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        Обсъжданата дисертация е посветена на една интересна и актуална за 

съвременното езикознание тема – композитивното словообразуване в 

българския и английския език, илюстрирано с езиков материал от областта 

на туризма. Очертаването на предмета е много строго и това е признак за 

умението на авторката да наблюдава минимизирани обекти, което е 

много по-сложно от оглеждането на недефиренцирани лингвистични 

масиви. Тя много добре си дава сметка, че деривацията обхваща „широк 

спектър от процеси: от афиксацията през разнообразни начини за 

свързване, сливане и съкращаване на думите до чисто семантични 

явления като метафората и метонимията. В английски и български тези 

процеси се проявяват с различна честота, което оказва влияние върху 

плътността на определени семантични полета“. Дисертантката е избрала 

за анализ именно композицията, която е един от най-продуктивните 

словообразувателни процеси в английския език, притежаващ аналитична 

структура и използващ активно словореда за изясняване на лексико-

граматични отношения. В българския език композицията не е толкова 

активно средство за пораждане на производни думи, но,  както авторката 

твърди, „съществуват определени области, в които има доказателства, 

че..(тя – бел. рец.) е жив процес“. Това твърдение не е просто 

декларативно, то е доказателно развито в изложението на изследвания 

материал – т.е. на начините за конструиране на значението  на 



образуваните чрез композиция съществителни имена от областта на 

туризма в българския и английския език. 

           Силно впечатление прави постоянното внимание на авторката към 

семантичната същност на изследваните процеси. Нейният интерес към тях 

е подплатен солидно с една теоретична основа, в която са вплетени 

главните принципи на когнитивната лингвистика, рамковата семантика, 

конструкционната граматика и теорията за езиковия контакт. Автори като 

Лейкъф, Филмър, Бой, Хайне и др. са представени в комплементарно 

отношение и техните постулати сполучливо се използват за изработката на 

един метод, в който преобладава качествено-аналитичното начало, но в 

който не са пренебрегнати и количествените показатели. Споменатият 

интерес към съдържателните структури на композитите обяснява напълно 

съгласието на дисертантката с подхода на А. Багашева, в който се избягва 

проблемът с принадлежността на съставките към един или друг 

граматичен клас. В този подход лично аз виждам някаква, макар и 

отдалечена, но все пак проекция на непарадигматичната граматика на Т. 

М. Николаева, която напоследък има все повече симпатизанти и 

поддръжници. 

           Цвета Хорева проявява склонност към строгото разграничаване и 

класифициране на видовете комхозити, като се опира както на 

съществуващите вече у нас и в англоезичната литература класификации, 

така и на собствените си наблюдения. Стегнато и в същото време 

изчерпателно са представени подчинителните и координативни 

композити, първичните и вторичните композити, ендоцентричните и 

екзоцентричните композити, формациите от типа двандва и – което е най-

важното – това описание не е самоцелно, а е предпоставка за разбирането 

на основните подходи към описанието и анализа на композитите в 

езиковедската литература. Особено бих искала да отбележа представянето 

на подхода на Р. Джакендоф, наречен паралелна архитектура, един 

подход, който се отклонява съществено от генеративната лингвистика с 

нейната концентрация върху синтаксиса. 

          Г-жа Хорева декларира като смислов център на изследването си 

главата, посветена на когнитивното моделиране на композитите и 

сродните им конструкции. Тя предлага за обяснение на отношенията 



между техните компоненти модел на междурамковото взаимодествие. 

Той е изграден нееднопластово – с два  подмодела, отразяващи 

вертикалните и хоризонтални релации и това го прави приложим към 

отделни групи конструкции. Тези конструкции са изградени по 

ономасиологичен принцип и  тук отново неволно ми се натрапва някаква 

логическа връзка с непарадигматичната граматика, за която вече споменах 

и която се появи именно благодарение на възможността парадигматично 

неясните случаи в езиковите структури да бъдат експлицирани и 

обяснявани по ономасиологичен път. С други думи, в съвременната 

лингвистика като че се наблюдава едно възраждане на ономасиологията, 

едно нейно преоценяване, преосмисляне на обяснителната й сила като 

подход и това виждане несъмнено присъства в разглеждания труд. 

