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за дисертацията на асистента по руски език Николина Николаева Нечаева

на тема

"Деминутивите в съвременната руска реч (функционално-прагматичен 
аспект)"

от доц. д-р Нина Ковачева

Дисертационният труд, представен от Николина Нечаева е    посветен на 
особеностите на фунциониране на деминутивните единици в съвременната руска 
реч от гледна точка на лингвистичната прагматика, един от аспектите за изследване 
на  езика, в  който  езиковите  единици  се  разглеждат  в  отношението  им  към 
говорещото  лице.  Аспект  актуален  и  формиращ  една  съвременна  тендеция  в 
лингвистиката. Избраният от дисертантката подход към темата безусловно е сред 
фундаменталните направления в областта на лингвистичната прагматика, и това 
дава възможност да се изследва деминутивността в руския език в динамичните й 
аспекти, които  остават  слабо  проучени, въпреки  че  явлението  е  едно  от  най-
разпространените в руската разговорна реч.

Дисертантката  с  право  констатира  огромния  потенциал  от  употреби  на 
руските деминутиви в конкретните речеви актове и това   прави избраното от нея 
направление в изследването на деминутивите още по-убедително. Казаното до тук 
ми дава основание да изтъкна актуалността на дисертационния труд, определящата 
се  както  от  общата  тенденция  към  проучването  на  езика  в  реалното  му 
функциониране, така    и  от слабата  разработеност  на руските деминутиви като 
средство за реализация на комуникативните намерения (интенции) на говорещия. 
От  своя  страна  деминутивността  в  такъв  език, какъвто  е  руският, където 
умалителните форми се срещат в речта "почти на всяка крачка" води към един друг 
въпрос - за съпоставителното описание на близкородствените езици в реалното им 
фунциониране  като  необходим аспект  в  съпоставителното  описание  на  техните 
езикови  системи.  В  случая  става  въпрос  за  руския  и  българския  език  и  в  това 
отношение представеният дисертационен труд с богатия си изследван материал, с 
интересни  и  ценни  анализи  е  широко  отворен  към  подобни  необходими  на 
българската русистика изследвания.

В  дисертацията  ясно  са  формулирани  обектът  и  предметът  на  анализа, 
основната цел и произтичащите от нея задачи, които се решават върху голям по 



обем материал (201 единици).

В работата си дисертантката прилага последователно и непротиворечиво 
избраната  методология, която  е  станала  "своя"  и  това  й  дава  възможност  с 
необходимата  пълнота  да  опише  особеностите  на  деминутивните  суфиксални 
деривати в съвременния руски език от гледна точка на лингвистичната прагматика, 
оперирайки  грамотно  с  традиционната  и  най-съвременната  лингвистична 
терминология.

Изложението  е  ясно,максимално  точно, терминологично  издържано. 
Разработвайки и построявайки  теоретичните основи на своето изследване и преди 
всичко  изяснявайки  лингвистичния  статут  на  категорията  деминутивност 
дисертантката свободно, с пълно разбиране се ориентира в трудовете на световно 
известни  учени,творили  в  широк  времеви  диапазон, в  който  присъствуват  и 
изследователи в областта на българската русистика. Статутът на деминутивността 
се извежда от съотношението й с категорията оценка, като се отчитат трудностите 
при определянето на този статут, в това число и такива, които са породени от не до 
край  решения  въпрос  за  лексикографското  описание  на  прагматичната 
информация, по-специално за  лексикографирането й. Тук трябва да се отбележат 
наблюденията  на  авторката  за  лексикографското  описание  на  деминутивите, 
опиращи  се  на  идеята  на  Ю.Д.  Апресян  за  включването  на    прагматична 
информация  в  отделна  зона  на  речниковата  статия.  Тези  наблюдения  имат 
приносен характер.

В статута на деминутивността дисертантката поставя в центъра значението 
на  деминутивите и отчита всички съществени фактори,които влияят върху това 
значение, възможните  подходи  от  различни  автори  към  типологията  на 
семантиката на умалителните съществителни, в това число и в лексикографската 
практика. Като централно място в теоретичните основи на дисертационния труд 
трябва  да  се  посочи  прагматичният  фактор, определящ  значението  на 
деминутивите, което ги прави обект за изследване в лингвистичната прагматика. 
Дисертантката последователно и убедително разкрива позицията си, че вторичните 
прагматични  значения  на  деминутивите  могат да  бъдат  добре  откроени  и 
анализирани  не  в  изолация, а  на  базата  на  наблюдения  над  реализацията  им  в 
конкретни  речеви  актове.  Тук  авторката  показва, че  прекрасно  се  ориентира  в 
теорията за речевите актове, представена в трудовете на нейните основоположници 
и последователи ( Дж.Остин, Дж.Сърл). Тя прави логични и убедителни обобщения 
на различните опити за таксономия на  речевите актове, което дава възможност на 
дисертантката  да построи своя класификация, работеща за нейното изследване. По 



такъв начин успешно се използвуват възможностите, които теорията за речевите 
актове  предоставя  за  анализа  на  прагматичните  функции  на  деминутивите  в 
контекста на речта. 

