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Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 4.0 International

Можете  свободно  да  споделяте –   копирате,  разпространявате  и  излъчвате 
произведението, при следните условия: Признание — Трябва да посочите авторството на 
творбата  по  начина,  определен  от  самия  автор  или  носителя  на  правата  върху 
произведението (но не и по начин, оставящ впечатлението, че същият/същите подкрепят 
вас  или  използването  по  някакъв  начин  на  творбата  от  вас).  Некомерсиално – 
произведението  не  може  да  бъде  използвано  за  комерсиални  цели;  Без  производни 
произведения –  произведението  не  може  да  бъде  променяно,  преработвано  или 
надграждано.  
You are free to Share — to copy, distribute and transmit the work; Under the following condi-
tions: Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licen-
sor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).  Noncom-
mercial — You may not use this work for commercial purposes;  No Derivative Works — You 
may not alter, transform, or build upon this work. 
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Резюме и ключови думи
Фразеологизмите са етноспецифични маркери с висока фреквентност в разговорната речева практика.  
Запознаването на чужденците, изучаващи български език, с акумулираното в тези езикови артефакти 
аксиологическо и културно познание, е основна обучителна задача. 

При разработването на модел за преподаването на фразеологизмите следва да се постави акцент върху  
неологизмите сред тях, като се положат в контекст. На чужденците, учещи български език, трябва да 
се представят новопоявилите се фразеологизми в езика, както и да се отчитат промените, които могат 
да настъпят, във фразеологичното значение на вече съществуващите фразеологични единици. 

Основната задача на настоящата статия е да представи резултатите от анкети, проведени с  напредна-
лите чуждестранни студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, учещи български език, като се отчита  
доколко са усвоили някои често срещани нови фразеологизми. Това позволява да се направят изводи 
за равнището на тяхната социолингвистична компетентост.

Ключови думи: фразеологизми, чуждестранни студенти, анкетно проучване.

Abstract and keywords
Idioms are ethno-specific markers, which are frequently used in  colloquial speech. Introducing the foreign 
students with the cultural and axiological knowledge, accumulated in the idiomatic meaning, is а main com-
ponent of the teaching process.

The aim of this article is to represent the results of purposive survey questionnaires for foreign students. The  
results of the survey show whether the students understand the meaning of the so-called new idioms in Bul-
garian.

Keywords: idioms, foreign students, survey

зикът е  своеобразен посредник между отделната личност и неговата култура или 
тази на обществото. Речевите съобщения като набор от практики, предполагащи оп-
ределени начини на общуване – вербални и невербални, се отличават със самоиден-

тичност, формирана от културата на индивида и така продуцираният от него текст се явява 
резултат от корелацията език: култура. С други думи, езикът като елемент от културата е 
всъщност нейното комуникативно и когнитивно средство. Неслучайно съществуват редица 
изследвания, свързани с връзките и отношенията между  езика и културата, чийто фокус е 
културният контекст  и значението му за преводознанието и чуждоезиковото обучение. 

Е

Традиционно е схващането, че културологичните аспекти на превода имат особен акцент за 
специфичните характеристики на съответните езикови общности. Откроява се спецификата 
на културата, в която се ражда оригиналното произведение, както и онзи дълбинен код на 
предаване на информацията, който е в състояние да преодолява езиковите и духовните барие-
ри, да разкрива естетическите и информативни смисли на авторовата творба, да я „внедрява“ 
в  чуждоземната  среда.  Това разбиране кореспондира с  националната  езикова „картина на 
света“ (термин, въведен от Лео Вайсгербер, последовател на Хумболт), свързан е и с важната 
функция на културата като информационен механизъм. Оттук и по-новите разбирания за пре-
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вода като културен трансфер (Найденова 2012). Йонка Найденова цитира Ана Димова, когато 
пише, че още Вилхелм фон Хумболт говори за овладяването на езика „като външна обвивка 
на духа на народите; техният език е техният дух и техният дух е техният език, човек не би 
могъл да си представи нещо по-съответстващо си“ (цит. по Димова 2000: 37). Това схващане 
от  1949 г.1 съотнася езика към културата, към представите за духовния свят, разположен на 
границата  между  оригинал  и  превод,  отвежда  към  създаденото  от  Хумболт  понятие 
„родноезикова  картина  на  света“  (Muttersprachliches  Weltbild)2.  Възгледът  на  Хумболт  е 
доразвит от Лео Вайсгербер, който въвежда термина „ословяване на света“ (das Worten der  
Welt)3.  Според  изследователката  аргументите  на  Вайсгербер  за  съществуването  на 
„едноезично обусловена картина на света“ са: 

а) различията в системата от названия за роднински отношения, за цветовете, за природ-

ни явления и т.н.; 

б) трудността да се предадат на друг език т.нар. „характерни думи“; 

в) съществуването на лексикални полета..., „което означава, че отделни думи от различни 

езици не могат да се съпоставят помежду си, защото стойността им в лексикалните 

полета на различните езици е различна“;

г) различните конотации в различните езици“ (Найденова 2012: 7–8;  Димова 2000: 38–

39). 

