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1. Актуалност на дисертационната тематика 

Речевото поведение на съвременния българин в зависимост от спецификата на 

комуникативната ситуация, възрастта, пола, образованието и местоживеенето придобива 

все по-голямо социално значение и основателно предизвиква научен интерес, тъй като се 

превръща в значим фактор на националната ни идентичност. С тревога се отчита 

„оварваряването“ и „огрубяването“ на българския език в речевите изяви на носители на 

езика при пряка комуникация в ежедневието, в социалните мрежи и особено на 

представители на младото поколение, но наличните изследвания не дават задоволителни 

обяснения за тези езикови предпочитания. Социолингвистичните проучвания описват 

фрагментарно отделни аспекти на феномените жаргонизми, вулгаризми и 

професионализми, но комплексно задълбочено аналитично проучване в синхронен план 

не е регистрирано досега в българското езикознание. А то е необходимо, за да разберем и 

ако е необходимо - да преосмислим и обновим отношението си към тези изключително 

динамични езикови явления в дискурса на съвремието. Дисертационният труд на Стефанка 

Абазова изследва съвестно и задълбочено именно тези проблеми, с което става първата у нас 

разработка за нагласите както към самите явления, така и към техните носители, като 

описва и класифицира разликите в степените на отрицателната нагласа към жаргонизмите 

и вулгаризмите в зависимост от демографските признаци на анкетираните. Затова 

определям избраната тема като дисертабилна и отговаряща на научните, академични и 

социални нужди на съвременното европейско общество.  

2. Степен на познаване на състоянието на проблема, изпълнение на поставените 

задачи и постигане на поставената цел 

Дисертационният труд демонстрира задълбочено разбиране на проблема за нагласите 

чрез съдържателния сравнителен анализ на основните концепти за атитюди (нагласи), 

мнения, убеждения, стереотипи, предубеждения както и за основните методи при 

изследванията им. Авторката излага тезата си компетентно и мотивирано на 215 страници, като 

илюстрира теоретико-приложните си разсъждения, изводи и препоръки с 68 фигури, 18 таблици 



и приложения. Използваните лингвистични, директни и индиректни квантитативни 

социалнопсихологически методи обезпечава надеждност и задълбоченост на направените 

научни изводи. С особен принос се откроява мащабът на емпиричното изследване за нагласите  

- 667 участници в анкетата, както и научнообоснованата статистическа обработка на получените 

резултати с програмния пакет SPSS, версия 22.  Ясната визия за структурата, спецификата и 

основните критерии за съставяне на анкета и предложените конкретни текстове допълват 

докторантския труд с прагматичната си ориентираност. Своеобразен атестат за обхвата на 

изследването и научната му пълнота са и използваните 177 източника на кирилица и на 

латиница. По този начин докторантката не само показва отлична библиографска 

осведоменост, но и демонстрира умение за системен анализ, за сравняване на гледни точки, 

за научно обосновани обобщения и изводи. Дисертационният труд реализира 

последователно и съвестно предвидените научни задачи и постига чрез теоретично 

осмисляне на езиковите нагласи и чрез анализ на конкретни емпирични данни поставената 

основна цел – очертаване на важни компоненти на общественото мнение за жаргонизмите, 

вулгаризмите и професионализмите, като показва и обвързаността на нагласите към 

езиковото явление, проявени и чрез оценката за говорещата личност, със ситуативни и 

социално-демографски фактори.  

3. Структура и приноси на дисертационния труд 

Дисертационният труд е структуриран ясно и логично, като авторката разпределя 

научните си търсения в увод,  три основни глави и изводи.  

В увода Стефанка Абазова формулира ясно и точно научната си хипотеза, обекта, 

предмета, методите на изследване и конкретизира целта и задачите на изследването.  

Докторантката подразделя първа глава на 10 части (от 10 до 39 стр.), като тръгва от 

общата теория за нагласите  и стига до спецификата на езиковите нагласи. Привеждайки 

различни доказателства и съвременни схващания за атитюдите, тя системно анализира и 

уточнява различните аспекти и съответния терминологичен апарат. 

Втората глава (40 - 56 стр.) представя проведените от докторантката емпирични 

изследвания. В отделните 9 подчасти на тази глава са посочени и мотивирани използваните 

методи и материали за проучванията на нагласите и са систематизирани получените данни. 

