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Introduction

In this dissertation, the subject of research is the semantics of the reflexive forms of verb
structures in Bulgarian and their semantic equivalents in French and in Hungarian. The
study is in the field of computational linguistics and language technologies and is related
to the application of an object-oriented approach to the representation of the linguistic
units. The aim of the research work is the construction of formal semantic descriptions of
the verb units as a component of an overall infrastructure for the representation of verb
semantics in a multilingual setting.

The above formulated goal is achieved by fulfilling the following tasks:

1. Definition of classes of Bulgarian verbs as the source units in the comparison with
French and Hungarian verbs.

2. Definition of packages of modeling elements necessary for the conceptual level de-
scription of the selected language objects.

3. Extension of the underlying model with new modeling elements necessary for the
semantic description of the particular language data.

4. Systematization of the language data and construction of the diagrammatic semantic
descriptors.

The semantic models of the language units conform to the theory and formalism of the
Unified Eventity Representation (UER)) (Schalley 2004). The UER approach to verb
semantics is a cognitive one, that is, the meaning of verbs is closely related to

”
concepts of

events and similar entities in the mind“ (Schalley 2004, p.1). UER is a graphical formalism
representing in diagrams the conceptual structure of events, which consists of: 1) static
modeling elements, characterising the event participants and the association relations
among them; 2) dynamic modeling elements describing the participants’ behaviour and
their interaction with one another. The UER modeling apparatus is an application,
adaptation and extension of the Unified Modeling Language (UML) - an international
standard for graphical representation, modeling and design of object-oriented systems in
the field of computer science (OMG 2001; Fowler 2004). The product of the research work
is SemInVeSt (Semantically Interpreted Verb-centered Structures) - a knowledge base of
the semantics of verbs in Bulgarian and their equivalents in French and in Hungarian.
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1 Methodology

The cognitive aspect of the linguistic analysis is determined by general guiding principles
relating perception, thinking and language, that is, relating conceptual structures to the
meanings and forms of the language units. In fact cognitive linguistics comprises a wide
spectrum of research activities and can be more appropriately defined as an “initiative” or
“movement” (i.e., “the cognitive enterprise”), rather than a uniform, strict theory (Evans
et al. 2008). The general theoretical principles are based on the assumption that language
reflects “patterns of thought”, that is why the studying of language is connected to the
exploration of “patterns of conceptualization” (Evans and Green 2006). Language en-
codes and transmits thoughts via symbols - language units, which can be parts of a word
(morphemes), words, or combinations of words (phrases). Symbols consist of a form and
an associated with it meaning (form-meaning pairing), that is, they are symbolic assem-
blies. Meaning, as a component of the symbolic assembly, is related to mental images,
concepts. Concepts are evoked by percepts, which are the result of man’s interaction
with the surrounding world - they represent man’s susceptibility to the properties of the
objects in reality (Lakoff 1987). Percepts generate mental images - the recreated reality
in the human mind.

Cognitive grammar does not make a strict division among the different levels of linguis-
tic representation, that is, the lexical, syntactic, semantic or pragmatic level. Without
rejecting completely the traditional distinction of the linguistic levels, cognitive grammar
regards the lexical and the grammatical elements as forming “a continuum of symbolic
structures”. That is, the grammar of a given language is a loosely defined inventory
of linguistic units - entities with different phonological structure and associated with it
semantic structure.

The semantic descriptions are linked to morphosyntactic knowledge about the verb lex-
emes. One of the sources of morphosyntactic information about the reflexive forms of
verbs in Bulgarian is the Large Lexical Database of Bulgarian (Paskaleva et al. 1993;
Paskaleva 2007) and especially my work on the features, characterizing the verb lexemes
in a paradigmatic aspect (Slavcheva 2003a). The semantic descriptors in SemInVeSt are
based on the semantic analysis of verb lexemes in a subset of the Large Lexical Database,
that is, the Short Electronic Grammatical Lexicon of Bulgarian (Paskaleva 2003). The
lexicon contains 10216 lexemes and is constructed on the basis of word frequency lists
extracted from text corpora (5 million words). The Bulgarian verbs in SemInVeSt are ex-
cerpted from the 2465 verbs in the Short Lexicon and complemented with some verbs from
the Large Lexical Database. At present SemInVeSt contains the semantic descriptors of
330 verb units in Bulgarian and their equivalents in French and in Hungarian.

Another source of linguistic knowledge about the reflexive verbs in Bulgarian is related to
my work on the development and application of grammars for partial syntactic automatic
analysis. The grammars are used for marking text chunks, which represent the so called
verb complex in a syntagmatic aspect, that is a string of auxiliary verbs, pronominal
clitics, particles and a full-fledged verb (Simov et al. 2002; Slavcheva 2002, 2003b,c).

The modeling of the verb semantics in a multilingual setting relates also to underlying
principles of Functional Grammar and its functional-semantic categories. The work de-
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Fig. 1: Template eventity frame of a transitive verb

scribed here is particularly based on the theory of Functional Grammar developed by
the Sankt-Petersburg linguistic circle. The theory has been applied in typological and
contrastive studies of a multitude of languages (Bondarko 1991, 2005). The present clas-
sification of verbs is also compared to other contrastive and typological studies within
the framework of Functional Grammar like (Boteva 2000; Penchev 2007; Guentchéva and
Rivière 2007).

As pointed out above, the UER theory and formalism is applied for building the seman-
tic descriptors of the verb units. The UER uses diagrams to represent the conceptual
structure of events. The diagrams are combinations of graphical elements and linear text
constructions. Figure 1 (a generic diagram of the meaning of a transitive verb) illustrates
the UER descriptive devices.

The central concept of eventity is represented by an eventity frame, whose graphical
notation is an octagon containing the rest of the graphical elements denoting the eventity
components. The eventity frame consists of a dynamic core and a static periphery.
The dynamic core depicts the dynamic aspect of the conceptual structure of the eventity
and is graphically notated by a dashed-outline rectangle with rounded corners. The static
periphery describes the participants, their properties and relations. The participants are
represented by participant classes. In Figure 1 the two rectangles in the upper part of
the octagon denote the prominent participants, whose participant roles are specified
as Agent and Patient, and whose participant types are Individual and Ineventity

Semantic Descriptors of the Reflexive Forms of Verb Structures in Contemporary Bulgarian, French and Hungarian 7
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respectively. The participant types refer to ontological categories (Schalley 2004).
In the lower rectangle of the Agent compartment the eligible participant is specified as
animate - that is the value of the attribute named ani which is of the data type
Animacy. The participate associations (relating the participant classes to the
dynamic core, notated by a dashed line) are specified via stereotypes (<<do>> and
<<undergo>>) as the two prototypical semantic roles (i.e., macroroles, role archetypes)
proto-agent (actor) and proto-patient (undergoer).

The dynamic core (the dashed-outline rectangle with rounded corners) is divided into
swimlanes via a solid vertical line. Within the swimlanes, state-machines depict
the participants’ behaviour. In Figure 1 the left swimlane belongs to the participant
denoted by the x variable, and his state-machine is interpreted as follows. At some
point in time the Agent, being in an unspecified active simple state (ASS), sends a
cause-signal, notated by the solid arrow crossing the borderline and entering the right
swimlane belonging to the participant denoted by the y variable. The cause-signal
triggers a state transition of the Patient participant from a totally unspecified source
state to a parameterized target state, which in this case is generalized as being a
passive simple state (PSS). The dashed-outline rectangle in the upper right corner
of the octagon indicates that the eventity frame is a template, that is, it has a
parameter to be bound.

2 Language objects described

In Bulgarian the language units described are character strings, which are a combination
of a full-fledged verb form and a reflexive clitic се or си. Verb structures, containing the
full-form of the reflexive personal pronoun себе си, are also described. Себе си is
an unambiguous marker of prototypical, inherent reflexive meaning. Verb structures that
contain the dative full-form pronoun на себе си are also considered.

The French verb units, studied here, are a combination of a full-fledged verb form and a
dependent personal pronoun (fr. pronom conjoint), which only in third person singular or
plural is reflexive: se. The rest of its forms coincide with those of the personal pronouns
and alter in person and number: me, te, nous, vous (Je me promène (I am taking a walk),
Tu te promènes (You are taking a walk), Elle se promène (She is taking a walk), Nous
nous promenons (We are taking a walk), Vous vous promenez (You are taking a walk),
Elles se promènent (They are taking a walk)).

The subject of analysis in Hungarian are verb units, which contain a reflexive suffix from
the following set: -ód(ik), -őd(ik); -kod(ik), -ked(ik), -köd(ik); -kód(ik), -kőd(ik); -koz(ik),
-kez(ik), -köz(ik); -kóz(ik), -kőz(ik); -óz(ik), -őz(ik); -ódz(ik), -ődz(ik); -oz(ik), -ez(ik),
-öz(ik); -edz(ik); -ul, -ül. Some other suffixes can also add a reflexive connotation to the
meaning of the verbs they attach to: the deverbal -ad, -ed and the denominal -z, -l, -ll.
In Hungarian reflexive verb structures are also formed with the reflexive pronoun maga,
which alters in person and number: magam - 1 p. sg., magad - 2 p. sg., maga - 3 p. sg.,
magunk - 1 p. pl., magatok - 2 p. pl., maguk - 3 p. pl.

The issue of reflexive verb structures is significant due to the opposition with non-
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reflexives. The correlation between reflexive and non-reflexive verb forms is the first
classificational parameter. The existence or non-existence of a non-reflexive correlative of
a given reflexive verb determines its further analysis and class membership. The values
of the correlation parameter are: 1) correlative(+) for reflexive verb units, which have
non-reflexive counterparts (for instance, bg. абонирам (subscribe s.o.) / абонирам
се (subscribe o.s.), вдъхновявам (inspire s.o.) / вдъхновявам се (be / get inspired);
fr. abaisser (let down, drop) / s’abaisser (descend, go down), libérer (free, liberate) / se
libérer (free, liberate o.s.); hu. bezár (close, shut (trans.)) / bezárkózik (close (intrans.),
be shut), visszahúz (withdraw (trans.), take back) / visszahúzódik (withdraw (intrans.),
retreat)); 2) correlative(-) for reflexive verb units, which do not have non-reflexive counter-
parts (for instance, bg. старая се (endeavour), страхувам се (be afraid), усмихвам се
(smile); fr. s’efforcer (endeavour), s’agenouiller (kneel), se moquer (mock); hu. bánkódik
(grieve), ḱınlódik (suffer)).

The verb units classified as correlative(+) are numerous and are subdivided into the follow-
ing classes: inherent reflexive, reciprocal, motive, deaccusative, absolutive, anticausative
and passive.

3 Conceptual structures and modeling elements

A detailed description of the relevant for the current investigation UER modeling elements
is provided in an Appendix to the dissertation. In Chapter 3 the fundamental concepts
are represented, as well as the new modeling elements, which I define as an extension to
the UER model. The introduction of new elements is necessary for the construction of
the semantic descriptors related to the selected language data.

Eventity

According to the cognitive approach, the semantic representation of a given verb equals to
the representation of the concept of the eventity, which the verb encodes. The eventity is
a conceptual unit in the human cognition “that includes within its boundary a continuous
correlation between at least some portion of its identifying qualitative domain and some
portion of the so-conceived temporal continuum - that is, of the progression of time. Such a
correlation may rest on a primitive phenomenological experience that can be characterized
as dynamism - a fundamental property or principle of activeness in the world” (Talmy
2000, p.215). The model of the conceptual unit of eventity is the eventity frame.

Participant roles

One of the specifications of the participant class is the participant role, which is
interpreted as a reference to a semantic role fulfilled by instances of the participant
class within the eventity. Although the participant role is used in the familiar to
the linguists sense, it has its peculiarities within the UER formalism and in the structure
of the semantic descriptors. The participant roles are relate to role classes, which
determine the prototypical semantic roles. The role class differs from the “normal”
classes because it is an attribute cluster, which determines a concept of a role, not
a set of possible objects - instances of the class. In this sense the role classes de-

Semantic Descriptors of the Reflexive Forms of Verb Structures in Contemporary Bulgarian, French and Hungarian 9

Abstracts of Dissertations 1 (2012) 3–20



note conceptual configurations consisting of relational semantic features, that is, features
characterizing the relation between the participants and the dynamic core of the eventity.