За чуждоезиковото обучение и по-специално за трудностите да се предадат на друг език „ха-
рактерни думи“ и несъвпадащи езикови факти можем да се позовем на схващането на Юрий 
Лотман,  който определя  съотношението между  възприемащото съзнание и  въвежданата  в 
него система не само като междуезиков трансфер, но като сблъсък между два текста на два 
различни езика, всеки от които се стреми да преобразува противоположния по свой образ и 
подобие,  да  го  трансформира в  „свой превод“ (Лотман 1992).  Именно в  процеса  на  това 
„трансформиране“  се преодоляват  междукултурните различия и се усвояват  чуждите позна-
ния и опит.

За да стане част от чуждата култура, обучаваният обменя или споделя определени социокул-
турни знания и правила, като същевременно усъвършенства комуникативната си компетент-
ност, процес, който включва функционирането и на основните маркери на разговорната реч 
(фразеологизми, етикетни единици) като част от съвременната езикова ситуация. Запознава-
нето на чужденците, изучаващи български език, с акумулираното в тези езикови артефакти 
аксиологическо и културно познание, е основна обучителна задача.

Целта на настоящата статия е да представи резултатите от анкети, проведени с чуждестран-
ните студенти в СУ „Св. Климент Охридски“, учещи български език, ниво напреднали, като 
се отчита доколко са усвоили някои често срещани нови фразеологизми. Това позволява да се 
направят изводи за равнището на тяхната социолингвистична компенетност и за готовността 

1 Всъщност схващането на В. фон Хумболт е от 1827–1829 г. 
2 Вж. Humboldt 1963: 144–365.
3 Weisberger 1973, срв. Lösener 2000. По-правилно на бълг. би било „ословесяване на света“ (бел. на ред.). 
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им да се включват свободно в разнообразни комуникативни ситуации. Според Общата евро-
пейска референтна рамка на езиците комуникативната компетентност се формира от лингвис-
тичната, социолигвистичната и прагматичната компетентност (CEFRL 2001:123). Социолин-
гивистичната компетентност като компонент от комуникативната се отнася към набора от 
знания и умения, необходими за успешното справяне със социалните измерения на езика. Тук 
се  включват  познанията  за  лингвистичните  маркери,  означаващи  социалните  отношения 
(поздрави, обръщения, експлетиви), формите за изразяването на учтивост, за изразяването на 
народната мъдрост (фразеологизмите, пословиците и поговорките) и др. 

Трудностите  при усвояването на фразеологизмите се дължат на това, че те се състоят от 
лексикални единици, свързани в определена зависимост, които не могат да бъдат заменени и 
не  търпят  трансформации,  а  значението  не  представлява  съвкупност  от  значенията  на 
съставящите го елементи, а е преосмислено и ново. Но както пише К. Ничева,  трудността 
произлиза не толкова от значенията на фразеологичните единици, тъй като те „най-често са 
универсални, еднакви (или близки) за различни, дори несродни езици“ (Ничева 1987), а от 
различните образи, с които тези значения се изразяват в отделните езици.

Картината съвсем се усложнява,  когато става въпрос за   чуждоезиковото обучение и по-
точно за разговорността на съвременната българска речева ситуация и която мени своите 
специфики,  съобразно  съответните  социокултурни  условия.  Като  културен  маркер 
неологизмимите  във  фразеологията,  които  са  обект  на  изследване  от  страна  на  Диана 
Благоева (Благоева 2013), са разглеждани като прояви на тенденцията към  демократизация в 
българската неология.

Следователно преподаването на фразеологизмите следва да се насочи именно към неологиз-
мите сред тях, още повече, че те особено динамично се използват в разговорната реч или в 
медийната, когато се цели стилът да се доближи до разговорния (колоквиализация). Създава-
нето на по-обективен набор от примери, които да бъдат използвани в обучението, може да 
стане чрез прилагането на корпусно търсене.

