
СТАНОВИЩЕ 

 

за труда на ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА ДОСЕВА, докторантка на самостоятелна подготовка, 

област на висшето образование: Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 

Филология – Славянски езици (Историческа граматика на руския език) в СУ ”Св. 

Климент Охридски”,  

на тема „Имена за лица в новгородските минеи от 1095–1097 г.“, представен за защита 

като дисертация за присъждане на образователната и научна степен ”доктор” 

 

от проф. д-р Мария Антонова СПАСОВА, редовен професор в Катедрата по обща 

лингвистика и старобългаристика на Великотърновския университет ”Св. св. Кирил и 

Методий” 

 

Дисертационният труд на Ценка Георгиева Досева е лингвистично изследване на 

суфиксните съществителни имена за лица с прозрачна от синхронно гледище формална 

и смислова структура, които се съдържат в Новгородските минеи от 1095–1097 г. 

(нататък НМ). През последните десетилетия се засили научният интерес към 

проучването на славянското химнографско наследство, появиха се и редица издания на 

древноруски минейни ръкописи.   

Дисертационният труд е в обем 347 страници и съдържа увод, две глави, 

заключение, извори, литература, списък на съкращенията, три приложения. 

В Увода (с. 4–37) е обоснован изборът на темата и нейната актуалност, 

очертани са обектът и предметът на проучването, ясно са формулирани конкретните 

цели и задачи, посочени са методите на научно изследване. 

Важен мотив за избора на темата за дисертационно изследване е становището, че 

съществуват лингвистични основания да се твърди, че НМ имат старобългарски 

протографи. Това прави темата актуална, защото изследването на лексемите от една 

конкретна лексикална категория като част от цялостното проучване на лексиката на 

всекидневните служебни и празничните минеи в славянската ръкописна традиция 

налага да се започне от най-ранните ръкописи, а в случая това са древноруските НМ. 

Липсва цялостно и системно проучване на лексиката НМ, в това число и на 

суфиксните имена за лица. Ценка Досева изтъква (за жалост само като бележка под 

линия), че лексиката на минейните текстове в речника на И. И. Срезневски е 

представена епизодично, а поради изключване на богослужебните и богословските 

книги от корпуса на източниците за СлДрЯ и СлРЯ лексикалният фонд на славянската 

богослужебна поезия не присъства цялостно в тях.  

Като цели на проучването се посочва да се направи лексико-семантичен анализ 

на суфиксните съществителни за лица в НМ от 1095–1097 г., които не са 

засвидетелствани в старобългарския ръкописен канон. Изрично се подчертава, че 

словообразувателният анализ не е цел на изследването. Очертана е структурата на 

статията за отделните лексикални единици, уточнени са показателите на суфиксните 

имена за лица в НМ, които се дават, както и параметрите, по които се провежда 

сравнението с други текстове. Може би по-добре би било, ако това беше направено в 

началото на първа глава, в която са статиите и анализите на еднокоренните 

съществителни имена за лица в НМ. Но дори само от очертаването на целта на 

изследването става ясно, че по своята същност то излиза извън рамките на анализ на 



суфиксните съществителни имена на синхронно равнище по лексико-семантични 

групи. 

Принципи на проучване са изчерпателност на ексцерпцията и систематизация 

на лексикалните единици от лексико-семантичната група на суфиксните съществителни 

за лица по предварително уточнени критерии. При анализа на езиковия материал е 

използван комплексен научен подход.  

Задачите на дисертационния труд не са формулирани сполучливо, защото 

всъщност изследването е по-широко и включва аспекти, които в тях не са изтъкнати. 

Синхронното изследване се съпътства от диахроннно, морфемният и семантичният 

анализ на лексиката се съпровожда от текстологично изследване: лексико-семантичната 

група на суфиксните имена за лица се сравнява със същата лексикална категория в 

жанрово идентични или жанрово отличаващи се преводни текстове – по-ранни, 

синхронни или по-късни по време. Посочени са авторите и текстовете, с които се 

сравняват суфиксните съществителни за лица от НМ. 

Като методология на изследването (употребен е изразът методика на 

изследването, което не е съвсем точно) се посочва прилагането на принципите на 

описателния, сравнително-историческия, и лингво-текстологичния метод. Всъщност 

основният метод на разработката е индуктивният, но освен посочените от Ценка 

Досева методи, използвани са и синхронният, диахронният, дескриптивният и 

статистическият съпоставителен метод. Присъстват и елементи от компонентен и 

дистрибутивен анализ. Прилага се, макар и непоследователно, и историко-

етимологичният анализ. Като бележки под линия в тази част от увода се дават важни 

теоретични постановки, които би следвало да се разгърнат във втората му част – 

Теоретични основи на проучването.  

