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Представеният за обсъждане труд на тема „Граматични трансформации при 

художествен  превод  (сръбско-български  паралели)”  е  разработен  от  Ивана 

Давитков в рамките на редовна докторантура по професионално направление 2.1. 

Филология  „Теория  и  практика  на  превода”  към  Катедрата  по  славянско 

езикознание  във  Факултета  по  славянски  филологии  на  СУ  „Св.  Климент 

Охридски”.  В  структурно  и  в  съдържателно  отношение  текстът  отговаря  на 

всички  изисквания  за  дисертационен  труд:  това  е  цялостно,  задълбочено 

теоретико-приложно  изследване  в  научната  област,  по  която  е  проведено 

обучението  на  докторантката.  Разработваната  в  него  проблематика  отразява 

съвременното  равнище  на  теорията  и  практиката  на  превода  с  оглед  на 

славянските езици, като го допълва с представяне на нови аспекти по въпросите 

за граматичните трансформации в частност, а в по-общ план – за особеностите на 

превода между близкородствени (южнославянски) езици. 

Проблемите,  разработени  в  дисертацията  на  Ивана  Давитков,  са  значими  и 

актуални.  В  частната  теория  на  превода  обикновено  се  разглеждат  лексикалните 

преводни трансформации, докато граматичните само се споменават или се представят 

във  връзка  с  конкретни  казуси.  В  това  отношение  представеният  за  защита  труд 

разширява полето от теоретични и практикоприложни въпроси за преводимостта на 

граматичните категории и дава нови насоки за разглеждане на проявите на асиметрия 

между граматичните системи на двата разглеждани езика

 Анализите се основават на надежден корпус от оригинални текстове от сръбската 

художествена литература и техните преводи на български език, публикувани през по-

дълъг  период  от  време  (едноезични  разновременни  преводи)  или  в  по-къс  период 

(едноезични едновременни преводи). Сравняването на едноезични преводи, избрани по 

екстралингвистичния признак „време на извършваните преводи“,  е  мотивирано като 



подход, който дава възможност да се проследят различните преводни решения с оглед 

на определени грамеми от оригиналния текст на български език, динамиката в езика 

цел, проектирана в преводаческите решения.

Целта на дисертационния труд е формулирана ясно и еднозначно и произтича от 

избраната тема. Тя е свързана с  представяване на различните начини за предаване на 

сръбския  перфект  в  разглежданите  преводи  с  цел  систематизиране  на  преводните 

варианти, когато се установят различни преводни съответствия. Наред с това се описват 

и  някои  синтактични,  словоредни  и  лексикални  трансформации,  свързани  с 

наблюдаваната  морфологична  трансформация.  Научните  задачи  произтичат  от 

основната изследователска цел и също са логично и последователно формулирани.

Докторантката  прави  предварително  пилотно  проучване  на  извадка  от 

изследователския  корпус,  в  резултат  на  което  формулира  изследователската  си 

хипотеза:  причините  за  граматичните  трансформации  при  превод  се  дължат  на 

междуезиковата  асиметрия  и  на  възможността  една  и  съща  ситуация  да  бъде 

представена по различен начин, от различни гледни точки в превода. Тази насока на 

изследването  отвежда  към  търсенето  на  зависимости  между  параметрите  на 

изследваните  езикови  факти  (езикова  асиметрия)  и  извънезикови  променливи 

(стратегии при превод, стил на преводача и др.). 

Дисертационният  труд  започва  с  оценъчен  обзор  на  научните  публикации  в 

областта  на теорията  на превода.  От различните  подходи в  транслатологията Ивана 

Давитков  се  спира  подробно  само  на  тези,  които  са  пряко  свързани  с  насоката  на 

нейните  проучвания,  а  именно  трансформационните  теории  за  превода.  Този 

общоеторетичен обзор е последван от задълбочен критически прочит на разработките в 

сръбското и в българското езикознание по въпросите на глаголните времена, с акцент 

върху системите на миналите времена.  Централна за изследването е третата част,  в 

която  с  метода  на  съпоставителния  анализ  са  проследени  различните  преводни 

решения за предаването на перфекта  -  основното разказвателно време от сръбските 

текстове, в едновременните и в разновременните преводи на български език. В резултат 

на направените съпоставки е предложена типология на разликите между изследваните 

езици на морфологично равнище с оглед конкретния изследователски преводен корпус. 

Асиметрията  на  морфологично  равнище  води  до  четири  типа  разлики,  свързани  с 

превода на граматични елементи, характерни само за изходния език; използването на 

граматични  елементи,  характерни  само  за  езика  на  превода;  граматични  елементи, 

различаващи  се  по  своята  функция  в  изходния  и  в  преводния  език;  граматични 



елементи,  различаващи  се  по  честотността  на  своята  употреба  в  изходния  и  в 

преводния  език.  Вторият  фактор,  който  влияе  върху  наблюдаваните  преводни 

трансформации  – индивидуалния  стил  на  автора  и  на  преводача,  авторката  прави 

извода,  че  може  да  се  говори  за  тенденции  към  редуциране  или  разширяване  на 

употребата  на  определени  форми/грамеми  в  текстовете  от  литературния  канон  на 

сръбската литература в сравнение с  текстовете от съвременната сръбска литература, 

както и в разгледаните техни преводи на български език.

Изводите  и  заключенията,  които  Ивана  Давитков  прави,  са  приности  в  две 

основни насоки: за теорията и практиката на превода между близкородствени езици 

при регистрирана  междуезикова  асиметрия  и  за  типологическата  характеристика на 

сръбския  и  българския  език  с  оглед  на  темпоралните  системи  и  предаването  на 

конкретни значения чрез формите на миналите времена в дтата езика. Тези приноси са 

изцяло  дело  на  авторката  и  се  основават  на  наблюденията,  представени  в 

дисертационния труд. 

Авторефератът отразява точно структурата и съдържанието на дисертацията. По 

темата Ивана Давитков е публикувала пет статии в сборници от научни прояви у нас. 

Участвайки  с  доклади  в  научни  форуми,  организирани  от  СУ,  ПУ  и  ЮЗУ,  тя  е 

апробирала  своите  идеи,  представила  е  пред  академичната  аудитория  своите 

теоретични  и  практикоприложни  обобщения  и  идеи  за  обогатяване  на  методиката, 

използвана в чуждоезиковото обучение и при подготовката на преводачи. 

Дисертацията на  Ивана Давитков „Граматични трансформации при художествен 

превод  (сръбско-български  паралели)”  показва  научната  осведоменост  и 

информационната  култура  на  докторантката,  умението  за  самостоятелна  творческа 

работа, изявената лична позиция по разглежданите въпроси, обективност на оценките и 

самооценките. Това ми дава основание убедено да гласувам ЗА това на Ивана Давитков 

да се даде образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 

2.1. Филология „Теория и практика на превода”.

6.04.2016 г. проф. д-р Йовка Тишева
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