The UER model suggests a set of participant roles, but it is not fixed – the user
can adapt and define roles depending on the concrete task. In order to construct the
SemInVeSt descriptors, I define a system of participant roles, which conform to the
UER principles, but are adjusted so as to satisfy the needs of the current semantic de-
scriptions. Using the UER model of role hierarchies, three abstract role classes and
their subclasses are defined. The first role class is predefined in the UER as Instigator
with subclasses Agent and Effector (Schalley 2004). By analogy with this hierarchy
I introduce the abstract role class Instigated, whose elements are Patient and Theme.
The abstract role Instigated generalizes the role of a participant who is acted upon in
some way, no matter whether as a result he undergoes a change of his state or merely is
localized or moved. I introduce a third role hierarchy - the abstract role class Medium
with subclasses Experiencer and Effected. Medium is a generalization of the role of
a participant who occupies a middle position between a prototypical Agent and a pro-
totypical Patient. Therefore in some eventities an Experiencer participant can fulfill
the macro-role of an Actor and in others – the macro-role of an Undergoer. In general,
the abstract role Medium and its elements Experiencer and Effected are part of the
descriptors of eventities perceived as “happening, triggered by themselves”.

Semantic relations between the participants

I use the predefined in UER constraint potentiallyReflexive for modeling verb units
with inherent reflexive meaning. The constraint means that there exist participant
objects that can be simultaneously instances of all (in practice of two) participant
classes, which are in the scope of the constraint, that is, one diagram is used to
describe the meaning of the reflexive, as well as the non-reflexive variant of a given verb.

In the reciprocal verb structure (e.g., измъчваме се ( един друг) (torture one another))
two prominent participants interact in such a way that each one of them, performing one
and the same action, affects the other participant, and, at the same time, is affected by
the other participant - the interaction is symmetrical. In order to depict this type of
interaction, I define a new constraint - Reciprocal. It means that the participant
objects are simultaneously instances of both participant classes of the eventity
frame.

Eventity types and packages of modeling elements

The reflexive verb structures are modeled by two main types of eventity frames: 1)
eventity frames with two participants; 2) eventity frames with one participant.
The interaction between the two participants or the behaviour of the single participant
determine the further subtyping of the eventities.

Figure 2 provides the taxonomy of the two-participant eventity type. In a two-participant
eventity, there are two types of interaction between the participants: 1) effect is an
interaction between two prominent participants, where the first participant makes an
impact on the second participant; 2) perception is an interaction between a prominent
participant and a non-prominent participant, where the first participant has, generally
speaking, some inner experience in connection with the second participant.

10 Milena Nikolova Slavcheva
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Figure 2: Eventity types of two-participant interaction
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The effect type is subdivided into two mutually excluded subtypes (indicated by the
disjoint constraint). The first subtype of effect is defined as follows: a given partic-
ipant makes an impact on another participant in such a way that the second participant
undergoes a change of his state. The impact, as well as the change of state, are taken
in a general sense: physical impact and triggered state transition (bg. изяждам, fr.
manger, hu. megesz (eat up); bg. изсушавам, fr. sécher, hu. kiszáŕıt (dry up)), in-
cluding movement, change of place (bg. поставям, fr. placer, hu. helyez (put, place);
bg. придвижвам, fr. faire avancer, hu. mozgat (move); bg. насочвам, fr. diriger, hu.
iránýıt (direct)); psychical impact and state transition (bg. убеждавам, fr. convaincre,
persuader, hu. meggyőz, rábeszél (convince, persuade); bg. информирам, fr. informer
qqn, hu. tájékoztat, informál (inform); bg. вдъхновявам, fr. inspirer, enthousiasmer,
enflammer, hu. fellelkeśıt (inspire)); abstract impact and change of state, related to dif-
ferent social activities (bg. абонирам , fr. abonner, hu. előfizet vkinek vmire (subscribe
s.o.); bg. приобщавам, fr. rallier, faire adhérer, hu. bevont (join, involve)).

The second subtype of the effect eventity type is defined as follows: a given participant
makes an impact on another participant in such a way that change of state of the second
participant is not conceptualized. What is conceptualized is the first participant’s pursuit
of keeping unchanged the state of the second participant. This type of effect is a new
one and extends the classification of conceptual structures proposed in (Schalley 2004). I
also add the corresponding modeling elements to the UER metamodel. In the metamodel
proposed in (Schalley 2004), a single signal is defined, that is, the cause-signal, which
obligatorily triggers a state transition of the second prominent participant. However,
the application of the UER modeling machinery to real-world language data shows that
a considerable number of eventities are conceptualized where the first participant acts in
such a way as to preserve, or just not change the state that the second participant is in (bg.
пазя, fr. garder, protéger, préserver, hu. őŕız (guard, protect, keep); bg. съхранявам, fr.
préserver, conserver, hu. megőŕız, tartóśıt (preserve, keep); bg. задържам, fr. retenir,
hu. marasztal, tartóztat, feltartóztat (retain, keep, hold); bg. държа, fr. tenir, hu. tart
(keep)). A conceptual structure of such a type necessitates the introduction of another
type of signal – the keep-signal.

In the interaction between two participants, defined as perception, the eventity concep-
tualizes as inner experience of the first participant related to the second participant, for
instance, a given participant perceives another participant (bg. виждам, fr. voir, hu.
lát (see); bg. чувам, fr. entendre, hu. hall (hear); bg. пипам, fr. toucher, tâter, hu.
érint, tapogat (touch, feel); bg. броя, fr. compter, hu. számlál, tekint (count, consider);
bg. наблюдавам, fr. observer, serveiller, hu. megfigyel (watch, observe); bg. меря,
fr. mesurer, hu. mér (measure)), or feels something towards another participant (bg.
обичам, fr. aimer, hu. szeret (love); bg. мразя, fr. häır, hu. gyűlöl (hate)), or expresses
attitude towards another participant (bg. обвинявам, fr. accuser, hu. vádol (accuse);
bg. доказвам, fr. prouver, hu. bizonýıt (prove); bg. коря, fr. blâmer, hu. hibáztat,
okol (blame)). In the conceptual structure of the perception type there is one prominent
participant – the perceiver, and one non-prominent participant – the perceived.

In the one-participant eventities, the participant is either in a given state or undergoes a
state transition and there are variants of the participant’s state-machine depending
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Figure 3: One-to-many relation between the data tables

on the presence or absence of a state transition, as well as on the types of source and
target states.

4 Semantically interpreted verb structures

Chapter 4 presents SemInVeSt as a knowledge base of the semantics of verb-centered
structures in Bulgarian, French and Hungarian. The working copy of the SemInVeSt
reflexive-verb-component is stored in a relational database. The data are represented
in two types of tables: parent and child ones. There are eight parent tables containing
Bulgarian verbs, which correspond to the eight verb classes defined in Chapter 2: inherent
reflexive, reciprocal, motive, absolutive, deaccusative, anticausative, passive, correlative(-).
Each parent table contains a field of a primary key, a field of the non-reflexive counterparts
of the reflexive Bulgarian verbs (with the exception of the correlative(-) verbs), a field of
the reflexive Bulgarian verbs and a field of identifiers of eventity frame template
diagrams, which provide the semantic description of the lexical objects in the database.

Each parent table is related to child tables, which contain the French or the Hungarian
equivalents of the Bulgarian verbs. The relationship among the data is one-to-many,
that is, to one Bulgarian verb there are one or more than one equivalents in French or
Hungarian. In case of more than one equivalent in French or in Hungarian, the additional
equivalents are given in separate tables. Figure 3 provides a schema of the database
structure. The left-hand rectangle corresponds to the parent tables, and the right-hand
rectangle designates the child tables. The first line in the rectangles indicates the table
type, and the rest of the lines denote the fields of the respective table.

Descriptors of verb units with inherent reflexive meaning

The inherent reflexives are modeled together with their non-reflexive correlatives using
the potentiallyReflexive constraint. Figures 4, 5 and 6 provide examples of even-
tity frame templates modeling the class of the inherent reflexive verbs. Examples of
inherent reflexive verbs are: bg. задължавам / задължавам се (себе си), fr. obliger
/ s’obliger, hu. kötelez / kötelezi magát ; bg. улеснявам / улеснявам се (себе си), fr.
aider / s’aider, hu. seǵıt / seǵıti magát ; bg. виждам / виждам се (себе си), fr. voir
/ se voir, hu. lát / látja magát ; bg. виня / виня се (себе си), fr. accuser / s’accuser,
hu. hibáztat / hibáztatja magát.
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Figure 4: A reflexive meaning with cause-signal

Figure 5: A reflexive meaning with keep-signal
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Figure 6: A reflexive meaning of perception

Description of verb structures with reciprocal meaning

The eventity frame templates of reciprocals are analogous to those of the inherent
reflexives. The differentiating element is the Reciprocal constraint, explained in Sec-
tion 3. Examples of this class of verb structures are: bg. измъчваме се (един друг), fr.
se torturer, hu. ḱınozzák egymást ; bg. държим се (един друг), fr. se tenir, hu. fogják
egymást ; bg. хвалим се (един друг), fr. se vanter, hu. dicsérik egymást ; bg. виждаме
се (един друг), fr. se voir, hu. látják egymást ; bg. мразим се (един друг), fr. se häır,
hu. gyűlölik egymást ; bg. обичаме се (един друг), fr. s’aimer, hu. ismerik egymást ;
bg. обвиняваме се (един друг), fr. s’accuser, hu. vádolják egymást ; bg. познаваме
се (един друг), fr. se connâıtre, hu. ismerik egymást.

Descriptors of motive verbs

The verb units classified as motives are described by eventity frames with one partic-
ipant in the Agent role, who moves or changes his location, for instance, bg. хвърлям
се, fr. se jeter, se lancer, hu. veti magát ; bg. дръпвам се, fr. se tirer, hu. elhúzódik ;
bg. издигам се, fr. s’élever, hu. felemelkedik.

Descriptors of deaccusative verb structures

There are a small number of deaccusative verb structures in Bulgarian. Their equivalents
in French are rarely deaccusative as well, for instance, bg. държа / държа се за, fr.
tenir / se tenir à; bg. срещам / срещам се с, fr. rencontrer / se rencontrer avec; bg.
отказвам / отказвам се от, fr. refuser / se refuser à. In Hungarian the deaccusative
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Figure 7: Descriptor of deaccusative verb structures

equivalents are even less in number, for instance, bg. опитвам / опитвам се, hu. próbál
/ próbálkozik ; bg. държа / държа се за, hu. fog / fogódzik. The extent to which the
meaning of the deaccusative verb deviates from that of its transitive counterpart differs
for each verb. What is common is the focus on the Agent performing the action. Figure
7 is an example of an eventity frame template describing deaccusative verbs.

Descriptors of absolutive verbs

The absolutive verbs are described by eventity frames with one participant, who, in
most of the cases, is an Agent, for instance, bg. блъскам се, fr. se pousser, se bousculer,
hu. lökdösődik, tolakodik ; bg. овладявам се, fr. se mâıtriser, se contenir, hu. uralkodik
magán; bg. упражнявам се, fr. s’exercer, hu. gyakorolja magát. In some cases the
eventity frame contains the abstract role class Instigator, which can be instantiated
either by the Agent or the Effector role, for instance, bg. вливам се, fr. se jeter,
hu. ömlik, beömlik ; bg. подготвям се, fr. se préparer, hu. készül, felkészül. The role
of Experiencer is also possible, for instance, bg. чувствам се, fr. se sentir, hu. érzi
magát. In most of the cases the participant is animate.

