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Представената за защита дисертация е посветена на все още слабо проучените 
аспекти  на  социалните  нагласи  на  българите  към  жаргонизмите,  вулгаризмите  и 
професионализмите, от една страна, и към говорещите личности, които ги употребяват 
в различни комуникативни ситуации, от друга страна. Основната цел на докторантката е 
„...да  се  очертаят  важни  компоненти  на  общественото  мнение  за  жаргонизмите, 
вулгаризмите  и  професионализмите  и  обвързаността  на  нагласите  към  езиковото 
явление  и  към  говорещата  личност,  използваща  тези  маркери,  със  ситуативни  и 
социално-демографски  фактори“.  Тази  цел  е  декомпозирана  в  шест  конкретни 
изследователски задачи, които са операционализирани до множество експериментално 
проверяеми хипотези. Задачите на дисертационния труд са във висока степен актуални 
и  решаването  им  допринася  да  се  разкрият  както  атитюдите  към  тези  лексикални 
пластове,  така  и  маркерите,  определящи  социалните  нагласи  на  носителите  на 
българския  език  към  участниците,  които  ги  употребяват  в  различни  комуникативни 
ситуации. Конструктът „социална нагласа“ възниква в социалната психология, където в 
различни теории се задава неговото съдържание и се предлагат разнообразни методи 
за операционализацията му до равнище на процедури за неговото измерване. В този 
смисъл  Абазова напълно обосновано използва в своите изследвания интердисциплинен 
подход, който включва теоретични постановки, изследователска методология и методи, 
използвани в социалната психология, експерименталната психология, социолингвистиката, 
психолингвистиката, лексикологията и др. 

Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави, изводи и приноси. Към 
всяка  глава  има  тематично  обособени  раздели,  в  които  са  представени  както 
теоретичните  основи  на  различните  видове  социални  нагласи,  така  и  собствените 
изследвания на докторантката. Тази структура осигурява голяма прегледност на текста, 
очертава релефно както  концептуалните  полета,  така  и  резултатите от  емпиричните 
изследвания.  Проблемите,  свързани  със  същността  на  нагласите  и  методите  за 
изучаването им, са разгледани в първа глава „Проучвания на нагласите“. Двата основни 
раздела  на  тази  глава  са  посветени  на  нагласите  в  социалната  психология,  от  една 
страна, и на езиковите нагласи, от друга страна. Силно положително впечатление ми 
направи пълнотата, с която са разгледани социалните нагласи в социалната психология. 
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Авторката  представя  кратко,  но  достатъчно  съдържателно  теориите  за  социалните 
нагласи  от  трикомпонентната  теория  на  Олпорт  (30-те  години  на  20  век),  през 
развитието  й  от  Розенберг  и  Ховланд  (50-те  години)  до  теорията  за  рационалното 
действие на Айзен и Фишбайн (70-те години) на миналия век. В съпоставителен план е 
разгледала и сходните конструкти нагласи,  стереотипи и предразсъдъци,  като много 
точно  е  задала  специфичните  им  разлики  в  съдържателен  и  поведенчески  план. 
Специално внимание обръща на методите за измерване на нагласите, като показва как 
се  измерва когнитивният,  емоционално-афективният  и  поведенческият компонент на 
социалната нагласа. Разглежда и по-сложните компоненти на измервателния инструмент, 
разработен от Айзен и Фишбайн в рамките на теорията за рационалното действие, като 
поведенчески намерения и субективна норма. Представя и същността на методиката на 
семантичния диференциал, разработена от Осгууд и сътр. 

С  подобна  пълнота  и  съдържателност  е  разработен  и  разделът  за  езиковите 
нагласи.  Авторката  е  обхванала  голямо  разнообразие  от  изследвания  на  езиковите 
нагласи към различни обекти, свързани с езиковото поведение на човека, като нагласи 
към езикови варианти,  диалекти  и  речев стил;  нагласи към изучаване  на  нов език; 
нагласи  към  конкретен  малцинствен  език;  нагласи  към  езикови  групи,  общности  и 
малцинства;  нагласи към уроците  по чужд или роден език  и  др.  В  този преглед тя 
включва както чуждестранните, така и българските изследвания. Според изследователските 
подходи  изследванията са отнесени към две групи – изследвания,  които използват 
квалитативни  (качествени)  подходи,  и  изследвания,  които  използват  квантитативни 
(количествени) подходи. Така добре изпъкват предимствата и недостатъците на всеки 
от  тях.  Още  в  увода  авторката  представя  и  конкретните  методи  за  събиране  на 
емпиричен материал и методите за неговия анализ, които използва в дисертационното 
си изследване.  Прегледът  както  на  теоретичните постановки за  социалните  нагласи, 
така  и  на  методологията  и  методите  за  изследването  и  измерването  им  създава 
солиден фундамент, върху който авторката построява експерименталните си изследвания 
на нагласите към жаргонизми, вулгаризми и професионализми, описани във втора и 
трета глава.

