
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Силвия Атанасова Петкова

за дисертационния труд на Николина Николаева Нечаева
„Деминутивите в съвременната руска реч (функционално-прагматичен аспект)“

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, 
професионално направление 2.1. Филология, 

научна специалност: Славянски езици (Съвременен руски език – прагматика)

Дисертационният труд на Николина Нечаева е разработен в рамките на задочна 
докторантура към Катедрата по руски език във Факултета по славянски филологии на 
СУ „Св. Климент Охридски“. По време на обучението си като докторант Н. Нечаева 
издържа с отличен успех всички изпити, предвидени в индивидуалния план, уточни и 
постепенно  изгради  теоретичния  апарат  на  изследването  и  осъществи  задълбочен 
анализ  на  функциите  на  руските  деминутиви  от  позициите  на  лингвистичната 
прагматика.  Значителна  част  от  съдържанието  на  дисертацията  е  апробирана  под 
формата на 4 публикации (3 доклада на международни научни форуми в България и 1 
статия  в  специализирано  издание  в  Русия),  което  без  съмнение  спомогна  за 
валидирането на установените резултати. Завършеният текст на труда беше обсъден на 
20.01.2016 г.  на заседание на Катедрата по руски език. Той беше оценен високо от 
всички изказали се и с пълно единодушие беше предложен за публична защита. 

Изборът на темата на дисертацията е мотивиран от необходимостта от цялостно 
изследване на прагматичните функции на руските деминутиви в реалния контекст на 
тяхната  употреба  в  комуникативния  акт.  Прегледът  на  съществуващата  литература 
сочи, че в русистиката този въпрос е слабо разработен, а наблюденията на авторите, 
насочили вниманието си към него, имат фрагментарен характер. Трябва да отбележа, 
че още от самото начало Николина Нечаева подходи с голям интерес към проблема за 
прагматичната употреба на умалителните в руската реч и стремително навлезе в това 
изследователско поле, като проучи широк спектър от научни трудове. Същевременно 
тя  събра  и  обработи  значителен  по  обем  езиков  корпус,  който  включва  над  650 
примера – микродиалози и отделни реплики, селектирани и класифицирани според 
речеактовата  принадлежност  на  изказването,  съдържащо  прагматично  натоварена 
деминутивна форма. Най-репрезентативните от тях (общо 201 единици) са подложени 
на непосредствен анализ в дисертацията. 

Структурата на работата напълно съответства на формулираните в увода цел и 
задачи,  постигната  е  добра  корелация  между съдържанието  на  отделните  части  от 
текста.  Като  оставим  настрана  някои  дребни  езикови  неточности,  изложението  е 
прецизирано  в  стилово  отношение  и  показва  високото  ниво  на  лингвистична 
компетентност на авторката.



В първа  глава  Н.  Нечаева  съумява  критически  да  осмисли  и  представи  най-
важните научни постижения в изследваната област, които служат като надеждна база 
за  по-нататъшния  анализ.  При  това  тя  не  пропуска  аргументирано  да  изложи  и 
собствената си позиция по обсъжданите въпроси. Дисертантката се спира на статута 
на деминутивите в парадигмата на традиционната лингвистика (видян през призмата 
на  категориите  оценка,  емоционалност  и  експресивност),  както  и  на  влиянието  на 
лексикалната основа и микроконтекста при определянето на значението им. Съвсем 
логично следващата стъпка е ориентирана към разширяването на изследователската 
перспектива, така че анализът на деминутивите да бъде ситуиран в парадигмата на 
лингвистичната  прагматика.  Според  мен  Н.  Нечаева  се  справя  успешно  с  това 
предизвикателство  и  демонстрира  отлично  познаване  на  понятията  и  концепциите, 
които  по нейна преценка са  подходящи за  формирането на  теоретичната  рамка на 
изследването.  Тя  с  лекота  борави  с  терминологичния  арсенал  на  прагматиката, 
защитавайки избраната посока на анализ.

Комплексното  прилагане  на  теорията  на  речевите  актове,  принципа  на 
кооперативността  и  отнасящите  се  към  него  максими  на  Х.П.  Грайс,  теорията  за 
учтивостта на П. Браун и С. Левинсън, максимите за учтивост на Дж. Лийч и, не на 
последно  място,  фреймовия  подход  дава  възможност  на  дисертантката  да  разкрие 
редица некатегориални значения на деминутивните деривати, актуализиращи се под 
влияние на широкия прагматичен контекст.  Именно това определя използването на 
контекстуално-ситуативния анализ като водещ метод в изследването.

