заза изразяванеизразяване нана сходенсходен смисълсмисъл..



СтиловоСтилово маркиранимаркирани езиковиезикови

средствасредства

Благодарение на синонимията и на преносната
употреба на думите съществува възможност в
различните комуникативни сфери да се употребяват
различни езикови средства. Ето защо синонимията и
преноса можем да определим като основни
стилотворни езикови фактори. Няма да ти е трудно
да откриеш стиловата разлика между следните две
изказвания, в които е употребена една и съща дума
в пряк и в преносен смисъл:

Определението на лебедите е едноцветно или
двуцветно, предимно в черно и бяло.

Не ща тия лебеди да играят в нашия отбор

Ще паднем заради тях!



Постоянната употреба на дадени езикови средства в
една и съща комуникативна сфера ги “закрепвам”
към нея и те стават неин стилов белег. Наричат се
стиловостилово маркиранимаркирани езиковиезикови средствасредства, защото
по тях разпознаваме към кой стил принадлежи
даден текст и чрез тях го отличаваме от текстовете
в други стилове. Думите оперениетооперението, , лебедителебедите, , 
едноцветноедноцветно, , двуцветнодвуцветно в първия текст са
терминологично употребени и затова са стилово
маркирани за научния стил. Глаголната форма нене
щаща, , както и преносно употребяваната дума
лебедилебеди ((слабислаби играчииграчи) ) пък са стилово маркирани
за разговорния стил.

Разбира се, има езикови средства, които се
употребяват в текстовете на всички стилове. 
Такива езикови средства се наричат неутралнинеутрални. 
Неутрални например думите предимнопредимно, , черенчерен, , 
бялбял, , играяиграя, , отборотбор..



СтиловаСтилова норманорма

СтиловотоСтиловото закрепенитезакрепените езиковиезикови средствасредства
всъщност създават стиловатастиловата норманорма, , коята
определя кои лексикални и граматични средства
са подходящи за текстовете от определен
функционален стил.

Ще нарушиш стиловата норма за разговорния стил, 
ако на обяд кажеш на майка си: ЩеЩе консумирамконсумирам
картофитекартофите, , коитокоито саса многогодишнимногогодишни
растениярастения отот родрод КучешкоКучешко гроздегрозде нана
семействосемейство КартофовиКартофови, , отглежданиотглеждани
обикновенообикновено задаризадари съдържащитесъдържащите скорбяласкорбяла
грудкигрудки..



Смешно ще е и ако в час по биология на въпрос на
учителката за растението картоф отговориш: 
КартофкитеКартофките саса суперсупер-- особеноособено акоако саса
пърженкипърженки. . И в двата случая коминчият ефект
се дължи на нарушаването на съответните
стилови норми, което води до допускането на
стилови грешки. Смесването на езикови
средства ““закрепенизакрепени”” в различни функционални
стилове, е стиловастилова грешкагрешка. . 

Нарушаването на стиловата норма обаче може да
бъде и съзнателно- с цел да се постогне
определено въздействие върху слушащия. Така
например репликата за картофите може нарочно
да отправиш към майка си с цел да я разсмееш. 
Именно несъответствието между комуникативния
акт и стила на твоята реплика поражда комичен
ефект. При такива езикови употреби говорим не
за стилова грешка, а за стилистиченстилистичен ефектефект..