В Речника на новите думи в българския език (РНДБЕ 2010: 7) появата на нов смислов нюанс, 
на ново значение се нарича „семантично обновление“.  Прегледът на словника на речника 
позволява да се направи извод, че обозначените като неологизми сред фразеологизмите имат 
разговорна стилистична окраска и са оформени с оглед спецификата на българската културна 
среда. Сред тях се нареждат: вдигам/вдигна адреналина, бизнес ангел, мутренски барок, чер-
вен барон, удрям/ударя бингото, бунт на мравките, бели якички, във вакуум, преяждам/пре-
ям  с  власт,  влизам/вляза  в  час,  връх  на  айсберга,  гласувам  с  краката  си,  горещ  стол,  
давам/дам рамо, дръпвам/дръпна шалтера, една идея (обикновено в съчетание с наречие или  
прилагателно за означаване на малко по-висока степен на признак, означен от следващото  
прилагателно или наречие) данъчен оазис, избивам/избия рибата, извадя/изваждам на свет-
ло, извивам/извия ръцете,  на изкуствено дишане, медиен комфорт, напредвам/напредна с  
материала, опъвам/опъна чадър, успокоявам/ успокоя топката,  светлина в края на тунела,  
хвърлям/хвърля в шах, яхвам/яхна вълната (възползвам се от някаква ситуация за постигане-
то на определена цел).
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И така,  при  разработването  на  модел  за  преподаването  на  фразеологизмите  следва  да  се 
постави акцент върху неологизмите сред фразеологизмите, като се положат в контекст. Една 
възможност е при преподаването примерите да бъдат подбирани от обучителя от форуми, 
информационно-новинарски и развлекателни сайтове, тъй като именно там се проявяват най-
новите тенденции в речевите практики, и по-специално при фразеологизмите. По този начин 
могат да бъдат онагледени новите значения, които придобиват фразеологичните единици.

Кирякова-Динева описва някои модели при възникването на нови фразеологични единици, 
като използва понятието фразеологизация. Фразеологизацията е „навлизането на един нов, 
повече или по-малко фразеологизиран идиоматичен израз и неговото съхраняване в речнико-
вия състав на един език, т.е. в неговия фразеологичен фонд“ (Кирякова-Динева 2008: 52). Ав-
торката извежда четири групи нови фразеологизми:

1. Неспецифични – мотивирани от гледна точка на морфологично-семантичното отно-
шение между компонентите им по отношение на времето на тяхното създаване като 
пиратски диск, имам шесто чувство, вкарвам си автогол

2. Фигуративни – фигуративно отношение на основата на метафорично-метонимично 
отношение на компонентите спрямо буквалната употреба на свободното словосъчета-
ние, което служи за поява новия фразеологизъм: с дълги пръсти съм, въздух под наля-
гане, чакам принца на белия кон, гледам през крив макарон

3. Елиптирани – елиминиране на част от словосъчетанието, компресиране на формата, 
като се развива нов смисъл:  напред съм (с материала),  дишам праха (от обувките на 
някого)

4. Модификацирани – при тях е налице разширяване или размяна с допълнителни ком-
поненти. Например:  едно към едно – едно към гьотере, мели ми устата–работи ми  
ченето, цепя косъма на две – цепя басма. 

Начините за поява на нови фразеологизми са подробно представени в статията на Стефка 
Георгиева (Георгиева 2011). Същественото тук е да се подчертае, че авторката обособява сфе-
рите и тематичните области, в които възникват неологизми сред фразеологизмите: бит (раз-
пределям баницата, спирам/врътвам кранчето, заиграва метлата, спускам чадър), театър 
(разизгравам спектакъл), кино (зад къдър), музика (играем на тънката струна на някого) 
цирк (пускам някого на арената), икономика (пера пари, финансова акула) военно дело, тех-
ника (изгоряха ми бушоните), математика (допирни точки), спорт (от един отбор сме, бия  
дузпата някому, вдигам летвата) (Георгиева 2011:165). 

За чужденците, изучаващи български език, ниво напреднали, представлява трудност да сле-
дят иновациите в речниковия състав, а оттам и функционирането на новите фразеологизми, 
независимо от високата им комуникативна компетентност.  Бумът на неологизмите намира 
ярко отражение в публицистиката и в медийния език, а също и в съвременната разговорната 
практика, наситена със субстандартните подсистеми (жаргони, социални говори, просторе-
чие) (Замбова 1999; Нещименко 2003).

Гливинская подчертава, че „от гледище на дидактиката фразеологията се явява най-трудно ус-
вояемата  област  от  езика,  включително  от  родния  език“  (Гливинская  2010:  379). 
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Следователно  изграждането  на  подходяща  методическа  стратегия  при  преподаването  на 
фразеологизмите  е  задача  с  определена  трудност.  Работата  с  текстове,  функциониращи в 
медийния  дискурс,  както  и  със  съвременната  българска  проза,  затруднява  изучаващите 
български език,  тъй като често пъти присъстващите там фразеологизми не  са отразени в 
учебните речници. Гливинская дава пример с фразеологичната единица  щракаме с пръсти, 
регистрирана  в  интервю,  публикувано  в  брой  на  вестник  „Труд“  от  2005  г.  Този 
фразеологизъм присъства в Българско–руския речник от 2003 г. само с основното си, пряко 
значение,  което  на  руски  се  предава  с  щелкать  с  пальцами,  но  липсва  указание  за 
фразеологичното значение и неговото обяснение. 