Описанието  на  собствените  изследвания  заема  три/четвърти  от  обема  на 
дисертацията, което напълно съответства на големия брой експериментални планове, 
използвани за  събиране  и  анализ  на  емпирични данни.  Във втора глава  са  дадени 
основните  параметри  на  експерименталното  изследване.  Подбрани  са  реално 
съществуващи,  естествени  изказвания  от  четири  типа  –  съдържащи  жаргонизми, 
вулгаризми от жаргонен тип, същински вулгаризми със силна степен на вулгарност и 
професионализми.  Определени  са  осем  вида  ситуации  на  общуване  –  от  много 
формални  (публични)  до  напълно  неформални  (общуване  с  приятели),  за  които 
анкетираните трябва да оценят доколко уместно е съответното изказване. Зададени са 
и пет личностови качества, по които анкетираните трябва да оценяват човека, направил 
съответното изказване. Тук са дадени и квазиексприменталните планове за факторни 
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експерименти,  в  които  като  зависима  променлива  се  използват  оценките  на 
анкетираните  за  уместност/неуместност  на  изказването  в  дадената  комуникативна 
ситуация,  а  като  независими  фактори  –  пол  на  говорещия,  пол  на  оценяващия, 
местожителство и образование на респондентите. Тези планове се репликират за всяка 
ситуация на общуване поотделно и за зависимите променливи, по които респондентите 
оценяват петте качества на говорещия. Докторантката контролира случайните фактори 
чрез много добре балансирана схема за подаване на анкетните карти в зависимост от 
съответните експериментални условия. От методологична гледна точка изследването е 
проведено  безупречно  по  зададените  експериментални  планове.  В  този  раздел 
докторантката  е  описала  и  структурата  на  извадката  от  респонденти  и  конкретния 
стимулен материал (съответните изказвания), който се подава на анкетираните лица. 
Макар и да не е представителна за страната, извадката е добре балансирана и обемът й 
удовлетворява  изискванията  на  статистическия  анализ  за  приложение  на 
статистическите  критерии  за  проверка  на  съответните  хипотези.  Получените  при 
анкетирането  емпирични  данни  са  анализ  чрез  адекватни  методи  за  проверка  на 
хипотези, като многомерен дисперсионен анализ, корелационен анализ и статистически 
тестове  за  сравнение  между  средни  в  рамките  на  дисперсионните  комплекси. 
Докторантката  представя  честотните  едномерни  разпределения графично  (чрез 
хистограми)  и  дава  стойностите  на  основните  статистики  средна,  мода,  медиана, 
средно квадратично отклонение и др. За всяка хипотеза са посочени стойностите на F-
критерия и вероятността р вярна хипотеза за липса на влияние на даден фактор върху 
дадена зависима променлива да се отхвърли като невярна, т.н. равнище на значимост. 
Всички тези анализи са направени на професионално равнище и резултатите от  тях 
имат сила на научни факти. Като израз на професионално владеене на използваната 
методология мога да посоча и това, че наред със стойностите на  F и  p докторантката 
посочва и стойността на параметъра „сила на ефекта“. Това все още се прави рядко от 
българските психолози, а световните научни списания вече изискват задължително в 
статиите да се дава оценка и на този параметър. Анализите са направени в трета глава 
за всеки фактор поотделно. Обобщените данни са представени числово в таблици и 
графично в хистограми и диаграми, което улеснява възприемането и осмислянето им. 
Наред с посочването на оценките по статистическите параметри, с представянето на 
резултатите от статистическите проверки на статистически хипотези Абазова прави и 
дълбоко  съдържателна  интерпретация  на  тези  резултати  на  езика  на  личностови  и 
социодемографски фактори, които влияят върху оценките за уместност на изказването 
за дадена ситуация на общуване или върху оценките за качествата на говорещия. Тъй 
като  наблюдава  влиянието  на  голям  брой  фактори  върху  голям  брой  зависими 
променливи, докторантката получава изключително богата информация за нагласите 
на  българите  към  изледваните  лексикални  пластове  и  разнообразните  ситуации  на 
общуване. Трябва да отбележа завидното умение на Абазова да обобщава въз основа 
на  множество  сравнения  между  различните  експериментални  условия  и  оценъчни 
модели, чрез които изследва социалните нагласи към два типа обекти на атитюди – 
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жаргонизми,  вулгаризми,  професионализми,  от  една  страна,  и  говорители,  които ги 
употребяват в различни комуникативни ситуации, от друга страна. 

