
С Т А Н О В И Щ Е 
от  

доц. д-р Павлина Григорова Кънчева, 

Център по езиково обучение физическо възпитание и спорт 

на Медицински университет – София 

(член на научно жури на основание Заповед № РД38-126 / 21.03.2014, Софийски университет 

„Св. Климент Охридски”) 

на 

материалите, представени за защитата на Владимир Атанасов Иванов, редовен докторант по 

професионално направление 2.1. Филология-Славянски езици /Словашки език/ за присъждане 

на образователната и научна степен „доктор” 

 

1. Кратки биографични данни. Владимир Атанасов Иванов е роден на 24.04.1984 г. 

През 2009 г. завършва славянска филология със словашки език и българска филология 

в Софийския университет „Св. Климент Охридски” с квалификация „магистър”. От 

юни 2010 г. подготвя докторантура. През периода 2008-2013 г. той общо четири пъти е 

пребивавал в Словакия за специализации в университети. Има трудов стаж  като 

репортер и редактор  в спортни предавания в различни електронни медии в България и 

Словакия.  

2.Общо описание на представените материали. Владимир Иванов (по-нататък 

Вл.Ив.) представя дисертационния труд „Проблеми при кодифицирането на спортна 

терминология в словашкия и българския език” (172 стр.), автореферат (35 с.) и списък 

от три публикации, приложен в автореферата. 

3. Обсъждане на материалите. 

3.1. Дисертация. Дисертационният труд се състои от увод, четири глави, 

заключение и библиография. В УВОДА дисертантът конкретизира разбирането си за 

термина ‘кодифициране’, включен в заглавието и обяснява избора на дисертационната 

тема. Обектът, предметът, целта и задачите, методите и източниците на изследването са  

заявени ясно и удовлетворително. В ПЪРВА ГЛАВА. Теоретични принципи и 

концепции на изследването Вл.Ив. представя теоретическата база на труда си в шест 

подглави. Прави впечатление добрата библиографска осведоменост на дисертанта и 

умелото насочване към теориите, необходими за  изследването.  Първо.  Той обсъжда 

терминологичната триада узус – норма – кодификация. Библиографският преглед  

обхваща предимно трудове на словашки и български езиковеди, които от своя страна 

възприемат и се основават на Пражката теория на книжовните езици. Второ. 

Дисертантът коментира регламентираните от теорията дейности стандартизация,  

унификация и  нормализация. за създаване на идеални термини. По отношение на 

понятието ‘идеален термин’ и свързаните с неговото създаване дейности той цитира М. 



Попова (2012). Трето. В подглавата „Tерминология и терминознание. Същност на 

термина” Вл. Ив. се присъединява към мнението на М. Попова (2012), че за форма на 

термина е подходящо да се използват субстантивирани езикови единици. По отношение 

на  терминографските източници Вл. Ив. застъпва (правилната и продуктивна - б.м. – 

П.К.) теза, че създаването на речници имплицира стандартизирането на термините като 

специфична, специализирана област. За описанието на термина дисертантът възприема 

ономасиологичен подход. Коментира съотношението между форма и значение на 

термина според схващанията на М. Попова (2012:165-166) като възможност на 

езиковата форма да насочва към  значението Относно превод на термините Вл. Ив. се 

основава на мнението на М. Попова, че основният интерес към съпоставянето на 

термините произтича от необходимостта те да бъдат предавани, изразявани със 

средствата на друг език и евентуално превеждани. Четвърто. Вл. Ив. коментира и 

прави преглед на дефинициите на  понятието ‘спорт’. Пето. Във връзка с предходните 

разсъждения дисертантът обсъжда задълбочено и от различни страни същността и 

спецификата на спортната терминология. Шесто. Вл. Ив. Представя терминологичния 

апарат на труда си. Направени са дефиниции са понятията ‘спортен термин’,  

‘екзоним’, ‘’ендоним’. За различаването на спортни термини от професионализми и 

жаргонизми се възприемат графични (технически) средства. Неудовлетворително в 

теоретическата част на дисертацията е, че не се извеждат дефиниции на последните две 

