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В началото на лекцията е необходимо да се припомни, че оно-

мастиката е наука, която изследва произхода и значението на 
собствените имена. Основните ѝ дялове са топонимия – с пред-
мет на изследване географските (местните) имена, и антропо-
нимия, която проучва имената на хората. Другите ѝ дялове са: 
зоонимия – за собствените имена на домашните животни, кос-
монимия – за имената на планетите, звездите и съзвездията, 
вентонимия – за народните имена на ветровете, и други (Кова-
чев 1987: 18). 

Туристическата наука (още и: науката за туризма, туризмо-
логията) се причислява към новите области на научното познание. 
Следва да се възприема, изучава и характеризира като отворена и 
непрекъснато усъвършенстваща се система от организирани, ло-
гично подредени и целенасочено използвани научни знания за яв-
лението туризъм. В нея се формират „помощните“ науки: иконо-
мика на туризма, география на туризма, психология на ту-
ризма, социология на туризма, политология на туризма, 
екология на туризма и други науки за туризма. 

Днес в България туристическата наука се развива предимно 
като университетска – основно във Варна (Икономически универ-
ситет), София (Софийски университет, Университет за национал-
но и световно стопанство и Нов български университет), Пловдив, 
Бургас и др. (Нешков 2012: 71–72, 80, 87). 

 
* * * 

Имената на хотелите в България рядко са обект на специално 
проучване. На два пъти са изследвани от Николай Ковачев, като 
текстовете са включени в двете издания на учебника по българска 
ономастика (1982, 1987), и само веднъж са предмет на специална 
статия – от Лиляна Димитрова-Тодорова (2000). Като част от гру-
пата на хрематонимите са проучвани още два пъти – пак от Лиля-
на Димитрова-Тодорова (2006, 2011). 

В лекцията проследяваме хронологично как през годините са 
се променяли разбиранията на специалистите за мястото на име-
ната на хотелите в системата на ономастиката. Различните автори 
ги класифицират или като подвид урбаноними, или като хремато-
ними. Затова при обзора на отделните книги и статии са търсени 
именно там. 

През 1973 г. Александра Суперанская пише: „Имената на ули-
ците и други малки обекти вътре в населените места състав-
ляват сложна система, свързана с многобройните преосмисля-
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ния на едни и същи имена във връзка с включването им в различ-
ни системи. Затова за тях е целесъобразно да се приеме спе-
циален термин у рб ан он им и  и да не се обединяват с имената 
на други малки обекти в раздела мик ро то п о ним и , както то-
ва се прави понякога без достатъчно основание... Имената на 
зданията влизат в урбанонимията по правото на низходящата 
градация на топонимите. Обикновено индивидуално название не 
получават всички сгради, а само най-интересните, най-привле-
кателните“ (Суперанская 1973: 187). 

През 1978 г. в първия речник на руската ономастична терми-
нология Наталия Подолская представя термина урбанóним (ур-
бóним) като „вид топоним. Собствено име на всеки вътрешно-
градски топографски обект, в т.ч. агороним, ходоним, название 
на отделно здание, градски хороним. Произход: лат. urbanus 
’градски’“ (Подольская 1978: 154). А за хрематóним авторката пи-
ше следното: „Разред оними. Собствено име на предмет от ма-
териалната култура, в това число название на оръжие, музика-
лен инструмент, ювелирно изделие, скъпоценен камък, църковна 
утвар. Произход: от гръц. χρήμα, -τος ’вещ, предмет’ + όνύμα 
’име’ = ’име на вещ’“ (Подольская 1978: 161). 

През 1982 г. Николай Ковачев в първия учебник по българска 
ономастика правилно търси мястото на имената на хотелите сред 
урбанонимите (названията на обекти в селищата): „С развити-
ето на населените места (градове и села) у нас в тях се създа-
ват многобройни и разнообразни изкуствени обекти: кварта-
ли, площади, улици, жилищни блокове, административно-тър-
говски, културно-просветни и други сгради и заведения. За нуж-
дите на ориентирането и общуването всички тези обекти по-
лучават отделни собствени названия. Последните често пъти 
възникват полустихийно и влизат в противоречие с предназна-
чението на именувания обект. Това изисква да се познават под-
ходящите принципи за назоваването на подобен род обекти. С 
тази задача се занимава специален дял от топонимията урба-
нонимията или урбонимията (лат. urbs ’град’, urbanus ’градски’ 
и гръц. ονομα ’име’). Урбанонимите от своя страна биват: аго-
роними – имена на площади и пазари, синойконими (гръц. 
συνοικία) – названия на квартали и махали, ходоними – имена на 
улици и пътища, ктироними (гръц. κτίριον ’сграда, здание’) – 
названия на различен вид сгради, школоними (схолеоними, гръц. 
σχολείο ’училище’) – имена на учебни сгради и заведения и др.“ 
(Ковачев 1982: 109). 
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За Ковачев имената на хотелите са част от названията на 
търговските заведения: „В населените места, предимно в гра-
довете и в курортните центрове съществуват много и разно-
образни заведения за нощуване (хотели, спални, къмпинги), за 
хранене (ресторанти, пивници, павилиони и закусвални), мага-
зини за стоки, будки и др. заведения. За тяхното разгранича-
ване и по-лесно намиране в населеното място те се назовават 
със собствени имена – „фирми“. При много от тях често пъти 
няма съответствие между семантиката на названието и пред-
назначението на заведението. Различните видове обекти имат 
своя специфичност и при създаване на техните фирми трябва 
предварително компетентно да се подхожда“ (Ковачев 1982: 
117). Авторът класифицира названията на хотелите в шест гру-
пи: „1. Според класа на хотела; 2. По топоними у нас и в чужби-
на; 3. По растения (фитонимични); 4. По животни; 5. Антропо-
нимични; 6. Метафорично-символични, експресивно-емоционал-
ни“ (Ковачев 1982: 117–118). 

В същия учебник текстът за хрематонимията, като осми дял 
на ономастиката, е съвсем кратък: „Към ономастиката редица 
езиковеди поставят и дял хрематонимия (гръц. χρήμα ’вещ, 
предмет’), който проучва собствените имена на отделни пред-
мети от материалната култура на обществото, като оръжия: 
рус. Цар-Пушка, нем. Дебелата Берта, Сабя дипленица; имена 
на известни скъпоценни камъни: Кулиан, Ексцелсиор, Джонкер, 
Орлов, Южна звезда, Регент и др.; музикални инструменти и 
пр.“ (Ковачев 1982: 214). 

Пет години по-късно във второто издание на учебника „Бъл-
гарска ономастика“ Николай Ковачев „премества“ имената на хоте-
лите от урбанонимията, респективно топонимията, в деветия 
дял на ономастиката хрематонимията, който описва така: „Нераз-
работен дял от ономастиката (от гръц. χρήμα ’вещ, предмет’); 
още се спори по обсега на обектите и собствените им имена, 
които трябва да проучва. Според едни това са имената на от-
делни предмети на материалната култура – имена на оръжия, 
на музикални инструменти, на ювелирни изделия, на скъпоценни 
камъни: рус. Цар-Пушка, нем. Дебелата Берта, оръдия; нашето 
Сабя дипленица, мечът Ескалибур на крал Артур от английско 
предание; скъпоценните камъни: Кулиан, Екселзиор, Джонкер, 
Орлов; според полския езиковед П. Зволински тук трябва да вли-
зат хрематонимите на учреждения, промишлени и търговски 
предприятия и промишлени изделия. Ние приемаме имената на 
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ресторанти, гостилници, сладкарници, книжарници, киносалони 
и хотели, схващайки ги като сгради с известна дейност“ (Кова-
чев 1987: 199). Николай Ковачев класифицира имената на хоте-
лите (гръц. ξενοδοχειον) отново в шест групи: „1. Имена според 
класа на хотела; 2. По топоними у нас и в чужбина; 3. По имена 
на растения; 4. Имена на животни; 5. Имена по имена на хора; 6. 
Метафорично-символични, експресивно-емоционални“ (Ковачев 
1987: 199). 

