
СТАНОВИЩЕ

 относно  дисертацията  за  присъждане  образователната  и  научна  степен 
„доктор”  (специалност  2.1  Филология  –  Общо и  сравнително  езикознание, 
съпоставително  езикознание)  „Лексико-семантична  характеристика  на 
наименованията на дървесно-храстовите растения с ядивни плодове в руския 
и българския език” на Ганна Вадимовна Ангелова

    Представената  дисертация принадлежи на специалист-лексиколог, русист, 
преподавател по руски език с дългогодишен стаж, главен асистент по руски 
език в ДЕО-ИЧС при Софийски университет „Св. Климент Охридски” Ганна 
Вадимовна Ангелова. В сферата на нейните научни и дидактически интереси 
се  намират   ономасиология  и  семасиология  на  руската  терминологична 
лексика, митокултурология на славянските етноси и езици (по-специално на 
източните  и  южните  славяни),  проблемите  и  начините  на  въвеждането  на 
широк  спектър  културоведческа  информация  в  процеса  на  обучението,  на 
формирането на езиковата прагматическа основа в дидактичния процес и др. 
По  тази  проблематика  са  направени  16  публикации  и  доклади  в  руски, 
украински,  български,  полски  и  хърватски  издания.  От  1983  г.  до  2014  г. 
изнася редица теоретични и практически курсове по руски език в  няколко 
висши училища.

    Оценяваният научен труд е посветен на ономасиологичната и семантична 
характеристика  на  едни  от  най-важните  фитоцивилизационни  славянски 
маркери  –  дърветата  и  храстите  с  ядливи  костилкови  и  зърнести  плодове 
(върху  руската  и  българската  лексика):  бъз,  вишна,  къпина,  калина,  дрян, 
лавровишна,  лох,  малина,  маслина,  облепиха,  смрадлика,  трънка,  череша, 
песекиня  (черемуха),  черница,  дюля,  кисел  трън,  боровинки  (брусника, 
черника, голубика, клюква), цариградско грозде (крыжовник), офика (рябина), 
френско  грозде  (смородина)  и  др.  (общо  30  растителни  вида).  Специално 
място  и  значимост  на  тези  растителни  видове  в  материалния,  обредов  и 
вътрешноспиритуален живот на славянските народи винаги е предизвиквал и 
ще предизвиква лингвокултурологичен интерес към съответното тематично и 
лексикосемантично  поле.  За  да  събере  толкова  специфична  лексика  в  най-
възможно пълния й обем авторката е работила с около 100 лексикографски 



извора, откъдето е успяла да ексцирпира около 500 лексеми със съответното 
дендрологическо и ботаническо съдържание в руския и българския език (със 
задължителни латински еквиваленти на наименованията на видове, родове и 
семейства). Сама по себе си тази прецизна ексцирпация е голям принос както 
към руската и българската лексикология и ономасиология, специализираната 
лексикография, така и към самата ботаническа наука, за която многобройните 
народностни  ботанически  номинации  е  от  огромно  значение  особенно  в 
сферата  на  народната  фармакопея  и  фармакология,  вкусово-хранителното 
производство и др.

    В рецензираната работа основният обект на ономасиологичен и семантичен 
анализ  са  руските  номинации,  към  които  се  дават  съответните  български 
лингвогеографски паралели, както и задължителни етимологични препратки 
към  източните  и  западните  езици.  Самите  руски  и  български  литературни 
номинации се съпровождат от ексцерпираните от  лексикографските извори 
диалектни  еквиваленти,  многобразието  на  които  впечатлява  със  своето 
ономасиологично  и  семантично  богатство:  голубика  (24  еквивалента), 
смородина (30), клюква (27), жимолость (14) и др.; кисел трън (10), червена 
боровинка (8), цариградско грозде (13) и др. Съвкупност от тези еквиваленти, 
отнасящи се  до  един  ботанически  концепт,  авторът   нарича  „номинативен 
ред”,  който  е  главен  предмет  на  ономасиологичен  и  семантичен  анализ  в 
дисертацията.  В  рамките  на  ономасиологичния  анализ  се  обсъждат  и  се 
изясняват редица важни проблеми на съпоставителната лексикология, както и 
парадигматичните  отношения  на  номинациите  вътре  във  всеки  един 
номинативен  ред  във  всеки  език  (руски  и  български).  Семасиологичният 
анализ  показва,  че  в  сферата  на  мотивираната   лексика  преобладава 
семантичен (метафоричен) тип мотивация и в двата езика. В същото време 
авторът редовно се обръща към принципите на етимологичния анализ за да 
изясни вътрешната  форма на  названието,  която е  изтрита  от съвременното 
езиково съзнание. Този преход от синхрония (съвременното езиково състояние 
и ясна мотивация) към диахрония (състоянието на езика в исторически план) 
понякога  създадава  илюзия,  че  посочените  мотивационни  отношения 
съществуват и в синхрония, докато те са само лингвоисторически факт (вж. 
например описанието на фитонима „ирга” /стр.118/, който е чуждица в руския 
език и винаги се отнасял към немотивираната лексика). Изобщо семантичният 



анализ  в  дисертацията  частично  насочен  и  към  диахронните  отношения  в 
езика, което значително разширява хоризонта на изследването.

Към  едно  от  големите  достойнства  на  това  научно  изследване  трябва  да 
отнесем значителен обем информация от енциклопедичен и фитоценологичен 
характер, разширяваща тяснолингвистични рамки в посока  етнокултурология 
и интродукция на културните растения при славянските народи (вж. например 
анализ на фитонимите гранат,  крыжовник,  лимонник и др.).  Изключително 
ценно  в  сферата  на  семасиологичния  анализ  е  изясняването  на  онези 
диференциални признаци (характерни, специфични и функционални), върху 
които се  формират и се  групират  фитонимите в руския и българския език 
(общо 25 диференциални признака). Тази ценност се обуславя и от онзи факт, 
че  в  помологичното  описание  на  културните  растения,  което  се  прави  от 
помолозите-овощари  и  ботаниците,  се  включват  същите   тези  маркери, 
отразяващи  уникалността  на  съответния  сорт  плодове  (цвят,  „характер”, 
форма, вкус, сходство, форма на цветовете, мирис, месторастене и др.). Оттук 
се вижда, как естественият език и неговите закономерности повлияват върху 
научната картина на света. По такъв начин този научен труд пролива светлина 
и  върху  някои  принципи  на  научния  език,  а  материалите  на  самата 
дисертацията  могат  да  бъдат  продуктивно  използвани  и  в  сферата  на 
естествените  науки  (ботаника,  дендрология,  интродукция  на  културните 
растения, помология и др.), и в двуезична специализирана лексикография, и в 
чуждоезиковото обучение.

След  направената  преценка  на  представената  дисертация  „Лексико-
семантична  характеристика  на  наименованията  на  дървесно-храстовите 
растения с ядивни плодове в руския и българския език” можем да изразим 
становището,че  тя  напълно  отговаря  на  всички  изисквания,  които  науката 
предявява към докторските работи, а авторката й Ганна Вадимовна Ангелова 
изцяло заслужава присъждане на научната и образователна степен „доктор”.

 28.10.2014 г. Доц. д-р Татяна Яруллина (ЛТУ, София)
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