Descriptors of anticausative verbs

In general, the action denoted by the anticausative verbs is perceived as “happening,
triggered by itself”. The focus is on the single prominent participant, who can be either
animate or inanimate. Figure 8 provides an example of an eventity frame template
with the Experiencer participant role, typical for the anticausatives. Examples of
anticausative verbs are: bg. обиждам се, fr. s’offenser, hu. megsértődik ; bg. ядосвам
се, fr. se fâcher, se mettre en colère, hu. bosszankodik ; bg. вдъхновявам се, fr.
s’inspirer, hu. fellelkesedik ; bg. притеснявам се, fr. s’inquiéter, hu. nyugtalankodik,
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Figure 8: Descriptor of anticausative verbs

aggódik ; bg. събуждам се, fr. se réveiller, s’éveiller, hu. felébred ; bg. задушавам
се, fr. s’étouffer, hu. fulladozik, megfullad.

Descriptors of passive verb structures

The passive verb structures denote eventities, in which the accent is on what happens
with an inanimate prominent participant, for instance, bg. Книгите се продават на
улицата, fr. Les livres se vendent dans la rue; bg. Креслото се поставя пред
камината, fr. Le fauteuil se place devant la cheminée; bg. Подробност, която
едва се забелязва, fr. Un détail qui s’aperçoit à peine; bg. Понякога се наблюдава
такава реакция, fr. Cette réaction s’observe parfois. The abstract role class Instigated
with its elements Patient and Theme is typical for this type of eventity.

Descriptors of correlative(-) verb units

It is difficult to find a common semantic feature for the verbs in this class, usually called
reflexiva tantum. Synchronically, these verbs are considered arbitrary for each language,
for instance, bg. боя се, fr. craindre, avoir peur, hu. fél ; bg. гордея се, fr. s’enorgueillir
de, se glorifier de, hu. büszkélkedik ; bg. грижа се, fr. prendre soin de, soigner, hu.
gondoskodik ; bg. усмихвам се, fr. sourire, hu. mosolyog.

Contribution summary

The contribution of the dissertation can be summarized as follows.

1. An overall infrastructure is proposed for representing the semantics of linguistic
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objects in a multilingual setting. An innovative object-oriented approach is ap-
plied, offering new possibilities for building optimized models and suitable language
resources in the field of information technologies.

2. The morphosyntactic knowledge about verbs is systematized and appropriately for-
malized for use in the field of computational linguistics.

3. A comparative investigation is carried out of significant for natural language process-
ing types of verb units - reflexive verb structures in Bulgarian and their equivalents
in French and in Hungarian.

4. The UER formalism is extended with new modeling elements necessary for repre-
senting the semantics of the selected language data.

5. SemInVeSt, a multilingual knowledge base of verb semantics, is produced. Sem-
InVeSt is a dynamic system, whose components are built on a service basis, that is,
on a user demand and regarding the needs of a specific task.
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Увод

Обект на изследване в дисертационния труд е семантиката на се/си - глаголи в
българския език и техни семантични еквиваленти във френския и унгарския език.
Изследването е в областта на компютърната лингвистика и езиковите технологии и е
свързано с прилагането на обектно-ориентиран подход при представяне на езиковите
единици.
Целта на разработката е създаването на формализирани семантични описания на
глаголните единици като компонент от цялостна инфраструктура за представяне на
глаголната семантика в многоезиков план.
За постигане на така формулираната цел е необходимо да бъдат решени следните
конкретни задачи:

1. Дефиниране на класове глаголи в българския език, които са изходните единици
в съпоставката с глаголи във френския и унгарския език.

2. Дефиниране на пакети от моделиращи елементи, необходими за описание на
избраните езиковите обекти на концептуално равнище.

3. Разширяване на изходния модел с нови моделиращи елементи, необходими за
семантичното описание на езиковите данни от настоящата разработка.

4. Систематизиране на езиковите данни и построяване на диаграмите - семантич-
ни дескриптори.

Стремежът е да се построят формални модели, които са максимално лингвистично
мотивирани и аргументирани. Технологичната реалност, обаче, налага да се напра-
ви разумен компромис със строгата теория за езика. Трябва да се подчертае, че
компромисите са необходими най-вече при езикови категории и явления, които са
проблемни и остават неразрешени и в самата лингвистична теория. В настоящата
разработка е залегнало разбирането, че която и да е класификация е изкуст-
вено построение въз основа на преливащи се едно в друго лингвистични
явления. Такива построения са необходими за създаването на езикови модели и
езикови ресурси в компютърната лингвистика.
Основен проблем, с който се сблъскваме в лингвистичните изследвания, е употребата
на езика като средство за описание на самия език, или метаезика на езиковедски-
те изследвания. Тук в редица случаи е неизбежна условността в употребата на
лингвистичните термини. В заглавието на дисертационния труд е употребено ус-
ловно обобщаващо наименование рефлексивни по форма глаголни структури за да
се обозначат по сравнително удобен начин твърде разнородните по своята семантика
глаголни единици. Във формално-структурно отношение глаголните единици също
са разнородни в разглежданите езици и представляват символни низове, включващи
специфични елементи (клитики, морфеми, самостойни думи), които в едни случаи
се проявяват отчетливо като рефлексивни елементи, а в други случаи се отдалеча-
ват от рефлексивното значение. Ясно е, че само част от такива глаголни единици
са носители на същинско рефлексивно значение – вършителят на някакво действие
въздейства не върху друг обект, а върху самия себе си, или, в по-широк смисъл, из-
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вършва действие за себе си. Голяма част от така наречените рефлексивни по форма
глаголни структури изразяват широк спектър от нюансирани значения. Тези зна-
чения образуват континуум между полюса на прототипното рефлексивно значение
и противоположния му полюс на отсъстващо рефлексивно значение. Необходимо е
да се подчертае, също така, че терминът структура тук се употребява в неговото
най-общо значение – той назовава значими за настоящото многоезиково изследване
глаголни единици (разнородни по състав в различните езици), а не глаголни фрази,
които са обект на изследване в синтактични формални теории. Тъй като фокусът
на дисертационния труд е върху концептуалните структури, които намират израз в
различни езикови форми, в изложението е въведен и терминът композиция за обоз-
начаване на по-широките от една ортографична дума езикови цялости, с цел да се
избегне аналогията с формално дефинираните глаголни фрази (Verb Phrases (VPs))
в синтактичните теории.
Настоящото изследване е когнитивно ориентирано – основен обект на анализ е се-
мантичната концептуализация, което означава, че семантичните параметри се
приемат за доминиращи над морфосинтактичните. Тук възниква теоретич-
ният (дори философският) въпрос за това до каква степен е възможно да се абс-
трахираме от граматичната структура когато се стремим да построим когнитивно
мотивирани семантични дескриптори на езикови единици. Или въпросът е доколко
езикът като относително автономна система може да оказва обратно въздействие
върху когнитивните процеси. Настоящата разработка се основава на виждането, че
между мисленето, езика и света има тясно взаимодействие и многопосочно въздейс-
твие един върху друг.
На езиковите единици се съпоставят семантични модели, съобразени с теорията и
формализма на Единно представяне на събития (ЕПС) (Unified Eventity Rep-
resentation (UER)) (Schalley 2004). Подходът на ЕПС към глаголната семантика е
когнитивен – описват се събития (eventities), които, най-общо казано, представля-
ват протичащи във времето явления. ЕПС е графичен формализъм, който чрез
диаграми представя концептуалната структура на събитията, която е съвкупност
от 1) статични моделиращи елементи, характеризиращи участниците в събитието
и асоциативните релации между тях; 2)динамични моделиращи елементи, описващи
поведението на участниците и взаимодействието между тях чрез механизми на състо-
янията (state-machines). В диаграмите на ЕПС се използва комбинация от графични
елементи и линейни текстови конструкции. Апаратът за моделиране на лингвистич-
ното знание в ЕПС е приложение, адаптиране и разширение на Unified Modeling
Language (UML) (Единен език за моделиране) – международен стандарт за гра-
фично представяне, моделиране и дизайн на обектно-ориентирани системи в об-
ластта на информатиката (OMG 2001), (Фаулър 2004).
Продуктът от разработката е база от знания за семантиката на лексикални езикови
обекти – глаголи в българския език, на които са дадени семантични еквиваленти
във френския и в унгарския език. Базата от знания за семантиката на глаголите
се нарича Семинвест, което е съкращение от пълното наименование на езиковия
ресурс – Семантично интерпретирани вербални (глаголни) структури. Семинвест
се отличава съществено от традиционните речници по характера на съдържащите
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се в него езикови единици. Те представляват разнородни по състава си конструк-
ции от морфосинтактична гледна точка, които, обаче, се асоциират със семантични
цялости от концептуална гледна точка. Освен това Семинвест е динамична систе-
ма от структури – той се изгражда според предпочитания напоследък в областта
на информационните технологии принцип на услуги по заявка на потребител, т.е.
изграждане и предоставяне на компоненти съобразно конкретна задача, а не пре-
доставяне на готов продукт, проектиран с определена изчерпателност на езиковите
данни и лингвистично знание за тях.
Формализираното представяне на знания за семантиката на езиковите обекти има
дългогодишна традиция в България. Значителни са, например, постиженията в тази
област на Секцията за лингвистично моделиране (СЛМ), ИККТ - БАН, където в
редица проекти под ръководството на Галя Ангелова и Кирил Симов се разработват
семантични модели, семантични езикови ресурси и компютърни системи, базира-
ни на семантични знания (вж. напр. (Angelova 2000; Boytcheva and Angelova 2001;
Angelova 2005), (Simov 2006; Simov and Osenova 2008), както и информацията и бога-
тата библиография на сайта на СЛМ1 и на BulTreeBank2). В индустриалния сектор
може би най-успешната източноевропейска фирма в областта на информационните
технологии OntoText (под ръководството на Атанас Киряков) провежда изследвания
и разработва технологии със семантична насоченост (вж. напр. (Popov et al. 2003;
Kiryakov 2010, 2006), както и дългия списък на публикации на сайта на Ontotext3).

1. Цели, методи и изследователски подходи

В настоящата разработка се прилага теория и формализъм за описание на глагол-
ната семантика, чийто подход е когнитивен – значението на глаголите се разглежда
като неразривно свързано с концепти за събития и подобни мисловни единици. Ког-
нитивният аспект на лингвистичния анализ се изразява в наличието на общи ръко-
водни принципи, отнасящи се до връзката между възприятията, мисленето и езика –
между концептуалните структури, значенията и формите на езиковите единици. Об-
щите теоретични принципи се основават на схващането, че езикът отразява мисловни
структури (patterns of thought), затова изучаването на езика е свързано с изучаване-
то на концептуални структури (patterns of conceptualization) (Evans and Green 2006).
Езикът кодира (code) и предава (transmit) мисли чрез символи (symbols) – езикови
единици, които могат да бъдат части от думи (морфеми), думи, или комбинации от
думи (изрази). Символите се състоят от форма и асоциирано с нея значение (form-
meaning pairing), или те са символни комбинации (symbolic assemblies). Значението,
като съставна част на символната комбинация, е свързано с мисловни образи, пред-
стави, които се наричат понятия, или концепти (concepts). Концептите се пораждат
от възприятията, или от перцептите. Перцептите са резултат от взаимодействието на
човека със заобикалящия го свят, те представляват разбирането на човека за свойст-

