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Казуси:

Строго научна 
терминология:

1. Метафора – 
пренос?

2. Фрейм: фрейм 
или рамка?

3. Дискурс: 
дискурс или реч?

4. Икономикс ≠ 
Политическа 
икономия

Научна 
терминология с 

обществен 
отзвук:

1. PR (Public 
Relations)

2. Gender



  

Случаят с gender

Webster’s:



  

Случаят с gender

Oxford:



  

Какво казва Румен Бостанджиев?

В английския език съществуват две 
думи за пол – sex и gender, което 
е наложило под sex  да се 
разбират главно биологичните 
аспекти на пола, а под gender – 
предимно социалните. Независимо 
от това, gender  се използва и 
като понятие в граматиката, 
аналогично на общоприетото у 
нас понятие „род” /мъжки или 
женски род/. 



  

Владимир Буковски за gender:
Но това не спря тези жени, а напротив – още повече 
ги увлече да си мислят, че нашето поведение към 
тях като към жени, този стереотип, ги прави такива, 
каквито са, а именно – жертви на всичко мъжко. 
Тази концепция, възникнала в недрата на 
университета в Бъркли, потресаващо бързо се 
разпространи по цял свят. Приятелите ми от 
Станфордската лаборатория можеха и да се смеят 
през 1984 година, но буквално след 10 години 
тази безумна концепция, която няма никакво 
основание, стана доминираща в цял свят. Във 
всички университети бяха открити отдели за 
джендър изследвания. Според мен 
междуполовите отношения съществуват от 
милиони години и нищо ново не се случва там, 
но тези псевдонауки се разплодиха ужасно 
много и започнаха да изследват нашите мъжки 
грехове – ние не гледаме както трябва жените, 
не се държим добре с тях и т.н. 



  

Lavender Linguistics
    The Lavender Languages and Linguistics Conference 

examines language use in lesbian, gay, bisexual, 
transgender, and/or queer life. Linguistic inquiry is 
broadly defined here, to include studies of: pronunciation, 
vocabulary and meaning, conversational structures and 
styles, life stories and other narratives, fiction, and 
poetry, the “language” of scientific and historic documents 
and print media, meanings encoded in spatial practices, 
sign language, non-verbal communication, and 
communication through photography, cinema and other 
visual arts. While presentations usually focus on local 
linguistic practices, they do not neglect the global spread 
of North Atlantic "gayspeak" and the growing tensions 
between (homo)sexuality and citizenship worldwide, and 
they acknowledge the need to position site-specific 
practices within broader contexts of social, cultural and 
linguistic theory.. 



  

Предложения за превод
1. Джендър
2. Родов пол
3. Род(овост)
4. Пол(овост) – М. Издимирски и Stalik
5. Психичен пол
6. Социален пол
7. Културен пол
8. Смислово конституиран биологичен 

пол (Д. Гинев)
9. Личностен пол (обединяващ в себе си 

психичния, социалния и културния 
пол): мое предложение


