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Никола  Кръстев  е  свободен  докторант  в  катедра  „Общо,  индоевропейско  и  балканско 

езикознание”, СУ „Св. Климент Охридски“. Има бакалавърска и магистърска степен, свързани с 

испански  език  в  съответните  програми  в  ”СУ  „Св.  Климент  Охридски“.  Преди  това  завършва 

Испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес“, София. От 2008 г. е асистент по Практически 

испански език в Катедра по испанистика и португалистика, СУ „Св. Климент Охридски“ . От 2000 

г. е Заклет преводач от МВнР. 

Докторантурата на ас. Кръстев е свободна и е стартирала през 2005 г. в Катедра по Общо, 

индоевропейско  и  балканско  езикознание.  През  2016  г.  бе  проведено  предварително  и 

вътрешно  обсъждане  на  текста,  представен  от  докторанта.  В  общия  случай  докторантът  се  е 

постарал  да  се  съобрази  с  редицата  от  забележки  и  препоръки.  Официалната  защита  се 

провежда на база Решение на Факултетния съвет на ФСФ СУ „Св. Климент Охридски“ и заповед 

№ РР 38‐282  на Ректора СУ „Св. Климент Охридски“ от 25.04.2016 г.  

Моето мнение на предварителното обсъждане бе, че текстът притежава защитимост, но 

се  нуждае  от  изясняване  на  структурата.  В  моето мнение  основните  критични  бележки  бяха 

следните: липсваше традиционното жанрово оформление на дисертация на Увод, Изложение, 

Заключение, като в Увода да се посочат Цели, Задачи, Уточняване на терминологията, Методика 

и това да се отрази в съдържанието. Този недостатък е коригиран в крайния вариант. 

Авторът  се  е  съобразил  с  моят  критика  на  употребата  на  понятието  категория  от 

предварителното обсъждане. В цялата работа името и глаголът бяха наричани категории, което 

противоречи на отличното разглеждане в текста на граматичните категории на името и глагола. 

Кръстев е реагирал на моето изискване да посочи дефиниция на термина категория, когато го 

отнася към името и глагола, и да различи тази употреба от термина граматична категория. Той 

е заменил тази употреба с далеч по‐подходящия термин категориална матрица, заимстван от 

трудовете на проф. Евгения Вучева. 

Друга  моя  бележка  бе  извеждането  на  дефиниция  за  понятието  дискретен,  което  е 

ключово,  особено  за  заключителната  част  на  текста.  Докторантът  се  е  съобразил  с  тази  моя 



бележка, но намирам, че ако текстът се публикува изведената, по‐скоро цитираната по Рапопорт, 

дефиниция  е  неудовлетворителна  по  следните  причини.    1.  В  тази  дефиниция  намирам 

противоречивост – от една страна е декларирано, че „за разлика от логическата дефиниция на 

дискретността  като  прекъснатост,  в  дискретната  математика  структурите  се  описват  с  онези 

изолирани  елементи,  които  са  изброими  и  нямат  плътност  и  непрекъснатост.  С  други  думи, 

основната отлика между дискретните и непрекъснатите структури е, че първите са изброими и 

изолирани  (прекъснати,  крайни),  а  вторите  –  измерими,  плътни  и  непрекъснати.“  (с.  287)  В 

крайна  сметка,  разликата  е  във  важното  свойство  прекъснатост‐непрекъснатост.  Не  бива  да 

забравяме,  че  формалната  логика  е  философия  с  математически  език  и  дефиницията  във 

формалната  логика  се  отнася  към  дискретната  математика  както  общо  към  частно.  Тук 

дефиницията не е на Кръстев, а на Рапопорт, но това не отменя посочената особеност. 2.  Смятам, 

че дори и в този вид дефинирането на понятието би трябвало да намери място в описанието на 

методите  и  термините,  а  не  чак  на  с.  287,  особено,  че  терминът  има  твърде  важно място  в 

заключенията и изводите, следващи след с. 287. 

При бъдещото публикуване би трябвало да намери място актуализирането на Хипотезата 

за  лингвистичната  относителност  в  англоезичния  свят,  както  е  описано  качествено  от  Дж. 

Ъндърхил. 

При реализирането на дисертацията няма нарушения. 

Трудът на г‐н Кръстев е амбициозно начинание, в което е  вложен много труд и старание. 

Обект на труда са името и глагола като основни езикови и ментални единици. Няма съмнение, 

че старателното представяне на неродствени езици, екзотични за нас, е принос. 

Трудът  се  състои  от  316  страници.  Текстът  е  структуриран  както  следва  на:  Увод; 

Изложение,  в  което има  три части,  като в първата  част има две  глави,  във втората –  три,  а  в 

третата част ‐ две глави; Заключение; Използвана литература. 

Уводът съдържа ясни указания, и в съдържанието, за актуалност на изследването, преглед 

и избор на методиката, цели и задачи, съдържателно въвежда в структурата на текста. 

На с. 3 е казано „части на речта (поради синтактичния им, а не семантико‐функционален 

характер)“,  което  буди  недоумение  у  мене.  Отдавам  тази  непрецизност  на  бързането  при 

нанасянето на корекциите. 

В  Историческия  преглед  е  извършена  огромна  работа,  налице  е  качествен  голям 

информационен масив, ценни данни и мнения. Например отбелязано е, че Платон и Аристотел, 

по същество се изказват, че няма обвързаност между думата знак и онова, за което тя е знак, т.е. 

„Аристотел, също като Платон, отрича естествения характер на думите“ (с. 19). Впрочем по‐добре 

е да се каже „природния“ характер на думите или „природната връзка на думата с това, за което 

тя е дума“. 

Разбира се, тук могат да се намерят някои липси на детайлни данни за култури и традиции, 

които авторът и читателите могат да намерят в книгите на проф. Мария Китова‐Василева,  

 



 