1http://lml.bas.bg/
2http://www.bultreebank.org/
3http://www.ontotext.com/publications
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вата на обектите от действителността (Lakoff 1987). Перцептите сформират ментални
образи (mental images) – претворената от човешкото съзнание реалност.
Настоящата разработка върху глаголната семантика има своите опорни точки в мор-
фосинтактичното описание на глаголните лексеми. Един от източниците на структу-
рирано морфосинтактично знание за така наречените рефлексивни по форма глагол-
ни единици в българския език произлиза от участието ми в работата по създаването
на голяма лексикална база на българския език (Paskaleva et al. 1993), (Паскалева
2007) и по-специално върху признаците, характеризиращи глаголните лексеми в па-
радигматичен план (Slavcheva 2003a), (Славчева 2003). Изграждането на семантич-
ните дескриптори в настоящата разработка се основава на семантичния анализ на
глаголни лексеми от така наречения Кратък компютърен граматичен речник 4, съз-
даден в Секцията за лингвистично моделиране (СЛМ ), Институт по паралелна
обработка на информация (ИПОИ ) към БАН (Paskaleva 2003). Речникът съдържа 10
216 лексеми и е съставен въз основа на честотни списъци, извлечени чрез морфоло-
гичен анализ на текстови корпуси (с обем 5 милиона думи). Лексикалният състав на
Семинвест за българския език е извлечен от 2465 глагола от Краткия компютърен
граматичен речник и допълнен с глаголни лексеми от голямата база. Понастоящем
са представени 330 глаголни единици на български език и техните еквиваленти на
френски и унгарски език.
Друг източник на лингвистично знание за се/си - глаголите в българския език е
свързан с работата ми по създаване и прилагане на граматики за частичен синтак-
тичен автоматичен анализ, които маркират в текста сегменти, представляващи така
наречения глаголен комплекс в синтагматичен план – низ от спомагателни глаголи,
местоименни клитики, частици и пълнозначен глагол (Simov et al. 2002; Slavcheva
2002, 2003b,c).
В настоящата разработка моделирането на глаголната семантика в многоезиков план
се опира на основни принципи на функционалната граматика и на нейни функцио-
нално - семантични категории за да се дефинират релевантни класове глаголни еди-
ници в трите езика. Настоящата разработка се основава на разработваната от Петер-
бургската школа теория на функционалната граматика, приложена в типологични и
съпоставителни изследвания на множество езици (Бондарко 1991, 2005). Настояща-
та класификация на глаголните единици се основава също така на съпоставката на
глаголите във френския и българския език според принципите на функционалната
граматика, представена от С. Ботева (Ботева 2000), както и на типологичните изс-
ледвания на глаголни конструкции в българския и френския език от гледна точка на
функционалната граматика, представени съответно в (Penchev 2007) и (Guentchéva
and Rivière 2007).
Изборът на френски и унгарски като езици за съпоставка с български е обусловен
от следните фактори. Във френския и в българския език има сходство в проявле-
нията на изследваните глаголни единици, но има и разлики. А съпоставянето на
езици като френския и българския, които имат общ индоевропейски произход, но са
и достатъчно различни, наистина позволява да се направят много интересни и ценни

4Речникът е достъпен в Интернет: http://www.larflast.bas.bg/balric/index/index.htm
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наблюдения и изводи, до които не би довело проучването само на един език. Що
се отнася до избора на унгарския език, при сравняването на езици с малко допир-
ни точки, в случая един угро-фински и един индоевропейски език, на преден план
изпъкват глобалните, очевидните разлики, но така пъзелът на езиковото явление се
допълва с ценни елементи.
В настоящата разработка прилагам теорията и формализма Единно представяне на
събития (ЕПС) (Schalley 2004) с цел построяване на семантичните дескриптори на
глаголните единици. Апаратът за моделиране на лингвистичното знание в ЕПС е
приложение, адаптиране и разширение на Unified Modeling Language (UML) (Единен
език за моделиране). ЕПС е графичен формализъм, който чрез диаграми представя
концептуалната структура на събитията. В диаграмите се използва комбинация от
графични елементи и линейни текстови конструкции. Диаграмите в ЕПС са съста-
вени от свързани чрез пътеки (paths) възли (nodes). Основно се използват четири
вида графични конструкти: 1) икони (фигури с фиксиран размер, които не могат
да включват съдържателни изрази (линейни моделиращи елементи)); 2) двумерни
символи (фигури с варираща височина и ширина, които могат да съдържат други
моделиращи елементи); 3) символни низове (представят различни видове информа-
ция в езикова форма или логически запис); 4) пътеки (последователности от линии,
чиито краища са свързани или едно към друго, или към двумерен символ, или към
икона). На Фиг. 1 е представена една обобщена диаграма на значението на прехо-
ден глагол за да бъде илюстриран най-общо апаратът за описание на глаголната
семантика.
Основният концепт събитие е представен чрез събитийна рамка (eventity frame),
чиято графична нотация е осмоъгълник, съдържащ останалите графични елементи,
обозначаващи концептите - компоненти на събитието. Събитийната рамка е със-
тавена от динамично ядро (dynamic core) и статична периферия (static periphery).
Динамичното ядро описва графично динамичния аспект от концептуалната структу-
ра на събитието и се представя чрез очертан с пунктир правоъгълник със заоблени
краища. Статичният аспект на събитието е представен чрез графичните елементи,
разположени около динамичното ядро в събитийната рамка. Основни елементи
от статичната периферия са участниците в събитието, които в диаграмата са предс-
тавени от класове участници (participant classes) – на Фиг. 1 това са двата
правоъгълника, разположени в горната част на ограждащия осмоъгълник.
Динамичното ядро на е разделено на две части чрез плътна вертикална линия. Всяка
такава част е отделението, коридорът (swimlane), в който се съдържа описани-
ето на поведението (behaviour) на даден участник. Левият коридор на Фиг. 1 е
моделът на поведението на участника x, а десният – на участника y. Моделиращите
елементи, които пресичат плътната вертикална линия (границата на коридорите)
представят взаимодействието (interaction) между участниците. Участник x извършва
действие (action), представено чрез активно просто състояние (active simple
state), чиято нотация е фигура с прави горна и долна линия и изпъкнали дъги от
двете страни. Състоянията могат да имат имена, но в случая долната черта във
вътрешността на активното просто състояние означава, че то не е специфи-
цирано, т.е. не се знае точно какво действие извършва участникът x. Знае се, обаче,
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Фиг. 1. Транзитивна събитийна рамка - шаблон

че това действие причинява преход на състоянието (state transition) на участ-
ник y, изобразен в десния коридор. Причиняването на промяната в състоянието
на участник y се моделира от сигнал-причина (cause-signal), чиято нотация се
състои от два петоъгълника и свързваща стрелка, която пресича вертикалната ли-
ния - разделител на коридорите на участниците. От петоъгълника в коридора на
участник x се изпраща сигнал, който се приема от петоъгълника в коридора на
участник y. Промяната в състоянието на участник y се представя от преход, изоб-
разен в десния коридор на динамичното ядро. Преходът се състои от изходно и
крайно състояние, свързани със стрелка, която в разглеждания пример е разде-
лена поради получаването на сигнал- причина, пораждащ този преход. Крайното
състояние е пасивно просто състояние, чиято нотация е правоъгълник със
заоблени краища. В разглеждания пример крайното състояние е параметризиран
елемент с параметър А, което означава, че събитийната рамка на Фиг. 1 е шаб-
лон (template). Шаблонът е параметризиран моделиращ елемент, т.е. съдържа
един или повече параметри, на които трябва да бъдат дадени стойности. Нотацията
на шаблона е очертан с пунктир малък правоъгълник, който съдържа списък на
параметрите и техните типове. Правоъгълникът се разполага в горния десен ъгъл
на моделиращия елемент, който съдържа параметри, в разглеждания пример то-
ва е събитийната рамка. В правоъгълника е изписан изразът А:ППС – посочен
е параметърът А и неговият тип ППС (пасивно просто състояние). Изходното
състояние на прехода в десния коридор (плътна фигура) не е специфицирано
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нито съдържателно (чрез име на състоянието, например, Чист, Празен и т.н.), ни-
то структурно (чрез формата на фигурата, означаваща типа на състоянието като
активно, пасивно и т.н.).
Участниците в събитието са представени в статичната периферия на събитийната
рамка чрез класове участници (participant classes), изразени чрез линейни
моделиращи елементи, оградени в правоъгълници. Синтаксисът на линейния мо-
делиращ елемент е следният: [[представител на участници]] / роля на участник :
тип на участник. В примера на Фиг. 1 това са изразите [[x]] / Агенс : Индивид и
[[y]] / Пациенс : Несъбитие, оградени с правоъгълен контур. Представителят
на участниците е променлива (х и у на Фиг. 1), която обозначава потенциални
участници, които отговарят на ограниченията, посочени в класа участници. Ро-
лята на участник е израз, който дефинира семантична роля, например, Агенс,
Пациенс. Типът участник посочва онтологичната категория на участника, напри-
мер, Несъбитие, Индивид. Долното отделение на правоъгълника, обозначаващ даден
участник, е мястото на атрибутите, характеризиращи допълнително участника. На
Фиг. 1 атрибутът, характеризиращ участник х има име ani и е от тип (data type)
Одушевеност със стойност одушевен.
Класовете участници са свързани с динамичното ядро чрез релации на учас-
тие (participate associations), изразени графично чрез пунктирани линии между
правоъгълниците на класовете участници и динамичното ядро. В нашия пример
релациите на участие са специфицирани чрез стереотипите «действа» («do»)
и «търпи» («udergo»), които маркират макроролите (или проторолите) на главните
участници - съответно действащ (doer) и търпящ (undergoer).

2. Езикови обекти на изследване

Обект на изследване в българския език са символни низове, които са комбинация
от глаголна форма и клитика се или си. Описват се и глаголни единици с пълната
форма на възвратното лично местоимение себе си, което е еднозначен изразител на
прототипно, или същинско рефлексивно значение. Разглеждат се и глаголни едини-
ци, включващи дативното местоимение на себе си.
Глаголните единици във френския език, които са обект на изследване, представля-
ват комбинация от глаголна форма и несамостоятелно лично местоимение (pronom
conjoint), което само във формата си se за трето лице единствено и множествено
число е възвратно. Другите му форми съвпадат с тези на личните местоимения и се
изменят по лице и число: me, te, nous, vous: Je me promène (Аз се разхождам), Tu te
promènes (Ти се разхождаш), Elle se promène (Тя се разхожда), Nous nous promenons
(Ние се разхождаме), Vous vous promenez (Вие се разхождате), Elles se promènent (Те
се разхождат).
Обект на изследване в унгарския език са глаголи, които съдържат рефлексивен по
характер суфикс от следното множество: -ód(ik), -őd(ik); -kod(ik), -ked(ik), -köd(ik);
-kód(ik), -kőd(ik); -koz(ik), -kez(ik), -köz(ik); -kóz(ik), -kőz(ik); -óz(ik), -őz(ik); -ódz(ik),
-ődz(ik); -oz(ik), -ez(ik), -öz(ik); -edz(ik); -ul, -ül. Няколко други наставки също могат
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да придадат рефлексивна отсянка на образуваните с тях глаголи: девербалните -ad,
-ed и деноминалните -z, -l, -ll. Рефлексивни глаголни композиции в унгарския език се
образуват и с възвратното местоимение maga, което се мени по лице и число: magam
- 1 л., ед. ч., magad - 2 л., ед. ч., maga - 3 л., ед. ч., magunk - 1 л., мн. ч., magatok - 2
л., мн. ч., maguk - 3 л., мн. ч.
Езиковите обекти, които се изследват и описват в настоящата разработка, са осо-
бено трудно поддаващи се на класифициране. В дисертацията е предложена една
класификация, която разпределя езиковите единици от трите съпоставяни езика в
условно зададени групи, които служат за ориентири при изграждането на семантич-
ните дескриптори на глаголните единици. Тази класификация не е абсолютна, тя не
е и крайна цел на разработката.
Темата за класовете на рефлексивните глаголни единици придобива значение първо
поради наличието на опозицията рефлексивни и нерефлексивни форми на глаголи-
те. Критерий, спрямо който се подразделят така наречените рефлексивни по форма
глаголни единици, е съотносителността с нерефлексивни по форма глаголни еди-
ници. Съществуването или несъществуването на съотносителна нерефлексивна еди-
ница определя по-нататъшния анализ и класификация на рефлексивните по форма
глаголни единици. Стойностите на параметъра съотносителност са съответно коре-
лат(+) за рефлексивните по форма глаголни единици, които имат нерефлексивно по
форма съответствие (например, абонирам / абонирам се, вдъхновявам / вдъхновявам
се, дърпам / дърпам се; abaisser (спускам) / s’abaisser (спускам се), libérer (освобож-
давам) / se libérer (освобождавам се), installer (разполагам) / s’installer (разполагам
се); bezár (затварям) / bezárkózik (затварям се), visszahúz (оттеглям) / visszahúzódik
(оттеглям се), megkeseŕıt (вгорчавам) / megkeseredik (вгорчавам се, огорчавам се)), и
корелат(-) за тези, които нямат (например, старая се, страхувам се, усмихвам се;
s’efforcer (старая се), s’agenouiller (коленича), se moquer (подигравам се); bánkódik
(тъгувам), ḱınlódik (измъчвам се, страдам)).
Глаголните единици корелат(+) са многобройни и в трите езика и се подразделят в
следните класове: глаголни единици със същинско рефлексивно значение; глаголни
единици с реципрочно значение; глаголни единици, означаващи собствено движе-
ние; деакузативни глаголни единици; абсолютивни глаголни единици; антикаузатив-
ни глаголни единици; възвратен пасив.