Гливинская запознава изучаващите българския език с произволно избран съвременен роман и 
установява, че „наситеността на текстовете с фразеологизми създава немалко трудности за 
чужденци, изучаващи езика“ (Гливинская 2010: 383). За някои от откритите в романа „Фалит“ 
на А. Томов фразеологизми в речника липсва информация. Сред тях са:  отваряй си очите;  
черно на бяло; ела, че ми трябваш; слаб като чироз.

С предимство следва да се представят на чужденците новопоявилите се фразеологизми в ези-
ка, както и да се отчитат промените, които могат да настъпят във фразеологичното значение 
на вече съществуващите фразеологични единици. З. Барболова  (Барболова 2008) говори за 
т.нар. традиционни фразеологизми – това са познати фразеологизми, които може да добият 
ново значение,  нов смислов нюанс.

Самите чуждестранни студенти споделят, че в речевите  актове на техните български колеги 
регулярно се чуват фразеологизми от типа:  вдигам адреналина,  хвърлям в шах, преяждам с  
власт, опъвам чадър над някого, влизам в час и др., които са с маркера „нови“ фразеологиз-
ми, но трудно разбираеми от не-носители на българския език.

За да проверим степента на разговорност на тези студенти и познанията им по отношение на 
разглеждания  тип  лексика,  предложихме  4  анкети,  предназначени  за  напреднали 
чуждестранни студенти и специализанти.

Анкета № 1
Тя се състои от две задачи и е попълнена от 18 напреднали чуждестранни студенти, които се 
разпределят с оглед на майчиния си език, както следва: унгарски (5.55 %) , корейски (5.55%), 
руски (55.55%), македонски (11.11%), сръбски (22.22%). 

Първата задача от анкетата има за цел да провери доколко студентите извличат информация 
за значението на фразеологизма от контекста на неговата употреба. Предложеният откъс е от 
форум в интернет:

А  когато  си  посредствен  политик,  яхнал  случайно  вълната  на  хорското 
недоволство, и непредлагащ на хората нищо друго освен "лесни" и популистки 
решения, да правиш скандали около себе си е едно от малкото неща, които ти 
държат висок рейтинга ...
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https://forum.xnetbg.net/index.php?topic=1389.msg21559#msg21559

Фразеологизмът яхвам вълната означава „възползвам се от някаква ситуация за постигане 
на определена цел“. От представените отговори с обясненията на студентите става видно, че 
респондентите с майчин език корейски и унгарски са се справили със задачата да извлекат 
значението на фразеологизма от контекста. Един от представителите на сръбската група също 
се е ориентирал в значението. Верните отговори съставляват 27.77 % от общия брой.  Към 
вярно изведените дефиниции, които студентите предлагат, може да се отнесат: ползва чужда 
енергия за постигане на своята цел; лична облага за чужда сметка; се използва чуждата 
енергия за постигане на лични интереси, възползвам се от ситуация за постигане на дадена  
цел.

Чужденците от руската група дават следните грешни дефиниции на фразеологизма:  лоши 
думи, отношение; казвам нещо лошо; започване на някакъв глобален процес нагърбвам се на-
чало на нещо голямо, недоволство 

Респондентите от македонската група дават следните грешни отговори: да дадеш вината на 
някой друг за това, което си правил ти; застанал начело на група недоволни хора, а от сръбс-
ката група – да превземеш вина за нещо; попаднал някъде.

Грешните отговори съставляват 72.22 %.

Може да се направи извод, че фразеологизмът  яхвам вълната е сравнително непознат, кон-
текстът в случая не може да помогне при определянето на смисъла му. 

Втората  задача от  анкетата  съдържа списък с  нови фразеологизми.  Студентите  трябва да 
обяснят значението на всеки един фразеологизъм, като го употребят в свое изречение. Трите 
нови фразеологизма са удрям бингото, светлина в края на тунела, обръщам палачинката.  
Те имат следните дефиниции, ексцерпирани от Речника на новите думи в българския език 
(РНДБЕ 2010):

удрям бингото 
постигам голям успех или печалба, изгода от нещо;

светлина в края на тунела 
надежда  за  благоприятно  развитие  на  нещо,  за  разрешаване  на  някакви  сериозни 
проблеми;

обръщам палачинката
променям коренно поведението си, действията си или отношението си към нещо, обикн. 
с користна цел.

