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I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 
кандидата
Петко  Петков  е  известно  име  сред  специалистите  в  областта  на  старобългарския  език  и 

историята  на  българския  език.  Неговите  проучвания  върху  средновековните  и  ранни 

новобългарски текстове са добре познати и често цитирани от специалистите. Понастоящем е 

гл.  асистент в катедра „Кирилометодиевистика“ на Факултета по славянски филологии на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Сред неговата дейност  можем да откроим 

активното участие в редица проекти, доклади на национални и международни конференции, 

публикации в реномирани специализирани издания.

Петков има дългогодишен и интензивен стаж като преподавател по старобългарски език и 

езиковедски исторически дисциплини за филолози и хуманитаристи.

Автор е на многобройни публикации като голяма част от тях са посветени на историческата 

лексикология,  словообразуване  и  текстология  –  теми,  непосредствено  свързани  с 

дисертационния му труд.

От изискванията,  според възприетия правилник на  Софийския университет „Св.  Климент 

Охридски“  за  количество  и  качество  на  научната  продукция,  той  е  изпълнил  всички  и  е 

постигнал значително повече от нужното за докторант в научно и образователно отношение. 

Предварителните условия за процедурата по публична защита за присъждане на научната и 

образователна  степен  „доктор“  по  професионално  направление  2.1.  Филология,  научна 

специалност Български език (Старобългарски език) са изпълнени.



II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси 
на представения дисертационен труд

Данни за дисертацията и автореферата
Дисертацията на Петко Петков е обемиста. Тя се състои от 586 страници, разделени на Увод, 

три глави, Заключение и Цитирана литература. В Увода (с. 6-9) авторът поставя паметника 

в  контекста  на  епохата,  през  която  възникват  патеричните  разкази,  обрисува  целите  и 

задачите на изследването и представя обобщени данни за използваните текстове по издания и 

ръкописи.   Първата  глава  е  посветена  на  въведение  в  текста  на  Египетския  патерик:  за 

патериците  въобще,  историята  на  научното  дирене,  историята  на  разпространението  на 

текста, данни за гръцките текстове, съдържание, правописни и езикови особености според 

един от основните ръкописи, използвани в изследването, този от Троице-Сергиевата лавра № 

710 (с. 10-44).  Изложението е последвано от двете основни глави на проучването. Във втора 

глава  е  представена  „Характеристика  на  лексиката  на  Египетския  патерик  по 

словообразувателен признак“ (с. 45-505), а в третата – „Особености на лексикалния състав на 

Египетския  патерик“  (с.  505-571).  Дисертацията  завършва  със  сравнително  кратко,  но 

конкретно и точно Заключение (с. 572-575) и списък на Цитирана литература (с. 578-587).

Авторефератът  се  състои  от  38  с.  и  следва  структурата  на  дисертацията  с  направените 

основни изводи от всяка една глава. Той съдържа и списък на публикуваните от автора статии 

в научния печат, както и списък с приносите на дисертацията.

Научни приноси
Научните  приноси  в  дисертацията  на  Петко  Петков  могат  да  бъдат  обобщени в  няколко 

направления:

1. Подробно описание и анализ на лексиката на Египетския патерик. Този анализ се състои от 

три  части:  словообразуване,  произход  и  особен  акцент  върху  особеностите  на  част  от 

битовата лексика. Разгледана е както именната, така и глаголната суфиксация. Изследването 

на  лексиката  от  гледна  точка  на  словообразуването  е  основна  за  работата.  Направените 

изводи  след  всеки  словообразувателен  суфикс  и  префикс  съдържат  важни  данни  за 
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съотношенията между текста на Египетския патерик и старобългарските паметници.  Тези 

данни позволяват да се открои мястото на езика и превода на паметника. 

2.  Въз основа на направения анализ е  определена относителна датировка на паметника в 

рамките на 10 век с вероятност тя да бъде изтеглена в рамките на началото на века.

3. Голямо достойнство на дисертацията е проучването на битовата лексика. Авторът съвсем 

уместно  е  обърнал  внимание  на  тази  част  от  нея,  в  която  се  проявяват  връзките  между 

„културната ситуация, когато се превеждат текстовете (всъщност времето, когато възникват 

първите манастири по нашите земи), и отражението ѝ в текстовете; от друга страна, самото 

битуване  на  тези текстове  и  влиянието им върху средновековното  българско  и  славянско 

монашество“  (с.  550).  Именно  тук  авторът  е  акцентирал  на  една  недостатъчно  добре 

изследвана  област  на  старобългаристиката  –  употребата  на  изрази  и  устойчиви 

словосъчетания. Някои от тях заслужават по-нататъшно проучване, като с д ти надъ д ломьѣ ѣ ѣ , 

трапезы строити, хл ба сът затиѣ ѧ , ꙗзна дѣлатиѣ   'занимавам се с тепавичарство' и др.

