
РЕЦЕНЗИЯ

от доц. д-р Силвия Петкова

за дисертационния труд на Ганна Вадимивна Ангелова 
"Лексико-семантическая характеристика наименований 

древесно-кустарниковых растений со съедобными плодами 
в русском и болгарском языках", 

представен за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

За  разлика  от  съпоставителната  семасиология,  която  през  последните 
десетилетия се развива доста интензивно, съпоставителната ономасиология все още 
се намира в процес на търсене на своите форми и методи на анализ. На този фон 
твърде малко на брой са научните разработки, които прилагат ономасиологичния 
подход  при  проучване  на  сходствата  и  различията  в  лексикалните  системи  на 
славянските езици, и това прави темата на представения за защита дисертационен 
труд особено актуална.

Дисертацията на Ганна Ангелова е написана на руски език и е  с обем 175 
страници. Тя се състои от следните части: Увод, Глава I. Теоретични основи на 
изследването; Глава II. Наименование на дървесно-храстовите растения с ядивни  
костилкови  плодове  в  руския  и  българския  език;  Глава  III.  Наименование  на 
дървесно-храстовите растения с ядивни зърнести плодове в руския и българския  
език, Заключение, Използвана литература, Ексцерпирани източници и Приложение 
(цитирам заглавията по превода им на български, представен в автореферата). Това, 
че дисертационният труд е плод на продължителна и задълбочена работа, личи още 
от самата му структура – тя е добре обмислена и отговаря на поставените цели и 
задачи,  като  стриктно следва  избраната  от  авторката  логика  на  анализа. 
Изложението е балансирано и никоя от главите не "натежава" за сметка на друга. 
Бих искала да изразя задоволството си от умението на дисертантката да борави с 
богатия  арсенал  от  средствата  на  научния  стил  в  руския  език,  което  говори  за 
високо ниво на лингвистична компетентност. 

В увода Ганна Ангелова мотивира избора на темата с необходимостта от по-
нататъшно изследване на сложния (и в теоретичен, и в практически план) проблем 
за езиковата номинация, както и с актуалността на съпоставителното описание на 
наименованията на дървесно-храстовите растения с ядивни плодове, които до този 
момент не са достатъчно проучени в ономасиологична перспектива. 

Целта на изследването е ясно формулирана, а произтичащите от нея задачи 
са представени кратко, но изчерпателно като 6 последователни, логично свързани 
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помежду  си  стъпки,  които  предстои  да  бъдат  предприети  в  хода  на  анализа. 
Задаването  на  добре  конкретизирана  изследователска  процедура  е  едно  от 
безспорните достойнства на рецензирания труд.

За  реализацията  на  поставените  задачи  Ганна  Ангелова  е  избрала 
комплексен  аналитичен  подход,  който  съчетава  следните  методи:  описателен 
метод, съпоставителен метод, елементи на компонентен анализ и, не на последно 
място по значение, етимологичен анализ. Стремежът на авторката към интегрално 
описание на езиковите единици е в съответствие със съвременните тенденции за 
прилагане на принципа на комплементарност в лингвистиката.  Предимството на 
методологичното  разнообразие  е  в  това,  че  то  дава  възможност първоначално 
заявената  концептуална  база  да  бъде  надградена  в  процеса  на анализа  на 
емпиричните данни, когато понятията биват осмислени в нов ракурс. 

Анализът обхваща  немалък  по  обем  езиков  материал  –  430  руски  и 
български  фитоними,  принадлежащи  както  към  книжовния  език,  така  и  към 
народните говори. Те са обединени в две лексикално-семантични групи съгласно 
утвърдената  ботаническа  класификация  на  видовете.  Първата  група  включва 
наименованията  на дървесно-храстови растения с  ядивни костилкови плодове,  а 
втората  –  наименованията  на  дървесно-храстови  растения  с  ядивни  зърнести 
плодове.  Привличането  на  материал  от  диалектните  подсистеми  на   руския  и 
българския език съществено обогатява изследвания лексикален корпус и позволява 
да се разкрият някои номинативни модели, които, както се оказва, далеч по-често 
се срещат в говорите, отколкото в кодифицираната форма на двата езика. 

В първа глава e въведен основният терминологичен апарат на изследването 
и неговата теоретична рамка. Като си дава сметка, че проблемът за метаезика на 
ономасиологията не е напълно решен, Ганна Ангелова отделя специално внимание 
на възможните дефиниции на базовите термини "номинация" и " ономасиология".