3. Концептуални структури и моделиращи елементи

В Глава 3 са представени концептуалните структури, свързани с езиковите данни,
както и съответните им моделиращи елементи. Подробно описание на релевантните
за настоящата разработка моделиращи елементи в ЕПС е дадено в Приложение А
към дисертацията. В изложението на Глава 3 са представени фундаментални кон-
цепти на модела и новите моделиращи елементи, които дефинирам като разширение
на модела на ЕПС. Въвеждането на нови елементи е необходимо за построяването
на семантичните дескриптори на изследваните тук глаголни единици.
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3.1. Събитие

Според когнитивния подход семантичното представяне на даден глагол е равносилно
на представяне на концепцията за събитието, което глаголът кодира. Събитието е
концептуална единица в човешката когниция,

”
която включва в своите граници неп-

рекъсната корелация между поне някаква част от идентифициращата я качествена
сфера и някаква част от темпоралния континуум (според нашите представи), т.е. от
течението на времето. Тази корелация може да се основава на примитивна феномено-
логична представа, която да се определи като динамизъм – фундаментално свойство
или принцип на дейност в света“ (Talmy 2000, с.215). Моделът на концептуалната
единица събитие е събитийната рамка, която съдържа градивните елементи на
събитието.

3.2. Роли на участници

Една от спецификациите на класа участници е ролята на участници (par-
ticipant role), която се интерпретира като референция към семантична роля,
изпълнявана от екземпляри на класа участници в рамките на събитието. Макар
че ролята на участници се използва в семантичното описание в познатия линг-
вистичен смисъл, тя има специфични особености в системата на прилагания форма-
лизъм и в структурирането на дескрипторите. Ролите на участници като част от
спецификациите на класовете участници са свързани с ролеви класове, които
дефинират прототипни семантични роли. Изразът за роля е име на ролеви клас,
който се различава от

”
нормалните“ класове, тъй като представлява съвкупност

от атрибути (attribute clusters), които дефинират понятие за роля, а не множес-
тво от възможни обекти като екземпляри на класа. В определен смисъл ролеви-
те класове представляват макроси на съвкупности от прототипни атрибути, т.е.
имената на роли са удобни мнемонични названия на концептуални конфигурации.
Тези концептуални конфигурации се състоят от релационни семантични признаци
(relational semantic features), т.е. признаци, които характеризират релацията между
участниците и динамичното ядро на събитието.
Всеизвестно е, че в лингвистичната литература няма единство по въпроса за система-
та от семантични роли, като съществуват големи различия в становищата относно
броя и вида на семантичните роли. В ЕПС е дадена възможността за дефинира-
не на семантични роли, тъй като те, въпреки своята неустановеност, представляват
дълбоко вкоренено средство в лингвистичните описания. Също така специфични-
ят подход в ЕПС към семантичните роли ги превръща в подходящо допълнение на
моделите. Ролите на участници се дефинират като съвкупности от свойства. В
ЕПС се предлага набор от възможни роли на участници, но той не е фиксиран
– потребителят има възможността да дефинира и адаптира необходимите за конк-
ретното описание роли. Важна особеност на системата от семантични роли в ЕПС е
прилагането на подхода на Даути (Dowty 1991), според който типовете семантични
роли не са дискретни категории, а образуват континуум от концепти и всъщност се
наблюдава степенуване на членството на обектите към даден тип роля. Оттук се
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формулират и понятията за макророли (macroroles) – обобщени типове семантични
роли, които обхващат няколко по-специфични роли, разположени в близост една до
друга върху континуума от тематични релации на аргументите на даден предикат.
Обобщеният тип агенс се нарича действащ, а обобщеният тип пациенс се нарича
търпящ (undergoer).
За целите на настоящата разработка дефинирам система от роли на участници,
които са съобразени с принципите на ЕПС, но са резултат от моите собствени наблю-
дения и решения относно необходимите за моделите роли и техните значения. Като
се има предвид, че в ЕПС ролите на участници са съвкупности от релационни
признаци, които при това се разграничават от вътрешно-присъщите признаци на
участниците, може да се дефинира сравнително стройна система от ролеви класо-
ве. Използва се също така възможността за дефиниране на семантичните роли в
йерархии.
Един глобален лингвистичен поглед върху основните типове залогови отношения и
диатезни редувания в аргументната структура на глаголните предикати показва, че
се очертават три абстрактни ролеви класа. Първият ролеви клас е дефиниран във
формализма на ЕПС като Причинител с елементи Агенс и Ефектор. Аналогично на
тази йерархия въвеждам абстрактния ролеви клас Причинен с подкласове Пациенс и
Тема. Абстрактната роля Причинен е обобщение на ролята на участник, търпящ
някакво въздействие в събитието, независимо дали това е преход на състоянието му
или просто локализиране или преместване. Както абстрактният ролеви клас Причи-
нител, така и Причинен не може да има свои екземпляри, а трябва първо да получи
като стойност един от ролевите класове Пациенс или Тема. Третият абстрактен
ролеви клас е Медиум с подкласове Експериенцер и Повлиян. Въвеждам абстрак-
тната роля Медиум като обобщение на ролята на участник, който се намира в
средно положение между един активен деятел (прототипен агенс) и един пасивен
участник, търпящ въздействие (прототипен пациенс). Затова участник с ролята
Експериенцер в едни събития може да изпълнява макроролята Действащ, а в други
събития макроролята Търпящ. Най-общо казано, абстрактната роля Медиум и ней-
ните елементи Експериенцер и Повлиян са част от дескриптори на събития, които се
възприемат като случващи се от само себе си.

3.3. Семантични релации между участниците

Предварително зададеното в ЕПС ограничение потенциаленРефлексив използвам
при моделирането на глаголни единици със същинско рефлексивно значение. Огра-
ничението потенциаленРефлексив означава, че съществуват обекти-участници,
които могат да бъдат екземпляри едновременно на всички (на практика на два) кла-
сове участници, които се намират в обсега на ограничението, т.е. в рамките на
една и съща диаграма се моделират както рефлексивни, така и нерефлексивни вари-
анти на глагола. По този начин прилагам Ограничението потенциаленРефлексив
за създаване на генерализиран модел на преходни глаголи, които могат да участват
и в същински рефлексивни композиции, например, (Тя се мие, фр. Elle se lave, унг.
Ő mosakodik).

32 Милена Николова Славчева

Автореферати на дисертации 1 (2012) 21–62



В реципрочната композиция (например, измъчваме се (един друг), хвалим се (един
друг), държим се (един друг)) двама главни участници си взаимодействат така, че
извършвайки едно и също действие, всеки един от тях въздейства върху другия
участник и същевременно търпи въздействие от другия участник, т.е. взаимодейс-
твието е симетрично. За да изразя този тип взаимодействие между участниците,
дефинирам нов тип ограничение – ограничението Реципрочност. То се отнася
до класовете участници и означава, че всички обекти-участници, които са
екземпляри на единия клас участници са същевременно екземпляри и на другия
клас участници.

3.4. Типове събития и пакети от моделиращи елементи

В Глава 3 са разгледани типове взаимодействия между обекти, както и типове съби-
тия, свързани с поведението на един обект. Дефинирани са концепти на прототипни
събития и са конструирани съответните схеми в термините на ЕПС. В настоящата
разработка е разширена предложената от А. Шели теоретично обоснована класифи-
кация на събития (с акцент върху динамичната структура на събитията) с модели,
получени въз основа на прилагането на формализма на ЕПС върху множество от ре-
ални езикови данни, като се разглеждат варианти на събития с включени участници
и асоциативни релации между тях.
Поради многозначността на описваните глаголни единици в българския език и съ-
ответствията им във френски и унгарски език, се оформят множество концептуални
структури, представени чрез комбинации от моделиращи елементи на ЕПС. Изнесе-
ните на преден план субектно-обектни отношения се моделират от два основни типа
събитийни рамки – събитийна рамка с двама участници и събитийна рам-
ка с един участник. Характерът на взаимодействието между двама участници или
поведението на един участник предопределят наличието на различните типове съби-
тия. На Фиг. 2 е дадена таксономията на концептуалните структури и съответните
събитийни рамки, при които двама участници си взаимодействат.
На най-високо ниво на генерализация се очертават два типа взаимодействие между
двамата участници: въздействие на даден участник върху друг участник; възпри-
емане от даден участник на друг участник. Типът въздействие на един участник
върху друг участник се подразделя на два взаимно изключващи се подтипа, кое-
то е посочено от ограничението изключващ. Първият подтип въздействие е този,
при който даден участник въздейства върху друг участник така, че вторият учас-
тник претърпява промяна в състоянието си. Въздействието, както и промяната в
състоянието, се разглеждат в най-общ смисъл – физическо въздействие и промяна
(изяждам, изсушавам), в това число и преместване (поставям, придвижвам); пси-
хическо въздействие и промяна (убеждавам, информирам), абстрактно въздействие
и промяна, свързани с различни дейности в обществото (абонирам, приобщавам, ин-
тегрирам). При втория подтип въздействие на даден участник върху друг участник
не се концептуализира промяна в състоянието на участника, търпящ въздействие.
Това, което се концептуализира е стремежът на първия главен участник да запази
състоянието, в което се намира вторият участник. Този тип модел на събитие до-
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Фиг. 2. Типове събития с взаимодействие на двама участници
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бавям към класификацията на концептуалните структури, предложена от А. Шели,
като за целта въвеждам и съответни елементи в метамодела на ЕПС. В представе-
ния от А. Шели метамодел има дефиниран един единствен сигнал – това е сиг-
нал-причина, който задължително предизвиква преход в състоянието на втория
главен участник, като се предвиждат варианти, свързани с различни комбинации на
типове състояния, участващи в механизмите на състоянията, съответстващи
на участниците. Прилагането на моделиращия апарат върху реалните езикови дан-
ни показва, че се концептуализират значителен брой събития, в които са налице
двама главни участници, но първият участник се стреми така да въздейства върху
втория участник, че той да остане в състоянието, в което се намира, например,
пазя, съхранявам, задържам, държа книгите в горния шкаф. Такава концептуална
структура налага въвеждането на още един тип сигнал – сигнал-запазване. Прие-
мането на такъв сигнал от втория главен участник предизвиква запазване, оставане
в състоянието, в което се намира. При взаимодействието между двама участници
от типа възприемане от даден участник на друг участник, събитието представлява
вътрешно преживяване на единия участник, свързано с втория участник, например,
даден участник възприема друг участник (виждам, чувам, пипам, броя), или усе-
ща, чувства нещо спрямо друг участник (мразя, обичам), или изразява отношение,
оценка към друг участник (набеждам, виня, критикувам). В концептуалната струк-
тура на възприемането има един главен участник - това е възприемащият и един
неглавен участник - възприеманият.
Вторият основен тип събития са тези с един участник. Участникът се намира в
дадено състояние, а може да претърпи и преход от едно състояние в друго.
Класификацията на събитията с един участник зависи от наличието или отсъствието
на преход на състоянията, както и от възможните комбинации между изходни
и крайни състояния при преход.

