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(СОЦИОПРАГМАТИЧНИ АСПЕКТИ)”

Дисертационен труд от Галина Бунджулова за присъждане на образователната и научна 

степен “доктор” по научно направление 2.1. Филология (Български език)

Дисертационният  труд  на  Галина  Бунджулова  е  посветен  на  вербалната 

комуникация между възрастни и деца като средство за езикова социализация –  тема, 

която едва ли някога ще изгуби своята актуалност, особено когато акцентът е поставен 

върху социопрагматичните характеристики на езиковото взаимодействие. Специфично 

за погледа на авторката освен това е търсенето на философските  корени в детското 

езиково развитие, които обединяват и подчиняват останалите аспекти – познавателен, 

социален, комуникативен и лингвистичен.

Дисертацията  с общ обем 185 стр. е структурирана правилно и хармонично в 

„Увод“  (4-13  стр.),  четири  глави  (до  154  стр.),  „Заключение“  (155-160  стр.),  три 

приложения (161-172 стр.), описание на приносите (173-174 стр.), библиография на 11 

публикациите по темата (175-176 стр.) и цитирана литература– 108 позиции (177-185 

стр.).

В  увода  авторката  представя  лаконично  и  точно  обекта  и  предмета  на 

изследването:  „обектът  е  езиковата  социализация  в  ранната  детска  възраст,  а 

предметът  е  комуникативното  взаимодействие  „възрастни  –  деца“,  разгледано  през 

призмата  на  социопрагматиката“  (стр.  5),  при   което  се  прави  уговорката,  че 

интересът е насочен към относително хомогенни в езиково отношение монолингвални 

семейства  със  средно  и  високо  равнище  на  социално-икономически,  културен  и 

лингвистичен „капитал“. Последният термин, поставен в кавички, не е случаен езиков 

образ,  а  когнитивна  метафора  из  областта  на  социално-икономическите  науки 

(разработена  от  Бурдийо  и  Вакан  1993),  която  в  по-нататъшното  изложение  добива 

семантична плътност и функционална тежест. 

В  Увода се поставят също така целта и задачите на изследването, обоснован е 

изборът на теоретична рамка (направлението на функционализма) и на методология: 

това  е  подходът  на  етнометодологията,  разгърнат  в  социопрагматиката  като 

конверсационен  анализ.  С  тази  теоретико-методологична  рамка  се  обоснована 

изследването на казуси, предприето в дисертационния труд, както и абстрахирането от 



социолингвистични  променливи,  с  които  сме  свикнали  да  свързваме 

социолингвистичните  проучвания  (като  материално  благосъстояние  на  семейството, 

образование  и  професия  на  родителите,  културни,  етнически,  религиозни 

характеристики  на  езиковата  среда,  тип  населено  място  и  т.н.)  върху  езиковата 

социализация на децата в ранна възраст.

По-нататък в увода са представени шест хипотези, които нямат чисто емпиричен 

характер, а по-скоро очертават теоретико-методологическите очаквания и граници на 

предстоящото изследване.

Уводът завършва с анотация на съдържанието на четирите глави и обобщение на 

основните  тези,  застъпени  в  дисертационния  труд. По  този  начин  структурата  на 

дисертацията приема типичния облик на монография, каквато всъщност трябва да бъде 

всяка една дисертационна разработка.

Първата глава (от 14-29 стр.)  със заглавие „Езиковото развитие на детето – 

основни изследователски подходи“ съдържа три дяла. Първите два са посветени на 

възгледите на най-значимите психолози на ХХ век – швейцареца Пиаже и руския учен 

Виготски – за взаимоотношенията между мислене и реч и за ролята на егоцентричната 

реч  в детското познавателно, комуникативно и езиково развитие. Дискусията между 

двамата  психолози,  оказали  изключително  влияние  върху  развитието  както 

функционализма, така и на конструктивизма в психологията и психолингвистиката, е 

представена сбито и ясно, без изразяване на лични пристрастия,  но обективизмът не 

означава отсъствие на критически поглед в изложението. Проследяването на възгледите 

