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Целта на тази статия е да популяризира в бъл-
гарските научни среди едно сравнително 
ново научно направление – евролингвис-

тиката  (англ. Eurolinguistics, нем. Eurolinguistik, фр. 
Eurolinguistique, итал. Eurolinguistica,  исп. Eurolin-
guistica – без надредни знаци за улеснено търсене 
в интернет – бел. ЛЙ)  

Идеята ми се подкрепя и от работата на немските 
колеги-евролингвисти, които разширяват кръга на 
заинтересуваните от евролингвистичното изслед-
ване и обучение чрез публикации като: „Какво, 
защо и как” и поставят европейското езиково мно-
гообразие в рамката на глобализацията или „Как 
би могла евролингвистиката да подпомогне со-
циоикономическото развитие на Европа”. И две-
те публикации са от 2009 г. - http://www.joachim-
grzega.de/fo-le-d.htm .

Локализация и обхват на науката

Изследователите определят мястото на тази нова 
наука по отношение на езикознанието е в рамки-
те на вариантната лингвистика, включително и 
диахронната вариантност, сравнителното езико-
знание и приложната или по-добре – ориентира-
ната към обществото лингвистика. (пак там)  Към 
тази локализация на новата наука в рамките на 
лингвистиката обаче се налага да направя необ-
ходимото разграничение между социолингвисти-
ката, наука, която изучава езика на целия социум 
и евролингвистиката, специализирана в областта 
на европейските езици и политики, които засягат 
главно държавите-членки на Съвета на Европа и на 
Европейския съюз.  

По отношение на обхвата на науката евролингвис-
тика трябва да подчертая, че тя е както интердис-
циплинарна, така и транснационална по своята 
същност и изисква интензивно сътрудничество 
между лингвисти и по-широк кръг специалисти, 
занимаващи се с европеистика от различните дър-
жави-членки. Тъй като и Съветът на Европа, и Ев-
ропейският съюз са обединения, отворени за ново 
членство, а и самите обединения имат политики, 
отнасящи се до трети страни, ясно е, че става дума 
за научно направление с ориентация към евро-
пейската тема, но отворено за учените от целия 
глобализиран свят.

Първото използване на термина в научната лите-
ратура се приписва на  Norbert Reiter, а годината е 
1991-а. В Германия дори се използва терминът ев-
ронемски (Eurodeutsch) за немската версия на ев-
родумите. Едно от битуващите мнения за обхвата 
на евролингвистиката е, че тя засяга всички обла-
сти на лингвистиката като езикова история, езикова 
социология, езикова политика, езикова системати-
ка, интеркултурна комуникация. Трите дефиниции 
имат следния характер:

•	 политически – езиците на ЕС. Тази дефини-
ция се използва главно в изследвания в об-
ластта на езиковата политика;

•	 географски, срв. напр. публикации като 
„От Атлантика до Урал”;

•	 културно-антропологичен – Тази дефини-
ция засяга области като религия, право, 
обща история на изкуството и образовани-
ето - http://de.wikipedia.org/wiki/Eurolin-
guistik 
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Разбира се въпросът се оставя отворен, още пове-
че, че в новоприсъединилите се към Европейския 
съюз държави все още европейският комуникацио-
нен процес е в началото си, изследванията – също.

Евролингвистиката в интернет

В тази част ще приведа някои по-нови данни.

През 2004 г. Joachim Grzega създава интернет-плат-
формата EuroLinguistiX (ELiX) с идеята тя да 
стане централен форум за Европейска лингвисти-
ка.  Чрез нея е достъпна ELiX Wiki с текущите из-
следователски проекти, които включват тематика 
като: „Европейски комуникационни стратегии и 
Европейски пътеводител: интеркултурна ко-
муникация в държавите-членки на ЕС  (ECSTRA)”, 
„Европейски интернационализми” (EuroLex), „Ев-
ропейски пословици и поговорки”, „Европейски ис-
торически тезаурус (EuroHiT)” и др.

Научни събития, конференции, публикации

На 23.01.1999 г. в Манхайм е създадена ELAMA 
- Eurolinguistischer Arbeitskreis Mannheim e.V. - 
http://www.elama.de/association.htm с членове 
от шест университета и четири държави.
На 22.10.2007 г. е създадена  Founding a Eurolinguistic 
Association (ELA) 

От конференциите ще спомена само някои, про-
ведени през последните години: конференцията 
по евролингвистика в Лайпциг ( 31.09.-12.10.2007), 
конференцията в рамките на Европейската седми-
ца в Баден-Вюртемберг (10.-11.05.2007), конферен-
цията в Mursia по социолингвистика и евролингвис-
тика (12.-14.11.2008), 18-я лингвистичен конгрес в 
Сеул (21.-26.07.2008) - http://www.elama.de/index.
htm  .