4. Семантично интерпретирани глаголни структури

В Глава 4 е представена базата от знания Семинвест. Глаголните единици са подре-
дени в таблици с данни, предназначени за свързване в една релационна база данни.
Първият тип таблица съдържа поле с българските глаголи от даден клас и поле на
първичен ключ, който идентифицира таблицата в структурата на базата данни като
таблица - родител и дава възможност за установяване на релации с други, дъщерни,
таблици. Таблицата съдържа и поле на идентификаторите на събитийните рамки -
шаблони, съответстващи на глаголите от таблицата. Вторият тип таблица съдържа
поле с еквивалентни глаголи на френски или на унгарски език, чийто ключ съвпада
с първичния ключ на таблицата - родител с българските глаголи. Типът релация
е едно към много, т.е. на един български глагол съответства един или повече от
един глагол съответно на френски или на унгарски език, но на даден френски или
унгарски глагол съответства точно един български глагол. Допълнителните екви-
валенти на френски или унгарски са представени в отделни таблици. За удобство
дъщерните таблици включват повтаряща се информация от таблицата - родител, а
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именно, полето на идентификаторите на събитийните рамки - шаблони, съответства-
щи на глаголите от таблицата. За всеки клас глаголни единици са дадени също така
диаграмите на събитийните рамки шаблони, които се асоциират с глаголите,
посочени в съответния клас. Дадени са и примери на събитийни рамки, в които
всички параметри са получили стойности, т.е. това са специфицирани събитийни
рамки, описващи значенията на дадени глаголи.

4.1. Дескриптори на глаголни единици със същинско рефлек-
сивно значение

Глаголните единици със същинско рефлексивно значение се разглеждат в единство
с нерефлексивните им транзитивни корелати, при които двама участници си взаи-
модействат. Характерът на действието, изразено чрез нерефлексивните корелати, се
запазва при съответните им рефлексивни глаголи и това се изразява в модела чрез
наличието на едни и същи елементи в динамичното ядро – едни и същи механизми
на състоянията. Разликата е в денотацията на участниците. При нерефлексивните
корелати референтите на участниците са различни и това се изразява в модела чрез
инстанциирането на класовете участници с различни обекти. При същинските
рефлексивни глаголи референтът на участниците е един и същ, т.е. действието про-
изхожда от даден участник и се извършва върху самия него по същия начин както
това става върху втория участник при нерефлексивните корелати. В модела такова
положение се изразява чрез инстанциирането на класовете участници с един и
същ обект. В лексикона значителен брой транзитивни глаголи притежават потен-
циал за образуване на същински рефлексивни съответствия, чиито израз на морфо-
синтактично ниво е както под формата на лексеми (например абонирам - абонирам
се), така и под формата на синтактична структура с пълнозначно местоимение (нап-
ример, заставям себе си, убивам себе си). Следователно същинското рефлексивно
значение се проявява като регулярно изменение на значението на глаголите и зато-
ва може да се представи чрез генерализирана събитийна рамка, описваща както
транзитивно нерефлексивно значение, така и същинско рефлексивно значение на да-
ден глагол. Моделирането на същинските рефлексивни глаголни единици в единство
с нерефлексивните им корелати означава, че за същинските рефлексиви е валидна
класификацията на типовете събития с взаимодействие на двама участници. Това са
типове събития със сигнал- причина, със сигнал- запазване и тип събитие възпри-
емане. На Фигури 3, 4 и 5 са дадени част от диаграмите на събитийните рамки -
шаблони, които описват нерефлексивно значение и потенциално същинско рефлек-
сивно значение. На Фигура 6 е даден пример за специфицирана събитийна рамка.
В Таблици 1, 2 и 3 са дадени част от включените в базата от данни глаголни единици
със същинско рефлексивно значение на български, френски и унгарски език.

4.2. Дескриптори на глаголни единици с реципрочно значение

Събитийните рамки - шаблони, които съответстват на глаголни единици с ре-
ципрочно значение, включват двама участници, които си взаимодействат така, че
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Фиг. 3. Рефлексивно значение със сигнал- причина: вариант 1

Фиг. 4. Рефлексивно значение със сигнал- запазване: вариант 1
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Фиг. 5. Рефлексивно значение - тип събитие възприемане

Фиг. 6. Дескриптор на гледам/гледам се (себе си), regarder/se regarder, néz/nézi
magát
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СъщРефлБгИд КорелатБг СъщРефлБг СъщРефлСъбРамШаблИд
INHREFLBG0001 бедя бедя се/себе си DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0002 беся беся се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0003 браня браня се/себе си DESCRINHREFLKEEP02
INHREFLBG0004 броя броя се/себе си DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0005 виждам виждам се/себе си DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0006 виня виня се/себе си DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0007 вредя вредя си/на себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0008 гледам гледам се/себе си DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0009 диря диря се/себе си DESCRINHREFLKEEP02
INHREFLBG0010 докарвам докарвам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0011 забелязвам забелязвам се/себе си DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0012 задължавам задължавам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0013 запасявам запасявам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0014 зарязвам зарязвам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0015 извинявам извинявам се/себе си DESCRINHREFLKEEP01
INHREFLBG0016 издържам издържам се/себе си DESCRINHREFLKEEP01
INHREFLBG0017 изключвам изключвам се/себе си DESCRINHREFLKEEP01
INHREFLBG0018 измъчвам измъчвам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0019 изследвам изследвам се/себе си DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0020 изтъквам изтъквам се/себе си DESCRINHREFLKEEP01
INHREFLBG0021 изхранвам изхранвам се/себе си DESCRINHREFLKEEP01
INHREFLBG0022 капя капя се/себе си DESCRINHREFLCAUSE02
INHREFLBG0023 коря коря се/себе си DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0024 крася крася се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0025 лишавам лишавам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE03
INHREFLBG0026 мия мия се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0027 мразя мразя се/себе си DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0028 наблюдавам наблюдавам се/себе си DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0029 навличам навличам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE02
INHREFLBG0030 наказвам наказвам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0031 направлявам направлявам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0032 наранявам наранявам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0033 насърчавам насърчавам се/себе си DESCRINHREFLKEEP02
INHREFLBG0034 нахранвам нахранвам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE02
INHREFLBG0035 обвинявам обвинявам се/себе си DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0036 обвързвам обвързвам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0037 обесвам обесвам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0038 обличам обличам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE02
INHREFLBG0039 оборудвам оборудвам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0040 образовам образовам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0041 обричам обричам се/себе си DESCRINHREFLCAUSE01

Таблица 1. Глаголни единици на български език със същинско рефлексивно значение:
част 1
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СъщРефлБгИд КорелатФр01 СъщРефлФр02 СъщРефлСъбРамШаблИд
INHREFLBG0001 accuser s’accuser DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0002 pendre se pendre DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0003 défendre se défendre DESCRINHREFLKEEP02
INHREFLBG0004 compter se compter DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0005 voir se voir DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0006 accuser s’accuser DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0007 faire du tort à se faire du tort DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0008 regarder se regarder DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0009 chercher se chercher DESCRINHREFLKEEP01
INHREFLBG0010 parer se parer DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0011 apercevoir s’apercevoir DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0012 obliger s’obliger DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0013 approvisionner s’approvisionner DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0014 négliger se négliger DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0015 excuser s’excuser DESCRINHREFLKEEP01
INHREFLBG0016 entretenir s’assurer DESCRINHREFLKEEP01
INHREFLBG0017 excepter s’excepter DESCRINHREFLKEEP01
INHREFLBG0018 torturer se torturer DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0019 examiner s’examiner DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0020 faire valoir se faire valoir DESCRINHREFLKEEP01
INHREFLBG0021 entretenir s’assurer DESCRINHREFLKEEP01
INHREFLBG0022 tacher se tacher DESCRINHREFLCAUSE02
INHREFLBG0023 blâmer se blâmer DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0024 parer se parer DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0025 priver se priver DESCRINHREFLCAUSE03
INHREFLBG0026 laver se laver DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0027 häır se häır DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0028 observer s’observer DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0029 emmitoufler s’emmitoufler DESCRINHREFLCAUSE02
INHREFLBG0030 punir se punir DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0031 diriger se diriger DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0032 blesser se blesser DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0033 encourager s’encourager DESCRINHREFLKEEP02
INHREFLBG0034 rassasier se rassasier DESCRINHREFLCAUSE02
INHREFLBG0035 accuser s’accuser DESCRINHREFLPERCEPT01
INHREFLBG0036 lier se lier DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0037 pendre se pendre DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0038 vêtir se vêtir DESCRINHREFLCAUSE02
INHREFLBG0039 outiller s’outiller DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0040 instruire s’instruire DESCRINHREFLCAUSE01
INHREFLBG0041 vouer se vouer DESCRINHREFLCAUSE01

Таблица 2. Еквиваленти 01 на френски език на глаголни единици на български език
със същинско рефлексивно значение: част 1
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СъщРефлБгИд КорелатУнг01 СъщРефлУнг01 СъщРефлСъбРамШаблИд
INHREFLBG0001 vádol vádolja magát DESCRINHERREFLPERCEPT01
INHREFLBG0002 akaszt akasztja magát DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0003 véd védekezik DESCRINHERREFLKEEP02
INHREFLBG0004 számı́t számı́tja magát DESCRINHERREFLPERCEPT01
INHREFLBG0005 lát látja magát DESCRINHERREFLPERCEPT01
INHREFLBG0006 hibáztat hibáztatja magát DESCRINHERREFLPERCEPT01
INHREFLBG0007 árt vkinek árt magának DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0008 néz nézi magát DESCRINHERREFLPERCEPT01
INHREFLBG0009 keres keresi magát DESCRINHERREFLKEEP01
INHREFLBG0010 kiöltöztet kiöltözik DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0011 észrevesz észreveszi magát DESCRINHERREFLPERCEPT01
INHREFLBG0012 kötelez kötelezi magát DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0013 felszerel felszereli magát DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0014 elhanyagol elhanyagolja magát DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0015 megbocsát megbocsát magának DESCRINHERREFLKEEP01
INHREFLBG0016 eltart eltartja magát DESCRINHERREFLKEEP01
INHREFLBG0017 kirekeszt kirekeszt magát DESCRINHERREFLKEEP01
INHREFLBG0018 ḱınoz ḱınozza magát DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0019 vizsgál vizsgálja magát DESCRINHERREFLPERCEPT01
INHREFLBG0020 magasztal magasztalja magát DESCRINHERREFLKEEP01
INHREFLBG0021 eltart eltartja magát DESCRINHERREFLKEEP01
INHREFLBG0022 cseppent cseppent magára DESCRINHERREFLCAUSE02
INHREFLBG0023 korhol korholja magát DESCRINHERREFLPERCEPT01
INHREFLBG0024 ékeśıt ékeśıti magát DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0025 megfoszt megfosztja magát DESCRINHERREFLCAUSE03
INHREFLBG0026 mos mossa magát DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0027 gyűlöl gyűlöli magát DESCRINHERREFLPERCEPT01
INHREFLBG0028 figyel figyeli magát DESCRINHERREFLPERCEPT01
INHREFLBG0029 felöltöztet melegen felöltözik melegen DESCRINHERREFLCAUSE02
INHREFLBG0030 megbüntet megbünteti magát DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0031 iránýıt iranyul DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0032 megsebeśıt megsebeśıti magát DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0033 buzd́ıt buzd́ıtja magát DESCRINHERREFLKEEP02
INHREFLBG0034 megetet megeteti magát DESCRINHERREFLCAUSE02
INHREFLBG0035 vádol vádolja magát DESCRINHERREFLPERCEPT01
INHREFLBG0036 elkötelez elkötelezi mag?t DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0037 felakaszt felakasztja magát DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0038 öltöztet öltözködik DESCRINHERREFLCAUSE02
INHREFLBG0039 felszerel felszereli magát DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0040 oktat oktatja magát DESCRINHERREFLCAUSE01
INHREFLBG0041 szentel szenteli magát DESCRINHERREFLCAUSE01

Таблица 3. Еквиваленти 01 на унгарски език на глаголни единици на български език
със същинско рефлексивно значение: част 1

Семантични дескриптори на рефлексивни по форма глаголни структури в съвременния бълг., фр. и унг. език 41

Автореферати на дисертации 1 (2012) 21–62



извършвайки едно и също действие, всеки един от тях въздейства върху другия
участник и същевременно търпи въздействие от другия участник, т.е. взаимодейст-
вието е симетрично. За да се изрази този тип взаимодействие между участниците, бе
дефинирано ново ограничение – ограничението Реципрочност. За реципрочни-
те глаголни единици са валидни типове събития със сигнал- причина, със сигнал-
запазване и тип събитие възприемане. На Фигури 7, 8 и 9 са дадени част от диаг-
рамите на събитийните рамки - шаблони, които описват глаголни единици с
реципрочно значение.