Теоретичната основа на изследването, съдържанието на понятието морфемна 

лексико-семантична група, основните термини и методиката на проучване в по-

голямата си част са дадени като бележки под линия. Добре разгърнат е въпросът за 

принципите и подхода при лексико-семантичния анализ. Отделено е значително място 

за изясняване на ролята на контекста при определянето на лексикалното значение, но 

отново основното е в бележки под линия. Проличава добрата научна ерудиция и 

начетеност, а библиографската осведоменост показва, че Ценка Досева познава както 

изследванията, превърнали се в славистична класика, така и най-новите проучвания в 

областта на разработваната тема. Когато засяга въпроса за гръцките еквиваленти, 

дисертантката изказва едно вярно съждение, което доказва несъмнен езиков усет: не 

бива да се абсолютизира значението на гръцките думи при тълкуването и определянето 

на лексикалната семантика на славянските им съответствия. Добро впечатление прави и 

фактът, че се засяга и проблемът за ролята и мястото на печатните гръцки минеи. 

Компетентно е обоснован принципът, по който се изолират разночетенията на 

изследваната лексико-семантична група на суфиксните съществителни за лица при 

сравнението с изворите (с древноруски минейни ръкописи от ХI–-ХII в., както и с по-

късни източнославянски и южнославянски минеи). Привлечени са голям брой речници, 

индекси, справочници и издания на текстове, за да се очертае разпространението на 

анализираните лексеми. 

Въпросът за ранната славянска химнография е широко разгърнат във 

филологически етюд, очертано е състояние на проучванията върху НМ за всеки месец 

поотделно. Значителна част от Увода е отредена за критичен преглед на изследванията 

по историческа лексикология и словообразуване, както и на проучванията върху 

суфиксните съществителни имена за лица в лингвистичната литература. 

Първа глава: Еднокоренни съществителни имена за лица (с. 38–166). 



 Тази част от дисертационната разработка е резултат от сериозна и задълбочена 

работа. В речниковата статия, когато е било възможно, са дадени гръцките 

съответствия на славянските суфиксни съществителни за лица в КСП, в НМ и в 

преводни текстовете, с които се сравнява дадената лексема. Това е важен показател за 

преводача и за времето на превеждане, за развитието на семантиката на думите и най-

общо – за историческата лексикология. Анализираната лексико-семантична група се 

сравнява както с данните от старобългарския ръкописен канон, така и с данните от 

текстовете, посочени още в увода. Първа глава има ясна структура: еднокоренните 

суфиксни съществителни за лица са групирани според диференциалната категория род 

в три групи: съществителни от мъжки, среден и женски род; вътре в групата 

съществителните са разделени в две групи според това дали лексемата се регистрира в 

старобългарските писмени паметници или не; следващата подредба във всяка от тези 

две групи е според суфикса, с който е образувано даденото съществително. 

Субординацията е според продуктивността на суфиксите. Методиката се прилага 

последователно. Отлично впечатление прави задълбочената, граничеща със 

скрупульозност работа върху статиите за всяка отделна лексема. И въпреки че 

заявената цел и задачите на проучването не включват анализ на словообразувателно 

равнище, доста често в работата присъстват и елементи от словообразувателната 

парадигма. Семантичният анализ на лексикалните единици при определянето на 

реалното значение на дадена дума се съпровожда от описание на синтагматичното 

значение и на парадигматичните отношения, изяснява се и ролята на контекста. 

Точните наблюдения и констатации способстват да се разкрие връзката между 

резултатите от синхронното проучване на конкретната лексикална категория и данните 

от историческата лексикология. След задълбочения анализ на еднокоренните суфиксни 

съществителни в НМ са посочени статистически данни и обобщения, направени са 

обосновани изводи. Най-важният резултат е несъмнената близост на изследваната 

лексикална категория с лексиката на старобългарските паметници. В изследването се 

прилага най-новата методика на В. Ефимова за реконструкция на лексикалния фонд на 

старобългарския език, на словообразувателната морфемика на старобългарското 

съществително име, на неговите суфикси и префикси. По този начин Ценка Досева 

научно обосновано доказва, че еднокоренните суфиксни имена в НМ, които не се 

съдържат в старобългарските паметници от X–XI в., следва да се отнесат към 

старобългарския лексикален фонд. Добро впечатление прави изясняването на 

функцията на изследваната лексикална категория в минейните текстове като специфика 

на жанра.  

Втора глава. Сложни съществителни имена за лица (с. 166–251) Тази част от 

дисертационния труд е разработена задълбочено и научно компетентно. Структурата и 

на втора глава съответства на модела, установен в първа глава. Сполучливо е избрана 

теоретичната основа, върху която се основава анализът на сложните съществителни за 

лица. Големият брой composita в НМ се обяснява както с природата на сложната дума 

(богата семантика в кратка форма), така и със стилистическите ѝ функции: тя е едно от 

основните средства за изграждането на ярка образна система в славянската 

богослужебна поезия. Изненадва точната преценка на Ценка Досева, когато отделя 

сложните съществителни, които са чисти калки, от полукалките или от composita, 

образувани по славянски словообразувателни модели. В работата са посочени 

отклоненията при съотношението гръцка сложна дума – славянска сложна дума, които 

са твърде важни при атрибутирането на архетипа на НМ. Има случаи, в които 

семантиката на сложната дума или не е изтълкувана, или не е формулирана точно (с. 