В библиографията след раздела е описана статията на Зво-
лински „Мястото на хрематонимите в ономастиката“ (Зволиньски 
1982). Пшемислав Зволински е изследователят, който с друга своя 
статия „Имена на известни лица и събития в българската топони-
мична номенклатура“, публикувана в „Известия на Българското 
историческо дружество“, т. 16–18 от 1940 г. (Зволински 1940), ме 
вдъхнови да започна работа върху своята дисертация „Възпоме-
нателни селищни имена в България“, защитена през 2014 г. в ка-
тедра „География“ на Великотърновския университет „Св. св. Ки-
рил и Методий“. Затова внимателно проучих статията му от 1982 г. 
Оказа се доклад, изнесен на ХІІІ конгрес по ономастика, проведен 
през 1978 г. в Краков, Полша. 

Зволински пише: „Какво следва да се отнесе към хрематони-
мите? Представям си, че в тази група влизат имената на уч-
реждения, промишлени и търговски предприятия, имената на 
промишлени изделия, например: Аэрофлот, Sabena, Березка, Ce-
pelia, Балкантурист, Lloyd, ЗИЛ, FIAT и т.н.“ (Зволиньски 1982: 
651). 

Междувременно през 1985 г. Александра Суперанская отново 
пише, че имената на сградите спадат към урбанонимите: „Имена-
та на улиците, площадите, зданията и другите вътрешно-
градски обекти съставляват своеобразна и сложна система. 
Имената на вътрешноградските обекти е прието да се нари-
чат урбаноними от лат. urbs, urbis ’град’, urbanus ’градски’ + 
оними“ (Суперанская 1985: 72). 

През 1988 г. Наталия Подолская във второто издание на реч-
ника на руската ономастична терминология отново класифицира 
урбанóнима като „вид топоним. Собствено име на всеки вът-
решноградски топографски обект, в т.ч. агороним, ходоним, 
градски хороним, еклезионим, ойкодомоним. Произход: лат. urba-
nus ’градски’“ (Подольская 1988: 139). Подолская вече използва 
специален термин за имената на сградите: „ойкодомóним – соб-
ствено име на здание. Произход: гръц. οικοδομή ’здание, 
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постройка’ + оним“ (Подольская 1988: 88). Според Николай Кова-
чев в българската терминология на него съответства терминът 
ктироним (Ковачев 1982: 109; 1987: 24, 100). Пак в същото изда-
ние Подолская определя хрематóнима като „вид прагматоним. 
Собствено име на уникален предмет от материалната култу-
ра, произведен от човешки ръце, в това число название на оръ-
жие, музикален инструмент, ювелирно изделие, църковна утвар, 
скъпоценен камък. Произход: гръц. χρήμα, χρήματος ’вещ, пред-
мет’ + оним = име на вещ“ (Подольская 1988: 146). 

През 1998 г. Лиляна Димитрова-Тодорова изнася в Полша док-
лад „Названията на хотели и ресторанти в София“, който две го-
дини по-късно се превръща в единствената специализирана ста-
тия за хотелските имена в България. Тя пише: „Към хрематони-
мите могат да бъдат отнесени и названията на хотели, рес-
торанти, закусвални, пицарии, кафенета, барове, бистра, ме-
хани, таверни, бирарии, дискотеки и други подобни имена на ту-
ристически и търговски обекти, както приема и Пшемислав 
Зволински в доклада си, изнесен на ХІІІ международен ономасти-
чен конгрес в Краков [1978]. Биха могли още да бъдат наречени 
търговски или туристически названия, тъй като назовават 
търговски или туристически обекти“ (Димитрова-Тодорова 
2000: 133). 

В статията Димитрова-Тодорова класифицира имената на хо-
телите в 15 групи: „1. От названия на цветя; 2. От названия на 
дървета; 3. От названия на горски плодове; 4. От названия на 
скъпоценни камъни; 5. От ороними; 6. От широко известни ойко-
ними; 7. От хороними; 8. От антропоними; 9. От хрематоними; 
10. От ходоними; 11. От хералдични названия; 12. От фирмени 
названия; 13. От апелативи или словосъчетания, назоваващи 
местоположението на обекта; 14. От словосъчетания, означа-
ващи вида на обекта; 15. Символично-метафорични имена“ (Ди-
митрова-Тодорова 2000: 136–137). Тя прави и интересен извод, че 
„при хотелите преобладават отойконимични и оторонимични 
названия, при сладкарниците – фитонимични названия, при рес-
торантите и кафенета – отантропонимични названия“ (Димит-
рова-Тодорова 2000: 135). И тук личи силното влияние на Пше-
мислав Зволински, тъй като в библиографията фигурира един-
ствено неговата статия „Мястото на хрематонимите в ономастика-
та“ (1982). 

През 2003 г. в „Енциклопедия на славянската ономастика“ Ли-
ляна Димитрова-Тодорова отново позиционира имената на хоте-



 8 

лите при хрематонимите, към които причислява „собствените 
имена на обекти или предмети от материалната и духовната 
култура, като: 1) Имена на промишлени стоки: а) хранителни и 
сладкарски изделия; б) спиртни и безалкохолни напитки; в) ци-
гари; г) козметични продукти; д) перилни и миещи препарати; е) 
електродомакински уреди; ж) играчки, кукли и т.н. 2) Имена на 
транспортни средства. 3) Имена на сгради или институции, 
свързани с отдих, култура или наука. 4) Имена на учреждения, 
министерства, банки и т.н. 5) Имена на фирми. 6) Имена на про-
мишлени предприятия – фабрики и заводи. 7) Имена на търгов-
ски обекти: а) магазини; б) гастрономически заведения. 8) Имена 
на произведения на изкуството. 9) Имена на музикални състави. 
10) Имена на дружества, клубове и организации и др.“ (Słowiańska 
onomastyka. Encyklopedia. T. 2, 2003: 395–396). За да няма съмне-
ние, че хотелите попадат в третата група, ще цитирам извода на 
Димитрова-Тодорова: „Като цяло мотивацията при номинатив-
ния акт на българските хрематоними е обща, до известна сте-
пен еднаква. Разликата се състои в това, че в названията на 
различните видове обекти преобладават едни за сметка на дру-
ги мотивиращи семи. Например при хотелите преобладават 
отойконимични и оронимични названия, при училищата – отан-
тропонимични названия, при някои промишлени продукти – ме-
тафорични названия“ (Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. T. 2, 
2003: 397). 

Три години по-късно същата авторка вече приема имената на 
хотелите за фирмоними: „Под ф ирм он им и  или ф ирм ен и  н а з -
ван ия ... се подразбират названията на магазини, хотели, рес-
торанти, закусвални, пицарии, сладкарници, кафенета, барове, 
бистра, механи, таверни, дискотеки, клубове, както и названия-
та на търговски, производителни, транспортни или туристи-
чески фирми, адвокатски кантори, кантори за недвижими имо-
ти, рекламни агенции и други институции“ (Димитрова-Тодорова 
2006: 51). Но тя разглежда фирмонимите отново като част от хре-
матонимите. 

През 2010 г. съставителите на „Енциклопедия на българската 
ономастика“ Тодор Балкански и Кирил Цанков не споменават из-
рично имената на хотелите в нито една от трите енциклопедични 
статии – за ктироним, урбаноним и хрематоним (Балкански и Цан-
ков, 2010: 223, 466, 485). Приблизително ги разпознаваме в стати-
ята за „фирмоним: название на предприятие, учреждение, мага-
зин, ресторант, фирма и подобно“ (Балкански и Цанков, 2010: 
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476). Двамата съставители обаче не разкриват в кой дял на оно-
мастиката поставят фирмонимите. 