           Всеки лингвист, който се запознава с нечий дисертационен труд, го 

чете най-малкото от две позиции: първо, от гледна точка на общите 

изисквания, предявявани към подобни изследвания и, второ, от гледна 

точка на собствените си лингвистични интереси и по-точно изхождайки от 

размислите, които разглежданото изследване стимулира. Струва ми се, че 

вторият аспект е по-важен и на него бих се спряла по-подробно. Разбира 

се, още тук мога да отбележа, че обсъжданата дисертация напълно 

отговаря на изискванията на закона за присъждане на научни степени и 

звания и не оставя място за съмнения относно подготовката и 

самостоятелното мислене на кандидатката. Всъщност, това се отнася и за 

автореферата, който напълно точно отразява същността на извършената 

работа и е абсолютно съзвучен на текста на дисертацията. 

           Според мен много правилно е решението композитите от 

изследвания корпус да бъдат когнитивно моделирани. Това подсказва 

необходимостта вниманието да бъде концентрирано върху атрибутно-

стойностните множества в рамките на определени концепти, а това от своя 

страна означава придържане към принципите на рамковата семантика. 

Съвсем уместно е въведена характеристиката композиционалност, при 

това с отчитане на нейната степен, т.е. тя се представя градуално. Именно 

това градуално виждане позволява на дисертантката да констатира, че 

„поради своята по-ниска степен на композиционалност композитите, 

получени в резултат от взаимодействието на рамките на техните 



компоненти, представляват единни комплекси от форма, значение и 

функция, т.е. конструкции“. 

          Когато в лингвистиката се говори за градуалност на процесите, 

непременно се търсят така наречените командни позиции. Така в 

дисертацията, в която тези два термина (градуалност и командна 

позиция) не са въведени, при изследване на референциалния обхват на 

компонентите се прави предположението, че е възможно рамката на 

опорната дума да управлява избора на определящата дума. Това ми дава 

основание да предположа, че под управление може да се разбира и 

заемане на командна позиция. И което е особено важно: твърди се, че 

изборът зависи от два основни фактора: от установяването на съответствия 

между елементите в семантичните рамки на опорната и определящата 

част на композита и от комуникативната цел, която диктува какъв вид 

елемент да бъде усложнен. Г-жа Хорева не спира разсъжденията си дотук. 

Тя фактически въвежда и векторни констатации като твърди, че влиянието 

(а аз бих уточнила – взаимовлиянието!) между опорната и определящата 

дума би следвало да се разглежда като двупосочен  процес. И това, според 

нея, е обосновано от флуидността на семантичните им рамки. Разбира се, 

по тези въпроси вече имаме на разположение солидна литература, но 

нейното използване в работата е професионално и добросъвестно 

отбелязано със съответните цитати и отпратки към автори като Барсалу, 

Бундгаард, Хюнинг и мн. др. Представени са и нашите изследователи 

Багашева, Парашкевов, Пенчева, Пернишка и ред. др. Специално 

изброявам тези имена, за да покажа, че дисертантката е запозната както с 

трудовете на когнитивистите, прагматиците и представителите на най-

новите семантични теории, така и с автори, работещи в една по-

традиционна парадигма, но подпомагащи с трудовете си по-

задълбоченото разбиране на деривационните закономерности и процеси 

в езиците от европейския стандарт. Познаването на литературата още не е 

гаранция за успешна работа. Но в случая имаме труд, в който на базата на 

добрата научна осведоменост е изградена оригинална концептуална 

рамка, лежаща в основата на предложения модел на междурамково 

взаимодействие (с два подмодела), напълно приложим към определени 

групи български и английски конструкции, разделени, както е обещано в 

началото на труда, по ономасиологичен принцип. 



       В цялото изложение присъстват и се анализират понятията: отношения 

между компонентите на композитите, когнитивни процеси, управляващи 

създаването им в двата езика,  употреба на композитите. Както се вижда 

от тези водещи понятия, в работата се преплитат когнитивният подход и 

лингвистичната прагматика точно така, както това се наблюдава в самото 

развитие на нашата наука.  

