
СТАНОВИЩЕ

от проф. д.ф.н. Живка Колева-Златева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, катедра „Обща 

лингвистика и старобългаристика”, член на Научното жури въз основа на Заповед на 

Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” № РД 38-350/26.05.2016

относно 

дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

по професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание),

на тема: „Генезис и семантика на адмиратива в български и албански”

с автор: Галя Нинова Георгиева, докторантка на самостоятелна подготовка 

към катедра „Общо, индоевропейско и балканско езикознание“,

 с научен ръководител доц. д-р Красимира Славчева Алексова

1. Оценка на дисертационния труд

Дисертационният труд на докторантката Галя Нинова представлява задълбочено и 

широкообхватно  изследване,  актуално  за  редица  лингвистични  области,  каквито  са 

балканистиката,  съпоставителната  лингвистика,  лингвистичната  типология,  теоре-

тичната  и  дескриптивната  лингвистика.  Широкообхватността  на  изследването  се 

проявява в умелото съчетаване на аспектите на изследване–синхронен и диахронен, на 

използваните подходи и методи и обсега на изследвания материал и цитирана научна 

литература. 

Трудът е  посветен на  адмиратива в  албански и  български,  осмислян в  неговата 

тясна връзка с евиденциалността. Това е фрагмент на граматиката, който е в обсега на 

вниманието на  балканисти и  българисти едва  от  последните  две  десетилетия.  Затова 

няма съмнение, че темата е актуална и самото изследване ще се впише в дискусията по 

тази проблематика. 

Като  обект  на  дисертационния  труд  е  посочена  адмиративната  употреба  нa 

косвения евиденциал (опосредствания модус) в български и албански, негов предмет e 

генезисът,  семантиката  и употребите  на адмиратива (стр.  8)  и цел  – разкриването на 

общи  черти  и  различия  между  двата  езика  в  предмета  на  изследването  (стр.  9). 

Постигането на тази цел докторантката вижда в решаването на задачи, които включват 

1



анализа на теоретични изследвания върху евиденциалнността и адмиратива в български 

и  албанскии  обобщаване  на  изводите;  разкриване  на  връзката  между  семантичните 

категории евиденциалност и адмиративност и представяне на мястото на българския и 

албанския език сред другите езици по света, които изразяват тази семантика граматичо; 

дефиниране  на  семантичния  инвариант  на  адмиратива  (опосредствания  модус)  в 

албанския  език  и  представяне  на  особеностите  на  неговата  формална  парадигма, 

разкриване на специфичните особености на генезиса на евиденциалността и адмиратива 

в изследваните езици и установяване на функционално-семантичните съответствия на 

адмиратива  във  всеки  един  от  тях,  както  и  съпоставяне  на  неговите  темпорални 

употреби. 

Докторантката  е  наясно  с  трудностите,  които  произтичат  от  различния  смисъл, 

влаган  в  една  и  съща  терминология  в  различните  лингвистични  традиции  и  в 

изследванията върху различни езици, а също от използването на различни термини за 

назоваване  на  една  и  съща  граматическа  същност.  Така  е  и  с  термина  „адмиратив“, 

употребяван в албанската лингвистична традиция относно по-широк кръг явления (вж. 

стр.  7),  такива,  за  които  в  българската  лингвистична  традиция  се  използват  други 

термини.  Затова  добре  би  било  при  съпоставянето  на  изследваната  граматическа 

семантика водеща да е не наложилата се по едни или други причини терминология, а 

изразяваните същности, в случая – граматическото изразяване на учудване, изненада от 

даден факт.

Основателна  е  убедеността  на  докторантката,  че  направените  изводи  ще  са 

пълноценни  само  ако  бъдат  съчетани  диахронният  и  синхронният  подход  към 

изследваната граматическа категория, за да може нейното съвременно функциониране 

при изразяване на  адмиративността  да  бъде осмислено с  оглед на  всички причинно-

следствени връзки и взаимозависимости. Не са пренебрегнати факторите на формиране 

на  изследваното  граматическо  значение,  които  са  от  генетично,  типологическо, 

контактно естество.

