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1. Данни за дисертанта.
Ивана Давитков е завършила българска филология в Белградския университет 

през 2006 година, където две години по-късно защитава магистърска степен с темата 
„Рефлекси  на  еровете  и  останки  от  членна  морфема  в  говора  на  село  Смиловци 
(Димитровградско)”. Завършила  е  следдипломна  специализация  през  учебната 
2010/2011 г.  в  СУ „Св. Климент Охридски“ на тема:  „Теория и практика на превода 
между близкородствени езици - български и сръбски“, с научен ръководител: проф. дфн 
Искра  Ликоманова. От  февруари  2012  година  е  записана  като  редовен  докторант  в 
професионално  направление  2.1.  Филология  (Теория  и  практика  на  превода)  към 
Катедрата по славянско езикознание на Факултета по славянски филологии. 

Още  по  време  на  следването  си  в  Белградския  университет  Ивана  Давитков 
започва  да  се  изявява  като  преводач  на  художествени текстове  за  различни печатни 
издания,  излизали  както  в  Сърбия,  така  и  в  България.  Паралелно  с  това  и  след 
дипломирането  си  тя  работи  и  в  различни  други  области  на  превода  –  устен, 
консекутивен и симултанен, писмен на документи, научни и публицистични текстове с 
различна тематика и др.

Съгласно  индивидуалния  план  на  докторантурата  е  водила  упражнения  по 
сръбски език във Факултета по славянски филологии (2013-2014 г.), а от 2012 г. досега й 
се  възлагат  и  занятия  по  съвременен  български  език  и  по  теория  на  превода  за 
българисти във Филологическия факултет на Белградския университет.

2. Данни за дисертацията и автореферата.
Дисертационният труд на Ивана Давитков се състои от 231 страници и включва 

увод,  три  глави,  изводи,  заключение,  списък  на  използваната  литература  със  192 
заглавия и две приложения на ексцерпираните примери, които се анализират в текста. 

В увода са посочени целите и задачите на изследването, а също така е мотивиран 
изборът  на  художествените  текстове,  които  ще  оформят  преводния  корпус.  Ивана 
Давитков се насочва към изследване на граматичните трансформации при превод на 
художествена литература, а като най-значими между тях отделя трансформациите при 
превода на сръбския перфект на български език. Изборът на самите текстове е направен 
в  съответствие  с  два  принципа:  релевантност  на  самия  текст  в  културата,  от  която 
произхожда,  и  времева  дистанция,  в  рамките  на  която  се  променят  условията  за 
осъществяване на превода.  В съответствие с тези изисквания са избрани класически 
творби на сръбската литература (от Андрич и Нушич) и произведения на едни от най-



често превежданите съвременни сръбски автори (Павич, Албахари и Пантич). Всички 
избрани текстове са представени на български език с по два превода, осъществени при 
различни времеви условия, т.е. въведен е единият от двата приложени класификационни 
принципа – разновременност/едновременност.

Първите две глави на дисертацията са посветени на прегледа и аналитичното 
съпоставяне на съществуващите научни изследвания в областта на теорията на превода. 

В Глава І –  Състояние на проблематиката в специализираната литература – 
дисертантката  представя  изследвания  на  български  и  сръбски  автори,  работили  в 
областта на граматичните проблеми на превода между славянски езици. Тук тя не се 
ограничава с анотиране на библиографските източници, а се опитва да ексцерпира и 
обобщи  онези  моменти  в  транслатологичната  литература,  в  които  се  разяснява 
понятието  „трансформация”,  респ.  граматична  трансформация.  Дисертантката 
разглежда  понятието  граматична  трансформация  и  обосновава  избора  му  за  водещ 
класификационен  принцип  при  работата  с  преводните  варианти,  ексцерпирани  от 
няколко  художествени  творби.  Специфичен  завършек  на  тази  глава  представлява 
последният  й  раздел  „Типология  на  граматичните  разминавания  между  сръбския  и 
българския език”,  в който дисертантката се спира върху основните определители на 
езиковата асиметрия между български и сръбски език.

Още в началото на дисертационния труд впечатлява категоричният стремеж на 
Ивана Давитков към изчерпателност и представяне на максимална информация относно 
формулираните  в  увода  цели,  задачи  и  периметър  на  изследването  и  изразените  в 
българския  и  сръбския  научен  контекст  становища  по  отношение  на  предмета  на 
изследването.

