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Работата на Милена Владимирова е посветена на обширната и 

многоаспектна тема, свързана с граматиката на съвременния персийски 

език, а именно глаголното словообразуване.  

 В дисертационния труд са използвани комбинираните методи на 

анализ – структурно-типологически, семасиологичен и трансформационен, 

които позволяват да се структурира езиковия материал така, че да се 

изведат общи лексикално-граматични и семантични характеристики. 

Приложените примери са от текстове на съвременен персийски език, 

отразен в художествената литература и публицистика, включително и от 

източници от интернет, което прави работата актуална на съвременното 

състояние на персийския език.  

 Дисертационният труд се състои от увод, пет глави, заключение и 

списък с използвана литература. Освен тях са включени и приложения, 

както и списък с използвани символи и съкращения. Трудът обхваща 307 

страници, от които 282 страници са основен текст. Списъкът с 

използваната литература се състои от 88 заглавия. 

 В увода се изясняват причините за появата на този труд, методите за 

постигането на набелязаните цели и конкретните задачи, породени от 

предложените цели. Ясната и стегната постройка на изложението, с добре 

поднесена аргументация, обосновава всички съществени въпроси, 

разгледани в увода.  



 Първа глава е посветена на теоретичните въпроси на 

словообразуването в съвременния персийски език. За целта първо е 

направен преглед на историческата периодизация на персийския език, 

което позволява да се очертае обекта на изследване и особеностите в 

историческото развитието на  персийския език. Изведените общи 

наблюдения са съпоставени с общите положения в универсалната 

словообразувателна теория, след което е представен модел на 

типологизацията на глаголите в съвременния персийски език и са описани 

начините на глаголно словообразуване . 

 Втора глава е посветена на общите характеристики на персийския 

глагол. Съдържателното и систематизирано описание на общите 

характеристики на глагола прави тази част на труда полезно учебно 

пособие по персийска граматика. Трета глава разглежда производните 

глаголи, префиксални, отименните и каузативните.  

 Четвъртата глава е същностната част на труда, тъй като разглежда 

съставните глаголи в съвременния персийски език - най-многобройния тип 

и същевременно най-труден за теоретизиране, повдигащи множество 

нерешени проблеми. Докторантът достига до извода, че съставните 

глаголи са глаголни единици с двойствена същност и могат да бъдат 

разглеждани, както като делими синтактични конструкции, така и като 

структурно неразривни морфологични обекти.   

 Последната, пета глава на дисертационния труд разглежда някои 

специфични особености на стилистиката и граматиката на персиийския 

глагол, с което допълва общата рамка на изложението. Тук е отбелязано 

основното наблюдение, че страдателният залог в съвременния персийски 

език не притежава капацитета на страдателния залог в други езици да 

предава свойствените си залогови отношения и дори е описван от някои 

автори като псевдострадателен.  



Основният извод на дисертационния труд е, че  увеличаването на 

количеството на употребявани глаголи в съвременния персийски език се 

осъществява активно единствено чрез формирането на устойчиви именно-

глаголни съчетания или съставни глаголи, което подкрепя и избора на 

темата за дисертация.  

 Трудът е комплексно, методологически издържано и подкрепено с 

езиков материал изложение на всички основни въпроси с темата на 

глаголното словообразуване в съвременния персийски език, което го прави 

приносен не само в сферата на изучаване на съвременния персийски език у 

нас, но и по отношение на значимите теоретични разработки в областта на 

персийското езикознание.  

   

 В заключение мога да заявя, че представеният труд - „Глаголното 

словообразуване в съвременния персийски книжовен“ напълно отговаря на 

изискванията за получаването на образователната и научна степен доктор. 

Преподавателският опит и квалификация, трите публикации, посветени на 

работата подкрепят това заключение. Подкрепям присъждането на 

научната и образователната степен „доктор” на Милена Димитрова 

Владимирова по професионално направление 2.1 Персийско езикознание. 

(научна специалност 05.04.23). 

 

   

 

09.09.2013 г.     доц. д-р Теодор Леков 

София 

 


