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Съдържание и структура на работата

Сполучливият избор на тема е първото условие за възникване на дисертабилен 

текст и с тази задача дисертантът се е справил успешно. Представеният за обсъждане 

труд разработва една актуална тема, която не е  изследвана  в съпоставителен план 

както  у  нас,  така  и  в  Словакия  и  притежава  потенциала  да  допринесе  за 

идентифицирането  и  изясняването  на  редица  спорни  моменти  в  словашката  и 

българската  спортна  терминология  –  терминологична  подсистема,  която  бурно  се 

развива през последните десетилетия.   

Работата съдържа 172 страници, включващи  Увод (5-10), четири глави (I. 11-27; II 

28-93; III 94-120; IV 121-164), Заключение (165-166) и Библиография (167-172). 

В увода са описани и дефинирани всички необходими за един дисертационен труд 

атрибути, изграждащи теоретичната рамка на изследването.  Убедително е обоснована 

необходимостта  от  разработването  на  темата,  прецизно  са  дефинирани  обектът  и 

предметът на изследване, което позволява тяхното ясно разграничение. 

Под  обект на  изследване  авторът  има  предвид  „спортната  терминология  в 

словашкия  и  българския  език“,  а  под  предмет на  изследването  разбира  „спортните 

термини и лексеми с неутвърдена, неясна, неточна и изобщо проблемна кодификация“ 

в двата проучвани езика. Още тук Иванов дефинира и основополагащото за работата 

понятие  кодификация,  като  го  свързва  с  триадата  стандартизация  –  унификация  – 

нормализация.  Заявените  от  автора  цели  и  задачи  имат  достатъчно  конкретни 

параметри,  за да може тяхното изпълнение да генерира вътрешно непротиворечив и 

логичен  текст.  Преследва  се  инвентаризация  на  спортните  термини  с  проблемна 

кодификация в двата езика и пропуските при систематизирането им. Описани са също 

така методите на изследване, сред които трябва да се откроят съпоставителният метод и 

контактологичният  анализ,  и  богатият  набор  от  лексикографски  и  енциклопедични 

източници, сред които дисертантът е включил и собствен материал от дипломната си 

работа.



Първата глава, озаглавена  Теоретични принципи и концепции на изследването, 

се явява своеобразно развитие на теоретичната рамка от увода. Тук авторът по-широко 

осветлява  понятието  кодификация от  една  страна  във  връзка  с  идеите  на  Пражката 

лингвистична школа (Б. Хавранек в Чехия, Е. Паулини в Словакия, М. Виденов у нас в 

по-ново  време),  а  от  друга  страна  –  със  схващанията  на  М.  Попова.  В  духа  на 

българското терминознание се изясняват основни понятия като термин, терминология,  

терминознание, спорт и др.

В  следващите  три  глави  се  реализират  до  голяма  степен  заложените  цели  и 

задачи.  Във  втора  глава  се  инвентаризират  основно  две  групи  проблемни  термини: 

първата  включва такива  с  проблеми в  структурата  на  езиковата  форма,  а  втората  – 

термини  с  проблеми  на  дефиницията,  като  повече  проблеми  авторът  установява  в 

българската спортна терминология.

В трета глава  Проблеми при систематизирането на спортни терминологични 

системи  най-напред  се  представя  приносът  на  Г.  Кабуров  по  въпросите  на 

систематизацията  на  българската  спортна  терминология,  тъй  като  той  е  с 

основополагащо  значение  за  тази  сфера,  а  в  последвалия  преглед  отделните  типове 

проблеми са разгледани в две групи: на субстанциалните и реационните проблеми при 

систематизирането, като дисертантът  изхожда от идеите на М. Попова по отношение 

на системността на спортните термини като едно от основните им свойства. Анализира 

се  богат  езиков  материал  и  от  двата  езика  (термини  от  гребането,  ветроходството, 

америакнския футбол и редица др. спортове).

Четвъртата  глава  Лексикографски проблеми при кодифицирането на спортна 

терминология  в  словашкия  и  българския  език се  характеризира  с  редуване  на 

ретроспективния поглед към лексикографските спортни издания в началото на главата, 

където е разгърнат обстоен преглед практически на всички речници и енциклопедии, 

насочени  към  областта  на  спорта  от  XIX  в.  до  наши  дни,  с  аналитично-

класификационния подход спрямо проблемните терминологични номинации.

Тази  най-обща  структура  на  труда  е  ясно  йерархизирана  с  номерация  в 

съдържанието и изложението, което изключително улеснява възприемането на текста в 

неговата сложна цялост от взаимовръзки. По отношение на структурирането може да се 

констатира, че текстът на  изследването следва вътрешната си логика. 

Заключението  обобщава  изводите,  съдържащи се  във  всяка  от  отделните  глави. 

Открояват се основните проблеми при кодифицирането на спортна терминология.



Библиографията  включва  95  единици,  свързани  с  различни  аспекти  на 

изследването  и  свидетелства  за  широката  осведоменост  на  автора  в  изследваната 

проблематика. 

Оценка

В дисертацията е спазена нормата на книжовния български език и изискванията за 

научен  текст.  Темата  е  дисертабилна.  Сред достойнствата  на  работата  трябва  да  се 

отбележи  добросъвестността  и  систематичността  в  събирането,  обработването  и 

анализирането  на  материала,  способността  за  обобщаване,  която  оставя  добри 

впечатления. 

Дисертантът  има  три  публикации  по  темата  на  дисертацията.  Приложеният 

автореферат отговаря на структурата на дисертационния труд,  а приносите в него са 

коректно изведени. 

Заключение

Изказаните  по-горе  съображения,   взети  в  тяхната  съвкупност,   ми  дават 

основание да оценя рецензирания труд като самостоятелно дисертабилно изследване с 

приносен характер и затова убедено предлагам работата да бъде положително оценена, 

а  на  дисертанта  Владимир  Атанасов  Иванов  да  бъде  присъдена  научната  и 

образователна степен „доктор“.
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