Отговорите показват, че значенията на фразеологизмите светлина в края на тунела и удрям 
бингото са познати на всички анкетирани чужденци (100 %). Най-често при дефинирането 
на удрям бингото стоят думите „късмет“, „печалба“, а при светлина в края на тунела – „на-
дежда“, „добро след злото“. Ето списък с дефинициите, дадени от студентите:
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удрям бингото 
късмет; голям късмет; печеля; печеля нещо;получавам най-доброто; късмет, улучване  
на добра работа, пари;

светлина в края на тунела 
надежда,  възможност; надежда,  че  ще се  случи нещо хубаво;  нарежда се  хубаво;  
решение на определена задача; всичко, което сега ни е трудно, ще ни покаже колко е  
хубаво на края на трудния път; изведнъж проблемът намира решение; добро след зло;  
надежда, че след лошото идва добро; свършване на неуспех

Фразеологизмът  обръщам палачинката е разпознат от 66 % от анкетираните. Най-често се 
дефинира като промяна спрямо интересите, уловен е нюансът коренна промяна, защото някои 
студенти използват израза „на 180 градуса“.

обръщам палачинката 
които нямат свое мнение и правят каквото те искат; нещата се обръщат на 180 градуса; 
нещата се променят; бърза промяна на ситуация; всичко може да се обърне; минаване от 
една на  друга  страна според интереси;отмятам се от  първоначалните си намерения; 
променям се; променям нещо; сменям страната

За оптимизиране на знанията в областта на българската фразеологията може да се използват 
два пътя: да се търси функционално съотносителният фразеологизъм чрез превод на език-
посредник или значението да се предава  със  свободно словосъчетание-тълкуванe,  като се 
дава  пример  за  контекста  на  употреба.  Както  отбелязва  Хаджиева,  усвояването  на 
българските  фразеологични  единици  задължително  преминава  през  етапа  превод  на 
английски  език  или  друг  западен  език-посредник  (Хаджиева,  Манова 2017).  В  случая 
усвоените от всички чуждестранни студенти нови фразеологизми имат съответствия в езика 
посредник (английски):

удрям бингото – hit the jackpot (англ.)

светлина в края на тунела – light at the end of the tunel (англ.)

При обръщам палачинката няма такова съответствие, а изразът  turn the pancake over се из-
ползва буквално при приготвянето на палачинки, като няма допълнителни конотации. Веро-
ятно и затова при този фразеологизъм има повече грешки и е по-слабо познат.

На английски език също така присъства изразът catch the wave, който съответства на „яхвам 
вълната“.

Следователно има възможност грешките да бъдат намалени, като се търсят еквиваленти с 
най-фреквентно изполвания контактен език (английски).

Голяма част от анкетираните студенти сами строят контекст на употреба на фразеологизмите, 
като дават примери с изречения4:

удрям бингото

Той е удрял бингото с тази жена.

4  Запазен е автентичният правопис.

Елена Хаджиева, Рени Манова | „Влизам в час“, или за новите фразеологизми ... | 9



Когато си играем с приятелите някоя игра без зависимост каква е всеки път аз ударям 
бингото.
Ударих бингото с тази инвестиция.

светлина в края на тунела

Никога не трябва да бързаме и да се жалим за това което ни се случва, но трябва да 
изчакаме до края, защото светлината е в края на тунела.
Винаги има светлина в края на тунела независимо колко лоша е ситуацията.
Ето е, Еврика, x=3.15. Сега ако ще стане този отговор за междино уравнение, значи 
се появява светлина в края на тунела, близо сме.
Не бъди такъв песимист, винаги има светлина в края на тунела.

обръщам палачинката

Той винаги беше за ЕС, то е обърнал палачинката и сега говори против него.
Всеки път когато някой ви прави се чувствате безполезни или ви дразни просто може 
да му кажете „ не се радвай толкова, защото и аз знам да обръщам палачинката“
От утре обръщам палачинката – започвам редовно да тренирам.

Анкета № 2 
Тя се състои от две задачи и е попълнена от 17 напреднали чуждестранни студенти, които се 
разпределят с оглед на майчиния си език, както следва: унгарски (5.88 %) , корейски (5.88%), 
руски (58.82%), македонски (29.41%). 

Първата задача от анкетата има за цел да провери доколко студентите извличат информация 
за значението на фразеологизма от контекста на неговата употреба. Предложеният откъс е от 
сайт в интернет:

Ресторантьор в Созопол  изби рибата, след като таксува клиент с по 20 лева  
за“резервиран  стол!“.  Читател  на  Флагман.бг  изпрати  уникална  касова  
бележка,  която показва докъде е достигнала изобретателността на родните  
ресторантьори.

https://www.flagman.bg/article/134800

Фразеологизмът  избивам рибата означава „изненадвам извънредно силно другите, като из-
вършвам или казвам нещо неочаквано или необичайно“

Студентите  дават следните грешни дефиниции:

• с майчин език македонски – големо влияние в туризъм ; да изненадаш някой с нещо 
неприятно;
• с майчин език корейски – налага някого да плати сметка двойно;
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• с майчин език унгарски – избухна голям скандал;
• с майчин език руски –правя нещо сложно; да направиш нещо тежко; голяма печалба; из-
биране на най-доброто; лъжливо събитие.