Изследването,изградено  въз  основа  на  теорията  на  речевите  актове 
дисертантката  допълва  и  разширява  с  нови аспекти в  областта  на  джендърните 
изследвания,  аксиологията, контекстен  и  конверсационен  анализ, теория  на 
фреймовете, наблюдения върху стратегии и тактики на общуването.

Построената от дипломантката солидна теоретична база позволява да бъдат 
разкрити  реализациите  на  функциите  на  деминутивите  в  контекста  на  речевите 
актове. Описанието,което предлага дипломантката обхваща всички типове речеви 
актове, в  които е  представена интересуващата я  категория.  Самото описание се 
базира  върху  някои  от  най-разпространените  таксономии  на  речевите  актове 
(класификациите на Дж.Сърл, Дж.Лийч, Н.Формановская). Последователността, в 
която се разглеждат РА е представена в ясна и нагледна схема, което прави самото 
описание  стройно  и  съдържателно.  Дисертантката  много  умело  илюстрира 
теорията с примери от живата разговорна реч. При това тя борави с богат материал 
от разнообразни източници. Особено ценно е привличането на микродиалози от 
разнообразни  сфери, ситуации  или  фреймове  на  общуване, напр., детска  реч, 
общуване  на  лекар  и  пациент, разговор  с  чиновник, кулинарни  предавания, 
съвременни  ТВ  филми, сериали, предавания  и  др.  Във  всички  ситуации  се 
подчертава водещата фактическа функция на езика. 

Класификацията  по  видове  речеви  актове  е  исключително  подробна. 
Заслужава  да  се  отбележи  финния  семантичен  и  прагматичен  анализ, който 
дисертантката показва в илюстративния материал с примери с руски деминутиви, 
предимно деминутиви в имена.

Реализацията на прагматичните функции на деминутивите в контекста на 
речевите актове дисертантката допълва с прагматичните аспекти на употребата на 
деминутивните  вокативи. Ролята  им  за  построяването  на  комуникативното 
постранство, демонстрацията  на  социални  и  други  отношения  между 
комуникантите  дават  възможност  да  се  разкрие  още  по-пълно  богатият 
прагматичен потенциал на деминутивите. Посветената на прагматичната употреба 
на  вокативните  деминутиви  специална  глава  е  убедително  мотивирана  както  с 
позицията на вокативите, едни от най-отворените за деминутивна употреба типове 
речеви актове - от една страна, така и с особеностите на руския език, който показва 
изключително  богато  експресивно  словообразуване  на  антропонимичните 



обращения - от друга. Достатъчно е човек да надникне в речника на руските лични 
имена (Н.А. Петровский. Словарь русских личных имен. М.1980) за да се убеди в 
необикновеното  разнообразие  от  умалителни  образувания  на  документалните 
руски имена,при което се отчитат и народните, и разговорните, и просторечните 
форми.

Библиографията  към  дисертацията  обхваща  около  120  заглавия  на 
класически  и  най-нови  работи, свидетелствуващи  за  задълбочена  и  осмислена 
работа. Има  списък  с  лексикографски  источници  и  справочници, електронни 
корпуси и търсещи системи.

Като  приносни  моменти  на  дисертацията  след  направените  обобщения 
върху проведеното изследване на вторичните прагматични значенния на руските 
деминути-ви  в  реално  общуване  се  открояват  следните:  на  първо  място  това  е 
идеята за типологизиране на прагматичните функции на руските деминутиви и на 
второ  място  предлаганата  от  дисертантката  типология, в  която  се  отчитат  най-
важните прагматични функции на деминутивите. Към приносите на труда следва 
да  се  отнесе  и  това, че  дисертацията  на  Николина  Нечаева  безусловно запълва 
осезаемо недостатъчната разработеност на деминутивните деривати като едно от 
специфичните за руския език средства за реализация на комуникативните интенции 
на говорещия.

Резултатите  от  проведеното  изследване  могат  да  бъдат  използвани  в 
практическото преподаване на руски език,при създаване на граматики и помагала 
по развитие на разговорната реч, при съставянето на речници от комуникативен 
тип.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Трудът  на  асистента  Николина  Николаева  Нечаева 
"Деминутивите  в  съвременната  руска  реч  (функционално-прагматичен  аспект)" 
притежава всички качества на докторска дисертация, показва умението на автора за 
самостоятелна  научна  работа  и  дава  собствен  принос  към  изследването  на 
деминутивите  в  съвременната  руска  реч.  Въз  основа  на  това  предлагам  на 
почитаемото  научно  жури  той  да  бъде  успешно  защитен, а  на  автора  да  бъде 
присъдена образователната и научна степен "доктор".

                                                    Доц.д-р Нина Ковачева 

 