понятия – професионализми и жаргонизми в спорта. Във ВТОРА ГЛАВА 

Съпоставителен анализ на проблемите при кодифицирането на спортна 

терминология в словашкия и българския език изследванията са  извършени в три 

насоки: термини с проблеми в структурата на езиковата форма, термини с проблеми в 

структурата на дефиницията, термини с проблеми в структурата на езиковата форма и 

дефиницията. Самото вглеждане в кодификационните проблеми на термините и опитът 

за тяхното класифициране е новаторство и принос на дисертацията.  Относно 

спортните термини с проблеми в структурата на езиковата форма са направени 

подробни анализи на примери предимно от терминологични речници и енциклопедии, 

но и от журналистическата практика на дисертанта. Положителна страна на труда е, че 

процесите на възприемане и стандартизиране на голям брой термини са обхванати 

сполучливо в тяхната динамика. Също много положително е, че дисертантът извършва 

класификация на проблемите и обособява отделни проблемни тенденции в структурата 

на езиковата форма на българските спортни термини. Диференцираните осем 

проблемни направления са правилно определени. Силна страна на тази част на 



дисертацията е, че Вл. Ив.  посочва същността на конкретните езикови проблеми, като 

прави задълбочени езиковедски анализи. Нещо повече,  той дава предложение за 

изправяне на проблема при всеки един термин, предлага нов термин, алтернативен на 

проблемния, което представлява съществен и уникален принос за теорията и 

практиката.  Не съм съгласна с конкретната постановка на автора, че  неточно 

калкираната езикова форма е проблем на термина (с.56), защото опитът с изследването 

на терминосистемите в други частни науки показва, че е възможно в езика приемник да 

се установят и заживеят пълноценен живот на термини не само точните калки, но и 

неточните калки, които са преход към термините, получени чрез свободно превеждане 

като техника на заемането. Подкрепям дисертанта, че се насочва и към правописни 

проблеми, напр. стремежа му да регулира слятото и полуслятото писане на редица 

термини. Предложението му за въвеждане на слято писане на сложни термини с първа 

съставна част контра- (с.72) е напълно основателно – такава е правописната практика и 

в медицинската терминология. Същите проблемни и подходи към тях Вл Ив. търси и 

очертава и в словашките спортни термини, като сравненията между двете национални 

терминосистеми са много конкретни и приносни за контрастивната лингвистика. В 

съпоставителните езиковедски анализи Вл. Ив. се представя като школуван езиковед 

със задълбочени теоретически познания и добро практическо владеене на двата 

славянски езика. Относно подглавата «Спортните термини с проблеми в структурата на 

дефиницията» искам да изтъкна, че дисертантът допуска неточност в разбирането си за 

дефиниция като «дясната страна на речниковата статия» (с.82). Тук би трябвало да се  

вземе предвид реалната дефиниция като логически способ за определение на 

значението на термина, а не речниковата статия, в която по принцип освен значението 

на термина могат да се включат и данни от друг порядък – характеристики, 

енциклопедични данни и т.н. В ТРЕТА ГЛАВА. Проблеми при систематизирането 

на спортни терминологични системи Вл. Ив. се основава на въведените от М. Попова 

теоретически постановки за двете страни на терминологичната система – 

субстанциална и релационна, изразяващи се в субстрат (съвкупността от термини) и 

структура (отношенията между тях)  (Попова 2012:519-520). По-нататък дисертантът 

очертава субстанциалните проблеми при систематизирането на спортна терминология в 

двата езика: непълнота на терминосистемата (основен проблем), отсъствие на основни 

названия в редица терминографски издания, пропускане на названия на основни 

дисциплини и др. Като релационни проблеми при систематизирането на спортната 

терминология в двата езика Вл. Ив. определя липсата на идентичност и пресичане, 



както и наличието на конрадикторност в семантиката или в езиковата форма на 

терминологичните единици на дадена система. Изводите са относно значението и 

приложната стойност на познаването и изследването на терминологичната системност 

в процеса на създаване на термини, в процеса на заемане и превеждане на термини,  за 

дейността на терминографите и др. В ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. Лексикографски 