Фиг. 7. Реципрочно значение със сигнал- причина: вариант 1

4.3. Дескриптори на глаголни единици, означаващи собствено
движение

Глаголните единици, означаващи собствено движение се описват от събитийни
рамки с един участник в ролята на Агенс, който, в най-общия смисъл, променя
своето собствено място или положение в пространството, например, хвърлям се –
фр. se jeter, se lancer – унг. veti magát ; дръпвам се – фр. se tirer - унг. elhúzódik ;
издигам се – фр. s’élever – унг. felemelkedik. На Фиг. 10 е даден пример на събитий-
на рамка - шаблон, която представя глаголните единици, свързани със собствено
значение, включени понастоящем в Семинвест.
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Фиг. 8. Реципрочно значение със сигнал- запазване: вариант 1

Фиг. 9. Реципрочно значение - тип събитие възприемане
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Фиг. 10. Значение собствено движение: вариант 1

4.4. Дескриптори на деакузативни глаголни единици

Броят на деакузативните глаголни единици в българския език е малък. Еквивален-
тите им във френския език само в някои случаи са също деакузативни глаголни
единици, например, държа / държа се за – tenir / se tenir à, срещам / срещам се с
– rencontrer / se rencontrer avec, отказвам / отказвам се от – refuser / se refuser à.
В унгарския език еквивалентите, които могат да се определят като деакузативни, са
още по-малобройни, например, опитвам / опитвам се – próbál / próbálkozik, държа
/ държа се за – fog / fogódzik. При деакузативните глаголни единици степента на
промяна на лексикалното значение на глагола спрямо транзитивния му корелат е
различна, но се наблюдава насоченост на действието към Субекта, което се предста-
вя чрез събитийна рамка - шаблон с един главен участник. На Фиг. 11 е даден
пример на събитийна рамка - шаблон, моделираща значенията на глаголните
единици от този клас.

4.5. Дескриптори на абсолютивни глаголни единици

Абсолютивните глаголни единици се описват от събитийни рамки с един участ-
ник, който в преобладаващите случаи е в ролята на Агенс, например, блъскам се –
фр. se pousser, se bousculer – унг. lökdösődik, tolakodik ; овладявам се – фр. se maı̂triser,
se contenir – унг. uralkodik magán; упражнявам се – фр. s’exercer – унг. gyakorolja
magát. В някои случаи събитийната рамка съдържа абстрактния ролеви клас
Причинител, който може да получи стойност Агенс или Ефектор, например, вливам
се – фр. se jeter – унг. ömlik, beömlik ; подготвям се – фр. se préparer – унг. készül,
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Фиг. 11. Дескриптор на деакузативни глаголни единици: вариант 1

felkészül. Възможна е и ролята Експериенцер, например, чувствам се – фр. se sentir
– унг. érzi magát. Характерът на действията, обозначени с абсолютивни глаголни
единици, предполага в повечето случаи одушевен участник. На Фигура 12 е даден
пример на събитийна рамка - шаблон, съотвестваща на абсолютивни глаголни
единици, включени понастоящем в Семинвест.

4.6. Дескриптори на антикаузативни глаголни единици

При антикаузативните глаголни единици действието, най-общо казано, се възприема
като

”
действие, ставащо от само себе си“. Акцентът е върху случващото се с единс-

твения главен участник, който може да бъде както одушевен, така и неодушевен. За
антикаузативните глаголни единици са характерни три основни типа събитийни
рамки - шаблони, дадени съответно на Фигури 13, 14 и 15. В Таблици 4, 5 и 6 са
дадени част от включените в базата от данни антикаузативни глаголни единици на
български език и техните еквавленти на френски и унгарски език.

4.7. Дескриптори на пасивни композиции

Пасивните глаголни композиции обозначават събития, в които акцентът е върху
случващото се с неодушевен главен участник. Абстрактният ролеви клас Причинен
с подкласове Пациенс и Тема е характерен за главния участник в пасивните ком-
позиции. На Фигура 16 е даден пример на събитийна рамка - шаблон, която
описва част от типичните представители на пасивни композиции като Книгите се
продават на улицата – фр. Les livres se vendent dans la rue; Креслото се поставя
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Фиг. 12. Дескриптор на абсолютивни глаголни единици: вариант 1

Фиг. 13. Дескриптор на антикаузативни глаголни единици: вариант 1
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Фиг. 14. Дескриптор на антикаузативни глаголни единици: вариант 2

Фиг. 15. Дескриптор на антикаузативни глаголни единици: вариант 3
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АнтикаузБгИд КорелатБг АнтикаузБг АнтикаузСъбРамШаблИд
ANTICAUSATIVEBG0001 вбесявам вбесявам се DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0002 вдъхновявам вдъхновявам се DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0003 влошавам влошавам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0004 вцепенявам вцепенявам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0005 възбуждам възбуждам се DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0006 възмущавам възмущавам се DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0007 възобновявам възобновявам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0008 възраждам възраждам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0009 възхищавам възхищавам се DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0010 драскам драскам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0011 дращя дращя се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0012 забавям забавям се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0013 заблуждавам заблуждавам се DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0014 задръствам задръствам се DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0015 задушавам задушавам се DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0016 заледявам заледявам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0017 залепям залепям се DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0018 заоблям заоблям се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0019 запушвам запушвам се DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0020 запълням запълням се DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0021 заразявам заразявам се DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0022 засягам засягам се DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0023 затоплям затоплям се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0024 затруднявам затруднявам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0025 избистрям избистрям се DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0026 изгарям изгарям се DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0027 изливам изливам се DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0028 износвам износвам се DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0029 изпичам изпичам се DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0030 изпочупвам изпочупвам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0031 изсушавам изсушавам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0032 изтощавам изтощавам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0033 изумявам изумявам се DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0034 изхабявам изхабявам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0035 изчерпвам изчерпвам се DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0036 изчерпям изчерпям се DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0037 лепвам лепвам се DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0038 наводнявам наводнявам се DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0039 напълвам напълвам се DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0040 натрупвам натрупвам се DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0041 обиждам обиждам се DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0042 обезценявам обезценявам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0043 обновявам обновявам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0044 обучавам обучавам се DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0045 огъвам огъвам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0046 ожесточавам ожесточавам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0047 оживявам оживявам се DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0048 омотавам омотавам се DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0049 опразвам опразвам се DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0050 осведомявам осведомявам се DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0051 освобождавам освобождавам се DESCRANTICAUSATIVE02

Таблица 4. Антикаузативни глаголни единици на български език: част 1
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АнтикаузБгИд КорелатФр01 АнтикаузФр01 АнтикаузСъбРамШаблИд
ANTICAUSATIVEBG0001 rendre furieux devenir furieux DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0002 inspirer s’inspirer DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0003 aggraver s’aggraver DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0004 engourdir s’engourdir DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0005 irriter s’irriter DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0006 indigner s’indigner DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0007 renouvler se renouvler DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0008 faire renâıtre renâıtre DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0009 enchanter être enchanté DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0010 écorcher s’écorcher DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0011 écorcher s’écorcher DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0012 relentir se relentir DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0013 égarer s’égarer DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0014 engorger s’engorger DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0015 étouffer s’étouffer DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0016 geler geler DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0017 coller se coller DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0018 arrondir s’arrondir DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0019 boucher se boucher DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0020 remplir se remplir DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0021 contaminer attraper une maladie DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0022 offenser s’offenser DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0023 réchauffer se réchauffer DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0024 embarrasser s’embarrasser DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0025 clarifier se clarifier DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0026 brûler se brûler DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0027 répandre répandre DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0028 user s’user DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0029 cuire cuire DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0030 casser se casser DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0031 sécher sécher DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0032 affaiblir s’affaiblir DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0033 étonner s’étonner DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0034 user s’user DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0035 épuiser s’épuiser DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0036 épuiser s’épuiser DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0037 coller se coller DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0038 inonder s’inonder DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0039 remplir se remplir DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0040 accumuler s’accumuler DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0041 offenser s’offenser DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0042 dévaloriser se dévaloriser DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0043 rafrâıchir se rafrâıchir DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0044 instruire s’instruire DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0045 courber se courber DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0046 exaspérer s’exaspérer DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0047 animer s’animer DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0048 entortiller s’entortiller DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0049 vider se vider DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0050 informer s’informer DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0051 libérer se libérer DESCRANTICAUSATIVE02

Таблица 5. Еквиваленти 01 на френски език на антикаузативни глаголни единици на
български език: част 1
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АнтикаузБгИд КорелатУнг01 АнтикаузУнг01 АнтикаузСъбРамШаблИд
ANTICAUSATIVEBG0001 felbősźıt felbőszül DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0002 fellelkeśıt fellelkesedik DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0003 rosszabb́ıt rosszabbodik DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0004 megmerev́ıt megmerevedik DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0005 felizgat felizgatja magát DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0006 felháboŕıt felháborodik DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0007 megúj́ıt megújul DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0008 feléleszt feléled DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0009 elragadtat el van ragadtatva DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0010 karmol karmolja magát DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0011 karmol karmolja magát DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0012 lasst lassul DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0013 megtéveszt eltéved DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0014 eldugaszol betömődik DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0015 fullaszt fulladozik DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0016 befagyaszt befagy DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0017 ragaszt ragad DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0018 gömbölýıt gömbölyödik DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0019 eltöm eltömődik DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0020 betölt betelik DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0021 megfertőz megfertőződik DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0022 megbánt megbántódik DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0023 meleǵıt melegszik DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0024 megneheźıt megnehezedik DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0025 tiszt́ıt tisztul DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0026 éget égeti magát DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0027 kiönt kiömlik DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0028 koptat kopik DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0029 megsüt megsül DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0030 összetör összetörik DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0031 kiszáŕıt kiszárad DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0032 kimeŕıt kimerül DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0033 elképeszt elképed DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0034 elhasznál elhasználódik DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0035 kimeŕıt kimerül DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0036 kimeŕıt kimerül DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0037 ragaszt ragad DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0038 eláraszt elárasztva van DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0039 megtölt megtelik DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0040 felhalmoz felhalmozódik DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0041 megsért megsértődik DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0042 elértékteleńıt elértéktelenedik DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0043 felúj́ıt felújul DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0044 oktat tanul DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0045 meghajĺıt meghajlik DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0046 elkeseredetté tesz elkeseredetté válik DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0047 feléleszt feléled DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0048 körülteker körültekeredik DESCRANTICAUSATIVE02
ANTICAUSATIVEBG0049 kiüŕıt kiürül DESCRANTICAUSATIVE03
ANTICAUSATIVEBG0050 tájékoztat tájékozódik DESCRANTICAUSATIVE01
ANTICAUSATIVEBG0051 felszabad́ıt felszabadul DESCRANTICAUSATIVE02

Таблица 6. Еквиваленти 01 на унгарски език на антикаузативни глаголни единици
на български език: част 1
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пред камината – фр. Le fauteuil se place devant la cheminée; Подробност, която едва
се забелязва – фр. Un détail qui s’aperçoit à peine; Понякога се наблюдава такава
реакция – фр. Cette réaction s’observe parfois.

Фиг. 16. Дескриптор 1 на пасивни композиции

4.8. Дескриптори на глаголни единици корелат (-)

За глаголите, наречени reflexiva tantum, е трудно да се намери обединяващ показател,
който да ги вмести в единен семантичен клас. За разлика от останалите класове гла-
голи, представени в настоящата разработка, наличието им е случайно за всеки един
от трите разглеждани езика и има формално значение за всеки един език поотделно,
например, боя се - фр. craindre, avoir peur - унг. fél ; гордея се - фр. s’enorgueillir
de, se glorifier de - унг. büszkélkedik ; грижа се - фр. prendre soin de, soigner - унг.
gondoskodik ; усмихвам се - фр. sourire - унг. mosolyog. За семантичното описание на
глаголите от този клас са използвани диаграми на събитийни рамки - шаблони,
които вече са представени в описанието на семантиката на глаголите от другите кла-
сове, затова идентификаторите на диаграмите съвпадат с тези от другите класове.