Богатството на емпирични данни, разнообразните форми на преставянето им и 
адекватната  им  интерпретация  изострят  чувството  за  перфектност,  предизвикват 
множество размисли и водят до допълнителни идеи, които могат да се вземат предвид, за 
да  се  извлече  максималната  информация  от  емпиричния  материал.  Тъкмо  в  този 
контекст  ми  се  иска  да  направя  някои  бележки,  които  имат  по-скоро  характер  на 
предложения за обогатяване на анализа. В раздела за едномерните разпределения на 
оценките  за  уместност  на  жаргонизми  при  различните  ситуации  на  общуване 
докторантката  дава  хистограмите  на  тези  разпределения  и  обсъжда  характера  на 
оценките чрез обобщени характеристики, като средна, мода и медиана. Направи ми 
впечатление,  че  някои  хистграми  са  бимодални,  т.е.  с  добре  обособени  две  моди. 
Такава например е хистограмата за оценките за уместност на изказване с жаргонизми в 
ситуацията на общуване с приятели (Графика 5, стр. 65). Авторката посочва, че модата е 4. 
Веднага се вижда обаче, че има още една мода – 2, макар че е с по-малка честота. 
Бимодалните  разпределения  обикновено  се  интерпретират  като  показател  за 
наличието на две популации в общата извадка. В случая едната популация има мода 4, а 
другата  –  2.  Интересното  е,  че  тази  бимодалност  се  наблюдава  и  при  други 
разпределения – графика 6 (стр. 65) (жаргонизми в семейството) с моди 2 и 4, графика 8 
(стр. 67) (жаргонизми в разговори с колеги) пак с моди 2 и 4 и др. Един по-задълбочен 
анализ на респондентите, влизащи в разпределенията с двете различни моди, може да 
разкрие  някакъв  допълнителен  фактор,  който  не  е  отчетен  при  планирането  на 
експериментите. Забелязах и някои неточности при описанието на променливите. На 
стр. 46 зависимата променлива „скалата за уместност“ е определена като „ординална 
скала, а признакът ‘уместност’ е качествен подредим“. Скалата наистина е ординална, 
но свойството „уместност“ не е качествено, а количествено. Прилагателните, които се 
степенуват в сравнителна и превъзходна степен, са названия на количествени свойства. 
В случая прилагателното „уместен“ може да се степенува – по-уместен, най-уместен. 
Според  теориите  на  психологическото  скалиране  то  именува  количествено  по 
същността си свойство. На стр. 45 авторката определя скалирането на изказванията по 
уместност  (Напълно  уместно,...,  Напълно  неуместно)  като  метод  на  семантичния 
диференциал. Семантичният диференциал обаче включва множество скали, зададени 
със  същински  антонимични  прилагателни,  като  ДОБРО-ЛОШО;  КРАСИВО-ГРОЗНО; 
НЕЖНО-ГРУБО; ГРАПАВО-ГЛАДКО; СИЛНО-СЛАБО; ГОРЕЩО-СТУДЕНО; АКТИВНО-ПАСИВНО 
и т.н.  Противоположен смисъл,  изразен с едно и също прилагателно в положителна 
форма и с  отрицателен предлог,  като ПРИЯТНО-НЕПРИЯТНО; ПОЛЕЗНО-БЕЗПОЛЕЗНО; 
УМЕСТНО-НЕУМЕСТНО  и  др.  не  се  включват  в  множеството  скали  на  семантичния 
диференциал.  Семантичният  диференциал  наистина  се  използва  за  измерване  на 
атитюди.  Нещо  повече,  приема  се,  че  чрез  него  могат  да  се  сведат  до  минимум 
социално желателните отговори на респондентите. За целта се предлага да се дават за 
оценка на обектите на атитюда скали с прилагателни, които в езика обикновено не се 
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използват като определения на съществителните, означаващи обектите на атитюдите. В 
конкретния  случай  изказванията,  съдържащи  жаргонизми,  редовно  се  оценяват  от 
хората като уместни в едни комуникативни ситуации и неуместни – в други. Съвсем 
друга е ситуацията да дадем за оценка изказвания с жаргонизми или вулгаризми чрез 
скали, като НЕЖНО-ГРУБО; ТОПЛО-СТУДЕНО; или още по-далечни като определители 
СВЕТЛО-ТЪМНО. Идеята на семантичния диференциал е, че точно в последните случаи 
оценките  се  дават  от  „метафоричния  мозък“.  Тези  бележки  са  само  показател  за 
високото равнище на изследванията, представени в дисертационния труд, и в никакъв 
случай не намаляват стойността му.  

Справката за приносите напълно съответстват на реалните научни постижения 
на докторантката. Авторефератът отразява вярно и точно съдържанието на дисертацията. 
Резултатите от изследванията по темата на дисертацията са публикувани в пет статии и 
доклади  в  сборници  и  интернет-издания,  което  е  достатъчно  тези  изследвания  да 
станат публично достояние на научната общност.

В заключение ще обобщя, че дисертационното изследване на Стефанка Абазова 
съдържа  оригинални  научни  резултати  за  нагласите  на  българите  към  жаргонизми, 
вулгаризми и професионализми и за факторите, които влияят върху тези нагласи. Чрез 
оригинални методики за измерване на атитюди са разкрити комуникативните ситуации, 
при които нагласите към тези лексикални пластове са променят съществено. 

Въз основа на високите ми оценки за актуалността на дисертационната тема, 
адекватността на изследователската методология и методите на изследване, както и за 
надеждността, теоретичната съдържателност и практическата приложимост на получените 
резултати  предлагам  да  се  даде  на  Стефанка  Боянова  Абазова  образователната  и 
научна степен ДОКТОР. Призовавам уважаемите членове на Научното жури също да 
гласуват за това предложение.

София, 8 ноември 2014 г. Подпис:

/Проф. Енчо Герганов, д-р/
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