
 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

за дисертацията на Галина Любенова Бунджулова – докторант на самостоятелна 

подготовка към катедра „Български език“, Факултет по славянски филологии към СУ 

„Св. Климент Охридски“ 

 

на тема „Езиковата социализация в ранната детска възраст и комуникативното 

взаимодействие възрастни-деца (социопрагматични аспекти)”, за придобиване на 

образователната и научна степен „ДОКТОР” в професионално направление 2.1 

„Филология – български език”. 

 

Рецензент: проф. д-р Максим Иванов Стаменов от Института за български език „Проф. 

Любомир Андрейчин“ към БАН. 

 

Дисертационният труд на докторантката Галина Бунджулова е посветен на актуална в 

рамките на психолингвистиката, социолингвистиката и лингвистичната прагматика 

тема – за характера на езиковата социализация в ранна детска възраст от 

социопрагматична гледна точка. Трудът се състои от текст (Увод, четири глави и 

Заключение) от 160 маш. стр., три Приложения (стр. 161-172), Приноси и Публикации 

по темата на дисертацията (173-176) и Цитирана литература (стр. 177-184), която 

наброява общо 108 заглавия. 

Главна цел на дисертационния труд е да се изследва езиковата социализация на 

деца на възраст от една до четири години, като акцентът е върху речта на възрастните 

към децата, т.е. т. нар. baby talk. Последният се тълкува като опростен регистър и 

специфична комуникативна стратегия в процеса на общуване между възрастни и деца 

във всекидневни практически контексти. Специално внимание по време на 

изследването се обръща на анализа на формите и структурите на диалог, на характера 

на смяната на последователности и на формалните комуникативни роли. 

В Увода (стр. 4-13) се идентифицират целта и задачите на работата. Обект на 

изследователски интерес е езиковата социализация в ранната детска възраст, а 

предметът е комуникативното взаимодействие между възрастни деца, разгледано в 

социопрагматична перспектива. Това предполага да се изследват форми на диалогово 

взаимодействие не между две равнопоставени лица, каквито биха били двама възрастни 

със съпоставим социален статус, а между възрастен, който разполага с изцяло усвоен 

социалнокомуникативен, потенциал, и дете, което е в процес на неговото усвояване. 

При това положение конкретната изследователска задача, на чието изпълнение е 

посветена дисертацията, е в рамките на полето, маркирано в границите на 

прагматичния подход, т.е. с оглед практическата употреба на езика във всекидневни 

социални контексти. 

От методологическа гледна точка работата стъпва най-вече върху 

конверсационния анализ (анализ на разговора) в традицията на Сакс, Щеглов и 

Джеферсън. На тази база се формулират основните хипотези на изследването. На първо 

място в това отношение трябва да поставим тълкуването на комуникативното 

взаимодействие възрастен-дете като специфична „езикова игра“ в смисъла, който е 

влаган в това понятие от Витгенщайн. Понятийният инструментариум на 

конверсационния анализ при това трябва да послужи за изследване на характера на 

диалоговата организация на разговора – всерелевантни механизми, спонтанност, 

секвенционална и преференциална организация, специфични видове релевантност, 

свързани с редуването, вземането на дума в хода на разговора и т.н. Прави се акцент и 



 

на хипотезата за особена креативност, за специфични креативни ефекти на диалоговата 

езикова игра между възрастен и дете. 

В първата част на работата (стр. 14-29) се предлагат и обсъждат някои основни 

подходи към езиковото развитие на детето в психологията (Пиаже и Виготски). Обръща 

се внимание на приноси и постижения по света и у нас в областта на 

психолингвистичните, социолингвистичните и прагматичните изследвания, като 

специално внимание се обръща на серия от изследвания на проф. Ю. Стоянова (1992, 

2006, 2009, 2011). Това не е случайно, тъй като цитираните публикации най-добре 

отразяват посоката в синтеза на психолингвистичния, социолингвистичния и 

прагматичния подходи към проблематиката за характера на езиковото развитие на 

детето, към която се придържа в своята работа дисертантката. 

Втората част на дисертацията (стр. 30-72) също е теоретична и в нея се 

дефинират основните понятия, с които се борави: „комуникативна ситуация“, 

„комуникативен акт“, „речеви акт“ и т.н. Прави се акцент върху тълкуването на 

спецификата на комуникативното взаимодействие възрастни-деца като „езикова игра“, 

а така също се обосновава перспективата на приложимостта на етнометодологическата 

програма на Гарфинкъл (1967) и на конверсационния анализ на Сакс (1992) за целите 

на работата. Обсъждат се етапите на езиковото формиране на детето по време на 

онтогенезата, като най-вече се следва функционалистката парадигма на Халидей, Бейтс 

и Стоянова (вж. стр. 40). При предлаганата игрова концепция на усвояването на 

майчиния език неговите правила се формират по две основни линии – на 

граматическите и праксиологическите правила и на практическите контексти на 

комуникативните актове. Съществено при това се оказва и въвеждането на две фази на 

езиковото усвояване през призмата на езиковите игри – игри на „протоезика“ (по 

Халидей) и игри на значенията, когато основна роля започват да придобиват 

устойчивите схеми на обозначаване и референция. В рамките на тази част прави 

впечатление също дискусията за представите за пространство-време в детската реч (стр. 