проблеми при кодифицирането на спортна терминология в словашкия и 

българския език Вл Ив. първо прави преглед на спортните речници (терминологични, 

двуезични, многоезични) и енциклопедии, както и на справочници и учебници, които са 

публикувани в Словакия и България. Прегледът е в диахронен аспект. На места авторът 

проследява и общи терминографски тенденции в други славянски страни или в Западна 

Европа и САЩ. Силна страна в тази част на дисертацията, е че е отразено влиянието на 

обществените промени върху развитието на спортната терминология в двете страни. В 

края на XX в. и началото на XXI в. е очертана реалистично езиковата картина на 

глобализиращия се свят и са представени съвременните лексикографски издания, които 

оформят облика на днешната спортна терминология. По-нататък дисертантът очертава 

лексикографските проблеми при кодифицирането на спортна терминология в 

словашкия и българския език, като ги обособява в три раздела (подглави в 

дисертацията): терминологични речници и енциклопедии; дву- и многоезични речници; 

речници на новите и чуждите думи. Положително е, че погледът на автора е критичен. 

От позициите на езиковед той посочва конкретни слабости, но и компенсационни 

решения, отнасящи се до формата или до значението/дефиницията (или до двете 

страни) на кодифицираните терминологични единици. Част от слабостите се определят 

от гледище на терминологичната система и решенията за тях са от системна гледна 

точка. Вниманието на дисертанта е заострено специално към речниците на чуждите 

думи и неологизмите, което той обяснява с обстоятелството, че спортната 

терминология в езици като българския и словашкия е изградена до голяма степен от 

заемки и неологизми.  Затова той сполучливо детайлизира лингвистичния анализ, като  

разделя лексикографските неточности на този материал в три групи: генерални, 

основни и минимални неточности (с.144-156). Подглавата завършва с паралелен 

азбучен списък на спортните лексеми от речниците на чуждите думи и неологизмите, 

който успешно изпълнява ролята на приложение, онагледяващо емпиричния материал. 

Изводите към тази глава са относно систематизирането на словника на даден 

терминологичен речник; необходимостта от разграничаване на спортна и 

спортологична  терминология (важен от методологическа гледна точка извод – б.м. – 



П.К.); броя на термините в речник по отделен вид спорт и др. В края на дисертацията в 

частта ЗАКЛЮЧЕНИЕ Вл. Ив. прави общи изводи по отношение на проблемите при 

кодифициране на спортната терминология в словашкия и българския език  (с.165-166), 

които са логическо следствие и убедителен завършек на  труда. 

 3.2.Автореферат.Авторефератът отразява достоверно структурата и 

съдържанието на дисертацията и е оформен според изискванията. 

 3.3.Публикации. Свързани са с темата на дисертацията. 

4. Критични бележки. Слабостите се отнасят до някои теоретически постановки 

(конкретно посочени от мен в обсъждането), които в никакъв случай не отнемат от 

високите стойности на дисертацията, тъй като подлежат на преосмисляне или развитие. 

5. Лични впечатления и общи изводи. Впечатленията ми от Владимир Атанасов 

Иванов са оформени само и единствено на базата на дисертацията му. Неговият труд го 

представя като езиковед със задълбочени теоретически познания, богата езикова 

култура и практически опит в българския и словашкия език. Наред с това, като 

предпоставка за навлизане в полето на спортната терминология,  изпъква и широко 

осведоменият спортен специалист.  Голямата стойност на дисертацията е събирането, 

систематизирането и задълбоченото научно интерпретиране на обемен материал от 

спортната терминология на двата славянски езика. Изводита са с високо научно и 

приложно значение за езиковедите, за потребителите на спортни термини и за най-

широките слоеве на обществото. Дисертационният труд на Владимир Атанасов Иванов 

отговаря на жанровите изисквания. Съгласна съм със справката за научните приноси на 

дисертацията, поместена в автореферата (с.34).  

6. Заключение. Имайки предвид гореизложеното, предлагам да се присъди на 

Владимир Атанасов Иванов образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 2.1. Филология-Славянски езици /Словашки език/.  

 

 28 май 2014 г.                     
 

 

 

                                                                      доц. д-р Павлина Григорова Кънчева 

                                                                               (член на научното жури) 

 

                                               


