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                                      С Т А Н О В И Щ Е       

 

за дисертационния труд на ас. Мартин Н. Ненов от Факултета по 

класически и нови филологии. Тема: „Изследване върху 

лексикалния обмен между германските езици (Съвременна 

употреба на скандинавизмите в английския език)”, за присъждане 

на образователната и научната степен – доктор. 

 

 

     Представеният дисертационен труд обхваща сериозен 

изследователски обем – 206 стр., както и съпътстващите прибл. 30 

стр. приложения и таблици. Изборът на темата ме впечатли, а още 

повече направеното изследване. Споделих с автора при първата ни 

среща, че през 70-те години като докторант в Карловия 

университет, бях участник в асистентските семинари на проф. Вл. 

Скаличка – тогава един от големите европейски типолози. Така 

обстоятелствата ме върнаха в позабравения свят на сравнителните 

индоевропейски изследвания. Не по-малко впечатляващ е и 

методическият подход, избран от колегата, и особено 

инструменталните (компютърни) текстаналитични методи. По 

този начин са осигурени сериозни предпоставки за постигането на 

задълбочен изследователски труд. 

     Преди да взема отношение към приносите на работата, 

посочени в работата и в автореферата, ще представя и едно 

мнение, което нека да бъде прието от присъстващите германисти 

със снизхождение: след като са описани изследванията на 

пионерите на скандинавистиката и германистиката, отнесени към 

класификациите на германските езици, моето виждане е, че тъкмо 

днешното време може да пресее съдържателните истини на 
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класиците. Модерно направените и технологично осигурените 

съвременни изследвания могат като че ли да придадат ново 

качество. Направените преди столетие първи съпоставителни 

речници от младограматиците – се остойностяват и преценяват 

днес, и то в работи с подобен подход. Тук нека дадем кесаревото и 

на научното ръководство на доц. Ангелов. 

     Сега по приносите – споделям първият, свързан със 

съпоставянето на ядра от лексикални единици за германските, 

славянските и романските езици. Направените сравнения са 

представени в удобен табличен вид (принос 2), като са част от 

същностно допълнение към проекта Евроком. Убедително е и 

съпоставителното изследване с други седем езика на 

скандинавизмите в английския език (принос 3). В глава 4, а и на 

други места – според мен в текста, са анализирани пътищата за 

навлизане на скандинавизмите в английския език (на базата на пет 

основни източника ). Особено убедителни са текстлингвистичните, 

корпусни анализи, където присъстват компютърно реализирани 

контент-анализи (нещо, което съм правил преди трийсетина 

години, но на ръка, с електронен калкулатор). 

     Приложната стойност на подобни изследвания веднага е видяна 

в съпоставянето на стсканд. оригинали в превод на английски и 

български език, показателни факти, важни за преводаческата 

практика (принос 6). 

     Не мога да не изтъкна и последния принос: направен е 

семантичен анализ от съвременните употреби на 10 ключови 

скандинавизма, използвани в съвременната английска 

публицистика. Авторът преценява, че това е и ново творческо 

начало в едно по-мащабно анализиране на скандинавското  

 



влияние върху германските езици и в частност върху английския -

с оглед на формални, съдържателни и на функционални аспекти. 

По този начин широко използваните в 40-години „полета на 

значения, Bedeutingsfeld", намират като че ли нов живот и 

различни приложения в текстлингвистичните разработки от 

подобен тип. 

Работата е написана много динамично и се чете с лекота, а 

езикът на автора е жив и последователно разгръщащ се. Колегата 

Ненов на много места си позволява да взема страна или да спори с 

вече приемани становища. Това прави изследването иновативно и 

налагащо се, особено по отношение на приложната му стойност. 

Приемам лингвистичната оценка за статуса на скандинавизмите 

в английския език, който е „твърде висок и е свързан с текстове, 

контрастиращи понякога с латинското и френското влияние". 

Преценката е, че „скандинавизмите са свързани с множество 

фигуративни употреби, с реторика и със стародавни представи за 

достойнство и чест". Не на последно място по значение са и 

твърденията на дисертанта, „че засегнатите въпроси в 

дисертацията предлагат широко поле за бъдещи изследвания. А 

темата, свързана с използването на кенингите в скалдическата 

поезия, може да бъде задълбочена...". 

Всичко това ми дава основание да оценя високо направеното и 

да предложа на колегите от Научното жури да приемем 

дисертационния труд като дисертабилен. 

София, 11.06.2014 написал становищет-е 

(проф. д-р Васил Г. Райнов д.н.) 
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