Структурата  на  дисертацията  е  подробна,  подчинена  на  поставените  задачи  и 

целта,  на  която  те  служат.  Тя  включва  пет  глави.  В  първа  глава  е  разгледан 

граматическият статус на евиденциалността и адмиратива, във втора – техният генезис в 

български и  албански,  в  трета  и  четвърта  – семантиката  и  граматическият статус  на 

адмиратива съответно в български и албански и в пета глава – резултатите от самия 

съпоставителен анализ. Изследването стъпва върху голямо количество литература, която 
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докторантката коментира творчески, критично, съпоставяйки различни гледни точки, с 

подчертан стремеж към постигане на пълнота, изразявайки по всички въпроси и своята 

позиция.  Езиковият  материал  е  анализиран  адекватно,  със  стремеж  за  вникване  в 

детайла.  Ценно  е  проследяването  на  историята  на  адмиратива  и  евиденциалността  в 

албански и  български,  с  привличането на  диалектен материал,  което показва  в  каква 

степен по отношение на двата езика може да се търси развитие на собствена почва и в 

каква  степен  –  влияние  от  страна  на  турския  език  и  ролята  му  за  засилване  на 

несвидетелските функции на перфекта.

Като критични бележки бих отбелязала следните констатации:

1. Представеното  изследване  би  спечелило,  ако  задълбочените  разсъждения  и 

анализи се следваха от добре структурирани иясно формулирани изводи. Такива 

липсват  и  в  самото  заключение,  където  би  трябвало  да  намерят  място  и 

отговорите  на  поставените  в  дисертацията  задачи,  представени  достатъчно 

стегнато и недвусмислено.

2. В  определени  случаи  са  нарушени  логическите  връзки  в  изложението.  Като 

пример ще дам самото въведение в дисертацията,  където направо се започва с 

разсъждения за евиденциалността и едва след това е споменат адмиративът, на 

който е посветена дисертацията.

3. Като  цяло  терминологията  в  дисертацията  се  употребява  коректно,  но  са 

необходими  уточнения  какво  се  разбира  под  „граматическа  категория“  и 

„граматическо  значение“.  Адмиративът  относно  изследваните  два  балкански 

езика  е  наричан  и  (граматическо)„значение“  (вж.  например  стр.  9,  131),  и 

граматическа (морфологическа) „категория“ (вж. например стр. 6, 144). Какво е 

все пак той? Ако е граматическа категория, кои са представящите я граматически 

значения?  Срв.  и  с  казаното  относно  албанския  адмиратив  като  категория,  че 

„всяка  езикова  категория  е  единство  на  форма  и  значение“  (стр.  100)  (вж. 

аналогично  твърдение  и  на  стр.  156  относно  „граматическата  категория  като 

единство от форма и значение“), което не е съвсем коректно. 

4. Не прави добро впечатление на фона на безспорната сериозност на изследването 

непрецизният  изказ,  наблюдаван  понякога,  в  изрази,  като:„евиденциалността, 

която се занимава с източниците на информация“ (стр. 36), „Т. нар. адмиратив в 

албански  е  опосредстван  модус,  чиито  употреби…  навлизат  и  в  полето  на 
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българския индикатив“  (стр.  9),  „във Втора глава… се  наблюдава и  съчетание 

между  синхронен  и  диахронния  подход“  (стр.  10),  „в  работата  са  налични  и 

семантико-структурни, функционално-речеви подходи“ (стр. 10)и др.

Тези  слабости  са  преодолими  и  съм  убедена,  че  с  изследователския  опит  на 

докторантката те ще бъдат превъзмогнати. 

2. Оценка на автореферата

Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертационното изследване и точно 

представя неговата структура и изложението. Той е твърде пространен, би могъл да бъде 

по-стегнат,  с  ясно  формулиране  на  тезите  и  подчертаване  на  направените  изводи  и 

обобщения.

3. Оценка на публикациите по дисертацията

Докторантката  е  отчела  пет  публикации по темата  на  дисертацията,  в  които  са 

разгледани важни въпроси от изследвания лингвистичен проблем. Публикациите са в 

престижни национални издания. С това е отговорено на изискването да е публикувана 

съществена част от дисертационния труд.

4. Заключение

Въз  основана  на  казаното  мога  да  направя  следното  обобщение.  Представен  е 

дисертационен  труд,  който  характеризира  докторантката  Галя  Нинова  като 

изследователка,  способна  да  анализира  лингвистична  проблематика,  като  прилага 

адекватен научен инструментариум и методологичен апарат и стъпва на необходимата 

литература,  достатъчна  и  всеобхватна,  която  коментира  творчески,  изразявайки  и 

собствената  си  позиция  по  дискусионни  въпроси.  Затова  убедено  ще  гласувам  за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Галя Нинова Георгиева.

17.08.2016 г. проф. д.ф.н. Живка Колева-Златева
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