на Пиаже и Виготски от авторката оставя впечатление за ерудиран поглед и дълбоко 

вникване, кристализиращи в обобщение на най-важните постановки (стр. 23-24), които 

Г. Бунджулова приема и на които се опира в своите собствени изследвания. Бих желала 

да спомена две от тези постановки: „идеята (идваща от Виготски), че импликативната 

зависимост  между  концептуално  и  езиково  знание  лежи  върху  основата  на 

комуникацията“ (стр. 25) и „разглеждането на развитието на мисълта и речта на детето 

в тяхната  несводима до света на възрастните специфика“.  Съждението „Детето не е 

„малък възрастен”, изказано тук, пронизва като лайтмотив по-нататъшното изложение.

В третата част на тази глава под надслов „Интердисциплинарният подход към 

детското  езиково  развитие“  (стр.  25-29)  са  представени  основните  концепции  на 

психолингвистиката, социолингвистика, прагматиката и социопрагматиката, изразени в 

трудове на български изследователи.  Макар и кратка,  тази част отразява приноса на 

българската  наука  по  въпросите  на  езиковата  онтогенеза,  като  затвърждава 

впечатлението за богатата ерудиция на Г. Бунджулова.



Втората  глава,   „Езиковото  формиране  в  ранна  детска  възраст“,  въвежда 

основния  понятиен  инструментариум,  необходим  за  анализа  на  собствените  данни. 

Най-напред  се  уговарят  понятия  като  комуникативна  ситуация,  комуникативен  акт, 

речев акт, комуникативна стратегия, речев репертоар и др. След това се прави преглед 

на  теоретичните  представи  за  детското  езиково  развитие  –  главно  от  позицията  на 

функционализма с акцент върху овладяването на основните видове речеви актове, за да 

се премине към теоретичното представяне на комуникацията между възрастни и деца в 

социолингвистичен  и  в  социопрагматичен  план.  Споменатото  в  увода  понятие 

„лингвистичен  капитал“  тук  се  обяснява  във  връзка  с  разглеждането  на  властовите 

отношения  в  комуникацията:  интеракцията  възрастни  –  деца  е  асиметрична, 

възрастните  разполагат  с  „лингвистичен  капитал“,  който  те  целенасочено  и 

несъзнавано  инвестират  в  езиковото  развитие  на  детето  (стр.  48).  Въвеждат  се  и 

основните теоретични постановки на етнометодологията (Гарфинкъл) и възникналият 

на нейна база конверсационен анализ (Сакс, Шчеглов и Джеферсън) като подход към 

комуникацията, чието приемане поставя редица специфични въпроси, разгледани по-

подробно в следващата глава.   

В петата част на тази глава е изложена концепцията на Витгенщайн за езиковата 

игра  и връзката  й  с  овладяването  на  езика.  Както  става  ясно при представянето  на 

собствения експериментален материал,  докато конверсационният анализ е  основа на 

методологическия подход към общуването между възрастни и деца, теорията за игрите 

е база за интерпретирането на резултатите от анализа. Така текстът прекрачва рамките 

на  емпиризма,  типичен  за  голяма  част  от  социолингвистичните  разработки,  и  се 

докосва до проблеми на философията на езика.

В края на тази глава се разисква още един въпрос, който обединява поставените 

дотук:  проследява  се  развитието  на  понятията  за  пространство и  време у  децата  от 

лингвистична,  психолингвистична,  комуникативно-прагматична,  но  и  философска 

перспектива.  Разширяването  на  гледната  точка  с  включването  на  проблеми  от 

лингвистичната  философия  е  едно  от  постиженията  на  авторката,  което  заслужава 

особено внимание.

Тази  глава  завършва  с  „Равносметка“,  в  която  се  обобщават  обсъдените 

теоретико-методологични въпроси относно общуването между възрастни и деца; тук 

още веднъж се подчертава, че комуникативната ситуация ‘възрастен – дете’ „притежава 

несводима до други типове комуникативни ситуации специфика“, която  може да се 

опише  преди  всичко  чрез  отсъствие  на  “лингвистична  компетентност”  у  децата  и 

наличие на “лингвистичен капитал” у възрастните.



