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Определена съм със заповед № РД 38-350/26.05.2016 г. на ректора на Софийския 
университет  „Св.  Климент  Охридски“  за  член на  научното  жури по процедурата  за 
защита на дисертационния труд на Галя Нинова Георгиева „Генезис и семантика на 
адмиратива  в  български  и  албански“  за  придобиване  на  образователната  и  научна 
степен „доктор“. Галя Нинова Георгиева е докторантка на самостоятелна подготовка по 
професионално направление 2.1 Филология („Общо и сравнително езикознание“), а аз 
съм неин научен ръководител от третата година на срока на докторантурата.

Материалите по защитата включват: дисертационен труд, автореферат, списък с 
публикации,  копия  на  5  броя  публикации (3  публикувани и  2  под печат),  служебни 
бележки за 2 статии под печат, копие на диплома за висше образование (магистър по 
специалност „Балканистика“ на СУ „Св. Кл. Охридски“, заповеди за зачисляване и  за 
отчисляване от докторантура, протокол за успешно издържан изпит по специалността и 
автобиография в европейски формат.  

Дисертационният труд  на  Галя  Нинова  Георгиева  е  плодотворен  завършек на 
изследователски  интерес,  зародил  се  преди  около  десетилетие.  С  последователност, 
задълбоченост  и  подчертана  аналитичност  авторката  проучва,  изследва  и  коментира 
широк  кръг  от  въпроси,  обвързани  с  темата  за  генезиса  и  семантиката  на  т.нар. 
адмиратив в българския и албанския език.   А тя представлява предизвикателство за 
всеки изследовател не само поради необходимостта от съпоставителен подход, който да 
бъде приложен и към инвариантното значение, и към употребите, при това във връзка с 
генезиса, развоя и съвременното състояние, но и поради различията в категориалния 
статус на адмиратива в двата езика. Смятам, че дисертационният труд е качествен и 
задълбочен  отговор  на  това  предизвикателство,  в  който  се  съдържат  и  приносни 
елементи. 

Натрупаната  литература  по  въпроса  за  адмиратива  в  различни  езици  е 
значителна, но въпреки постиженията, вкл. и на езиковата типология, остават спорни и 
неизяснени  въпроси,  които  се  отнасят  до  езиковата  специфика  при  граматическото 
изразяване  на  адмиративност  и  евиденциалност.  Много  доброто  познаване  на 
изследванията за адмиратива и евиденциалността в световен план,  показано от Галя 
Нинова в труда ѝ, е съпроводено с критическо осмисляне, така че да бъде откроено и 
аргументирано собственото виждане. Затова в дисертационния труд представянето на 
чуждите изследвания не представлява изреждане на гледни точки, а диалогичен прочит 
на мнения.

Положително решение в теоретичен аспект, което предпоставя адекватността и 
достоверността на съпоставката между адмиратива в двата езика, е разграничаването на 
понятийни  и  граматични  категории,  на  семантични  признаци,  които  се  изразяват 
езиково,  и  граматикализираните  средства  в  съответното  семантично  поле,  напр. 
адмиративност и адмиратив, евиденциалност и евиденциална граматична категория и 
т.н., както е видно от Първа глава. Анализите в целия дисертационен труд са подчинени 



и  на  съблюдаването  на  отношението  семантичен  инвариант  :  употреби,  което  е 
позволило на  авторката  да  извлече  различното и  общото между адмиратива в  двата 
балкански езика. 

Дисертационният  труд  е  разгърнат  на  364  страници,  от  които  40  стр. 
приложения, и съдържа увод, пет основни глави, изводи, цитирани литература с 220 
единици и шест приложения. Работата е структурирана логично, ясно са разграничени 
обектът и предметът на изследването, а формулираните цели и задачи съответстват на 
спецификата на темата на дисертационния труд. Приложените методи (дескриптивният 
и  съпоставителният)  и  използваните  подходи  (синхронният,  диахронният, 
типологическият,  семантико-функционалният  и  др.)  са  гарантирали  успешна 
реализация на целите и широкоаспектност на проучването.  Несъмнен принос за това 
има и богата емпирична база данни, събрана от Г.  Нинова, към която са добавени и 
примери от други автори. Обхванати са употреби от съвременната преса, форуми на 
двата езика, от художествената литература, вкл. лириката, приказките и героичният епос 
на гегийски, тоскийски, както и примери от говора на арванитите.

Първата  глава  въвежда  в  теоретичните  основи  на  проучването.  Основателно 
дисертантката  я  е  посветила  на  евиденциалността  и  адмиративността  и  на 
граматическото  им  изразяване,  тъй  като  това  дава  възможност  съпоставката  между 
двата езика да се постави не само в балкански контекст, но и да се потърси мястото на 
българския  и  албанския  в  типологическите  класификации  на  езиците  с 
граматикализирана  евиденциална  система.  Корекцията,  която  Г.  Нинова  прави  за 
мястото на българския език в най-известната типологическа класификация на езиците с 
граматикализирана  евиденциалност  с  автор  Ал.  Айхенвалд,  вярно  отразява 
фактическото състояние и спецификата на българската евиденциална категория.

 Важни теоретични акценти в Първа глава са представени в частите, посветени 
на  граматикализацията  и  на  отношението  между  евиденциалността,  епистемичната 
модалност  и  адмиратива  –  първото  е  свързано  с  анализите  на  генезиса  на 
евиденциалността и адмиратива в двата езика във ІІ глава, а второто дава възможност на 
дисертантката да обоснове вижданията си за семантиката и граматическия статус на 
адмиратива в българския език (ІІІ глава) и в албанския език (ІV глава). 