През 2011 г. Лиляна Димитрова-Тодорова отново класифици-
ра имената на хотелите при фирмонимите: „Названията на мага-
зини, хотели, ресторанти, закусвални, пицарии, сладкарници, ка-
фенета, барове, бистра, механи, таверни, дискотеки, клубове, 
както и названията на търговски, производителни, транс-
портни и туристически фирми, адвокатски кантори, кантори за 
недвижими имоти, рекламни агенции и други институции вли-
зат в групата на фирмонимите, т.е. на фирмените названия“ 
(Димитрова-Тодорова 2011: 175). Тя отново приема фирмонимите 
като част от хрематонимите, като към последните причислява 
„собствените имена от материалната и духовната култура“, а 
в третата група названия поставя „3. Имена на сгради или инсти-
туции, свързани с отдих, култура или наука“ (Димитрова-Тодо-
рова 2011: 175). За да няма съмнение, че сред тях са хотелите, от-
ново ще цитирам изводите на авторката: „Като цяло мотиваци-
ята при номинативния акт на българските хрематоними е об-
ща, до известна степен еднаква. Разликата се състои в това, 
че в названията на различните видове обекти преобладават ед-
ни за сметка на други мотивиращи семи. Например при хотели-
те преобладават деойконимични и деоронимични названия, при 
училищата – деантропонимични названия, при някои промишле-
ни продукти – метафорични названия, при учрежденията – опи-
сателни названия и т.н.“ (Димитрова-Тодорова 2011: 175). 

Ще обобщя, че в пет от цитираните книги и статии имената на 
хотелите са класифицирани или могат да се приемат като имена 
на сгради, оттам като урбаноними и топоними (Суперанская 1973, 
Подольская 1978, Ковачев 1982 – ктироними, Суперанская 1985, 
Подольская 1988 – ойкодомоними). В други шест публикации име-
ната на хотелите са класифицирани като хрематоними (Зволинь-
ски 1982, Ковачев 1987, Димитрова-Тодорова 2000, Słowiańska 
onomastyka. Encyklopedia, T. 2, 2003, Димитрова-Тодорова 2006, 
Димитрова-Тодорова 2011). В една от книгите откриваме имената 
на хотелите като фирмоними, без да е уточнено самите фирмони-
ми в кой дял от ономастиката попадат (Балкански и Цанков, 2010). 

 
* * * 

Но да извърнем поглед от изказаните становища и идеи в 
ономастиката и да потърсим сведения и помощ от туристическата 
наука. 
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Безспорно имената на хотелите са фирмоними, както послед-
на пише Лиляна Димитрова-Тодорова през 2011 г. Но трябва да си 
дадем сметка, че има съществена разлика между отделните фир-
ми. Например: всеки ден купуваме хляб или мляко, не толкова чес-
то сирене или салам, но рядко четем от етикетите им информа-
цията за имената на фирмите, които ги произвеждат, и още по-
рядко за адресите, на които те са регистрирани или се намират 
производствените им халета. Защото кварталният магазин се гри-
жи тяхната продукция да стигне най-близко до нас и не ни се на-
лага да ги посещаваме лично. Но за да се подстрижем при даден 
коафьор, да потребим медицинските услуги на дадена клиника 
или да занесем дефектирал уред във фирмения сервиз, ние тряб-
ва по някакъв начин да открием адреса на коафьора, клиниката, 
сервиза и да отидем на място. 

Следователно фирмите се поделят на две групи: 
1. Фирми, занимаващи се предимно с производство, чиято 

продукция потребяваме чрез посредничеството на търговци. 
2. Фирми, предлагащи услуги, които можем да потребим пре-

димно на производствения им адрес1. 
Втората група фирми от своя страна са заинтересувани тех-

ните адреси да са масово известни, а на мястото/адреса – офиси-
те им да са достъпни и достатъчно добре означени с големи над-
писи или рекламни табели. 

Хотелът категорично е фирма от втората група, чиито услуги 
можем да потребим единствено на неговия адрес. Функционира-
нето му е обвързано с точно определена сграда в съответното на-
селено място. Затова и трябва да стигнем до нея. За целта ни е 
нужно да открием нейния адрес или фирмата/обектът да е доста-
тъчно известна/ен в населеното място. Последното условие вече 
превръща сградата в топос (от гръц. τόπος ’място, местност, про-
странство’) с достатъчна известност, т.е. в топоним. 

Има и значима разлика между фирмата – субекта, стопанис-
ващ хотела, и „фирмата“ – названието, марката на хотела. Не са 
единични случаите, когато стопанският субект, управляващ хоте-
ла, носи име различно от неговото, например: спа-хотел „Свети 
Георги“ в Поморие се управлява от „Тръпков Турс“ ООД, регис-
трирано на адреса на хотела: Поморие, ул. „П. Яворов“ № 15; хо-
тел „Елена“ в курортен комплекс Златни пясъци е управляван от 
„Стела Турс 2001“ ЕООД, регистрирано на адреса на хотела; 
                                                

1 За ремонт на бойлери, печки и хладилници, представител на ремонт-
ната фирма ни посещава на нашия адрес. 
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хотел „Новотел“ в Пловдив се управлява от „Синергон Хотели“ 
АД, регистрирано на адреса на хотела: Пловдив, ул. „Златю Боя-
джиев“ № 2. 

А има и случаи, когато стопанският субект (фирмата), освен че 
има различно име, е и регистриран(а) на адрес, различен от този 
на обекта (хотела). Например: хотел „Флора“ в курортен комплекс 
Боровец е управляван от „ГБС-Турс“ ЕАД, с адрес: София, ул. 
„Дамяница“ № 3–5; хотел „Евелина Палас“ в Банско, ул. „Иконом 
Чучулай“ № 34 се управлява от „Вами-Ко“ АД, с адрес: София, ул. 
„Яташка“ № 33; хотел „Мизия“ в Търговище, пл. „Свобода“ № 1 е 
управляван от „Стройекспрес-НН“ ООД, с адрес: Търговище, ул. 
„Епископ Софроний“ № 28. 

 
* * * 

В туристическата наука потърсих и различни определения за 
термина хотел. 

Думата „хотел“ започва да се употребява в Париж през 1669 г. 
за заведения, наречени „хотел-гарни“ (hotel garni – ’голяма къща’), 
в които се дават апартаменти под наем за ден, седмица или ме-
сец. В Англия наименованието „хотел“ се възприема след 1760 г. 
То е заимствано от френската терминология (фр. hotel от лат. hos-
pitale – ’страноприемница’; лат. hospes – ’гост’) (Стамов и Ников-
ска, 2013: 50). 

През 1953 г. в Люцерн по време на конгреса на Международ-
ния съюз на хотелиерите французинът Марсел Готие предлага 
съюзът да се занимава с туристическите хотели. Проектът му гла-
си, че „туристическият хотел е заведение за настаняване, 
предназначено да приема гости, които възнамеряват да преби-
вават там временно, към което се прибавя обикновено заведе-
ние за хранене с повече или по-малко развита форма. Туристи-
ческият хотел със своите технически устройства и хуманни 
достойнства трябва да съответства на все по-взискателните 
цивилизовани хора, както и на прогреса, достигнат в областта 
на начина на живот и хигиената на хранене“ (цит. по: Атанасова 
и Христова, 1984: 86–87). 

През 1972 г. в немския речник по ресторантьорство и хотели-
ерство намираме, че хотел е „съоръжение, чиято типична функ-
ция се състои да предоставя на потребителите услугата но-
щувка, комбинирана с диференцирани ресторантьорски услуги, 
когато се намират извън мястото на тяхното постоянно живе-
ене“ (Lexikon für das Gaststätten- und Hotelwesen, 1972, цит. по: 
Хаджиниколов 1999: 31). 
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През 1982 г. Димитър Семерджиев дава следното определе-
ние за хотел: „Общодостъпен търговски обект, който продава 
услуги, свързани с временното пребиваване на гостите, включи-
телно услуги на храненето, битови и други допълнителни услу-
ги за задоволяване на комплексните потребности и изисквания 
на туристите. Хотелът трябва да отговаря на определени 
условия по обзавеждането, удобствата и хигиената. В зависи-
мост от количеството, качеството и вида на предлаганите 
услуги и осигурения комфорт за гостите, се различават след-
ните видове хотели – представителни, туристически, вакан-
ционни, спортни и др., а така също пансион, хотел-гарни и мо-
тели“ (Семерджиев 1982: 223). 

