
СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова,

член  на  научно  жури  в  конкурс  за  придобиване  на 

образователната  и  научната  степен  ”доктор”,  професионално 

направление  2.1  Филология  (славянски  езици  –  украински  език), 

обявен от СУ “Св. Климент Охридски” 

I. Обща оценка на кандидата

Стефан  Иванов  Узунов  е  завършил  Славянска  филология  в 

Софийския университет, профил Украинистика. От януари 2011 година е 

редовен  докторант  към  катедрата  по  Славянско  езикознание.  Водил  е 

занятия  по  практически  украински  език  на  студентите-украинисти  като 

хоноруван преподавател.  

Бил е на няколко пъти на теренни изследвания в Украйна. За срока на 

докторантурата си е участвал в пет национални  и две международни 

конференции  с доклади. Включен е в работата по  разработването на 

проекта „Българска виртуална украинистика“ през 2012 г. По темата 

на  дисертацията  е  представил  6  публикации,  включително  и  в 

електронни издания. Две от статиите са под печат.

II. Оценка на научните и практически резултати и приноси на 

представената творческа продукция

Трудът,  който  Стефан  Узунов  е  представил  за  защита  е  на  тема 

ДИНАМИКА НА УКРАИНСКАТА ЕЗИКОВА СИТУАЦИЯ.  Състои се от 

Увод, три глави, заключение от общо 229 стр., а библиографията към него 

съдържа 179 единици.  Избраната тема е актуална и дисертабилна, особено 
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с  оглед на оскъдните социолингвистични изследвания по отношение на 

езиковата картина в Украйна. 

В  увода  дисертантът  уговаря  обекта  на  изследване: езиковата 

ситуация в Украйна като резултат от диглосия с елементи на билингвизъм, 

като  се  спира  на   основни  явления,  свързани  със  социолингвистичната 

ситуация на  руско-украинското двуезичие.  В  уводната  част  са  изведени 

целите, задачите и методологията на изследване.  

Трите глави на дисертацията са подразделени на общо 14 подглави, 

което звучи малко разпокъсано, но има своята логика, тъй като в текста са 

включени множество карти, илюстрации и схеми. Логиката на текста гради 

изложението  от  теоретичната  основа  към  описание  и  тълкуване  на 

съвременната  езикова  ситуация,  за  да  бъдат  изведени  собствени 

заключения  въз  основа  на  обширна  библиография.  Личи  желанието  за 

добросъвестност  при  подбора  на  материала  за  изследване.  На  места  в 

текста обаче, макар да личи коригиране на някакъв първоначален вариант, 

биха  могли  да  бъдат  предявени  доста  коректорски  забележки,  белег  на 

бързане вероятно ( липса на запетаи, наличие на пълен член , където не е 

нужно  и  др).  На  места  някои  цитирани  автори  в  текста  липсват  в 

библиографията.

Изложението  поражда  и  някои  въпроси:  теоретични:  1)двуезичие  и 

билингвизъм се използват като понятия от различен порядък, от които по-

широко  е  двуезичието;  у  нас  традицията  е  за  синонимна  употреба  на 

термините;  2)  изхождайки  от  дефиницията  на  Джошуа  Фишман  за 

диглосията авторът допълнително усложнява решението на изследваните 

проблеми; 3) проблематични са изводите и прогнозите по отношение на 

националната принадлежност на населението в Източна Украйна. Авторът 

смята населението в тези райони за русифицирано, което най-малкото е 
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спорно. Говори се и за  руско етническо малцинство,  но параметрите на 

това понятие остават недокрай изяснени.

По  отношение  на  някои  езикови  явления,  дисертантът  използва 

съпоставителния  подход,  търсейки  аналогиите  им  в  белоруския. 

Привеждайки  обаче  беларуската  аналогия  по  отношение  на  понятието 

„суржик“,  укранинската  уникалност  на  феномена  се  рисува  доста 

проблематично.

Авторефератът на дисертацията отразява вярно и точно съдържанието 

на дисертацията. 

Въпреки проблемите и въпросите, които поражда текстът на Стефан 

Узунов,  дисертацията  му  е  значимо  и  приносно  изследване  в 

социолингвистичен  и  психологически  аспект  на  езиковите  отношения  в 

Украйна.  В този смисъл изразявам убеждението си, че  трудът отговаря на 

научните  и  законовите  изисквания  за  дисертабилност  и  предлагам  на 

почитаемото научно жури да присъди на Стефан Узунов образователната и 

научна степен „доктор”.

София 

24 май 2014                      проф. д-р М. Панайотова
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