171, с. 233, с. 235), но това е разбираемо, защото епитетите и метафоричните образи в 

химнографията са много устойчиво скрепени в цялостни конструкции, които се 



превръщат в поетични клишета с единна семантика, затъмняваща реалната семантика, 

произтичаща от двете основи на сложната дума. Резултатите и от тази глава 

съответстват на резултатите от първа глава: от една страна, несъмнена връзка между 

сложните думи в НМ с корпуса composita в старобългарския ръкописен канон, а от 

друга страна, значителен брой сложни думи, които липсват в старобългарските 

паметници. В изследването сложните съществителни, липсващи в КСП, са разделени на 

две основни групи: едните се срещат в част от текстовете, с които се сравняват, а 

другите (поне засега!) не се регистрират никъде, т.е. те са hapax legomena. Тя обяснява 

големия брой на редки или единични сложни съществителни за лица със спецификата 

на химнографския жанр, с езикотворчеството на книжовниците преводачи и с 

функцията на сложните думи да са един от основните градивни елементи в образната 

система на богослужебната поезия. 

Заключение (с. 252–259) 

Дисертационният труд е целенасочено разработен в съответствие с темата, 

изискваща изследване на конкретна лексико-семантична категория в синхронен аспект, 

но в крайна сметка пред нас е научно изследване, към което е подходено комплексно и 

което съдържа несъмнени постижения в областта на лингвистичната текстология. 

Трудна е задачата на автора,  работил продължително време върху дадена темата, да 

съумее в края да обхване пълно в обобщението си свършеното, да представи 

систематизацията и да отрази в изводите всичко, което реално е постигнал. Такъв е 

случаят и с работата на Ценка Досева. Вярно е очертано постигнатото, но по мое 

мнение в действителност резултатите надвишават посоченото. Целите и задачите на 

дисертационното проучване са изпълнени, а резултатите от него може да се използват 

като устойчив елемент в основата на бъдещите изследвания на служебните и 

празничните минеи както в текстологичен, така и в лингвистичен план.  

Заключението показва умението на Ценка Досева да наблюдава, да обобщава и 

да систематизира резултатите от научното изследване. Трудът е написан на добър език, 

с ясен научен стил, съдържа точни формулировки и доказва несъмнената научна 

компетентност на дисертантката.  

Научният апарат е изработен прецизно по модел, използван в най-новите 

славистични проучвания, цитирането е коректно. Библиографската осведоменост е 

повече от добра – включва 725 заглавия и сред тях са най-новите проучвания по 

изследвания проблем. 

В работата са допуснати и някои правописни и печатни грешки: крипторий вм. 

скрипторий (с. 3, бел. 8), засвидетелствани вм. незасвидетелствани (с. 38), кратък/пълен 

член на места, МЛАДЭНЬЦЬ вм. МЛАДЕНЬЦЬ/ МЛАДЬНЬЦЬ), русизми като кърмилец 

(с. 61), репертуар (с. 250), ниво (с. 252) и др. Тези дребни грешки или неточности по 

никакъв начин не намаляват научната стойност на дисертационния труд, която е 

несъмнена. Към бел. 2 на с. 4 по-подробно е следвало да се представи работата на 

Лингвотекстологичната лаборатория при ФСФ при СУ „Св. Климент Охридски“ по 

издирване и изследване на стари български текстове в руска рецепция, откъдето 

всъщност е възложена и темата на това дисертационно изследване. 

Приложения  

Приложенията са три: Словник на суфиксните имена за лица в Новгородските 

минеи от 1095–1097 г. (с. 323–328); Обратен словник на суфиксните имена в 

Новгородските минеи (с. 329–339); Славяно-гръцки указател на незасвидетелстваните в 

старобългарски език суфиксни имена за лица от Новгородските минеи (с. 340–346). 

Всъщност това е изключително приносна част от разработката, която е резултат от 

много сериозна и трудоемка работа. След допълнително прецизиране и оформяне като 



монографично изследване, дисертационният труд би следвало да се публикува, а едно 

от най-ценните неща в него ще са тези три приложения.  

Авторефератът (53 стр.) е с подходящ обем, структуриран е добре, отговаря на 

съдържанието на дисертацията и отразява всички аспекти на разработката  като цели, 

задачи и приноси на дисертантката. 

Заключение 

Въз основа на всичко казано дотук смятам, че представената дисертация напълно 

покрива критериите за формата и съдържанието на дисертация за придобиването на 

образователната и научна степен „доктор“. Област на висше образование: Хуманитарни 

науки. Професионално направление 2.1. Филология – Славянски езици (Историческа 

граматика на руския език).  

С категорична убеденост препоръчвам на членовете на почитаемото научно жури да 

гласуват за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ на Ценка 

Георгиева Досева. 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2013 г.                           проф. д-р Мария Спасова 

Велико Търново                           (член на научното жури)  

  