Правилникът за категоризация на заведенията за пребиваване 
в Югославия (отпреди 1984 г.) приема друго определение: „Хоте-
лът е самостоятелна сграда (подчертаванията нататък са мои – 
П. М.), която има най-малко 15 стаи или апартаменти. Хоте-
лът предоставя пребиваване и други обичайни за хотелиер-
ството услуги“ (цит. по: Атанасова и Христова, 1984: 85). 

Наредбата за категоризация на заведенията за пребиваване в 
Полша (също отпреди 1984 г.) съдържа условия, чието спазване 
дава право на заведението да носи наименованието хотел: „а) 
разположено е в градове и села или в близост до тях; б) пред-
ставлява солидна сграда; в) снабдено е с необходимите сани-
тарни съоръжения и помещения за общо ползване; г) предназ-
начено е главно за индивидуално настаняване; д) разполага най-
малко с 10 стаи и най-много 30% от общия брой на стаите 
имат повече от две легла“ (цит. по: Атанасова и Христова, 1984: 
85). 

През 1984 г. Атанасова и Христова дават свое определение за 
хотел: „общодостъпно заведение за пребиваване, което «произ-
вежда», продава и предоставя услуги и стоки за задоволяване 
потребностите на туристите от нощуване, почивка, храна, ле-
чение, делови срещи, развлечения и пр., съобразно целта и мо-
тивите на пътуването им... Целта на стопанисването му е 
придобиване на печалба“ (Атанасова и Христова, 1984: 87). 

През 1993 г. в академичния речник на чуждите думи за хотèл 
има публикувана следната дефиниция: „(нем. Hotel от фр. hôtel, 
което от късно латински hospitale) Сграда в населено място с 
мебелирани стаи за пренощуване или временно обитаване от 
пътници“ (Речник на чуждите думи в българския език, 1993: 971). 
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През 1999 г. Хаджиниколов пише, че „хотелът, разглеждан 
като основен тип хотелиерско заведение, е общодостъпно 
средство за подслон, което предлага номенклатура от услуги, 
свързани с пребиваването и подслоняването на гости. По-пра-
вилно ще бъде хотелът да се определи като сграда с мебелира-
ни и обслужвани стаи, които срещу заплащане са предназначени 
за временно пребиваване на туристи (гости)“ (Хаджиниколов 
1999: 88). 

Година по-късно в друг български речник на чуждите думи е 
публикувано следното определение за „хотèл (фр. hôtel от лат. 
hospitale „странноприемница“) Сграда с обзаведени стаи за вре-
менно живеене и с битово обслужване на посетителите“ (Милев 
и др., 2000: 849). 

През 2010 г. Джанабетска и Манчева излагат собствена дефи-
ниция за хотел: „Предприятие, което създава туристически 
условия за предлагане, реализация и потребление на стоки и 
услуги, осигуряващи удовлетворяване на основните (нощуване и 
хранене) и допълнителни потребности (рекреация, лечение, 
спортуване, делово общуване и др.) на своите гости по време 
на престоя им в дестинацията, на определена цена“ (Джанабет-
ска и Манчева, 2010: 77). 

През същата година Тончев и Михайлов публикуват следното 
определение за хотел: „общодостъпна сграда или сгради, функ-
ционално свързани, с минимум 15 стаи за подслон, в която се 
предлагат основни и допълнителни туристически услуги, свър-
зани с пребиваването на туристите. За хотели, изградени пре-
ди 1 юни 2003 г., и за хотели в населени места или в части от 
тях с историческо, археологическо, етнографско или архитек-
турно значение се допуска броят на стаите да е по-малък с 20 
на сто. Хотелът разполага поне с едно заведение за хранене и 
развлечения“ (Тончев и Михайлов, 2010: 144). По същество това е 
текст от „Наредба за категоризиране на средствата за подслон, 
местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения“, 
който описва хотелът като средство за подслон (Наредба за кате-
горизиране.., 2005: Приложение 1). 

През 2013 г. Стамов и Никовска също предлагат своя дефини-
ция за хотел: „Заведение за кратковременно пребиваване на гос-
ти, което осигурява цивилизовани условия за престой и нощув-
ка; може да предлага хранене и други услуги и стоки, свързани с 
потребностите на пребиваващите“ (Стамов и Никовска, 2013: 
51). 
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През същата година новият Закон за туризма дава следното 
определение за хотел: „По смисъла на този закон...: 17. „Хотел“ е 
сграда или функционално свързани сгради с минимум 15 стаи за 
настаняване, в която се предлагат основни и допълнителни ту-
ристически услуги, свързани с пребиваването на туристите. За 
хотели, изградени преди 1 юни 2003 г., и за хотели в населени 
места или в части от тях с историческо, археологическо, ет-
нографско или архитектурно значение се допуска броят на ста-
ите да е по-малък с 20 на сто. Хотелът разполага поне с едно 
заведение за хранене и развлечения“ (Закон за туризма, 2013, 
Допълнителни разпоредби, § 1). 

Или в 7 от 13-те издирени дефиниции за хотел се твърди, че 
той е преди всичко сграда. Така туристическата наука помогна да 
приема по-коректната класификация за имената на хотелите, като 
ги отнеса не към хрематонимите, а на правилното им място – при 
топонимите. Защото хотелът е сграда на определено място, до 
което трябва да отидем, ако искаме да потребим основните хотел-
ски услуги – нощувка и хранене. В повечето случаи потребителите 
са хора от други населени места, които не знаят местонахожде-
нието на хотела (освен ако не идват за втори и следващ път), а в 
редки случаи са местни жители. Затова и хотелът трябва да бъде 
достатъчно известно в селището място (топос), със собствено име 
и значимост в селищния живот. Следователно името на хотела 
трябва да е добре разпознаваем топоним (име на географски 
обект, местно име). За това спомага фактът, че хотелите обикно-
вено са големи сгради и са обозначени с фирмени надписи и ре-
кламни табели. 

Нещо повече – някои хотели са надхвърлили функциите си на 
сгради и са станали истински градски топоси. Така например 
името на хотел „Плиска“ в София се е превърнало в нарицател-
ното Плиска, с което се обозначават автобусните спирки от двете 
страни на бул. „Цариградско шосе“ в посока „Младост“, на които 
пътниците извършват прекачвания между отделните линии на 
градския транспорт. В Пловдив името на хотел „Тримонциум“ под 
формата Тримона също се е трансформирало върху две срещу-
положни спирки на градския транспорт, а идентификацията на Пе-
шеходния мост над р. Марица като Моста при Новотела разкрива 
неговото местоположение в града. Местните жители на Варна 
приемат името на хотел „Черно море“ по-скоро като топос за уго-
варяне на срещи в кафенетата и по алеите наоколо, отколкото го 
асоциират с услугите, предлагани от него. 
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* * * 

На базата на изложеното до тук и за нуждите на това изслед-
ване ще дам следното определение за хотел: „Самостоятелна 
сграда2 (или комплекс от функционално свързани сгради), разпо-
ложена(и) в границите на населено място или курорт, или извън 
тях, в която(които) се предлагат основните (нощувка и хранене) и 
допълнителни туристически услуги, свързани с пребиваването на 
туристите в съответната туристическа дестинация. Хотелът тряб-
ва да има наименование, което еднозначно и недвусмислено да го 
идентифицира3 в границите на съответното населено място или 
курорт“. 

Следователно имената на хотелите са ктироними (имена на 
сгради), които от своя страна са подвид урбаноними (имена на 
обекти вътре в селищата), а те от своя страна са вид топоними 
(имена на географски обекти). 

