
СТАНОВИЩЕ

от 

проф. д-р Вон-хой Ким, Катедра по гръцки и български език, Университет Ханкук 
за чужди езици, Република Корея,

за докторска дисертация на тема:

Лексиката на св. Климент Охридски и съвременни 

преводи на негови произведения

Докторант: ЮДжънг Че

Настоящата дисертация се състои отувод,  в  който са  формулирани характерът и 
целите на изследването; изложение, състоящо се от четири глави; и заключение, в което 
са  синтезирани  резултатите  от  проучването.  Следват  библиография  и  четири  вида 
приложения.  От  приложенията  особено  впечатление  прави  последното,  което 
представлява превод на корейски език на състоящото се от 52 изречения „Похвално 
слово за св. Кирил Философ” от св. Климент Охридски.

Като  цялодокторската  дисертация  е  изследване  върху  аспекти  на  превода  на 
съвременен български език и на други славянски езици на сложни думи, богословска 
лексика  и  библейски  цитати  от  произведенията  на  Климент  Охридски,  като 
материалите са събрани от първични източници и са анализирани.

В  увода  на  настоящата  дисертация  са  представени  основните  материали, 
теоретичните постановки, методологията на изследването и известен брой предишни 
изследвания. Като цяло уводът е балансиран, но представените предишни изследвания 
са  донякъде  недостатъчни,  а  и  има  още  какво  да  се  желае  по  отношение  на 
изясняването на залегналата теория.  Смятам обаче,  че тези моменти могат да бъдат 
напълно преодолени чрез известна работа върху дисертацията след получаването на 
докторската степен.

В  глава  първа  от  изложението  е  направено  изследване  върху  съответствията  в 
преводите на единици от текстовете от старобългарски език на съвременни славянски 
езици. Проучено е дали първоначалният смисъл е предаден точно в процеса на превода, 
или са  допуснати разлики в  значенията,  като  степента на точност и  съответствие е 
представена  в  процентно  съотношение.  Като  обект  на  изследването  обаче  са 
използвани не описаните в увода 6 старобългарски текста, а фокусът е поставен само 
върху „Похвално  слово за  св.  Кирил  Философ”,  което  може да  бъде  отчетено  като 
намаляване на обхвата на изследването.

В  глава  втора  от  изложението  е  изследван  преводът  на  сложните  думи  на 
съвременни славянски езици. Както в глава първа, фокусът е върху „Похвално слово за 
св. Кирил Философ”.
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В глава трета от изложениетосе анализира предаването на богословската лексика в 
съвременни преводи на Климентови творби. В тази глава като основни материали са 
разгледани всичките 6 старобългарски източника, представени в увода.

В глава четвърта са изследвани библейски цитати. Като изключително значителен 
отчитам факта, че в тази глава са проучени всичките 6 текста.

Обзорът на цялостното съдържание на настоящата дисертация позволява да бъдат 
изброени следните положителни страни на изследването:

Първо,  проучването  представя  възможност  да  се  проследят  в  сравнителен  план 
преводите  на  различни  славянски  езици.  Разгледани  са  примери  на  превод  от 
старобългарски  на  съвременен  български  език,  както  и  на  сръбски,  македонски, 
словенски, руски и други южнославянски езици. За изследовател, чийто майчин език не 
е  славянски,  предполагам,  че  процесът  на  изследването  е  представлявал  голямо 
предизвикателство. Въпреки това постижението е първо по рода си и е уникално по 
характер, заради което може да бъде оценено като много значително в научен план.

На следващо място, като научно постижение може да бъде посочен приложеният в 
края на дисертацията превод на „Похвално слово за св. Кирил Философ” на корейски 
език. Като корейски професор, следвал старобългарски език в Софийски университет 
„Св. Климент Охридски”, бих искал да съсредоточа вниманието си и да направя оценка 
на  преведения  от  ЮДжънг  Че  текст.  Преводът  на  корейски  език  има  следните 
достойнства. Той има висока научна стойност, тъй като е първият в Корея и опитът 
може  бъде  оценен  като  имащ  изключително  значение.  Резултатът  от  детайлното 
проучване на преведения на корейски език текст е, че не бяха открити никакви грешки 
в  превода,  а  нещо  повече  –правят  впечатление  положените  усилия  и  постигнатият 
успех в избирането на най-подходящите съответствия за предаване на отделните думи. 
Особено високо може да бъде оценен фактът, че в подбора на фрази при превода на 
корейски език термините в библейските откъси са усвоени и са използвани подходящи 
съответствия, което придава завършеност на превода, като същевременно значението 
им е  предадено по начин,  лесен за  разбиране от  корейскоговорящите.  Също така  в 
начина, по който са представени бележките под линия, които са разделени на бележки 
към първоначалния текст и бележки на преводача, възникнали в процеса на превода, е 
постигнато високо ниво на завършеност на текста и същевременно се виждат усилията 
на преводача да предостави на читателите добър и приятен превод.

Въпреки  малките  недостатъци на  изследването,  произтичащи от  концентрацията 
главно върху „Похвално слово за св. Кирил Философ” и леката неизчерпателност по 
отношение на предишните изследвания и теоретичните постановки във въведението, 
усилията  на  изследователката  са  довели  до  завършването  на  една  много  добра 
докторска дисертация.

Въз  основа  на  описаните  по-горе  оценки  на  резултатите  от  изследването,  в 
качеството си на автор на становище смятам, че докторската дисертация на ЮДжънг Че 
представлява  ценен  научен  труд  и  е  на  необходимото  ниво,  затова  препоръчвам на 
комисията да я одобри като успешна докторска дисертация.
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Дата: 04 април 2014г.

Проф. д-р Вон-хой Ким, 
Катедра  по  гръцки  и  български  език, 
Университет Ханкук за чужди езици, 
Република Корея
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