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СТАНОВИЩЕ 

от проф. дфн Веселин Петров Петров 

от Институт за изследване на обществата и знанието при БАН 

за дисертационния труд на редовен докторант Мая Пламенова Минчева 

„Преводът в постструктуралистка перспектива. Контрапункти на икономически 

фундираното понятие за превод“ 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по философия 

 

Дисертационният труд на докторант Мая Пламенова Минчева Преводът в 

постструктуралистка перспектива. Контрапункти на икономически фундираното 

понятие за превод е обемист труд от 185 нестандартни (по-големи) стр., състоящ се от 

увод, три глави, заключение и литература от 193 заглавия на латиница и 30 заглавия на 

кирилица (отделно няколко интернет източника), общо 223 заглавия.  

Дисертацията е оригинален научен труд, който по своеобразен начин изследва и 

чрез постигането на целта и задачите си допринася за реализирането на желанието 

преводознанието да се обособи в самостоятелна дисциплина. Всъщност този труд 

представлява по-нататъшно разгръщане и обосноваване на тезата на Лорънс Венути за 

наличието на скандал в преводните науки в посока на твърдението, че „икономическият 

скандал“ вече се е случил в понятийната рамка, заключваща преводния текст, във 

формата на тествана хипотеза, разгърната в цялата дисертация в няколко пункта – 

нещо, от което се определят целите и задачите на самата дисертация. Дисертантката 

постига това по-нататъшно разгръщане и обосноваване на тезата поетапно с 

реализирането на целите и произтичащите от тях задачи на дисертацията, формулирани 

ясно от самата нея по следния начин: доказване, че „икономическият скандал в 

преводознанието се състои в интензивно утвърждаване на принципа разход-полза“; че 

този скандал „първо се е реализирал дискурсивно, а след това институционално, 

политически и икономически“; очертаване на „начина, по който се създават 

конверсионни курсове между академичния и социалния профил на преводачите“ и 

предлагане на „алтернативен тип говорене на стриктно индикативните теории и 

стандартизираните правила при превод в дебата за мястото на преводознанието сред 

останалите региони на хуманитарното знание“ (вж автореферата, с. 5). Без да влизам в 

подробности по реализирането на очертаните цели и задачи, ще подчертая 

убедителното показване, че отношенията между пазарната икономика и 

западноевропейския университет са взели нова насока, при която преводният 

академичен дискурс вече разпознава икономическия характер на концепта за превод 

като пазарно и институционално печеливш и благодарение на която става възможно 
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формулирането и реализирането на основния замисъл на дисертационния труд за 

формирането на разменната стойност на научните модели на превод като форма на 

академичен капитал.  

Особено внимание искам да обърна също на структурата на дисертацията, която е 

пряк израз не само на поставените цели и задачи, но и на методологическия подход, 

използван от дисертантката. Дисертацията се състои от три глави, всяка от които има за 

задача да отговори на три по същество еднакви за всяка от главите въпроса, 

формулирани с известни модификации в зависимост от задачите на съответната глава. 

Самите глави на дисертацията са свързани помежду си с особена структура, тъй като, 

както посочва дисертантката, втората глава е нещо като огледален образ на първата, а 

дискутираните в нея понятия и постановки са контрапункт на тези от първата глава, 

докато третата глава в известен смисъл „обединява“ първите две в най-пълното 

изразяване на хипотезата на цялата дисертация за реализирането на икономически 

скандал в преводните науки. Тази „слоеста“ структура на дисертацията (три 

взаимосвързани глави, всяка групирана около три еднакви взаимосвързани въпроса) е 

целенасочено търсена и успешно и ефектно реализирана. Тя създава усещането за 

дисертацията като един, бих казал, клетъчен организъм (т.е. висш организъм), който 

живее и функционира успешно именно благодарение на успешно избраната си 

структура, до която „еволюцията“ в хода на работата на дисертантката е достигнала – 

очевидно в резултат на много усилия и труд, на чиито плодове сега се наслаждаваме.  

А плодовете на дисертацията са, разбира се, нейните научни приноси. Напълно 

приемам и намирам за обективни формулираните от самата дисертантка приноси на 

дисертацията: че дисертацията „предлага изчерпателен и систематичен прочит на 

твърдението за „икономически скандал” в превода и подлага на проверка неговото 

съдържание в оригинално разработена насока“; че „предлага оригинален подбор на 

изворовия материал при дискутирането на актуални проблеми пред преводознанието и 

оригинален прочит на основни постановки от теорията на еквивалентността“ и че 

„проследява актуални научни проблеми и тяхната динамика и задава перспективи за 

предвиждането развоя и разрешаването на теоретични и институционални проблеми 

пред преводознанието“. Дори бих казал, че тези приноси са доста скромно, но пък 

много точно формулирани. Към тях бих добавил това, с което започнах настоящото 

становище – че дисертацията е допринесла за реализирането на целта преводознанието 

да се обособи в самостоятелна дисциплина. И освен това, макар обикновено да не е 

прието анализирането на понятия в дисертациите да се посочва като принос, тук държа 
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да подчертая наличието на достатъчно подробен – и непознат за специализираната 

българска философска литература – анализ на няколко големи кръга специфични 

понятия, които тук сега няма да изброявам (вж с. 7-10 от дисертацията).  