Третата и четвъртата глава са посветени на анализирането на собствените данни 

от  лонгитуден  естествен  експеримент.  Постановката  на  експеримента  е  зададена  в 

началото на трета глава, при което са коректно описани изследваните лица с техните 

социолингвистични  характеристики,  условията  на  записване  и  начините  на 

транскрибиране  на  вербалния  материал,  съдържащ  около  1000  диалогични 

последователности.  Следващата  част  представя  лаконично,  но  достатъчно 

изчерпателно  и  компетентно  изложение  на  теоретико-методологичните  основи  на 

конверсационния  анализ  (по  класическите  трудове  на  Сакс  и Шчеглов,  разработени 

подробно от  Левинсън),  тъй като  тази методология  се  използва  като  инструмент  за 

анализ  на  собствените  данни.  Акцентът  е  поставен  върху  диалогичните 

последователности,  които се  приемат  за  прототипни и  които най-често  се  срещат  в 

диалозите  между  възрастни  и  деца;  разглеждат  се  структурните  особености  на 

съседните  двойки  изказвания,  преференциалната  организация  (надградена  над 

локалната),  според която репликите във втора позиция може да бъдат предпочитани 

или  непредпочитани,  възможностите  за  вмъкнати  последователности,  корекции  и 

самокорекции  и  т.н. Преди  да  пристъпи  към  конкретния  анализ  на  собствения 

емпиричен материал, авторката се спира по-подробно на характеристиките на речта на 

възрастните  към  децата  от  социолингвистична  перспектива,  разглеждайки  някои  от 

нейните структурни особености в качеството й на опростен регистър и спирайки се на 

нейните функции. 

Анализите  на  ексцерпираните  диалогови последователности  са  представени  в 

няколко  дяла  на  тази  глава  (от  стр.  90  до  127).  Най-напред  се  изследват 

последователностите  въпрос  –  отговор.  Изложението  следва  логиката  на  детското 

комуникативно  развитие:  от  рай-ранните  комуникативни  прояви,  т.нар.  диалози-

модели, през диалози, в които детето участва само с отговор, до въпроси-повторения 

със или без самокорекции. След това диалоговите последователности въпрос – отговор 

се  разглеждат  в  светлината  на  методологията  на  конверсационния  анализ  –  от 

позицията на тяхната преференциална организация, тъй като точно тя ни дава поглед 

върху социопрагматичните  отношения  между  комуникантите.  Обръща се  специално 

внимание на структурата и функцията на непредпочитаните отговори, доколкото те са 

по-сложни и във формален, и в семантичен и прагматичен аспект, както и на мястото на 

корекциите и самокорекциите в репликите на възрастните и на децата. 

Последната  част  от тази  глава  е  посветена  на  анализа  на  диалогови 

последователности,  съдържащи  в  първа  позиция  искане,  а  във  втора  –  съответно 



предпочитани  или  непредпочитани  отговори,  отново  с  техните  структурни  и 

социопрагматични характеристики, една от които е употребата на т.нар. предискания.

Анализите, коментарите и изводите, отразени в тази глава, представят авторката 

Галина Бунджулова като задълбочена изследователка с богата ерудиция и умение да се 

вглежда  в  детайлите,  без  да  изпуска  от  поглед  най-същественото.  Бих  желала  да 

подчертая,  че  анализ  на  диалози  между  възрастни  и  деца  в  рамките  на 

етнометодологията  и  със  средствата  на  конверсационния  анализ  се  предприема  за 

първи път у нас и затова приносите му са безспорни.

