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Дисертацията е в обем от 186 стр., вкл. библиография. Чистият текст е 171 

стр. Библиографията съдържа 223 източника на кирилица и латиница. Тя е 

впечатляваща като обем, релевантна на съдържанието на дисертацията и 

достатъчна в изворово, информационно, херменевтично и интерпретативно 

отношение. Дисертацията е придружена от автореферат и съпътстващи 

документи. Авторефератът в обем от 16 стр. стриктно следва структурата на 

дисертацията и напълно възпроизвежда нейното съдържание. В 

автореферата коректно са отразени основните приносни моменти на 

дисертацията и публикациите на автора по нейната тематика. 

Съпътстващите документи са пълни според изискванията на закона и 

другите нормативни документи, които уреждат процедурата. 

Според мен основното достойнство на дисертацията е нейната 

културологична differentia specifica. Дисертацията не е натрапчиво 

концептуална, но същевременно не е лишена от концепт. Тя търси 

първоизточника на скандала в преводознанието на първо място в 

дискурсивен план. Докторантката настоява, че именно практическата 

компонента на превода повишава академичната стойност на 

преводознанието, като изместването на дебата извън полето на теорията 

всъщност означава подкопаване на академичната стойност на 

преводознанието, вкл. до загуба на академична легитимация (с.162). 



Дисертацията не е подчертано прагматична, но преднамерено се впуска в 

лингвистично-интелектуално-социално-академично-институционално-

икономическия скандал на преводознанието чрез утвърждаване на принципа 

„разход-полза“ спрямо целевия текст по отношение на изворовия текст. 

Изследват се печалбата и загубата при превода, но не в комерсиален, а в 

херменевтичен и икономически (по Дерида и Венути) ракурс, вкл. в обхвата 

на глобализиращото понятие политическо на превода (с.28, 165, 170 и др.). 

Дисертацията не е постмодерен микс от дискурси, а има строго фиксиран 

топос, който се херменевтизира през различни философски, лингвистични, 

икономически, академични, личностни и социални хоризонти. Дисертацията 

е подчинена на един ясно очертан проблем, който обаче е културологизиран 

не предметно откъм неговата даденост, а културологично откъм идеалните 

му проекции. Дисертацията преследва институционализиране на 

преводознанието, но не по бюрократичен или номенклатурен начин, а чрез 

идеално проектиране и икономическо легитимиране, вкл. като утвърждаване 

на академичното институционализиране на преводача. Дисертантката е 

коректна и последователна в отстояването на стратегически по-силната и 

философски по-честната позиция на разпитващата за формите на активност 

на духа и езика без задължително включване на етапа на институционалната 

рецепция на преводознанието (с.11). Изследването на превода като 

интерпретативна практика и рефлексията върху преводача-интерпретатор, 

темите превод-несъзнавано, превод-случайност, превод-психоанализа, 

научните модели за превод и техните закони, преводаческата 

компетентност, преводът като академичен капитал и др. допълват картината. 

Единството на тези моменти разбирам като авторска културологична 

differentia specifica на текста и виждам в нея същинския принос на 

дисертацията. 

В рубриката „Забележки и препоръки” бих изразил (1) съпротивата си 

срещу организацията на справката за използваната литература – на първо 

място литературата на латиница и на второ тази на кирилица. 2) В справката 

за теоретичните приноси на дисертацията на три пъти е използвано 

прилагателното оригинален, без да е конкретизирано в какво се състои 



оригиналността. Смисълът на тази справка е именно рефлексивната 

конкретна експликация на иновативните моменти в дисертацията. 3) 

Анализата на принципа разход-полза в обхвата на икономическата максима 

за минимално усилие и максимален ефект (по Гут) би могла да се 

интерпретира и откъм принципа за икономия на мисленето (Рихард 

Авенариус). В този случай икономическите хоризонти биха могли да бъдат 

заменени, или поне допълнени с критико-емпирични и рационално-

рефлексивни. 4) Въпреки параграфа за отвъд икономическия закон и 

въпреки хипотезата за криза в икономическото говорене за превода (с.159 

сл.), би ми се искало малко по-категорично разграничаване на 

преводаческия дискурс от „неговата“ икономическа референциалност – 

напр. общото понятие размяна е твърде абстрактно (т.е. бедно), за да бъде 

отправна точка за разбиране на смисловостта и динамиката на превода, 

понятията печалба, разход, полза, договорни отношения и др. ми изглеждат 

грубовати по отношение на субтилната и ефирна „материя“ превод. В този 

случай политизирането и идеологизирането на икономическия дискурс, вкл. 

като манипулация, натиск и терор не бива автоматично да се отнася към 

преводаческия дискурс, макар и при него да са актуални манипулацията, 

натискът и дори терорът, но в един съществено различен смисъл – различен 

от натрапения фалшификат и целеположеното отчуждение. Все пак ойкосът 

и духът са различни „субстанции“ (с.5, с.105 сл.), а и постструктуралистката 

позиция не е непременно по-добра в сравнение с лингвистичната, респ. 

духовната. Дисертантката обобщава (с.170), че икономическият характер на 

понятието за превод измества вниманието от културните, политическите и 

пр. стойности на превода. Въпросът изместването да не се превърне в 

заместване. 

Минчева скромно формулира приносните моменти на своята 

дисертация в 3 пункта. Те са реални и доказани. 

Дисертантката има 5 публикации по темата на дисертацията: 1 на 

български, 1 на английски и 3 на френски език. 

Нямам принципни несъгласия с постановките на дисертацията. 

Нямам съвместни публикации с дисертантката. 



Заключение: Като имам предвид културологичната оригиналност на 

изследването, показаната широта на философски и културологични 

познания, тяхната умела интерпретативна вплетеност в авторовия текст, 

динамиката и пластичността на мисленето и теоретичните приноси в 

преводознанието, категорично предлагам на членовете на уважаемото 

научно жури по защитата на дисертацията на Мая Пламенова Минчева на 

тема: Преводът в постструктуралистка перспектива. Контрапункти на 

икономически фундираното понятие за превод да я гласуват за успешно 

защитена, като присъдят на дисертантката образователната и научна степен 

„доктор” по научната специалност Философия на културата, 

политиката, правото и икономиката. Херменевтичната традиция и 

културологичния дискурс в професионално направление 2.3. Философия. 
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