5. Заключение и перспективи

Развитието на информационните технологии води в настоящия момент до необхо-
димостта, а оттам и до засиления интерес от създаването и развитието на модели
и ресурси в областта на семантиката на езика. Освен това понастоящем се поставя
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акцент върху разработването на многоезикови ресурси. Дисертационният труд е на-
сочен към едни от най-актуалните теми в компютърната лингвистика и езиковите
технологии, като при това представената в дисертационния труд разработка при-
надлежи към иновационното направление на обектно-ориентираната семантика.
Създадените семантични дескриптори на се/си-глаголи в българския език и техни
семантични еквиваленти във френския и унгарския език принадлежат към фунда-
мента на езиковите технологии – моделирането на лингвистичното знание и изграж-
дането на бази от знания за семантиката на езиковите обекти.
Поставените пред дисертационния труд цели и задачи са решени както следва.

Задача 1. Дефиниране на класове глаголи в българския език, които са изходни-
те единици в съпоставката с глаголи във френски и унгарски език.
В изпълнение на тази задача е направен съпоставителен анализ на глаголни еди-
ници в българския, френския и унгарския език. Идентифицирани са обектите на
потребителя като символни комбинации от форма и значение в българския език и
на тях са съпоставени еквивалентни езикови обекти във френския и унгарския език.
Глаголните единици първо се разделят в две групи: глаголни единици корелат (+) и
глаголни единици корелат (-). Глаголните единици корелат (+) се подразделят по-
нататък в следните класове: глаголни единици със същинско рефлексивно значение;
глаголни единици с реципрочно значение; глаголни единици, означаващи собствено
движение; деакузативни глаголни единици; абсолютивни глаголни единици; антика-
узативни глаголни единици; възвратен пасив.

Задача 2. Дефиниране на пакети от моделиращи елементи, необходими за описа-
ние на избраните езиковите обекти на концептуално равнище.
На класовете обекти на потребителя са съпоставени модели на типове събития. Съби-
тията са представени чрез диаграми, които включват статични моделиращи елемен-
ти, характеризиращи участниците в събитието и динамични моделиращи елементи,
описващи поведението на участниците и взаимодействието между тях. Дефинирани
са конфигурации от моделиращи елементи, които съответстват на концептуалните
структури, кодирани в описаните в разработката класове глаголни единици.

Задача 3. Разширяване на изходния модел с нови моделиращи елементи, необхо-
дими за семантичното описание на езиковите данни от настоящата разработка.
Прилагането на модела върху представително множество от реални езикови данни
наложи неговото разширяване. Въведени са нови моделиращи елементи, необходими
за описанието както на статичния, така и на динамичния аспект на събитието. За по-
пълното и адекватно представяне на класовете участници е дефинирана стройна
система от роли на участници, като е използвана възможността за определяне на
семантични роли в йерархии. Въведен е специален абстрактен ролеви клас Медиум
с подкласове Експериенцер и Повлиян. За моделирането на глаголни единици с ре-
ципрочно значение е въведено новото ограничение Реципрочност. Разширена е и
изходната класификация на събития с нови типове взаимодействия между участни-
ци, както и с типове събития, свързани с поведението на един участник. Въведен е
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и нов тип сигнал – сигнал-запазване.

Задача 4. Систематизиране на езиковите данни и построяване на диаграмите
- семантични дескриптори.
В дисертацията е представен продуктът Семинвест – база от знания за семантиката
на глаголни единици в българския език и техни еквиваленти във френския и унгар-
ския език. Глаголните единици са подредени в таблици с данни, предназначени за
свързване в една релационна база данни. Типът релация между данните на българ-
ски и тези на френски или унгарски е едно към много, т.е. на един български глагол
съответства един или повече от един глагол съответно на френски или на унгарски
език, но на даден френски или унгарски глагол съответства точно един български
глагол. Таблиците съдържат и полета на идентификаторите на събитийните рам-
ки - шаблони, съответстващи на глаголите от таблицата. За всеки клас глаголни
единици са съставени варианти на диаграми на събитийни рамки - шаблони,
които се асоциират с глаголите, посочени в съответния клас.

Предстояща задача е разширяването на базата от знания за глаголната семанти-
ка чрез включване на дескриптори на повече типове събития. Необходимо е да се
подчертае, че представеният анализ и описание на рефлексивните по форма глагол-
ни единици е свързан с описанието и на голям брой нерефлексивни типове преходни
и непреходни глаголи. Важен елемент на бъдещото разширение на Семинвест е
изграждането на по-голям брой специфицирани събитийни рамки.
С оглед на включването на Семинвест в глобални инфраструктури на езикови
ресурси, се предвижда съвместяване (mapping) на Семинвест с Lexical Markup
Framework (LMF) – абстрактен метамодел, предоставящ стандартизирана среда за
представяне на лексикални езикови ресурси (LMF 2008; Francopoulo et al. 2007). LMF
е съгласуван със спецификациите и принципите на моделиране на UML. LMF се със-
тои от ядрен моделиращ пакет (Core package) и моделиращи пакети с разширения
(Extensions). За стандартизираното представяне на Семинвест като многоезиков
семантичен ресурс ще бъдат използвани Семантичното разширение и Разширени-
ето за многоезикова нотация. Например, на Фигура 17 е дадена диаграма в LMF
формат на ниво екземпляр, която специфицира езикови обекти от Семинвест чрез
използване на разширението за многоезикова нотация. От практическа гледна точ-
ка е важна възможността за представяне на езиковия ресурс във формат на XML
(eXtensible Markup Language).
Значимо бъдещо приложение на моделите на глаголната семантика, представени в
дисертацията, е в областта на извличането на информация (Information Extraction
(IE)) (Cunningham 2005) и по-специално извличането на събития (event extraction),
известно също така като извличане на сценариен шаблон (scenario template extraction)
(Liao and Grishman 2010; Grishman 2010). Целта на извличането на събития е иденти-
фицирането в даден текст на екземпляри на даден клас събития. Идентифицирането
на събитията е свързано с идентифицирането на неговите компоненти – участници-
те в събитието и различни негови атрибути. Извличането на събития предоставя
средства за усъвършенстване на системите в областта на отговарянето на въпроси
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Фиг. 17. LMF диаграма за многоезиков семантичен ресурс

(Question Answering) – поставят се по-сложни въпроси, чийто отговор изисква при-
лагането на методи, използващи по-абстрактни, структурирани, базирани на семан-
тиката представяния на лингвистичното знание, за разлика от по-простите методи,
основаващи се на търсенето по ключови думи (Grishman 2007; Schiffman et al. 2007).
Многоезиковият аспект на разработката я прави приложима и в областта на машин-
ния превод (Machine Traslation).

Приносите на дисертацията са следните:

1. Предложена е цялостна инфраструктура за представяне на семантиката на ези-
кови обекти в многоезиков план. Приложен е иновационен обектно-ориентиран
подход при представяне на лингвистично знание с цел разширяване на въз-
можностите за създаване на оптимални модели и подходящи езикови ресурси
в областта на езиковите технологии.

2. Морфосинтактичното знание за глаголите е систематизирано и представено с
оглед на интердисциплинарния характер на разработката и според принципите
на изграждане на формални езикови модели и електронни езикови ресурси.

3. Направено е съпоставително изследване на значими в компютърната обработка
типове глаголни единици – се/си-глаголи в българския език и техните еквива-
ленти във френския и унгарския език.

4. Разширен е приложеният формализъм на ЕПС чрез добавяне на нови модели-
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ращи елементи с цел адаптирането му за описание на семантиката на избраните
реални езикови данни.

5. Създадена е база от знания за глаголната семантика в многоезиков план – Се-
минвест. Компонентите на Семинвест съставляват динамична система, която
се изгражда според предпочитания понастоящем в областта на информацион-
ните технологии принцип на услуги по заявка на потребител, т.е. изграждане
и предоставяне на компоненти съобразно конкретна и актуална задача.
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за научна литература Springer. Резултатите, описани в тези статии, са представени
многократно в доклади пред интернационална научна аудитория.
Доклади, изнесени на международни научни форуми:
1. International Conference on Lexis and Grammar (LGC’10 ), Белград, Сърбия, сеп-
тември 2010.
2. International Conference on Text, Speech and Dialog (TSD’08 ), Бърно, Чехия, сеп-
тември 2008.
3. International Conference on Lexis and Grammar (LGC’08 ), l’Aquila, Италия, септем-
ври 2008.
4. International Conference on Lexis and Grammar (LGC’07 ), Бонифачо, Корсика,
Франция, октомври 2007.
5. International Conference on Text, Speech and Dialog (TSD’06 ), Бърно, Чехия, сеп-
тември 2006.
6. International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’06 ), Геноа,
Италия, май 2006.
7. International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’04 ), Лисабон,
Португалия, май 2004.
8. International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT’03 ), Växjö, Шве-
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Програма: COPERNICUS’94 Concerted Action 1202.
Една част от задачите ми по този проект (свързани с Работна група 3 Морфосинтак-
тично анотиране) бяха: създаване на български текстов корпус в стандартизиран
формат (Corpus Encoding Standard (CES)) за TRACTOR: TELRI Research Archive
of Computational Tools and Resources (Архив на TELRI за компютърни инструмен-
ти и ресурси); сравнително изследване на схеми за кодиране на морфосинтактична
информация; приложение за българския език на стандарта EAGLES за формали-
зирано представяне на морфосинтактични явления в лексикони и текстови корпуси;
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създаване на модели на текстове от различни жанрове и дефиниране на стандарти-
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Друга част от задачите ми бяха свързани с работата ми като гост-учен и мениджър
на проекта при Координатора на проекта в Института за немски език (Institut für
deutsche Sprache (IDS)) в Манхайм, Германия.

ELAN (1999-2000): Европейска мрежа за лингвистична дейност (European Language
Activity Network), финансиран от Европейската комисия.
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кални ресурси от 21 академични институции, разположени в страните на Централна
и Източна Европа. Работното ми място по този проект бе в Института за немски
език (Institut für deutsche Sprache (IDS)) в Манхайм, Германия.

GeFRePaC (1999-2000): Немско-френски реципрочен паралелен корпус (German -
French Reciprocal Parallel Corpus).

Работата по проекта бе свързана с изграждане на корпус от немски и френски па-
ралелни текстове, които са морфосинтактично анотирани, подравнени на ниво из-
речение и анотирани съгласно схемите на TEI (Text Encoding Initiative) за стандар-
тизирано представяне на паралелни текстове. Работното ми място по този проект
бе в Института за немски език (Institut für deutsche Sprache (IDS)) в Манхайм,
Германия.

BILEDITA (1995-1997): Двуезични електронни речници и интелигентно подравняване
на текстове (Bilingual Electronic Dictionaries and Intelligent Text Alignment), финан-
сиран от Европейската комисия, Програма: COPERNICUS’94 Joint Research Project
790.

GLOSSER (1995-1997): Подпомагане на усвояването на втори език и усвояването
на знания от подравнени паралелни корпуси (Support of Second Language Acquisition
and Learning from Aligned Corpora), финансиран от Европейската комисия, Програ-
ма: Copernicus’94 Joint Research Project 343.

Голяма лексикална база от данни за българския език (1989-1999), научен ръководи-
тел доц. д-р Елена Паскалева.
По този проект съм участвала в изграждането на формален морфологичен модел на
българския език и съставяне на база от лексеми и техните словоформи, всяка снабде-
на с морфосинтактична информация. Акцентът на работата ми бе върху класифика-
ционен модел на глаголите в българския език, основаващ се на морфосинтактичните
признаци, характеризиращи глаголните лексеми.
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