От публикациите специално бих искала да посоча 
програмната статия на П. Щуре Уреланд, публику-
вана в Linguistik online 8, 1/ 2001, като подчертая, че 
тя изисква специално внимание и трябва да бъде 
разгледана отделно - http://www.linguistik-online.
com/1_01/Ureland.html . 

Към развитието на евролингвистиката в България 
– 

състояние и перспективи

Ако се потърсият в нета публикации с ключова 
дума евролингвистика, ще бъдат намерени две 
разработки на Кина Вачкова от Шуменския уни-
верситет - »Евролингвистични наблюдения. // 
Езикът: история и съвременност. Шумен, 2002, с. 
267-271. ... »Евролингвистични иновации в сла-
вянските стандартни езици - http://labling.shu-bg.
net/K_Vachkova.htm . 

В по-широк план бих могла да посоча и фен-те-
мата „Европейска комуникация” в социалната 
мрежа bg.fanopic.com - http://bg.fanopic.com/
evropeiska-komunikaciq, но задачата на тези 
публикации е друга – да модерират европейска-
та тема в България от първоизточника, от сай-
товете на Европейските институции. В тях се 
съдържат европеизми, но не се разкрива съдър-
жанието им. Нещо повече, самите Превелачи се 
затрудняват с въвеждането на новия термин като 
дигитална адженда/ агенда и предпочитат като 
компромис да калкират с позната дума напри-
мер програма - Европейска програма за цифрови 
технологии - http://www.consilium.europa.eu/
showFocus.aspx?id=1&focusId=484&lang=bg. 
Основно теоретично правило в терминология-
та е международните думи да не се превеждат с 
цел улесняване на международното общуване. 
В сайтовете проникват постоянно създаваните 
неологизми като Европейска служба за външна 
дейност - http://www.europarl.europa.eu/news/
public/story_page/030-75594-158-06-24-903-
20100607STO75581-2010-07-06-2010/default_
bg.htm. Те трябва не само да се регистрират, но и 
да се обясняват, но това е работа на евролингви-
стите-лексикографи.

Преди 10 години на 18.10.2000 г. Ръководството 
и Управителният съвет на БАН отхвърлиха идеята 
за развитието на евролингвистиката в рамките на 
създаване на нов Институт по европеистика. На 
Срещата на върха в Хелзинки на 10.12.1999 г. Бъл-
гария вече беше спомената сред държавите, които 
са поканени да започнат преговори за пълноправ-
но членство в Европейския съюз. Преговорите за-
почнаха в началото на 2000 г., когато регистрирах 
проекта в Централното управление на БАН. При 
централизирана наука, каквато все още е науката 
в България, е естествено да се задържа развитието 
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й в съвременна перспектива и доближаването й до 
науката на развитите, дори само европейски, дър-
жави.

В духа на новите изисквания и реформата по Бо-
лонския процес на европейските университети със 
структура, включваща факултети и изследовател-
ски центрове, в някакъв момент и в София ще бъде 
създаден Център за европейска комуникация с 
цел разработване на Европейската комуникаци-
онна политика, макар и с 10-годишно закъснение 
досега. Успокоителното е, че след 20-годишен мър-
зел на ресорната администрация в министерство-
то тази година най-после започна реформата във 
висшето образование и науката в България, която 
включва и модернизацията им в духа на Болоня 
с изискванията за децентрализация и хармониза-
ция с общите принципи на висшето образование, 
обучението и научните изследвания в Европейския 
съюз. Пари за научни изследвания има, необходи-
мо е обаче да изградим съответните европейски 
структури, т.е. да проведем в България реформата 
във висшето образование, изследванията и инова-
циите, за да могат българските учени да се включат 
в Европейското изследователско пространство. За 
периода 2007-2013 г. Европейската комисия е оси-
гурила 55,5 милиарда евро.

Съществен дял в работата на Центъра за европей-
ска комуникация ще има науката евролингвисти-
ка. 

Центърът за европейска комуникация ще съчетава 
усилията на електронни специалисти, профилира-
ни лингвисти, учени и експерти с широк спектър 
на професионална компетентност в различните 
политики на Европейския съюз и транснационал-
ното научно сътрудничество.   Около 50% от рабо-
тещите в него ще бъдат хора под 35 години, оста-
налите – над 35 години – учени и експерти. Цялата 
му дейност ще се поддържа в дигитална форма за 
широк достъп до българското общество.
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