Естествено е в хода на този анализ, а и на изложението на текста на цялата 

дисертация, дисертантката да има определени предпочитания към една или друга 

философска позиция. В случая това е постструктурализмът. Но тези предпочитания са 

изразени в дисертацията по фин и ненатрапчив начин – по думите на самата 

дисертантка „поструктуралисткото влияние върху изместването на преводните науки 

на терена на културните изследвания присъства дискретно под формата на нова 

преводна педагогика чрез свързването на теорията и практикуването на теорията“ (с. 11 

от дисертацията) – което още веднъж убеждава в изявения академизъм на 

дисертацията.  

По отношение на автореферата ще кажа, че той великолепно изпълнява 

функцията на ясно и разбираемо обяснение и кратко изложение на предмета, целите и 

задачите, съдържанието и същината на дисертацията, така че и неизкушеният в 

областта на преводознанието читател да може да разбере за какво става дума, какво е 

направено в дисертацията и какви са нейните постиженията. Тук са посочени и 

публикациите на авторката по темата на дисертацията. Те са общо 5 излезли от печат 

статии, от които една на български език, а другите 4 са публикувани в специализирани 

издания в чужбина (3 на френски език и 1 на английски език).  

Нямам никакви критични бележки по дисертацията и автореферата, освен някои 

съвсем дребни технически грешки. Например, на едно място в дисертацията се казва 

„енциклопедията на Роутлидж“, на друго – „ендиклопедията на Ротлидж“; веднъж се 

казва „втора глава“ на дисертацията, друг път – „втора част“. Но те са толкова дребни, 

че може би не си заслужава споменаването им, освен в случай на публикуване на 

дисертацията.  

Бих добавил като кратък коментар към посоченото в първа глава разграничение 

на междуезиков превод и вътреезиков превод, че всъщност вътреезиковият превод и 

междуезиковият превод са свързани помежду си като две страни на един и същ по-общ 

процес на разбиране. Например, както има проблем за еквивалентност при 

междуезиковия превод, така и такъв проблем има и при вътреезиковия превод, защото 

всъщност това е проблем за обяснението на даден текст на същия език, на който е 

изразен тълкуваният или подлежащ на обяснение текст. И ако е вярно че „За Хърви и 

Хигинс всеки междуезиков превод е културно обусловен“ (с. 32 от дисертацията), то 
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също така е обосновано да се твърди, че всеки вътреезиков превод също е културно 

обусловен. В този смисъл решаващ фактор за качеството на един превод (не само 

междуезиков, но и вътреезиков) е наличието на богата култура на преводача (ако 

приемем термина „преводач“ за уместен и при вътреезиковия превод). Освен това, по 

същия начин, както при междуезиковия превод една „динамична еквивалентност“ може 

да е по-добра от „буквален превод“, така и при вътреезиковия превод „динамичната 

еквивалентност“ е по-добър начин на обяснение и изразяване смисъла на даден текст. 

Всичко това е още едно допълнително и по-общо съображение в полза на дискусиите за 

„компетентност“, „експертност“ и пр., които са в центъра на вниманието в трета глава 

на дисертацията. Мисълта ми е, че цялата тази проблематика би могла да се обобщи в 

един много по-широк контекст, който обаче не влиза в предмета на изследване на 

настоящата дисертация, но е не по-малко актуален и изводите и препоръките от такава 

една дискусия биха били аналогични на тези от настоящата дисертация. Самият 

„икономически скандал“ би могъл да се обобщи за един такъв по-широк контекст, 

свързан с процесите на обяснение и разбиране, и съответно, с промяна в престижа на 

съответната дейност или професия. Но това вече е друга тема за разговор, надхвърляща 

предмета на настоящата дисертация.  

Не познавам докторантката и нямам съвместни публикации с нея.  

В заключение ще подчертая, че е налице високо стойностен дисертационен труд, 

който не просто отговоря на буквата и изискванията на закона (ЗРАСРБ) за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“, но и далеч ги надхвърля. 

Затова ще гласувам убедено за присъждането на дисертантката Мая Пламенова 

Минчева на образователната и научна степен „доктор“ по философия и призовавам 

другите колеги от научното жури безусловно да сторят същото.  

 

София                                                            член на журито:  

09.09.2014 г.                                                             /проф. дфн Веселин Петров/  

 