Двама чужденци от македонската група предлагат верни обяснения, като ги подкрепят с при-
мери5:

Днес любимия ми професор изби рибата, когато ни даде изненадващо контролно.  

да изненадаш некой в много неприятно отношение.

Четирима студенти с майчин език руски дават верен отговор:

Действие или събитие, което е изключително по характера си.

Шокираща ситуация; извънредно събитие; да направиш нещо неочаквано

Верните отговори, дадени от 6 студенти, съставляват  35.29%.

Изводът е, че фразеологизмът е по-скоро непознат.

Втората  задача от  анкетата  съдържа списък с  нови фразеологизми.  Студентите  трябва да 
обяснят значението на всеки един фразеологизъм, като го употребят в свое изречение. Трите 
нови фразеологични единици са извивам ръцете, вдигам адреналина, дръпвам шалтера. 

Те имат следните дефиниции, ексцерпирани от Речника на новите думи в българския език 
(РНДБЕ 2010):

извивам ръцете 
принуждавам  някого да приеме моите искания, условия, да постъпи според моята воля, 
без да му оставя никаква възможност за избор или съпротива;

вдигам адреналина
занимавам се с, върша нещо, от което изпадам в състояние на силна възбуда, вълнение, 
напрежение;

дръпвам шалтера 
1. спирам, прекратявам елекроснабдяването на нещо 2. спирам, прекратявам дейността 
или съществуването на нещо.

В дефинициите, дадени от студентите, присъстват ключови лексеми: насила, риск, напреже-
ние, възбуда,  спирам съществуването на нещо. Ето списък с дефинициите:

Извивам ръцете  
да се прави нещо, без да се иска;  карам някого да прави със сила; да направя нещо, кое-
то не искам заради друг; принуждавам някой насила да прави неща, които са против во-
лята му; принуждавам, лишавам от избор.

Грешни отговори  дават трима от анкетираните с майчин език руски: някаква лоша и неудоб-
на ситуация, лоша ситуация. Те съставляват 17.64 % . Фразеологизмът е разпознат от 82.35 

5  Запазен е автентичният правопис.
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% от анкетираните (14 души дават верни дефиниции). Този фразеологизъм има съответствие 
в основния контактен език – английски (twist someone’s arm).

Вдигам адреналина
правене на опасни неща; губи се реален живот; играя опасно; повишавам напрежението 
чрез рискови дейности; получавам много емоции, ядосвам се (грешка руснак); възбуж-
дам се, ставам напрегнат обаче в положителна посока; когато нещо прекалено много ми 
харесва (грешка македонец); да попадаш в някаква екстремна ситуация, нещо екстрем-
но; развълнувам се

88.23 % от анкетираните дават верен отговор, а 11.76% грешен. На английски език присъства 
съответствие  adrenaline rush.

Дръпвам шалтера 
приключиш съществуването на нещо;  Когато ти изключи водата или тока, защото не си 
платил сметката, спирам електричеството

88.23 % от анкетираните студенти са определили значение № 2 на фразеологизма  спирам, 
прекратявам дейността или съществуването на нещо, а 11.76 % (двама студенти от общо 
17 анкетирани) – значение 1, т.е. спиране на тока.

Студентите успяват да употребят фразеологизмите в свои изречения. Примери6:

извивам ръцете
Той извива ми ръцете да направя нещо, което не искам.

Извих ръцете на колегите си, като ги накарах да ми дават по 5 лева за записките ми  
за изпита.

Мъж извивал ръцете на жена си, принуждавайки я да не ходи на работа.

Продавач изви ръцете ми, иска луди пари за тези обувки.

вдигам адреналина 
Младежите играят опасно, за да си вдигат адреналина.

Всеки път когато отивам на концерти на любимите певеци от силната и хубавата  
музика ми се вдига адреналина.

Като си говорих с майката за последен път, вдигнах адреналина така че не можах да  
говоря с нея, трепереше ми цялото тяло от гняв.

Винаги когато гледаш хандбал вдигаш адреналина.

Когато аз скочих с парашута, вдигнала съм адреналина си.

Преди изпита по история адреналинът ми много беше се вдигнал.

дръпвам шалтера

Вече ми стигаше от шум и дръпнах шалтера на купона.
Когато е края на месеца напомням на родителите да платят сметките, защото ще 

6  Запазен е автентичният правопис.
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ни дръпнат шалтера.
Дръпнах шалтера със своя съквартирант, не се терпи вече тази мръсотия в стаята ни.
След успешната консултация с психолога той дръпна шалтера на алкохол.
Тази компания е дръпвала  си шалтера през 1984 г.
Дръпвам шалтера на този проект.

Анкета № 3
Тя се състои от две задачи и е попълнена от 13 напреднали чуждестранни студенти, които се 
разпределят с оглед на майчиния си език, както следва: унгарски (7.69 %) , корейски (7.69%), 
руски (69.23%), сръбски (15.38%). 

