
С Т А Н О В И Щ Е

за дисертационния труд на Стефанка Боянова Абазова

„ЕЗИКОВИ НАГЛАСИ КЪМ ЖАРГОНИЗМИ, ВУЛГАРИЗМИ И ПРОФЕСИОНАЛНА 
ЛЕКСИКА”

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Представеният  дисертационен  труд  се  състои  от  увод,  три  глави, 
изводи, приноси, цитирана литература и приложение. 

В увода стегнато и изчерпателно се изясняват обектът,  предметът, 
целите, задачите и методите на изследване (с. 4-9).

Актуалността и значимостта на изследването произтичат от неговата 
интердисциплинарност – обектът на изследователския интерес е „пресечна 
точка между лингвистиката, психологията и социологията, а обхватът от 
използвани  методи  включва  социологически,  социалнопсихологически  и 
социолингвистични  методи  за  събиране  на  емпиричен  материал  и 
комбинация  от  статистически  и  дескриптивни  лингвистични  методи  за 
анализ  на  емпиричните  данни”  (с.  4).  Въпреки  съществуващите  у  нас 
проучвания на езиковите нагласи избраният от докторантката предмет на 
емпиричното  проучване  стои  встрани  от  повечето  научни  търсения  и 
разработки – това прави изследването на езиковите нагласи към елементи 
от  някои  некодифицирани  форми на  съществуване  на  езика  –  жаргона, 
вулгаризмите и професиолектите, още по-интересно и приносно.

Ясно и точно е формулирана основната цел на изследването, за чието 
изпълнение отчетливо са поставени шест основни задачи (с. 7).  Тяхното 
решаване изисква интердисциплинарен подход и комбиниране на няколко 
метода,  произтичащи  от  спецификата  на  обекта  и  предмета  на 
изследването – анкетният метод при събиране на емпиричния материал, 
статистически  и  дескриптивен  анализ  при  обработката  на  данните  и 
интерпретацията на получените резултати.

В първа глава е направен преглед на проучванията на нагласите в 
социалната  психология,  както  и  на  езиковите  нагласи  в  чуждестранни 
изследвания и в българската социолингвистика, от който става ясно, че са 
поставени  основите  на  изучаването  на  нагласите  към различни  езикови 
явления.

Същинската  част  на  изследването  са  следващите  две  глави  – 
емпиричното изследване и анализът на емпиричните данни. Най-напред са 
посочени  основните  задачи,  поставени  при  планирането  на  анкетното 
проучване, и основните хипотези, които се подлагат на проверка. Добре е 
мотивиран изборът на обекти на нагласите и на изказвания за оценяване. 
Подборът  на  ситуациите  на  общуване  с  техните  релевантни 



характеристики  е  обусловен  от  една  от  хипотезите.  Изхождайки  от 
проучванията  на  теорията  и  практиката,  докторантката  определя  петте 
признака, по които се оценява говорещият. Важен етап при подготовката 
на анкетното проучване е и подборът на социално-демографски признаци 
на анкетираните лица, чийто брой е внушителен – 677. Разпределението по 
отделните признаци е онагледено чрез таблици и диаграми.

В трета глава авторката на изследването прави задълбочен анализ на 
резултатите от анкетното проучване. Умело се анализират стойностите на 
отговорите от анкетното проучване за езиковите нагласи към жаргонизмите, 
към двата  типа вулгаризми (от жаргонен тип и груби вулгаризми)  и към 
професионализмите. Направено е сравнение на оценките за уместността на 
четирите  изказвания  в  различните  комуникативни ситуации,  както  и  на 
оценките  за  качествата  на  говорещите.  Чрез  корелационен  анализ  се 
доказва  наличието  на  съответствие  на  разликите  между  оценките  на 
изказванията  и  разликите  между  оценките  за  говорещия. Подходящото 
графично  оформяне  на  изложението  откроява  изследваните  признаци  в 
зависимост  от  релевантните  фактори  и  улеснява  възприемането  на 
резултатите.

Бих искала да изтъкна, че въпреки подчертано приложния характер 
на изследването теоретичната и приложната част на дисертационния труд 
са добре балансирани. 

Направени  са  обобщени  изводи  за  нагласите  към  жаргонизмите, 
вулгаризмите  от  жаргонен  тип,  грубите  вулгаризми  и  професионалната 
лексика.  Потвърждава  се  предварителната  хипотеза,  че  към  всяко  от 
изследваните езикови явления има изразена различна нагласа, както и че 
съществува зависимост между нагласата към явлението и нагласата към 
говорещия.  Принос  за  българската  социолингвистика  е  също  така 
доказването  на  връзката  между  нагласата  към  езиковото  явление  и 
нагласата  към  комуникативната  ситуация.  Приносни  са  и  резултатите, 
които  разкриват  разликите  в  степените  на  отрицателната  нагласа  към 
жаргонизмите  и  двата  вида  вулгаризми  в  зависимост  от  демографските 
признаци  на  респондентите.  Интерес  представляват  установените  чрез 
емпиричното  изследване  стереотипи  и  предразсъдъци  в  българското 
общество към жените и женската реч, и то не толкова по отношение на 
употребата на жаргонизми и вулгаризми от тях, колкото по отношение на 
употребата на професионална лексика.

За отличната библиографска осведоменост на докторантката говори 
впечатляващата със своя обем библиография.

В  заключение  искам  да  кажа,  че  безспорните  достойнства  на 
представеното  изследване  са  доказателство  за  високата  научна 
квалификация  на  неговата  авторка,  за  способността  ù  да  организира 
значителен  по  своя  обем  материал,  за  умението  ù  научно  да  го 
интерпретира  и  да  обобщава  резултатите  от  анализа  на  данните. 



Изследването  е  изключително  трудоемко  и  изисква  голямо  усърдие, 
старание и прецизност. Стилът на изложението е академичен, ясен и точен. 

Авторефератът вярно отразява основните моменти от дисертацията и 
дава представа за същността на изследването и неговите приноси.

Изтъкнатите  достойнства  на  представения  дисертационен  труд  ми 
дават основание убедено да смятам, че той заслужава да получи висока 
положителна оценка, а на неговата авторка Стефанка Боянова Абазова да 
бъде присъдена образователната и научна степен „доктор”.
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