Последната, четвърта глава  („Комуникативните роли адресант и адресат във 

вербалното общуване между възрастни и деца. Обръщения“) анализира общуването 

между възрастни и деца от перспективата на комуникативните роли на участниците в 

диалога. Теоретичната рамка на тези анализи е зададена отново от етнометодологията 

(Гарфинкел),  философията  на  езика  и  лингвистиката  на  текста.  Като  изхожда  от 

спонтанния,  нерегламентиран  характер  на  комуникацията  „лице  в  лице“,  която  се 

осъществява в диалозите възрастен – дете, авторката се спира на една характеристика 

на комуникативните роли в тези диалози, широко разпространена в множество езици, 

затова  типична  и  за  българския:  свърхгенерализация  на  3  л.  за  самоназоваване  и 

назоваване на адресата,  съвместно с използването на лични или нарицателни имена. 

Акцентът  в  анализите  обаче  е  върху  начините,  по  които  става  разпределянето  и 

редуването на ролите „адресант“ и „адресат“ в интеракцията между възрастни и деца. 

Анализираните примери са основа на интересни дискусии за начините, по които тези 

роли  се  искат  и  предлагат,  приемат  и  поддържат,  оспорват  или  отказват  в 

ексцерпираните диалози – както от страна на възрастния, така и на детето, и доколко в 

тези  процеси  се  включват  метаезикови  коментари.  Анализите  и  дискусиите  дават 

основание  да  се  приеме,  че  разпределението  и изпълнението  на  ролите  „адресат“  и 

„адресант“ се осъзнават от участниците, а изводът е, че използваните езикови средства, 

„предназначени  да  сигнализират  разделението  на  комуникативните  роли  между 

участниците, са ограничени по вид и брой и са устойчиви по форма и функции“ (стр. 

149).

Последният  дял  от  четвъртата  глава  изследва  обръщенията  в  речта  на 

възрастните към децата, ексцерпирани от собствените данни, като се установяват най-

често  използваните  и  типични  езикови  средства:  обратни  обръщения  (които  се 

употребяват предимно във въпросителни и подбудителни изказвания) и личните имена 

на  децата  (в   обща  форма  или  вокатив,  наред  със  съкратени,  умалително-гальовни 

форми).  Емпирично изследване на средствата  за  обръщение върху такъв значителен 



обем  от  записани  диалози,  отразяващи  общуването  между  възрастни  и  деца,  се 

предприема  за  първи  път  в  нашата  лингвистична,  психолингвистична  и 

социолингвистична литература.

Последната  глава   („Заключение“)  обобщава  получените  резултати,  като 

понятийното  ядро,  около  което  се  гради  обобщението,  е  езиковата  игра  (по 

Витгенщайн). 

Приносите,  описани  от  докторантката  на  стр.  173-174,  отразяват  реално 

постиженията  на  дисертационната  разработка:  те  се  отнасят,  от  една  страна,  до 

теоретичното  представяне  на  езиковото  развитие  в  ранното  детство  като  „езикова 

игра“,  а езиковата социализация като „инвестиране на езиков капитал“ от страна на 

възрастните  в  процеса  на  всекидневна  комуникация,  която  активира  креативния 

потенциал на комуникативните партньори; и, от друга страна, до прилагането за първи 

път на теоретико-методологическия апарат на конверсационния анализ към емпирични 

данни  от  общуването  между  възрастни  и  деца,  в  резултат  на  което  анализите, 

дискусиите  и  изводите  допълват  значимо  нашите  знания  за  ранната  езикова 

социализация в българското семейство.

Авторефератът  в  обем  от  46  стр.  отразява  вярно  съдържанието  на 

дисертационния труд.

По темата на дисертацията са публикувани 10 статии и една студия в Годишника 

на Софийския университет.

В  заключение  бих  искала  да  изразя  убеждението  си,  че  представената 

дисертационна разработка със заглавие  „Езиковата социализация в ранната детска 

възраст и комуникативното взаимодействие възрастни – деца (социопрагматични 

аспекти)“ напълно отговаря на изискванията към дисертационен труд за получаване на 

степента “доктор по филология”. Въз основа на това гласувам за присъждане на Галина 

Любенова Бунджулова на образователната и научна степен „доктор по филология“ по 

научната специалност 2.1. Филология (Български език), като приканвам и останалите 

уважаеми членове на научното жури да гласуват за това.

19.03.2015 г. Рецензент: 

/проф. дфн Юлияна Стоянова/