Докторантканта подробно се спира на гледните точки на авторитетни руски 
и  български  лингвисти  за  мястото  на  ономасиологията  сред  свързаните  с  нея 
научни дисциплини.  Тя  признава  правото на съществуване  на мнението,  според 
което  ономасиологията  се  отнася  към  словообразуването,  но  подкрепя 
становището, че тя е дял от лексикалната семантика, който се занимава с теорията 
на  номинацията.  Напълно  обяснимо  в  полезрението  на  авторката  попада  и 
въпросът за съотношението между ономасиологичния и семасиологичния подход. 
Цитирана е позицията на В. Телия, че семасиологията изследва "готовото" значение 
на лексикалната единица, докато предмет на ономасиологията са закономерностите 

2



при  създаването  на  номинативните  единици,  в  това  число  и  на  базата  на  вече 
съществуващи думи.

Що се отнася до номинацията, Ганна Ангелова се придържа към широкото 
разбиране,  че  тя  е  процес,  насочен  към  преобразуването  на  факти  от 
извънезиковата действителност в части от системата и структурата на езика.

В разсъжденията  си  върху  понятието  номинативна  редица,  на  което  се 
базира  по-нататъшното  изследване,  авторката  стига  да  ценни  наблюдения  за 
структурата на тази езикова формация. Всяка редица включва основна номинация 
(дума  от  книжовния  език) и  номинативни  варианти  в  системата  на говорите. 
Дисертантката разглежда като равнопоставени членовете на номинативната редица, 
като  изтъква,  че  диалектните  номинации  имат  същата  функция  като  основната 
номинация и заемат не по-малко значимо място в редицата (стр.  23).  От гледна 
точка  на  проучването  на  системния  характер  на  номинативната  редица  от 
първостепенна важност е положението, че основните парадигматични отношения в 
нея  са  синонимните.  За  критерий  на  синонимност  на  названията  се  приема 
общността на денотата, чиито различни признаци те маркират. Като залог за успеха 
на предстоящия анализ може да бъде определена позицията на авторката, според 
която  появата  на  синонимните  названия  се  подчинява  на  принципите  на 
номинация, характерни за дадената тематична група, а начините за изразяване на 
определен признак се регламентират от номинативните възможности на съответния 
език (стр. 24). 

Важен  приносен момент в тази глава е предложеният от авторката опорен 
модел на номинацията на дървесно-храстовите растения с ядивни плодове, който 
включва максималния брой номинативни признаци, реализирани от фитонимите от 
изследвания  клас.  За  целите  на  анализа  Ганна  Ангелова  разграничава 3  вида 
номинативни признаци: I. характерни признаци (цвят на плодовете, "характер" на 
плодовете  и  др.);  II. специфични признаци (сходство на  растението/плодовете  с 
нещо  или  някой,  форма  на  цветовете,  разположение  на  плодовете,  място  на 
разпространение  и  др.);  III.  функционални  признаци (използване  в  занаятите, 
"използване" в митологията, употреба в храната и др.). Така построеният опорен 
модел служи като надеждна основа за извеждането на конкретните номинативни 
модели, реализирани в рамките на всяка от изследваните номинативни редици (виж 
втора и трета глава на дисертацията).

Приветствам решението на авторката да направи кратък преглед на главните 
източници на езиков материал, тъй като това дава представа за сложния процес на 
подбор на лексемите, подложени на анализ, и разкрива начините за получаване на 
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данните  за  техния  произход  и  употреба.  Наред  с  най-авторитетните  руски  и 
български етимологични и тълковни речници тук присъстват и по-малко познати 
специализирани справочници и книги  по ботаника.  Подкрепям извода  на  Ганна 
Ангелова за огромната научна ценност на материалите от тези източници и бих 
добавила, че докторантката е проявила завиден изследователски усет, използвайки 
ги  за  анализ,  обобщение,  систематизация  и  описание  на  интересуващия  я 
ономасиологичен сегмент в двата езика. Събирането на толкова голям корпус от 
езикови  и  енциклопедични  данни  за  изследваните  фитоними  и  тяхното 
изключително добросъвестно проучване несъмнено заслужават висока оценка.  

Втора  и  трета  глава представят  същинската  част  на  дисертационното 
изследване.  Те  са  посветени  на  анализа  на  двете  лексикално-семантични  групи 
фитоними, чието обособяване е мотивирано в теоретичната част,  и са оформени 
еднотипно:  всяка от тях се състои от статии,  чиито заглавия са руско-български 
лексикални двойки – родови названия на растенията от разглеждания клас. Втора 
глава  съдържа  16  статии,  посветени  на  названията  на  растенията  с  костилкови 
плодове,  а  трета  глава  –  14  статии,  разглеждащи  названията  на  растенията  със 
зърнести плодове. Намирам за особено сполучливо решението за представяне на 
резултатите от изследването на езиковия материал във вид на отделни статии. То 
има редица предимства, тъй като дава възможност да бъдат привлечени множество 
справки,  бележки  и  коментари  от  широкия  кръг  лексикографски  източници  и 
справочници, с които е работила докторантката.