60-67). За съжаление дисертантката не използва въведените и тук понятия по-нататък в 

емпиричната част на работата си. 

 В третата част на дисертацията (стр. 73-127) започва с представянето на 

постановката на лонгитуден естествен експеримент, който се състои в проследяването 

на комуникативното взаимодействие между възрастни и деца в четири български 

семейства в продължение на няколко месеца и от срезови (еднократни) записи, 

проведени в естествена домашна обстановка. Децата предимно взаимодействат с 

майките си или с други лица от най-близкото обкръжение по време на обичайни за тях 

всекидневни дейности. Всички записани деца са първи в изследваните семейства, така 

че те не могат да имат за съпоставка по-голям или по-малък брат или сестра. 

Регистрираните чрез аудио- и видеозаписи изказвания са около хиляда, като от тях са 

ексцерпирани около 700 диалогични последователности. Всяка отделна диалогична 

последователност при това представлява относително завършен текст. Съществена за 

характера на члененето на записаните разговори става констатацията на Ю. Стоянова 

(2001, 343), че всеки разговор се члени на съседни двойки изказвания, за които 

прототипни са комбинации като въпрос-отговор, предложение-приемане на 

предложението и т.н. Всяка първа част на съответната двойка предопределя даден кръг 

от възможни отговори, които не са равнопоставени. Някои от тях се възприемат като 

предпочитани, а други като непредпочитани (според номенклатура на Левинсън 1983). 

Именно в този контекст и се прави анализ на характерното в речта на възрастните към 

детето и възможностите то да отговори на изискванията на съответните типове 

комуникативни ситуации. 



 

 В описателно отношение интерес предизвиква анализът на типовете диалози, 

тъй както те намират място в записания емпиричен материал тип въпрос-отговор – 

диалози-модели, диалози, в които детето участва само с отговор и въпроси-повторения 

със самокорекции. Обръща внимание на това, че при децата последните следва да се 

различават от т. нар. несъщински въпроси (въпроси-повторения или ехо-въпроси) при 

възрастните. 

 Подобна динамика, но със своя собствена специфика, се открива и при другия 

основен тип двойка изказвания, който се изследва в дисертацията – на предложение и 

неговото приемане или респективно отхвърляне. Както се посочва в анализа (стр. 126) 

успешната употреба на исканията за действие, т.е. на подбудителните изказвания, се 

ръководи от редица условия, които нееднократно са тематизирани в литературата по 

въпроса. Те са експлицирани по подходящ начин, но при това не се тематизира може би 

най-интересният въпрос – по какъв начин и в каква последователност децата усвояват 

петте условия, изредени в работата (стр. 126). 

В четвъртата част на дисертацията (стр. 128-154) продължава представянето на 

събрания емпиричен езиков материал и неговото тълкуване, което се тематизира с 

оглед на анализ на комуникативните роли адресант и адресат при общуване на 

възрастен и дете, когато става въпрос за обръщения. Тук става въпрос на първо място за 

изследване на начините на приобщаване към езиковото изпълнение на роли. То започва 

с усвояването на самоназоваването от страна на детето и модуси на назоваване на 

адресата. Наблюденията върху процеса на общуване с оглед на разпределението и 

реализацията на ролите на адресант и адресат водят авторката до заключението, че те в 

една или в друга степен се осъзнават и се контролират като такива от събеседниците и 

поради тази причина изискват определена последователност на усвояване от страна на 

детето. В случая става въпрос за такива особености като свръхгенерализация на третото 

лице при самоназоваване и назоваване на адресата или с оглед на спецификата на 

редувания и разпределение на ролите при искане и предлагане на ролята на адресант-

адресат, което може да бъде свързано с приемане, оспорване или отказ от страна на 

събеседника. От езиковедска гледна точка съществена в това отношение е и динамиката 

на употреба на обръщения и приписването им на контекстно валидни значения. 

 В Заключението (стр. 155-160) се отговаря на въпроса доколко целите и 

задачите, заложени в изследването, са изпълнени. Посочва се, че в основната си част 

хипотезите, формулирани в началото на работата, се потвърждават. Плодотворно се 

оказва допускането на Витгенщайн, че усвояването на езика от детето протича по 

модела „езикова игра“, че комуникативното взаимодействие между възрастен и дете 

притежава несводима до комуникацията между възрастни специфика, както и че 

характерни особености на този тип комуникативна ситуация напомня на спонтанен 

етнометодологически експеримент, доколкото тук няма изградени структури и системи 

на релевантност (фонови очаквания), а те с в процес на изграждане. По-конкретните 

приноси в това отношение се отнасят до изследването на динамиката на реализация на 

разговора при модусите въпрос-отговор и искане на действие спрямо 

приемане/отхвърляне на това искане. Правят се допълнителни наблюдения върху 

последователностите твърдение-съгласие/несъгласие с него и поздрав-поздрав.  

 Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертацията. Авторката има общо 

единайсет публикувани научни статии по темата на дисертацията. 

 Посочените качества на дисертационния труд ми дават основание убедено да 

препоръчам на научното жури да присъди на докторантката Галина Любенова 

Бунджулова образователната и научна степен „доктор”. 

22.03.2015 г.  

София                      (М. Стаменов) 


