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1.  Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и 
задачи.

 В  последните  десетилетия  се  засилва  интересът  към   ботаническата 
лексика   като предмет на изследване в различни славянски езици. Прави 
впечатление  обаче,  че  проучванията  са  върху  конкретен  език  и 
съпоставителни  изследвания  в  тази  посока  почти  отсъстват.  Това  прави 
темата  на  дисертационния  труд  особено  актуална.  Основната  цел  на 
изследването  е  да  се  открият  закономерностите  на  възникване  на 
номинацията,  да  се  определят  ономасиологичните  принципи  за 
обозначение на дървесно-храстовите растения с ядивни плодове. Като ги 
се  разглежда  в  съпоставителен  план  /  върху  материал  от  руския  и 
българския  език/,   авторката  цели  да   открои  типовете  номинация  / 
квалификативен и релативен/ и да изясни степента им на продуктивност в 
двата езика. Постигането на тези цели обогатява значително проучванията 
по ономасиологичния сегмент в българския и руския език.

2. Познаване на проблематиката.

Начинът, по който е проведен анализът на отделните тематични подгрупи 
на разглежданите растения,  доказва,  че  авторката  познава много добре 



основното понятие в ономасиологията- номинацията, както и основните  й 
типове и начини за реализация.

3. Методика на изследването.

За да осигури обективност и задълбоченост на проучването, авторката на 
дисертационния  труд  е  използвала  разнообразни  методи:  описателния, 
съпоставителния, елементи от компонентния и етимологичния  анализ.

4. Характеристика и оценка на дисертационния труд:

   Рецензираният труд се състои от увод, три глави и заключение, списък на 
използваната литература и приложения ,състоящи се от 8 таблици. Обемът 
е 176 страници. Списъкът на използваната литература включва 97 заглавия.

  Особено  интересен  е  обектът  на   изследване.  Наименованията  на 
дървесно-храстовите  растения  с  ядивни  плодове  представлява  научен 
интерес не само от гледна точка на семантиката и фунционирането, но и 
дава  възможност  за  обобщения  и  формулиране  на  определени 
закономерности  чрез  детайлно  изучаване  на   отделни  страни  от 
развитието на определен пласт  от лексиката. Това, от друга страна, помага 
да се преодолеят някои неясноти в изучаването на лексиката по тематични 
групи.

Като  анализира  номинативните   редове  в  избраната  тематична  група, 
авторката откроява определени закономерности, отбелязани  в процеса на 
формиране  на  номинациите  на  основата  на  обобщени  мотивационни 
признаци, и предлага опорни модели за практическото им експлициране.

5. Приноси и значимост на разработката.  

 Представеният  труд  има  принос  в  решаването  на  сложната   задача  за 
спецификата на анализирания ономасиологичен сегмент  в  българския и 
руския език. 

 Основните приносни моменти в дисертационния труд се отнасят до:

Характера  на  номинативните  принципи-  номинацията  на  изследваната 
тематична  група  се  реализира   по  признак,  свойства  и  функции  на 
растенията;



- Диференциация  между  номинативните  принципи  при  отделните 
подгрупи на изследваните фитоними  в българския и в руския език;

- Анализ  на  приликите  и  разликите  в  структурните  модели  на 
номинацията на разглежданите фитоними в двата езика;

- Парадигматичните  отношения  в  номинативния  ред  –  най-
разпространени са синонимните.

Изследването има и сериозно практическо значение. Всяка от 30-те статии, 
посветени на конкретна номинация, включва наименование на растението 
на латински, руски и български. Следва описание на конкретния фитоним с 
основните номинативни принципи и анализ на най-важните от тях.  Този 
каталог  ще  бъде  много  полезен  при  различни  спецкурсове  в 
биологическите специалности,  както и при  специализираното обучение 
по български език на чуждестранните студенти у нас.

6. Критични забележки.  При публикуване текстът може да се прецизира 
стилистично. На места се натрупват сложни  изречения с доста  обособени 
конструкции,  което затруднява възприемането на информацията. Но като 
цяло отношението ми към дисертационния труд  е напълно положително. 

Заключение.  Характерът   на  анализа  на  езиковия  материал  в 
дисертационния  труд   напълно  съответства  на  поставените  от 
докторантката  задачи.  Ганна  Ангелова  притежава  сериозна   теоретична 
подготовка,  проявява задълбочено отношение  към изследвания проблем, 
което гарантира и обективността на направените изводи.

 В  заключение  убедено  давам  своята  положителна  оценка  за 
дисертационния   труд  и  предлагам  на  почитаемото  научно  жури  да 
присъди образователната  и  научна степен ‘доктор’  на  Ганна Вадимивна 
Ангелова  в  област  на  висше  образование  2.  Хуманитарни  науки, 
професионално направление 2.1. Филология.
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