Втората глава е подчинена на проблематика, която е пряко свързана с тематиката 
на дисертационния труд и е от ключово значение – генезиса на евиденциалността и 
адмиратива  в  двата  езика.  Авторката  се  е  концентрирала  и  върху  въпросите  на 
формообразуването, и върху семантичния развой на евиденциалността и адмиратива в 
съпоставителен  план.  Според  Галя  Нинова  генезисът  на  българската  евиденциална 
категория и на т.нар.  адмиратив в албанския език (по своята същност евиденциална 
категория)  е  от  съществено  значение  за  изясняването  на  съвременното  състояние  в 
посока  близост  и  различие  между  двата  езика,  като  това  твърдение  е  доказано  с 
множество анализи. Именно това виждане мотивира и включването в последната част 
на ІІ  глава на разсъждения и анализи върху проблема за влиянието на турския език 
върху  формирането  на  евиденциалността  и  адмиратива  в  българския  и  албанския. 
Изказаните  твърдения  в  тази  част  са  резултат  от  задълбочени  проучвания  на 
литературата  по  въпроса,  на  дискусии,  на  консултации  с  носители  на  албанския  и 
турския език и със съвременни изследователи. Смятам за убедителни доказателствата, 
извлечени  от  писмени  паметници,  от  анализи  на  различни  албански  диалекти,  вкл. 
извън Албания, от критически прочит на мненията на други автори, които аргументират 
мнението  на  Г.  Нинова  за  времето,  към  което  може  да  се  отнесе  възникването  на 
категорията  в  албанския  език,  както  и  виждането  ѝ  за  семантичния  развой  и 
формалните промени. 



В  Трета  и  Четвърта  глава  не  само  се  анализира  семантичният  инвариант  на 
категорията,  чиято употреба е адмиративната,  съответно в българския и в албанския 
език,  не  само  се  представят  формалните  парадигми,  но  и  се  дискутират  тезите  на 
различни автори за адмиратива и във връзка с него за евиденциалността. Смятам, че и 
двете  глави  са  достатъчно  информативни  и  че  дават  възможност  да  се  представи 
виждането на авторката на фона на многогласието в научните дискусии.

Петата  глава  е  разгърната  на  близо  100  страници,  а  нейната  основна  цел  е 
съпоставката на контекстуалните употреби на адмиратива в българския и албанския. 
Семантико-функционалните  особеностите  се  търсят  и  във  връзка  със  семантичните 
несъответствия в употребата на адмиратива в двата езика, затова смятам за приносни 
частите,  в  които  се  изясняват  и  онагледят  с  примери  генеричните,  гномичните, 
еднопатичните  употреби  на  албанския  адмиратив  във  връзка  със  спецификата  на 
евиденциалната  категория  в  албанския  –  доминирането  на  семантичния  компонент 
субективно собствено твърдение. 

От  основната  изследователска  позиция,  защитавана  от  Г.  Нинова,  за 
категориалния статус на адмиратива в двата езика: в българския език – емоционално-
експресивна употреба на конклузива като една от четирите евиденциални субкатегории, 
а  в  албанския  –  едно  от  контекстуалните  значения  на  косвения  евиденциал  в 
двучленната  евиденциална  категория,  при  това  доминиращо  поради  честотата  на 
употребата в устната реч, а и поради особеностите на произхода и развоя на категорията 
в албанския, произтича и спецификата на организацията и акцентите в 3-та част на V 
глава.  В нея обект на разглеждане на базата на много богат емпиричен материал са 
семантичните и жанровите особености на употребата на евиденциалите в двата езика, а 
така също конклузивът, ренаративът и дубитативът. Приносен характер според мене има 
част  3.6,  в  която се анализират в  контрастивен аспект емфатичните и темпоралните 
функции на албанското съкратено минало причастие  pas(ë),  българските употреби от 
типа  бил съм се бил напил  и турските форми с –mişmiş. В V глава не са подминати и 
други проблемни зони, които различават българския и албанския: за евиденциалното 
бъдеще  време  в  двата  езика  и  за  модалните  модификатори  на  албанския  косвен 
евиденциал,  както  и  за  възможността  т.нар.  адмиратив  в  албанския  (т.е.  косвения 
евиденциал) да се употребява, при това нерядко, във въпросителни изречения за разлика 
от положението в българския език. Авторката представя свои виждания за преводните 
еквиваленти,  акцентирайки  както  върху  симетрията  при  превода  на  адмиративните 
употреби, така и върху липсата ѝ. 

Смятам, че едно от подчертано положителните постижения на дисертационния 
труд е настоятелността изказваните от авторката мнения да бъдат аргументирани чрез 
привличането на доказателства, които се анализират задълбочено. 

По тематиката на дисертационния труд има 3 публикувани статии, както и две 
работи  под  печат:  една  студия  и  една  статия.  Авторефератът  отразява  вярно 
постиженията  на  дисертационния  труд.  Посочените  от  дисертантката  приноси 
отговарят на действително постигнатото в работата. 

Направените  в  това  становище  акценти  върху  положителните  постижения  на 
дисертационния труд на  Галя Нинова Георгиева „Генезис и семантика на адмиратива в 
български  и  албански“  ми  дават  основание  да  предложа на  уважаемите  членове  на 
научното жури да присъдят на Галя Нинова Георгиева образователната и научна степен 
„доктор“ по направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание) и гласувам 
положително за това решение.

16.08.2016 г. Доц. д-р Красимира Алексова