4.  Описанието  на  правописните  и  лингвистични  особености  на  ръкописа  от  Троице-

Сергиевата  лавра  № 710 ни  убеждава  в  способността  на  автора  да  реконструира  древни 

езикови пластове на текста в областта на граматиката, като употребата на дв. ч., старинно 

състояние на склонението на съществителните по кратките и дългите u-основи, на имената 

по es-основи, формата на анафоричното местоимение за вин. п. м.р.  и, случаите на супин, 

архаичното състояние на глаголната рекция, употребата на дат. самостоятелен падеж и мн. 

др.

5. Детайлен преглед на възникването на текста в гръцкоезична среда и разпространението му 

сред  славяните.  Археографските  сведения  отразяват  съвременното  състояние  на 

проучванията.  Тук  много  ясно  се  открояват  качествата  на  Петков  като  внимателен 

изследовател с усет към детайлите и точност в анализа на данните.

6.  Статистически  анализ  на  суфиксацията  и  префиксацията  при  имената  и  глаголите  в 

съпоставка със старобългарските паметници и Египетския патерик

7. Добро познаване и коректно използване на научната литература по въпроса. 

8. Ясен стил и добър изказ на научното изложение.

Авторефератът на дисертацията  следва коректно изложението в труда и отразява вярно и 

точно научните  приноси на  автора.   В него  е  намерил място и  списък на  7 публикации, 

свързани пряко с темата на дисертацията.
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Трудът на Петко Петков се вписва достойно в една продължителна традиция в изследването 

на патериците. В тази традиция проучването на Петков се отличава с оригинални открития в 

областта на българския исторически речник и историята на текста на Египетския патерик. 

Този труд би могъл да има успешно приложение в две важни направления: 1. Издаването на 

текста на Египетския патерик; 2. Съставянето на отделен речник на словното богатство на 

този важен за славянското православно средновековие текст. 

III. Критични бележки и препоръки
Придържането към изпитана изследователска методология и нейното творческо развитие в 

дисертацията е предпазило Петко Петков от прибързани заключения. Целият труд е написан 

като единно цяло и следва ясна логика и композиция. Критични бележки могат да се отправят 

в  някои  изолирани  случаи,  които  са  възникнали  по-скоро  поради  сложността  в 

интерпретацията  и  подреждането  на  големия  по  обем  материал  от  източниците.  Тук  ще 

изброим някои, които забелязахме по време на четенето.

На  с.  102  е  приведено  прилагателното  страшишь 'страхливец'.  В  примера  формата  е 

страшиша и по-скоро тук се касае за глагол, доколкото преписът е източнославянски. 

На  с.  116,  при  обобщението  на  съществителните  със  суфикс  -ица от  ж.р.,  някои 

съществителни са попаднали едновременно в групата на предметите и на животните, като 

например боуволица и лисица. 

На  с.  131  значението  на  думата  м къкотаѧ  е  предадено  като  'чувствени  удоволствия, 

изнеженост, разврат', но контекстът по-скоро насочва към друга интерпретация на славянския 

книжовник  –   'меки  дрехи  от  коприна',  срв.  облачите  с  в'  м котахъ,  образоующе  сѧ ѧ ѧ  

червемъ. свилы твор щимъѧ .

Бих отправил три препоръки  към автора,  които ми се  струват  полезни при  едно  бъдещо 

публикуване на труда. 

Петко Петков е установил отчетлив модел за изброяване на примерите, който се състои от 

основната форма, тълкувание на новобългарски и примери. В някои случаи обаче този модел 

е нарушен, като липсва значението на новобългарски език. 

При  привеждането  на  устойчиви  съчетания  и  фразеологизми  следва  те  да  се  отделят  от 

отделната лема. Така например, при росьнъ облакъ (с. 283) следва да бъде дадена като лема 

само  росьнъ, а отделно да бъде приведено цялото словосъчетание със собствено значение. 

Това е наложително, тъй като целта на анализа са словообразувателните модели, в случая на 
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прилагтелните със суфикс -ьнъ.

В  дисертацията  съществуват  пасажи,  при  които  основните  форми  (лемите)  се  редуват  с 

примери в рамките на големи абзаци. Това следва да се направи по-ясно за читателите. Така 

например,  на  с.  40-43,  при  случаите  с  родителен  падеж  на  глаголите  и  прилагателните, 

основните форми се губят сред морето от примери и са трудно откриваеми в текста.

IV. Заключение

Несъмнено пред нас е едно сериозно, оригинално и задълбочено изследване, извършено от 

опитен специалист.  Авторът е написал впечатляващ по обем, систематизация и дълбочина 

анализ. Убеден съм, че представеният материал е от изключителна ценност за историческата 

българска и славянска лексикология, за историята на текста на Египетския патерик, както и 

по-общо,  за  проучването  на  съдбата  на  патеричните  разкази  в  средновековна  България. 

Поради  всичко  това  давам  положителна  оценка  на  дисертацията  и  предлагам  с  пълна 

убеденост  на  научното  жури  да  присъди  на  гл.  ас.  Петко  Димитров  Петков  научната  и 

образователна степен „доктор“

Дата                                         

18.11. 2015 г. доц. д-р Андрей Бояджиев
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