Третата глава е разбираемо най-обемна – от 60 до 174 стр. В нея авторката се 

фокусира върху прагматичните аспекти на резултатите от изследването. Затова тази глава 

е реалното постижение на авторката като учен и изследовател. За първи път в България е 

представен цялостен анализ на статистически значимите разлики за нагласите и доказва 

хипотезата, че към всяко от изследваните езикови явления има изразена различна нагласа, 

както и че съществува зависимост между нагласата към явлението и нагласата към 

говорещия, в чиято реч се наблюдава съответното явление. Най-значимият извод е за 



обективно доказаната със статистически данни силно негативната нагласа към псувните и 

грубите вулгаризми и за по-слабия  негативен атитюд към вулгаризмите от жаргонен тип и 

към жаргонизмите. 

В последната част – Изводи, авторката обобщава своите наблюдения и заключения 

по проведените изследвания и формулира изводи в зависимост от получените резултати на 

оценките за уместност на четири кратки изказвания с жаргонизми, два типа вулгаризми и 

професионализми в зависимост от избрани комуникативни ситуации. 

 Приносите могат да се обобщят в две основни групи: 

1. с научно-теоретичен характер: анализ и систематизиране на научните схващания 

относно психологическите и езиковите нагласи, на вербалните и невербалните 

фактори в речевото поведение и на оценяването им от голям брой анкетирани, както 

и доказване на  пряката връзка между нагласата към езиковото явление и нагласата 

към използващия го човек. 

2. с теоретико-приложен характер – успешно провеждане на емпирични проучвания с 

едновременно прилагане на лингвистични, директни и индиректни квантитативни 

социалнопсихологически методи; установяване на уместност/неуместност при 

употребата на жаргонизми, вулгаризми и професионализми; анализ на оценките за 

социално значими качества на говорещия в определена комуникативна ситуация; 

доказване на стереотипи и предразсъдъци в българското общество към жените и 

женската реч и по-специално при употребата на професионална лексика от жени.  

 Във връзка с дисертационния труд са отпечатани 4 научни публикации, с което 

авторката доказва трайния си интерес към тази проблематика.  

 Авторефератът представя ясно структурата и съдържанието на дисертационния труд, 

но предозира необходимата информация и затруднява възприемането на научното 

послание чрез твърде много цитати, препратки и позовавания  (40 броя) – на моменти се 

създава дори убеждение, че това е всъщност самата дисертация.  

4. Забележки  и въпроси. Смятам, че един автор, който изследва материята на 

жаргонизмите и професионализмите, би следвало чрез подбора на честотната лексика и 

терминология да открои своето отношение към тях като учен и университетски 

преподавател. Становището на изследователката би могло да се прояви чрез използването 

на по-точни термини от „айтъм“, „контент“, „респондент“ и др. тъй като дори и като заемки 

те не са еднозначни и не изпълняват очакваната информативна функция в съответните 

текстове. 

Таблиците, графиките и снимките в дисертацията би трябвало да имат поясняващо 

заглавие – за какво точно се отнасят посочените данни, тъй като самото назоваване като 



таблица, графика, снимка не само че не ориентира, но и не отговаря на академичните 

стандарти за оформяне на научно изложение. Това е особено объркващо при разполагане 

на няколко бази данни на една страница (напр. стр. 58).  

В стремежа си да бъде максимално изчерпателна дисертантката обобщава и 

анализира факти, чиято логика понякога убягва на читателя – например как се оценява 

блогър, който не се вижда и чува, като образован, интелигентен, възпитан, с високо 

обществено положение, симпатичен по отношение на социо-лингвистични критерии за 

оценката на говорещия? Без анализ на невербалните елементи на речевото поведение това 

е твърде относително и хипотетично.  

 

5. Заключение 

 В заключение смятам, че докторантката е осъществила един грандиозен проект, 

доказвайки научната си хипотеза чрез мащабно проучване и точен статистически анализ 

на резултатите.  По този начин тя е реализирала напълно поставените задачи и е 

постигнала значими научно-приложните приноси. Дисертационният труд “Езикови 

нагласи към жаргонизми, вулгаризми и професионална лексика" съответства изцяло на 

изискванията на нормативните документи и на Правилника на Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“ за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемането на академични длъжности. Цялата процедурата по зачисляване, вътрешна 

защита и отчисляване е спазена точно и е напълно съобразена с  изискванията на Закона 

за развитието на академичния състав в Република България.  

  Затова съзнателно и убедено давам своя положителен вот и предлагам на 

уважаемото Научно жури да присъди на СТЕФАНКА  БОЯНОВА АБАЗОВА  

образователната и научна степен Доктор по филология. 
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