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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Димитър Веселинов 

относно дисертационния труд на гл. ас. Мартин Нелсонов Ненов  

на тема  

„Изследване върху лексикалния обмен между германските езици (Съвременна употреба 
на скандинавизмите в английския език)”  

с научен консултант доц. дфн Ангел Г. Ангелов, 

представен за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

по професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Лексикология 
на германските езици) 

 

Представеният за обсъждане дисертационен труд „Изследване върху 

лексикалния обмен между германските езици (Съвременна употреба на 

скандинавизмите в английския език)” е в обем от 261 страници и включва 20 таблици. 

В библиографията са посочени 109 заглавия, от които 13 на кирилица и 96 на латиница. 

Изследването се състои от пет глави, заключение (с. 193-201), библиография (с. 202-

206) и приложения (с. 207-261). Съгласно изискванията за такъв тип изследване са 

посочени приносите и публикациите по темата на дисертацията.  

Депозираният дисертационен труд на колегата Мартин Нелсонов Ненов се 

отличава със своята актуалност, задълбоченост и е важен принос към изследването на 

лексикалния обмен между германските езици през призмата на скандинавизмите в 

съвременния английски език. Трудът представлява оригинално изследване с 

лингвистичен характер, конструирано на съпоставителна основа и имащо конкретен 

приложен лексикологичен аспект. В първата глава коректно са определени целите, 

задачите и комплексната методология на изследване (комбиниране на метода на 

съпоставителната компютърна лексикология или по-точно методът на седемте сита с 

методите на лексикостатистиката и компютърната лексикография, с метода на 

семантичните полета, с метода на лексикалните колокации, с метода за наблюдение над 

семантичните релации и с методите на диахронната социолингвистика). Авторът 
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успешно скицира теоретичната рамка за установяване до каква степен “скандинавският 

лексикален суперстрат се е променил в съвременността, развил е вторични 

метафоризации и семантични разширения в рамките на лексикалното наследство на 

съвременния английски език”. 

Във втората и трета глава се прави диахронен обзор на общогерманското 

лексикално богатство и подходите за неговото изследване в различни лингвистични 

школи. Този подход е уместен, тъй като позволява на автора да изложи логика, която 

следва при разглеждане на проблема за скандинавизмите в английското 

лингвокултурно пространство, но от композиционна гледна точка може би трябва да се 

помисли за обединение на тези части в една обща глава. Интерес представлява 

описанието на изследователския корпус (представен нагледно в 10 таблици), а така 

също и виждането на автора, че “семантичните процеси на метафоризация, 

преназоваване, прояви на кохипонимия и хиперонимия биха могли да съставляват едно 

ново равнище на анализ в съпоставителната лексикология” (с. 36). 

В четвърта глава Мартин Ненов пристъпва към разглеждане на различните 

пътища за навлизане на староскандинавизмите в английския език. Текстът се отличава 

с яснота на изложението и формулиране на тезите. Особено внимание заслужават 

тезите на Мартин Ненов за влиянието на староскандинавските кенинги (“своеобразен 

поетичен код“) в разглежданите контактологични процеси. 

Петата глава на дисертацията е посветена на семантичната реконструкция на 

староскандинавски думи и техните употреби в английския език. Авторът убедително 

аргументира избора си на следните десет лексеми, подредени в азбучен ред: anger, 

berserk, cast, gap, kindle, root, skill, take, wake и window. Именно този опит за 

семантична реконструкция, според мен, е основният принос на изследването на 

колегата Ненов. Анализът следва строг алгоритъм, включващ следните задължителни 

четири елементи: а) значение и семантична реконструкция; б) словообразуване и 

употреба; в) разпространение на лексемата; г) дистрибуция на понятието. 
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В процеса на анализ Мартин Ненов акцентира върху ролята на контекстуалната 

употреба на съответния скандинавизъм в англоезичното културно пространство в 

зависимост от различните стилове на комуникация. Според него “това именно свързва 

семантичната и формалната реконструкция с по-общите анализи в областта на 

културата, книжовните взаимодействия и езиковите контакти”. Дисертационният труд е 

композиционно добре конструиран и балансиран, въпреки известна раздробеност на 

определени части, което може да се избегне при евентуално издаване на изследването. 

Обхваща необходимите и достатъчни елементи за осъществяване на сериозно 

теоретико-практическо изследване на процесите на лексикален обмен между 

германските езици, което успешно е постигнато от автора. Направените изводи са 

логични и притежават необходимия теоретико-практически потенциал. Заключението 

съдържа констатации, които отразяват съдържанието на разработката и е опит за 

представяне в кондензиран вид на постигнатите резултати. Библиографията изгражда 

необходимата и достатъчна представа за широтата на проучването като свидетелства за 

стремежа на автора да позиционира изследването си в контекста на ключовите 

публикации и извори по темата. Приложението е ценно със своята изчерпателност и 

експлицитност за онагледяване на конкретните резултати от извършеното изследване за 

проникването на староскандинавски думи в английския език. Притежава конкретна 

лексиколожка и лексикографска приложна стойност: представена е част от германското 

словно богатство (с общо ядро от 491 думи) като се съпоставят по формален признак 

лексиконите на осем езика от германската езикова група и се дават българските 

съответствия; успешно е извлечен основният словник от скандинавизми в английския 

език (161 думи); анализирани са пътищата за навлизане на скандинавизмите в 

английския език, като са изследвани пет основни източника на скандинавското 

лексикално влияние; изследвана е употребата на скандинавизмите в няколко основни 

книжовни паметника от средновековната епоха; направен е семантичен анализ на 

съвременни употреби на 10 ключови скандинавизма в съвременната английска 

публицистика. От анализа на отделните глави на дисертационния труд се налага 
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мнението, че колегата Мартин Ненов има изследователски усет и умее правилно да 

аргументира своя избор на изследователски процедури. Ценно качество на 

дисертацията е балансът между теория и практика. Трудът допринася за теоретико-

практическото проследяване на лексикалния обмен между германските езици през 

призмата на скандинавизмите в английското лингвокултурно пространство. Високо 

оценявам постиженията на докторанта Мартин Ненов, който познава материала, върху 

който работи в теоретично и практическо отношение и осъществява мотивирани 

критики и коректни оценки и предлага интересни решения. 

Авторефератът отразява точно съдържанието на дисертационния труд. 

Препоръчвам окрупняване на втора и трета глава при евентуално издаване на труда 

както и включване на словника в рамките на изложението, а не в приложението. 

В заключение ще отбележа, че въз основа на посочените достойнства на 

представения дисертационен труд предлагам на членовете на почитаемото Научно 

жури да присъди на Мартин Нелсонов Ненов образователната и научна степен 

„ доктор”  по професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – 

Лексикология на германските езици). 

 

 

12.06.2014 г.      Изготвил становището: 

(проф. д-р Димитър Веселинов) 