        Съпоставителното изследване на два или повече езика в която и да е 

зона предполага авторско осмисляне на а) същността на езиковия контакт 

и в) динамиката на промените, настъпващи във взаимодействащите езици. 

Г-жа Хорева много детайлизирано се спира на понятията контактни 

явления (интерференция, копиране, пренос, превод, калкипане, 

граматична репликация), като се съгласява с едно от най-важните 

твърдения на А. Данчев, че в режим на контакт езиковите промени се 

извършват много по-бързо. Тук тя прехвърля един логически мост към 

виждането на М. Пенчева за двата типа условия, които мотивират 

развитието на речниковия състав на езика – поставянето на говорещия в 

нови условия и представата на говорещия за самия себе си. Влиянието на 

контакта на българския език с английския е сегментирано в рамките на 9 

основни тенденции (вж.: 252-255), които сполучливо илюстрират 

основното (по моя преценка) достойнство на модела на дисертантката – 

доказателното представяне на факта, че „честотата , с която определени 

отношения на близост на елементи на семантичните рамки на две думи са 

довели до появата на композити, дава възможност да се очертаят 

отчетливите отношения на близост, както и да се идентифицират 

продуктивните схеми, конкретизирани от изследваните конструкции“. 

          При четенето на работата на места изпитвах отделни съмнения, част 

от които отхвърлих в процеса на по-нататъшното четене, но някои 

останаха. Напълно съм съгласна с авторката, че предложените от нея 

„начини за конструиране на значението на изследваните конструкции и 

тяхното моделиране могат да намерят практическо приложение за учебни 

цели“ (266). Но трудно възприемам обозначението „предметни и 

релационни характеристики в семантиката“ (на същата стр., по-горе)  - 

имам предвид първото определение. Разбирам намерението на авторката 

да отдаде нужното внимание на референциалния обхват на компонентите 



на композитите, но семантика и референция не са едноредови понятия, в 

семантиката преобладава релационно-конструктивното начало, в 

референцията – така нареченото опредметяване, прикачване на 

значението към предмета / факта от действителността. Далеч съм от 

мисълта, че авторката не е наясно по този въпрос. Затова тук оспорвам не 

виждането й, а начина й на изразяване. Дори си позволявам да 

предположа, че желането й да обслужва с труда си и практически учебни 

цели на места води до известно размиване на границите на изходните 

понятия. 

       Струва ми се, че в уводната част на места има излишни подробности, 

които не работят по-нататък за разгръщането на темата. В същото време 

описанието на множество подходи към въпроса за композитите не дава 

възможност за доброто им осмисляне от читателя. Така представеното по 

Райдър (стр. 41) изследване на Памела Даунинг като психолингвистично 

едва ли би могло да бъде възприето като такова по изброените 

заключения от нейните експерименти: първото е свързано с 

референцията, второто е процесуално граматично, третото е номинативно, 

четвъртото и петото са много близки и могат да бъдат обединени като 

свързани с вариантността и квантитавните характеристики на репертоара 

от езикови средства. В цитираното твърдение на П. Даунинг (1977) 

наистина има психолингвистичен момент, свързан със семантичната 

интерпретация на композитите, но лично на мен не ми е ясно какво 

означава „извличане на субстантивна информация за кампонентите“. Ако 

това е нужно за изследването, то би трябвало да се обясни по-подробно. 

             Като всеки сериозен труд, и разглежданата дисертация има някои 

отделни слабости, които биха могли да бъдат лесно отстранени. Понякога 

се правят изводи, звучащи като обобщения за целите езици, а те всъщност 

са ограничени с рамките на дериватологията. Напр. На стр. 265 четем: „От 

перспективата на езиковата контактология, включена в настоящото 

съпоставително изследване, са показани симетриите  и асиметриите 

между двата езика“. И макар че следва очертаването на някои проблемни 

области, генерализиращото впечатление си остава и определено се 

нуждае от редукция. 
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