Централната  за  дисертацията  втора  глава  съдържа  ценни  наблюдения  над 
функциално-прагматичните  особености  на  деминутивите  в  рамките  на  различните 
видове  речеви  актове.  Фокусът  на  изследване  неизменно  е  върху  зависимостта  на 
деминутивната употреба от релевантните параметри на контекста: статусно-ролевите 
и  джендърни  характеристики  на  общуващите,  формалност/неформалност  на 
ситуацията, степен на близост между комуникативните партньори и др. Благодарение 
на това Н. Нечаева успява достатъчно ясно да открои спецификата в реализацията на 
функционално-прагматичния потенциал на умалителните във всяко от разгледаните 
конкретни  изказвания.  За  изследователския  усет  на  дисертантката  свидетелства  и 
начинът, по който тя проследява взаимовръзката между прагматичната натовареност 
на  деминутивната  форма  и  речевите  стратегии  и  тактики  на  говорещия.  Така  тя 
преминава  към  едно  по-глобално  аналитично  равнище,  отнасящо  се  до  типа 
комуникативно поведение.

Съществен приносен момент виждам в установената от Н. Нечаева типология на 
прагматичните  функции,  изпълнявани  от  деминутивите  в  динамичните  условия  на 
дискурса.  Дисертантката  справедливо  отбелязва,  че  сред  тях  доминираща  позиция 
заема митигативната функция, но от съществено значение са също така емфатичната, 
мелиоративно-приобщаващата  и  пейоративно-отчуждаващата  функции.  Интерес 



представляват изводите, според които деминутивите (в качеството си на прагматични 
оператори)  могат  да  се  използват  като  модификатори,  създаващи  определена 
тоналност,  като  маркери  за  статусно  изравняване  или  за  включване  на  адресата  в 
личната сфера на говорещия. 

В  трета  глава,  която  е  посветена  на  деминутивните  вокативи,  Н.  Нечаева 
убедително  доказва  тезата  си,  че  те  са  мощен  регулатор  на  междуличностните  и 
социално детерминираните отношения на участниците в рускоезичната комуникация. 
Употребата на тези културно маркирани микроактове е в особено тясна зависимост от 
комуникативните  потребности  на  говорещия.  Безспорна  научна  стойност  имат 
регистрираните от авторката непрототипични функции на деминутивните вокативи: в 
разговорната речева практика те често се употребяват като подсилващ модификатор в 
конфликтни  ситуации,  като  маркер  за  вътрешногрупова  принадлежност  или  като 
средство за неправомерно скъсяване на социалната дистанция.

Резултатите  от  дисертационното  изследване  са  представени  в  заключението, 
където  ярко  проличава  способността  на  авторката  да  интерпретира  и  обобщава 
установените  разнообразни  езикови  данни.  Заслужават  внимание  изведените  от 
Николина  Нечаева  закономерности,  характеризиращи механизмите  за  предаване  на 
комуникативно-прагматична информация чрез използване на ресурсите на категорията 
деминутивност в съвременната руска реч. 

Авторефератът  пълно  и  точно  отразява  съдържанието  на  дисертацията.  Сред 
посочените в него приноси бих искала да изтъкна следните два, допълващи казаното 
по-горе:  1)  за  пръв път анализът на руските деминутиви се базира на теорията на 
речевите актове, като по този начин се разкрива съотношението между интенцията, 
мотивираща  демунутивната  употреба,  и  илокутивната  сила  на  изказването;  2) 
получените резултати са приложими в практиката на преподаване на руски език като 
чужд и биха били полезни при създаването на учебни помагала по разговорна реч и 
комуникативни граматики.

Заключение: Проблемите, разработени в дисертацията на Н. Нечаева, са значими 
и  актуални.  Осъществено  е  оригинално  лингвистично  изследване  с  подчертан 
приносен характер както в теоретичен, така и в приложен аспект. В него дисертантката 
показва солидна научна осведоменост и умение да анализира в дълбочина езиковите 
факти.  Това  ми  дава  основание  да  предложа  на  уважаемото  жури  да  присъди  на 
Николина Николаева Нечаева образователната и научна степен „доктор“, за което и 
аз ще дам своя глас.

07.05.2016 г.

София                                                                              доц. д-р Силвия Петкова