Първата задача от анкетата има за цел да провери доколко студентите извличат информация 
за значението на фразеологизма от контекста на неговата употреба. Предложеният откъс е от 
сайт в интернет:

Салма  Хайек  даде едно  рамо на  Хали  Бери.  Ще  ѝ  помага  в  битката  за  
попечителството на Нала. Хали Бери, която планира да се премести да живее  
във  Франция,  е  получила  подкрепата  на  своята  колежка  Салма  Хайек  за  
действията си. Проблемът е, че бащата на дъщерята на Хали – Габриел Обри е  
подал  декларация  в  съда,  с  която  се  противопоставя  на  преместването  на  
детето в Европа.

http://www.tialoto.bg/a/119-novini/23806-salma-haiek-dade-ramo-na-hali-beri/

Фразеологизмът давам рамо означава „подкрепям някого, нещо“

Той е разпознат от  100 % от анкетираните, които го обясняват като подкрепа, помага, помощ. 
Познатостта на фразеологизма може да се дължи на съответствието му в контактния език ан-
глийски give smb a hand.

Втората  задача от  анкетата  съдържа списък с  нови фразеологизми.  Студентите  трябва да 
обяснят значението на всеки един фразеологизъм, като го употребят в свое изречение. Трите 
нови фразеологични единици са хвърлям в шаш, преяждам с власт, връх на айсберга.

Те имат следните дефиниции, ексцерпирани от Речника на новите думи в българския език 
(РНДБЕ 2010):

хвърлям в шаш
силно изненадвам, смайвам;

преяждам с власт
за  партия,  политик-поемам  твърде  много  управленски  функции,  получавам  твърде 
много власт и обикн. използвам това за собствено облагодетелстване, за користни цели;
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връх на айберга
известната, видимата част от дадено явление, дейност, чиито най-съществени страни 
остават скрити, неизвестни за повечето хора.

Фразеологизмът хвърлям в шаш е разпознат от 100 % от анкетираните. Дефинициите, дадени 
от студентите, са:  изненада; неочакваност; създавам за някого несигурно положение; изне-
надвам.

Фразеологизмът  преяждам  с  власт  също  е  разпознат  от  100  %  от  анкетираните. 
Дефинициите, дадени от студентите, са: получавам нещо повече; упражнявам повече власт;  
злоупотребявам; минавам границата; имам прекалено голямо участие в органите на дър-
жавно управление 

Фразеологизмът  връх на айберга  е разпознат от  53.84% (7 анкетирани лица ) Дефинициите, 
дадени от студентите, са:  знае конкретно за нещо повече в бъдеще; видима част на нещо;  
надвишава; изключително, пик на нещо; само част от реално положение. 

Примерите, дадени за употреба в контекст, са следните7:

хвърлям в шаш

Хвърлях го в шаш когато му казах, че се премествам във Франция.
Аз хвърлям в шаш колегите си.
Нови резултати, получени от изследванията, хвърлиха в шаш учените, променяйки 
цялата научна картина.
Това, което мама ми каза, ме хвърли в шаш.
Неопределен изпит хвърли в шаш студенти.

преяждам с власт  

Той е преял с власт когато изкупувал всичките фирми в града.
Този министър както винаги показва, че преял с власт.
През нашето време политици, за съжаление, преяждат с власт, ползвайки със своето 
положение.
Олигарси все повече преяждат с власт.

връх на айберга  

Изгубих портфейла си, но това е само върхът на айсберга, защото всичките ми пари и  
документи бяха в него.
Неговото постижение е върха на айсберга в плуването.
Този доклад бе само върхът на айсберга.
Научихме няколко фразеологизма, но нашият преподавател каза, че това е само 
върхът на айсберга.
Първи стачки само връх на айсберга.

7  Запазен е автентичният правопис
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Грешките, допускани в примерите, са свързани с членуването. Например: Първи стачки само 
връх  на  айсберга вм.  Първите стачки...;  Олигарси  все  повече  преяждат  с  власт  вм.  
Олигарсите... 

Анкета № 4
Тя се състои от две задачи и е попълнена от 12 напреднали чуждестранни студенти, които се 
разпределят с оглед на майчиния си език, както следва: унгарски (8.33 %) , корейски (8.33%), 
руски (75%), македонски (8.33%). 

Първата задача от анкетата има за цел да провери доколко студентите извличат информация 
за значението на фразеологизма от контекста на неговата употреба. Предложеният откъс е от 
форум в интернет:

Пучдемон успокои топката и поиска преговори 

Предлагам да отложим с  няколко седмици гласуването за  независимост и да  
започнем диалог, обяви лидерът на Каталуния Карлес Пучдемон в речта, която  
цяла Европа чакаше.

http://www.standartnews.com/svyat-europe/
puchdemon_uspokoi_topkata_i_poiska_pregovori_-363418.html

Фразеологизмът успокои топката означава „внасям спокойствие някъде, прекратявам някак-
ви нервни, разгорещени или много активни изяви и действия“. 91.66%  от студентите дават 
верни отговори, а 8.33% – грешни.