В рамките на Глава ІІ – Миналите глаголни времена в сръбската и българската 
граматична литература – дисертантката прави изчерпателен преглед и съпоставка на 
българските и сръбските лингвистични изследвания, посветени на миналите глаголни 
времена като форма, семантика и употреба. Тази глава се състои от десет раздела, в 
които  се  анализират становищата  на  водещи  учени  в  българското  и  сръбското 
езикознание  относно  темпоралната  система  на  двата  езика  и  по-конкретно  относно 
проблематиката  на  миналите  глаголни  времена.  Подобен  панорамен  съпоставителен 
анализ на становища, изказани в период от няколко десетилетия от видни езиковеди 
относно  темпоралната  система  на  българския  и  сръбския  език  и  по-конкретно  на 
проблематиката  на  миналите  глаголни  времена  досега  не  е  правен  в  българската  и 
сръбската езиковедска славистика.

Глава ІІІ на дисертационния труд – Предаване на сръбския перфект в преводи на  
български  език –  предлага  детайлна  класификация  на  преводните  варианти  на 
преимуществено употребяваното в сръбския език минало глаголно време – перфекта, в 
разклонената  глаголна  система  на  българския  език.  Преводните  варианти  са 
представени и коментирани в съответствие с изложените в началото на труда концепции 
за  граматичните  трансформации  и  темпоралните  системи  на  изходния  и  преводния 
език.  Тук  дисертантката  не  се  ограничава  само  в  рамките  на  категорията  време,  а 
разглежда и вариантите, при които темпоралният план при превода е трансформиран в 
плана  на  залога,  наклонението  и  евиденциалността.  Разработената  класификация  на 
преводните  варианти,  която  не  би  била  възможна  без  първите  две  привидно 
разноречиви глави от  дисертационния труд,  представлява  схема,  модел,  приложим в 
различни транслатологични и лингвистични изследвания. За достигането на този модел 
дисертантката е избрала метода на абстракцията и с малки изключения анализира само 
онези  характеристики  на  изследвания  обект,  които  имат  значение  в  конкретната 
ситуация.  При  работа  с  езиков  материал  такова  ниво  на  абстракция  е  трудно 
осъществимо, но в работата на Ивана Давитков резултатите от него са налице.   



Авторефератът, който се състои от 41 страници, отразява адекватно и подробно 
структурата, съдържанието и тезите на дисертацията.

3. Научни приноси. 
Приносите  на  работата  са  формулирани  в  пет  точки  в  автореферата.  Приемам  ги 

напълно, а върху смисъла на някои от тях вече обърнах внимание. Дисертантката се е насочила 
към  малко  дискутиран  и  почти  неизследван  проблем  на  преводаческата  практика  – 
предаването  на  значението  на  едно  глаголно време в  рамките  на  двойка  близкородствени 
езици  със  значителна  асиметрия  именно  в  темпоралната  система.  Смятам  за  важно  да  се 
подчертае доколко във всяка от  трите си части,  но особено в  последната,  настоящият  труд 
прави  успешни  опити  за  моделиране  благодарение  на  коректно  дефинираните  и 
класифицирани  сегменти  на  изследователския  корпус.  Работата  се  основава  на  богат 
изследователски корпус, проучената предметна литература е творчески приложена в работата, 
изложението е ясно и логично структурирано. 

4. Публикации и участия в научни форуми. 
В автореферата са посочени 5 публикации по темата. Те представят различни аспекти 

към разглежданата в дисертацията проблематика. 

5. Заключение. 
Представената  за  защита  работа  съдържа  значими  научни  резултати,  които 

представляват  оригинален  принос  в  българската  южнославистика.  Дисертационният  труд 
показва,  че  докторантката  Ивана  Давитков  притежава  задълбочени  теоретични  знания  и 
професионални  умения,  като  демонстрира  способности  и  умения  за  самостоятелно 
провеждане  на  научно  изследване.  Имайки  предвид  качествата  на  дисертационния  труд, 
убедено  препоръчвам  на  уважаемото  научно  жури  да  присъди  на  Ивана  Давитков 
образователната и научна степен „доктор”.

Пловдив, доц. д-р Даринка Дончева
8.4.2016 г.