В подкрепа на тази теза е написаното от Пшемислав Зволин-
ски през 1982 г.: „Затруднения възникват при класифицирането 
на имената на конкретни предприятия, шахти, металургични 
заводи и др., защото те принадлежат към топонимите, а не 
към хрематонимите. Подчертавам, че е нужно да се различават 
учрежденията от помещенията, доколкото в конкретни случаи 
такова противопоставяне води до редица трудности“ (Зволинь-
ски 1982: 652). В този контекст името на хотела е ктироним (рес-
пективно урбаноним и топоним), тъй като функционирането му ка-
то учреждение е свързано с помещенията в една конкретна сграда 
и всякаква дейност извън нея не би била хотелиерство. 

                                                
2 По-рядко се срещат хотели, разположени в част от сграда, напр. хотел 

„Елит“ в Перник е в една сграда с Европейския политехнически университет – 
Перник, или Парк-хотел „Пловдив“ в Пловдив е в една сграда с жилищни 
апартаменти. В такива случаи обаче хотелът е в обособена част от сградата 
със самостоятелен вход. 

3 Авторът сам е свидетел на случай във Варна как два или повече хотела 
с еднакви имена объркват както туристите, така и местните хора. В автобус 
209, пътуващ към Златни пясъци, след спирката на ХЕИ пътник попита за хо-
тел „Панорама“. Кондукторката отговори, че има време до там, тъй като хоте-
лът се намира чак в курорта „Св. св. Константин и Елена“. В действителност 
пътникът питаше за едно от трите студентски общежития (блокове, високи по 
18 етажа), южно от околовръстното шосе на Варна, което функционираше ка-
то хотел „Панорама“. А най-известният варненски хотел с името „Панорама“ 
се намира до Морската градина, но маршрутът на автобус 209 не преминава 
покрай него. 
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Суперанская също мисли, че „е необходимо да се отбележи 
разликата между имената на някои здания и намиращите се в 
тях учреждения. Сенатът като здание е урбаноним. Сенатът 
като учреждение може да заседава на друго място (напр. в учи-
лище), а в сградата на Сената при извънредни обстоятелства 
може да се разположи болница“ (Суперанская 1985: 75). В този 
смисъл името на хотела отново е ктироним (респективно урбано-
ним и топоним), тъй като функционирането му като учреждение е 
свързано с точно определена сграда и не е възможно да предлага 
нощувки извън нея. 

 
* * * 

В последните години броят на хотелите и другите места за на-
станяване в България се увеличи значително. За седемгодишен 
период – от 2008 до 2014 г., в страната са функционирали средно-
годишно по 3277 хотели, къмпинги, хижи, вилни селища, почивни 
станции и къщи за гости. Разпределението им по години е пред-
ставено в таблица 1. 

Големият брой хотели и места за настаняване роди въпроса: 
Не е ли време да бъде предложен и да започне в топонимията да 
се използва специален термин за имената на хотелите и други-
те места за настаняване? Защото в топонимията има дял ойко-
нимия, чийто предмет на изследване са имената на селищата. 
Към 29 август 2015 г. в България има 5261 населени места. Така 
ойконимията работи с набор от общо 5261 селищни названия (ой-
коними). Броят на хотелите се явява 62,3% от броя на ойконимите, 
следователно статистически е мотивирано имената на хотелите 
също да бъдат назовавани с отделен термин и да формират са-
мостоятелна съвкупност в системата от ктироними (имена на сгра-
ди). 

Най-удачен изглежда терминът ксенодохионим (мн. ч. ксено-
дохионими), изграден по познатия модел за ономастични терми-
ни: от гръц. ξενοδοχείο (чете се: ксенодохио) ’хотел’ (Маслева 
2001: 157) + оним, от όνομα (онома) ’име’ (Маслева 2001: 165) = 
име на хотел. Двойното о (резултат от сливане на края на ксено-
дохио и началото на оним) се стяга (контрахира) в единично, което 
е закономерно явление в езика. 

Опитът за въвеждане на термина ксенодохионим не е само-
целен или без основание. Още през 1987 г. Николай Ковачев за-
гатва за подобна стъпка, изписвайки след имената на хотелите 
гръцката дума за тях ξενοδοχειον (Ковачев 1987: 199). 

 



 17 

 
Табл. 1. Места за настаняване в България 
и брой на леглата в тях от 2008 до 2014 г. 

Година Средства за подслон и 
места за настаняване 

(брой) 

Брой 
легла 

2008 3217 276 586 
2009 3533 287 423 
2010 3540 283 641 
2011 3776 283 251 
2012 2758 301 140 
2013 2953 302 433 

 Места за настаняване4 
(брой) 

 

2014 3163 314 257 
Средно- 
годишно 

3277 292 676 

    Източник: Национален статистически институт. 
  <http://www.nsi.bg/bg/content/1978/годишни-данни> 
    (29 август 2015). 

 
Коректно трябва да се отбележи, че в усреднената бройка 

3277 попадат всички категоризирани места за краткосрочно 
настаняване: хотели, къмпинги, туристически и вилни селища, хи-
жи, частни квартири и апартаменти, почивни станции, ваканционни 
бунгала, къщи за гости и др., тоест не всичките са хотели. Но въ-
веждането в употреба на термин с корен гръцката дума за хотел 

                                                
4 Включва всички категоризирани и функционирали през отчетния период 

места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, къмпинги и други места 
за краткосрочно настаняване (туристически и вилни селища, хижи, частни 
квартири и апартаменти, почивни станции, ваканционни бунгала, къщи за гос-
ти и други места за краткосрочно настаняване), вж.: Места за настаняване. 
<http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/TUR_2_Methodology.pdf> (29 
август 2015). 
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изглежда правилно, тъй като независимо от вида си всяко място 
за настаняване предизвиква в човешкото съзнание асоциация 
първо с хотел и едва след това идва уточнението, че може да е 
хижа, вилно селище, къща за гости и др. Също така в туристичес-
ката практика основните туристически услуги нощувка и хранене 
„на първо четене“ винаги се асоциират с хотели и ресторанти, и 
едва след това идват и другите възможности: къмпинги, хижи и къ-
щи за гости – за нощувката, закусвални, пицарии, сладкарници и 
механи – за храненето. 

Така терминът ксенодохионими може да се въведе за имена-
та на всички туристически места за настаняване (нощувка), а не 
само за хотелите. За нуждата от подобно обобщаване още през 
2000 г. пише Лиляна Димитрова-Тодорова: „Названията на хоте-
ли, ресторанти, закусвални, пицарии, кафенета, барове, бис-
тра, механи, таверни, бирарии, дискотеки и други... биха могли 
още да бъдат наречени... туристически названия, тъй като на-
зовават... туристически обекти“ (Димитрова-Тодорова 2000: 
133). 

Затова с ксенодохионими предлагам да бъдат обозначавани 
имената на всички места за настаняване (нощувка), признати от 
Закона за туризма (2013), а именно: хотели, мотели, апарта-
ментни туристически комплекси, вилни селища, туристически 
селища и вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни 
станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, 
бунгала и къмпинги (Закон за туризма, 2013, чл. 3 (2), т. 1; Наред-
ба за изискванията…, 2015, чл. 3). 

Внимателният прочит на текстовете улови, че Законът за ту-
ризма формално не поставя туристическите хижи сред местата 
за настаняване, а ги определя само като туристически обекти 
(чл. 3, ал. 3), докато Националният статистически институт включ-
ва хижите в наблюдаваните места за настаняване и фактически 
ги приема за такива. До момента, в който Националният статисти-
чески институт не извади хижите от списъка на местата за наста-
няване, те ще бъдат приемани като такива. 

Настоящата лекция разглежда проблема за имената на хоте-
лите единствено като категория в ономастиката, в частност в топо-
нимията, урбанонимията и ктиронимията. Класифицирането на 
имената на хотелите в България изисква задълбочени изследва-
ния, основаващи се на поне десет процента от общия им брой и 
при широко застъпване на анкетния метод за разкриване на ети-
мологията на названията и мотивацията за избора им. Затова кла-
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сифицирането на ксенодохионимите в България ще бъде предмет 
на други доклади и публикации. 