В  тази  част  от  изследването  в пълна  степен  се  разкриват  аналитичните 
умения  и  творческият  потенциал на  авторката  За  ефективността  на  анализа 
допринася  извеждането  на  преден  план  на  категориите  номинативна  редица, 
номинативен признак и номинативен принцип. Считам, че докторантката успешно 
реализира  избрания  подход  към  изследването  на  принципите  и  начините  на 
номинация  на  растенията  от  класа  "дървесно-храстови  с  ядивни  плодове",  като 
разкрива общото и специфичното във формирането на наименованията във всяка от 
анализираните групи. Установените разлики в действащите номинативни модели в 
руския и българския език са представени много прегледно във вид на обобщаваща 
таблица  в  края  на  всяка  статия.  Убедена  съм,  че  наблюденията  и  резултатите, 
съдържащи се в двете аналитични глави на дисертацията, могат да допринесат за 
развитието  на  съпоставителните  ономасиологични  изследвания  на  руската  и 
българската предметна лексика.

Заключението представя  в  резюмиран  вид  основните  изводи  на 
дисертационния труд и, което е много важно, изключително добре синтезира най-
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съществените  данни  от  проведения  съпоставителен  анализ  на  особеностите  на 
реализацията на номинативните принципи в рамките на разглежданите групи руски 
и български фитоними.  И ако в аналитичните глави е съществувал риск част от 
резултатите  от  съпоставителното  изследване  да  останат  незабелязани  в  общия 
поток от информация, то тук сме свидетели на извеждането на тези резултати на 
едно  следващо  ниво  на  систематизация  и  интерпретация.  Няма  да  бъде 
преувеличение,  ако  кажа,  че  заключението  на  дисертацията  може  да  служи  за 
образец  при  съставянето  на  текстове,  обобщаващи  данните  от  съпоставителни 
ономасиологични изследвания. 

Трябва  да  се  отбележи  и  добрата  библиографска  осведоменост  на 
дисертантката,  която  е  проучила  и  осмислила  най-важните  руски  и  български 
научни приноси в разработката на изследваната проблематика (общо 75 заглавия). 
Особено впечатляващ е списъкът на използваните източници,  който включва 97 
речници, справочници и енциклопедии на руски, украински, български и немски 
език.  Благодарение  на  широкото  отразяване  на  данните,  съдържащи  се  в  тях, 
текстът на дисертацията се превръща в ценен източник на информация както за 
лингвистите, занимаващи се с теория на номинацията, така и за специалистите по 
ботаника и фитотерапия. 

Дисертацията е съпроводена с подробен автореферат на български език (31 
стр.).  Смятам,  че  той  отразява  адекватно съдържанието  на  изследването,  с 
единствената уговорка, че текстът не е напълно изчистен от езикови грешки (виж 
по-долу).  Приложеният  към автореферата  списък  на  публикациите  по темата  (3 
доклада  на  международни  форуми  и  4  статии  в  периодични  научни  издания) 
показва, че една значителна част от дисертационното изследване е апробирана пред 
специализирана научна аудитория. Това несъмнено е спомогнало за валидирането 
на резултатите от извършения анализ и за усъвършенстването на начина, по който 
се интерпретират установените езикови факти.

Ще си позволя  да отправя към докторантката някои забележки, въпроси и 
препоръки във връзка със съдържанието на дисертационния труд.

При представянето  на  теоретичната  рамка  на  изследването  се  забелязва 
известно  "предозиране"  на  цитирането  на  други  автори.  Така,  в  раздел  1.4.  
Способы номинации едно след друго се редуват 5 изказвания на руски и български 
лингвисти за метафората (стр. 19), без те да са съпроводени от коментара на самата 
дисертантка.  Така на моменти се създава усещането за самоцелно натрупване на 
цитати и същевременно за липса на задължителната за този изследователски жанр 
авторска рефлексия. Следва да добавя, че при разглеждането на спорни въпроси, 
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свързани  с  изграждането  на  концептуалната  база  на  анализа,  докторантката  би 
трябвало по-ясно и мотивирано да изразява своята  позиция.