Дефинициите, предложени  от студентите, на фразеологизма успокои топката, са:

няма смисъл да се ядосвам, тревожа, нервирам; забавям, успокоявам нещата; овладя-
вам положението, обуздаване на положението; контролирам  (грешна дефиниция)       

Втората  задача от  анкетата  съдържа списък с  нови фразеологизми.  Студентите  трябва да 
обяснят значението на всеки един фразеологизъм, като го употребят в свое изречение. Трите 
нови фразеологични единици са влизам в час, напредвам с материала, опъвам чадър над  
някого. Те имат следните дефиниции, ексцерпирани от Речника на новите думи в българския 
език (РНДБЕ 2010):

влизам в час 
започвам да схващам същността на нещо, да оценявам правилно ситуацията, в която се 
намирам, и благодарение на това да действам, постъпвам правилно, адекватно;

напредвам с материала 
развивам  се,  постигам  успехи,  като  обикновено  изпреварвам  останалите  в  някакво 
отношение, в някаква област, дейност, занимание;

Елена Хаджиева, Рени Манова | „Влизам в час“, или за новите фразеологизми ... | 15

http://www.standartnews.com/svyat-europe/puchdemon_uspokoi_topkata_i_poiska_pregovori_-363418.html
http://www.standartnews.com/svyat-europe/puchdemon_uspokoi_topkata_i_poiska_pregovori_-363418.html


опъвам чадър над някого 
за високопоставено лице, институция и др. – осигурявам някаква (политическа, правна 
или др.) защита, закрила, покровителство спрямо някого или нещо.

Фразеологизмът влизам в час е разпознат от 100 % от анкетираните. Дадените дефиниции са: 
започва  да  разбира  какво  е  проблем;  разбирам нещо,  приобщавам се  към изискванията;  
адаптирам се; на правилното място съм;в течение съм; приобщавам се към изискванията;  
схващам.   

Фразеологизмът напредвам с материала  е разпознат от 91 %, а 8.33 %  са грешните отгово-
ри (фразеологизмът не е разпознат от един студент с майчин език македонски). Дадените де-
финиции са:  знае всичко това повече от своите връстници; правя успехи; преуспявам, бързо  
се уча; знам повече от необходимото.

Фразеологизмът опъвам чадър над някого   е разпознат от 100% от анкетираните. Дадените 
дефиниции:  пази някого от наказание (политическо действие); закрилям някого; защита-
вам.

Примерите, дадени за употреба в контекст, са следните8:

влизам в час  

Той не разбираше за какво говоря, но най-после влезе в час.
Той само преди седмица почнал да работи в тази фирма, обаче бързо влезе в час и вече 
започнал общия проект с негови колеги.
Характера на това момиче е такъв, че тя може да влезе в час за която и да е 
ситуация
Кога съм дошла в СУ бързо влизах в час.
Успях бързо да вляза в час със случващото се в университета.

напредвам с материала  

Не ми беше интересна темата, защото бях напреднал с материала.
Аз напредвам с материал и вече почвам да уча следващата тема.
През своите студентски години моята майка винаги напредвала с материала, защото 
ѝ беше много интересно.
Пламена знае много за история на България и затова напредва с материала.
Напредвам с материала по български език.

опъвам чадър над някого   

Всички знаеше, че Иван е виновният, но Георги опъна чадър над него.
Един младеж опъва чадър над мен, когато се согласи да прекара ми вкъщи късно 
вечерта.
Когато някой обижда моята сестра, аз винаги опъвам чадър над нея.
Миналата седмица приятелят ми беше заплашван и аз опънах чадър над него.

8  Запазен е автентичният правопис

16| Littera et Lingua 2017, 14, 1



В примерите за  опъвам чадър над някого липсва политическият нюанс на значението, но е 
изведено значението ‘закрилям, покровителствам’.

Като обобщение може да се каже, че научаването на новите фразеологизми, за които е присъ-
ща разговорна стилистична окраска и  експресивна оцветеност, би позволило на студентите 
да се включват активно в разнообразни ситуации на общуване. Е. Хаджиева отбелязва, че 
„един от приоритетите на съвременно обучение по чужд език е изграждането на умения у 
обучаваните да търсят дадена „специфична“ информация в чуждия език, да я откриват и ин-
терпретират“ (Хаджиева 2015: 100).  В този смисъл новите фразеологизми  се явяват най-цен-
ният резервоар на езикова и културна информация, тъй като присъстват в динамичните кому-
никативни практики.
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