Лекцията има дискусионен характер. Когато и други изследо-
ватели приемат доказателствата ми, че имената на хотелите са 
ктироними, респективно урбаноними и топоними, както и ново-
предложения от мен термин ксенодохионим, едва тогава ще мога 
да отчета изследователската си работа като успешна. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Авторът доц. д-р Пело Михайлов по време на произнасянето 

на публичната академична лекция 
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дий“, директор на Центъра по българска ономастика „Професор 
Николай Ковачев“ в периода 2000–2013 г. Нейната издателска ре-
цензия спомогна за издаването на публичната академична лекция 
в самостоятелно книжно тяло, а бележките ѝ ми позволиха да по-
добря още малко текста. 

Благодаря и на аудиторията за вниманието! 
 
 
 
 
 

 
 

Част от слушателите на публичната академична лекция 
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Текстът на лекцията е публикуван така, както е изнесен пред 
слушателите в 3. аудитория на Аграрния университет – Пловдив 
(вж. снимката на с. 22) на 29 септември 2015 г. 

Към онзи момент не разполагах с книгата на Таня Дъбева, 
Найден Апостолов и Георгина Луканова „Хотелиерството в Ев-
ропа – категории, локализации, развитие“ (Варна: ИК Кръг, 2000, 
348 с.), която по-късно си набавих. В нея има значителен брой 
определения за хотел на различни автори. 

През месец април 2016 г. беше публикувана статията на д-р 
Мариана Белнейска-Георгиева „За имената на хижите и засло-
ните в България“ (в: География и приятели. Сборник. София: Па-
радигма, 2016, с. 400–409). Авторката акцентира, че имената на 
хижите и заслоните са ктироними, но доколкото те „са разположе-
ни основно в планински местности… не биха могли да се причис-
лят към урбанонимите“ (с. 402). 

През месец май 2016 г. излезе от печат второто издание на 
„Енциклопедия на българската ономастика“, с автори Тодор Бал-
кански и Кирил Цанков (В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 
2016, 576 с.). 

По данни на Националния статистически институт, публикува-
ни на 24.02.2016 г., през 2015 г. в България е имало 3202 места за 
настаняване с 322 465 легла. 

Не си позволих обаче в печатния вариант на публичната ака-
демична лекция да добавя сведения от тези четири източника, тъй 
като това щеше да промени текста на изнесената пред слушате-
лите лекция. Единствено в описанието на Закона за туризма са 
включени направените след месец септември 2015 г. изменения и 
допълнения на закона. 

 
10 септември 2016 г.       Авторът 
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НАЗВАНИЯ ГОСТИНИЦ – МЕЖДУ ОНОМАСТИКОЙ 
И НАУКОЙ О ТУРИЗМЕ 

Пело Михайлов 
Резюме 

 
В лекции прослеживается как менялись понимания специалистов 

о месте названий гостиниц в системе ономастики. Разные авторы 
классифицируют их как подвид урбанонимов или хрематонимов и при 
исследовании отдельных публикаций искали их именно там. 

В пяти из упомянутых книг и статей, названия гостиниц классифи-
цируются как имена зданий, оттуда и как урбанонимы и топонимы 
(Суперанская 1973, Подольская 1978, Ковачев 1982 – ктиронимы, Су-
перанская 1985, Подольская 1988 – ойкодомонимы). В шести других 
публикациях имена гостиниц классифицированны как хрематонимы 
(Зволиньски 1982, Ковачев 1987, Димитрова-Тодорова 2000, Słowiań-
ska onomastyka. Encyklopedia, T. 2, 2003, Димитрова-Тодорова 2006, 
Димитрова-Тодорова 2011). В одной из книг, классифицируются как 
фирмонимы, без конкретизации к какому разделу ономастики отно-
сятся (Балкански и Цанков, 2010). 

Названия отелей могут рассматриваться и как фирмонимы, а 
коммерческие компании делятся на две группы: 

1. Работающие в основном в производстве, чья продукция по-
требляется при посредничестве торговцев. 

2. Предлагающе услуги, которые потребляются главным образом 
по месту их производственного адреса. 

Гостиницы являются компаниями второй группы, чьи услуги пот-
ребляются только по адресу гостиницы. Функционирование компании 
узко относится к конкретному зданию в данном населенном пункте. 
Потому нам нужно добраться до него. Для этого нам нужно найти ее 
адрес или объект должен быть достаточно известен в поселке. Пос-
леднее условие превращает здание в топос с достаточной извест-
ностью, т.е. в топониме. 

У науки о туризме были востребованы разные определения поня-
тию гостиница. В 7 из 13 определений утверждается, что гостиница по 
своей сути представляет здание. Это помогло принять более пра-
вильную классификацию названий гостиниц, относя их не к хремато-
нимам, а в их точном месте – топонимам. Гостиница по своей сущ-
ности является зданием в определенном месте, к которому мы 
должны подойти, если хотим воспользоватся основными гостиничны-
ми услугами – размещение и питание. В большинстве случаев потре-
бителями гостиничных услуг являются люди из других мест, которые 
не знают местоположение данного отеля (если не приходят во второй 
или последующий раз), а в редких случаях являются местными жите-
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лями. Именно из-за этого гостиница нуждается в том, чтоб находи-
лась в хорошо известном месте в населенном пункте, с хорошо из-
вестным названием и значимым в жизни местной общины. Следова-
тельно, название гостиницы должно быть хорошо распознаваемым 
топонимом. Этому способствует и тот факт, что гостиницы обычно яв-
ляются большими зданиями и обозначены рекламными надписьями. 

Для целей исследования автор дает свое определение понятия 
гостиница: „Самостоятельное здание (или комплекс функционально 
связанных зданий), расположенные в границах населенного пункта 
или курорта, или вне их границах, в котором предлагаются основные 
(размещение и питание) и дополнительные туристические услуги, свя-
занные с пребыванием туристов в данном туристическом месте. Гос-
тиница должна иметь название, которое однозначно и недвусмыс-
ленно идентифицирует ее в границах данного населенного пункта или 
курорта“. 

В заключение автор принимает, что названия отелей являются 
ктиронимами (названия зданий), которые в свою очередь являются 
подвидом урбанонимов (названия объектов в пределах населенных 
пунктов), а они, в свою очередь являются видом топонимов (назва-
ния географических объектов). 

Обоснована необходимость определять названия гостиниц един-
ным термином и формировать самостоятельную совокупность в сис-
теме ктиронимов. Предложен термин ксенодохионим, составлен из 
греческого ξενοδοχείο (ксенодохио) ’отель’ + оним из όνομα (онома) 
’имя’ = название гостиницы. 

Предлагается в качестве ксенодохионимов обозначать названия 
всех мест размещения, которые находятся в соответствии с Законом 
о туризме (2013) – гостиницы, мотели, апарткомплексы, базы отдыха, 
туристические поселки и виллы, семейные гостиницы, хостелы, пан-
сионаты, гостевые дома, гостевые номера, гостевые апартаменты, 
бунгало и кемпинги, шале. Видно, что не все являются гостиницами. 
Но любое место размещения в человеческом сознании ассоциируется 
с гостиницей и только потом приходит уточнение, что это может быть 
шале, деревенский гостевой дом и т.п. Кроме того, в туристической 
практике основные туристические услуги – размещение и питание – 
„на первом чтении“ всегда ассоциируются с гостиницами и рестора-
нами, и только потом, в качестве альтернативы, являются и все ос-
тальные возможности: кемпинги, домики и гостевые дома – для про-
живания, столовые, пиццерии, булочные и таверны – для питания. 

В опубликованной статье рассматривается проблема названий 
отелей только как категория в ономастике. 

Лекция обладает дискуссионным характером. 
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NAZWY HOTELI – MIĘDZY ONOMASTYKĄ 
A NAUKĄ O TURYSTYCE 

Peło Michajłow 
Streszczenie 

 
W niniejszyzm wykładzie zbadano jak ewoluowały w czasie poglądy 

badaczy odnośnie do miejsca nazw hoteli w systemie nazewnictwa. 
Niektórzy autorzy kwalifikują je jako podgatunek urbanonimów lub hre-
matonimów. Dlatego też, przeglądając różne publikacje, szukaliśmy ich 
właśnie wśród tych gatunków nazw własnych. 