Намирам, че в случаите, когато липсва общоприето мнение за етимологията 
на  анализирания  фитоним,  не  е  методологически  оправдано  всички  възможни 
версии  да  бъдат  включвани  в  състава  на  признаците,  формиращи  дадената 
номинация. За целите на съпоставителното изследване е некоректно, например, за 
руската  лексема  вишня  да  се  посочват  едновременно  три  различни  мотивиращи 
признака,  които  съответстват  на  трите  гледни  точки  за  произхода  на  думата, 
представени  в  ексцерпираните  руски  етимологични  речници:  1.  характерният 
признак  "цвят  на  плода",  2.  специфичният  признак "разположение на  плода",  3. 
функционалният признак "използване в занаятите и живописта" (стр. 47). Тъй като 
изключвам  възможността  дадена  дума  да  бъде  мотивирана  едновременно  от 
няколко номинативни признака, бих препоръчала един от признаците да се избере 
като най-достоверен (най-широко признат от етимолозите) и именно той да служи 
като база  за  сравнение.  Нещо повече,  опитът в  ономасиологичните  изследвания 
показва, че формалните аналози, назоваващи един и същ денотат, каквито са рус. 
вишня и бълг. вишна, обикновено се базират на общ номинативен признак. Предвид 
на всичко казано дотук ми е трудно да се съглася  с извода,  че в рус.  вишня  се 
реализира  номинация  по  три  признака,  два  от  които  отсъстват  в  номинативния 
модел на бълг. вишна (стр. 47). Неоснователно е пренебрегнат фактът, че данните в 
съществуващите руски и български етимологични речници се различават по степен 
на пълнота, тъй като не всички съставителите се ориентират към представяне на 
максимално широк спектър от версии за произхода на думите.

На  стр.  25  от  дисертацията  се  заявява,  че  от  всички  славянски  езици 
българският е най-близък до руския по лексикален състав. Бих попитала авторката 
с какви количествени данни може да бъде подкрепено това твърдение (в текста 
липсват както цифри, така и позоваване на някакъв източник) и къде според нея се 
вписват в тази картина другите езици от източнославянската група.

Включването на енциклопедична и културологична информация в статиите, 
посветени на анализираните фитоними, само по себе си е изключително ценно, но 
остава донякъде изолирано от същинската езиковедска част.  Въпреки че това не 
влиза  в  заявените  задачи,  смятам,  че  дисертационното  изследване  би спечелило 
много,  ако  авторката  беше  насочила  вниманието  си  към  коментирането  на 
представените  данни  в  съпоставка,  така  че  да  се  открои  спецификата  на 
номинациите  според  мястото  им  в  концептосферите  на  руската  и  българската 
лингвокултурни  общности.  Това  би  бил  своеобразен  "мост"  между 
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энциклопедично-културологичната  и  собствено  ономасиологичната  част  на 
статиите.

Таблиците, представени в Приложението, според мен биха били по-полезни, 
ако  бяха  оформени  и  номерирани  като  8  отделни  приложения,  а  в  текста  на 
дисертацията бяха включени препратки към тях. Това би улеснило използването им 
за  справка  при  четенето  на  основния  текст  (каквото  всъщност  е  главното 
предназначение на подобни приложения). 

Както вече споменах, имам и някои забележки към текста на автореферата. 
В  него  се  срещат  изрази  с  неясен,  дори  объркващ  читателя  смисъл,  например: 
"даващ възможност за фитономинация на материалите от двата езика" (стр. 8, тук 
и  в  следващите  цитати  курсивът  е  мой),  "проблемът  с езиковата  номинация  е 
актуален  и  досега"  (стр. 9),  "В  нея  е  изложено  основното  понятие  на 
ономасиологията в руския и българския  език"  (стр. 10).  Наред с  тези  случаи  на 
неглижиране  на  лексикалните  норми, вероятно  поради  междуезикова 
интерференция, авторката допуска на места и тавтология, като на практика говори 
за  'именуване  на  наименованието':  "признаци,  използвани  за  обозначението  на 
един и същ фитоним" (с. 12), "за обозначаването на наименованията" (с. 24) и др. 
Не бих придавала значение на тези езикови неточности,  ако не ставаше дума за 
ключови за изследването категории, чието обсъждане пред широка аудитория (а 
публикуването  на  автореферата цели  именно  това)  предполага  използването  на 
добре прецизирани формулировки. 

В  заключение  ще подчертая,  че  независимо  от  отбелязаните  недостатъци 
оценявам  високо  извършеното  от  докторантката.  Рецензираната  дисертацията 
отговаря  на  всички  изисквания  за  присъждане  на  докторска степен.  Пред нас  е 
самостоятелно научно изследване, което се отличава със задълбоченост на анализа 
и  има  безспорен  приносен  характер.  То  запълва  една  осезаема  празнина  в 
съпоставителните ономасиологични изследвания на руската и българската лексика. 
Въз основа на това с пълно убеждение предлагам на почитаемото Научно жури да 
присъди на Ганна Вадимивна Ангелова научната и образователна степен "доктор".

София, 02.11. 2014 г.                                     Рецензент:

                                                                                         /доц. д-р Силвия Петкова/
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