W pięciu z cytowanych książek i artykułów nazwy hoteli traktowane 
są jako nazwy budynków, więc jako urbanonimy oraz toponimy (Супе-
ранская 1973, Подольская 1978, Ковачев 1982 – ktironimy, Суперан-
ская 1985, Подольская 1988 – ojkodomonimy). W dalszych sześciu pu-
blikacjach nazwy hoteli uważane są za hrematonimy (Зволиньски 1982, 
Ковачев 1987, Димитрова-Toдoрova 2000, Słowiańska onomastyka. 
Encyklopedia, T. 2, 2003, Димитрова-Toдoрova 2006, Димитрова-To-
дoрova 2011). W jednej z książek występuje nazwa firmonimy, bez 
wyjaśnienia, do którego działu onomastyki należą (Балкански и Цанков, 
2010). 

Nazwy hoteli można uważać za firmonimy, a same firmy dzielą się 
na dwie grupy: 

1. Zajmujące się głównie produkcją, wyroby której trafiają do użyt-
kowników za pośrednictwem handlowców. 

2. Oferujące usługi, z których korzysta się głównie na miejscu. 
Hotel stanowi firmę z drugiej grupy – z jego usług korzysta się tylko na 

miejscu, pod danym adresem. Funkcjonowanie hotelu związane jest z 
konkretnym budynkiem w zasiedlonej miejscowości. Dlatego trzeba się do 
niego dostać. W tym celu niezbędne jest znalezienie jego adresu albo fir-
ma powinna być dostatecznie znana w danej miejscowości. Dzięki tej oko-
liczności budynek staje się toposem dostatecznie znanym, tzn. Toponi-
mem. 

Poszukaliśmy w dziedzinie nauki o turystyce różnych definicji wy-
razu hotel. W 7-miu definicjach z 13-stu znalezionych twierdzi się, że 
stanowi on przede wszystkim budynek. Skłoniło to nas do przyjęcia 
jako bardziej precyzyjnej tej klasyfikacji, według której nazwy hoteli na-
leżą nie do hrematonimii, tylko do toponimii, gdzie jest ich właściwe 
miejsce. Ponieważ hotel to budynek w określonym miejscu, do którego 
musimy się udać, jeśli chcemy skorzystać z podstawowych usług ho-
telowych – noclegu i żywienia. W większości przypadków użytkownicy 
to ludzie z innych miejsc, którzy nie znają położenia hotelu (chyba, że 
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wybierają się do niego po raz drugi czy kolejny), a w rzadkich przypad-
kach to mieszkańcy miejscowi. W związku z tym hotel powinien być 
wystarczająco znanym w miejscowości obiektem, o własnym imieniu i 
wartości w życiu osiedla. Tak więc nazwa hotelu powinna stanowić 
dobrze rozpoznawalny toponim. Do tego przyczynia się fakt, że hotele 
to zazwyczaj budynki duże, a także opatrzone znakami firmowymi i 
reklamowymi. 

Autor uważa za konieczne zaproponować także własną definicję 
terminu hotel: „Oddzielny budynek (lub kompleks funkcjonalnie powiąza-
nych budynków) znajdujący(ch) się w obrębie osiedla lub uzdrowiska, albo 
na zewnątrz, w którym (których) oferowane są dla gości usługi podstawowe 
(noclegi i posiłki) oraz dodatkowe, związane z pobytem w danej destynacji 
turystycznej. Hotel powinien mieć nazwę, która wyraźnie i niedwuznacznie 
identyfikuje go w danej miejscowości lub ośrodku“. 

W podsumowniu autor zakłada, że nazwy hoteli stanowią ktironimy 
(nazwy budynków), które z kolei stanowią podgatunek urbanonimów 
(nazw obiektów w obrębie osiedli), a te z kolei – gatunek toponimów 
(nazw obiektów geograficznych). 

Autor uzasadnia konieczność stosowania odrębnego terminu dla 
nazw hoteli, skoro tworzą one oddzielną grupę w systemie ktironimów. 
Proponuje nazwę ксенодохионим (ksenodochionim) utworzoną na pod-
stawie gr. ξενοδοχείο ’hotel’ + onim оd gr. όνομα ’imię’ = nazwa hotelu. 

Proponuje się, by pod ogólną nazwą ksenodochionimów (ксенодо-
хионими) rozumieć nazwy wszelkiego rodzaju miejsc ulokowania (nocle-
gu), za jakie uznawane są przez Ustawę Turystyki (2013): hotele, motele, 
mieszkaniowe kompleksy turystyczne, osiedle will, wioski turystyczne i 
wille, hotele rodzinne, hostele, pensjonaty, stacje wypoczynkowe, domy 
gościnne, pokoje gościnne, mieszkania gościnne, bungalowy i domki kem-
pingowe, jak też chaty turystyczne. Najwyraźniej nie wszystkie to hotele. 
Jednak każde miejsce na nocleg wywołuje w świadomości ludzkiej skojar-
zenia w pierwszym miejscu z hotelem, a dopiero potem przychodzi 
wyjaśnienie, że może to być chata, osiedle will, dom gościnny albo in. 
Również w praktyce turystycznej podstawowe usługi turystyczne takie, jak 
zakwaterowanie i wyżywienie zazwyczaj kojarzone są najpierw z hotelami 
i restauracjami, a dopiero potem przychodzą na myśl dalsze możliwości: 
kempingi, chaty i domki gościnne – na nocleg, jadłodajnie, pizzerie, cukier-
nie, karczmy – do jedzenia. 

W opublikowanym artykule przeanalizowano problem nazw hoteli 
tylko jako kategorii w onomastyce. 

Wykład może wywołać dyskusję na poruszany temat. 
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HOTEL NAMES – BETWEEN ONOMASTICS 
AND THE TOURISTIC SCIENCE 

Pelo Mihaylov 
Summary 

 
It is traced in this lecture the way the perceptions of specialists 

about the place of the names of hotels in the system of the onomastics 
changed. Different authors classify them as subspecies urbanonyms or 
hrematonyms and reviewing different publications, they are in demand 
exactly there. 

In five of the cited books and articles hotel names are classified as 
names of buildings, hence as urbanonyms and toponyms (Суперан-
ская 1973, Подольская 1978, Ковачев 1982 – ktironyms, Суперан-
ская 1985, Подольская 1988 – oikodomonyms). In other six publica-
tions hotel names are classified as hrematonyms (Зволиньски 1982, 
Ковачев 1987, Димитрова-Тодорова 2000, Słowiańska onomastyka. 
Encyklopedia, T. 2, 2003, Димитрова-Тодорова 2006, Димитрова-То-
дорова 2011). In one of the books they are classified as firmonyms, 
without specifying to which part of onomastics they belong (Балкански 
и Цанков, 2010). 

Hotel names may be assumed as firmonyms, and the companies 
themselves can be divided into two groups: 

1. Dealing mainly with production, which is consumed through tra-
ders. 

2. Offering services that are consumed basicly at the place of pro-
duction. 

A hotel is a company of the second type – its services are consu-
med entirely at the same address. Its operation is tied to a specific 
building in the respective settlement. That is the reason we must get to 
this object. To do this we have to find the address or the compa-
ny/object must be quiet famous in this settlement. The latter condition 
turns the building into topos with sufficient prominence, i.e. in toponym. 

Different definitions for a hotel were sought in the touristic science. 
Seven from the 13 found definition say, that it is above all a building. 
That helped a more specified classification of hotel names to be assu-
med, being referred not to hrematonyms, but to their proper place – in 
toponyms. Because a hotel is a building in a concrete place, where we 
want to get, if we want to consume the basic hotel services – bed and 
breakfast. In most cases, consumers are people from other places and 
they do not know the location of the hotel (unless if they come second 
or subsequent time), and in rare cases they are locals. For this reason 
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a hotel must be in a quiet popular place, with its own name and signifi-
cance in local life. Therefore the hotel's name should be a well recogni-
zable toponym. The fact, that hotels are usually big buildings and are 
labeled with company signs and advertising boards, helps. 

For the purposes of the study the author gives his own definition of 
hotel: „Separate building (or a set of functionally related buildings), lo-
cated within the village or resort, or outside them, offering basic (bed 
and breakfast) and additional services related to the stay of tourists in 
the tourist destination. A hotel must have a name, which is unique and 
unambiguously identify it within the respective village or resort“. 

In conclusion, the author assumes that hotel names are ktironyms 
(names of buildings), which in turn are a subset urbanonyms (names of 
objects within a settlement), and they in turn are kind of toponyms (na-
mes of geographical sites). 

The necessity of hotelnames to be described with an own term and 
to form a separate grouping system ktironyms is grounded. The so 
suggested ксенодохионим (ksenodohionym) is built by Greek ξενοδο-
χείο (ksenodohio) ’hotel’ + onym from όνομα (onoma) ’name’ = name of 
the hotel. 

It is suggested all the accommodation places, recognized by the 
Tourism Low (2013) – hotels, motels, apartment touristic complexes, 
holiday villages, tourist villages and villas, family hotels, hostels, boar-
ding houses, holiday homes, guest houses, guest rooms, guest suites, 
bungalows and camping and chalets to be indicated as. But all the 
accommodation places call to mind the association of a hotel and after 
that comes the explanation that it could be a chalet holiday village, 
guesthouse and etc. Also in the tourist practice basic tourist services – 
bed and breakfast, are at first always associated with hotels and 
restaurants, and only then come the alternatives: campgrounds, lodges 
and guest houses – for accomodation, pizzerias, bakeries and taverns 
– for food. 

The published text examines the problem of hotel names only as a 
category in onomastics. 

The lecture has a debatable character. 
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DIE HOTELNAMEN – ZWISCHEN DER ONOMASTIK 
UND DER TOURISMUSWISSENSCHAFT 

Pelo Mihaylov 
Zusammenfassung 

 
In der Vorlesung wird analysiert, wie sich die Meinung der 

Fachleute bezüglich den Namen des Hotels im Bezug der Onomastik 
verändert haben. Einige Wissenschaftler haben sie als Unterbegriff der 
Urbanonymen oder Chrematonymen eingestuft und in der Zusammen-
fassung vielen Fachartikeln wurden nämlich in dieser Kategorie 
gefunden. 

In fünf der zitierten Bücher und Fachartikel sind die Namen des 
Hotels als Gebäudenamen klasifiziert, danach als Urbanonymen und 
Toponymen (Суперанская 1973, Подольская 1978, Ковачев 1982 – 
Ktyronymen, Суперанская 1985, Подольская 1988 – Eukodomony-
men). Sechs weitere Fachrtikel stufen die Namen des Hotels als Chre-
matonymen (Зволиньски 1982, Ковачев 1987, Димитрова-Тодорова 
2000, Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, T. 2, 2003, Димитрова-
Тодорова 2006, Димитрова-Тодорова 2011). Ein Buch klasifiziert sie 
als Firmennamen, ohne Einzelheiten darüber zu erbringen, in welchem 
Gebiet der Onomastik eingeteilt werden (Балкански и Цанков, 2010). 

Die Hotelnamen kann man als Firmennamen bezeichnen und die 
Firmen sind in zwei Gruppen unterteilt: 

1. Unternehmen, die vorwiegend mit der Herstellung eines Produk-
tes verbunden sind und von Vermittlern vertrieben wird oder. 

2. Unternehmen wie Hotels, die eine Dienstleistung anbieten, wel-
che nur vor Ort verbraucht wird. 

Das Hotel ist ein Unternehmen von der zweiten Gruppe und bietet 
eine Dienstleistung an, die nur an seiner Anschrift vor Ort abgesetzt 
wird. Seine Funktion ist mit einem bestimmten Gebäude an einem 
bestimmten Ort verbunden. Damit dieses Gebäude erreicht wird, 
braucht man die Anschrift des Objektes. Ist das Gebäude in der Ort-
schaft sehr berühmt, dann handelt es sich um ein Topos, die Bedin-
gung dieses Gebäudes als Toponym zu bezeichnen. 

In der Tourismuswissenschaft wurden unterschiedliche Begriffe für 
Hotel gesucht. In 7 von 13 Begriffsbestimmungen behauptet man, dass 
es unter anderem ein Gebäude ist. Daraus resultiert sich eine engere 
Einstufung der Namen der Hotels, nämlich sie sind nicht im Gebiet des 
Chrematonymen, sondern des Toponymen, eingestuft. Der Grund da-
für ist, dass das Hotel ein Gebäude an einem Ort ist und wenn man 
seine Hauptdienstleistung wie Übernachtung und Bewirtung verbrau-
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chen möchte, dann besteht die Pflicht vor Ort zu sein. In den meisten 
Fällen handelt es sich um Verbraucher, die Touristen sind und die Ho-
tellage nicht kennen, es sei denn, es geht um Stammgäste. Deswegen 
sollte das Hotels ziemlich berühmt mit seinem Namen und seiner Be-
deutung in der Ortschaft sein. Es ergibt sich, dass der Namen des Ho-
tels ein Toponym mit Wiedererkennungswert ist. Der größten Vorteil 
liegt darin, dass die Hotels in großen Gebäuden mit Firmenschildern 
und leuchtender Werbung beheimatet sind. 

Für die Forschung findet der Autor seinen Begriff für Hotel, näm-
lich: „Ein eigenständiges Gebäude (oder mehrere verbundene in seiner 
Funktionalität Gebäude), die innerhalb oder außerhalb einer Ortschaft 
oder eines Seebades liegen und darin die Hauptdienstleistungen wie 
Übernachtung und Bewirtung sowie Nebendienstleistungen für das Ziel 
des Aufenthaltes von Touristen angeboten werden. Das Hotel sollte ei-
nen Namen mit Wiedererkennungswert besitzen und mit der Ortschaft 
bzw. dem Seebad identifizieren“. 

Schließlich nimmt der Autor an, dass die Hotelnamen Ktyronymen 
(Gebäudenamen) sind, die Unterbegriff von Urbanonymen (Objekt-
namen innerhalb Ortschaften) sind. Die Urbanonymen sind seinerseits 
eine Art Toponymen (Örtlichkeitsnamen). Es besteht die Notwendigkeit 
in der Wissenschaft, dass die Namen der Hotels eine eigene Bezeich-
nung bekommen und eine eigene Gruppe im System von Ktyronymen 
bilden sollen. Dazu ist das Wort ксенодохионим (Xenodochionym), 
grie. Ξενοδοχείο (xenodochio) ’Hotel’ + onym, grie. Όνομα (onoma) 
’Namen’ = Hotelnamen, vorgeschlagen. Desweiteren wird angeboten, 
dass alle Herbergen, wo man übernachten kann und vom Tourismus-
gesetz vom Jahr 2013 anerkannt sind – Hotels, Motels, Appartment-
Hotels, Themenhotels, Gasthäuser, Familienhotels, Hostels, Pensions, 
Gästezimmer, Villen, Ferienhäuser, Campings und Zeltplätze, Jugend-
herbergen, etc., als Xenodochionym bezeichnet werden. Im ersten 
Blick sieht man deutlich, dass nicht alle Beherbergungsbetriebe Hotels 
sind. Nicht nur der Mensch, sondern allgemein in der Praxis verbindet 
man als Erstes einen Übernachtungsplatz mit einem Hotel und danach 
wird der Unter-schied gemacht, dass ein Unternehmen mit Haupt-
dienstleistung Übernachtung auch kein Hotel sein kann. 

Dieser Text analysiert das Problem der Hotelnamen nur aus Sicht 
der Onomastik. 

Die Vorlesung ist diskutabel. 
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