
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д.и.н. Боряна Велчева 

по конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по 

направление 2.1. Филология (Общо и балканско езикознание. Ареална лингвистика), 

обявен от СУ „Св. Климент Охридски” в ДВ, бр. 9 от 02.02.2016 г. 

 

 На конкурса за доцент по направление 2.1. Филология (Общо и балканско 

езикознание. Ареална лингвистика), обявен от СУ „Св. Климент Охридски“, се е явила 

като кандидатка гл. ас. д-р Дарина Младенова. Тя е приложила необходимите документи и 

библиография на своите трудове. 

 Трудовете на д-р Дарина Младенова обхващат повече от 50 заглавия, от които 3 

книги, като две от тях са излезли след публикуването на нейната докторска дисертация. 

Освен книги приносите на д-р Младенова включват многобройни статии и доклади (много 

от които публикувани), четени на национални и международни конференции. Специално 

трябва да се изтъкне отзивът за нейните трудове в български и, най-вече, в международни 

издания. Интересът към нейните публикации си личи и по големия брой цитирания. 

 (1) Изследванията на д-р Младенова обединяват две основни области – балканско 

езикознание и българска диалектология, като показват забележително свързване в 

последно време: превръщане на лингвистичната география в ново, модерно направление – 

ареална лингвистика. И тук е най-големият и важен принос на д-р Младенова. В отделни 

статии и най-вече в нейния труд „От лингвистична география към ареална лингвистика. 

Теория и практика на анализа на късни явления в българския език: названията на домата и 

патладжана“ авторката издига на по-високо равнище диалектоложките изследвания като 

обединява различни подходи, неизползвани данни и нови съпоставки на изследвани и 

неизследвани факти, за да представи картината на българските говори не само по 

отношение на разглежданите названия, а като разнородна цялост в динамиката на късни 

развойни процеси. Книгата обхваща две части: 1) изследване и 2) албум на диалектни 

карти. Това е труд, който представя нов етап в областта на българската лексикология и 

балканското езикознание. Той, очевидно, е резултат на дълга подготовка и школовка на 

авторката в български и чуждестранни научни средища, а също така на дългогодишни 

изследвания в областта на българската и балканската лексикология – не на последно място 



и на добро опознаване на модерни технически средства и методи за обработка и 

представяне на данните. Книгата бележи нов етап в изучаването на диалектните процеси 

на Балканите и несъмнено ще има силен отглас сред специалисти от различни области. 

 (2) Друг важен проект, на който д-р Младенова отделя време и внимание в 

последно време, е мащабната работа по съхраняване и представяне на българските говори 

в Румъния. Благодарение на този проект разнообразните по характер и произход 

български говори, осъдени на изчезване, може да бъдат съхранени за поколенията. 

Старинният им вид ще бъде извор на важни проучвания от страна на балканисти и 

историци на българския език. 

 (3) Сравнително наскоро излезе и първият том от „Идеографски диалектен речник 

на българския език“, в който Дарина Младенова има участие с изработването на думи от 

буква В – 158 страници. Това е един несъмнен принос за запазване от забвение и незнание 

на лексикалното богатство на българския език в неговото говорно разнообразие. 

 (4) Д-р Младенова е автор на многобройни приносни статии в областта на 

българското и балканското езикознание, публикувани у нас и в чужбина и получили добър 

отзив. Бих добавила към статията на Д. Младенова „Названия за ‘клепач’ в българските 

диалекти“ (1992), че тя неслучайно не е открила на българската диалектна територия 

старите български названия за ‘клепач’. Те са били две – ВѢКО и ВѢЖДА (от ВѢК-ДѢ). 

Названието ВѢКО е изчезнало, а думата ВѢЖДА до ХІV век е изместила старата дума 

БРЪВЬ, от която следи все пак има, но откриването им би могло да бъде друга задача.  

 Накрая бих искала да добавя, че няколко години съм работила с д-р Д. Младенова в 

Института по балканистика при БАН и впечатленията ми от нея са отлични – подготвен 

специалист, отдаден на работата изследовател с добри езикови познания. 

 Като извод от направения обзор на трудовете на д-р Дарина Младенова ще направя 

заключение, че кандидатката е изключително добре подготвен в езиково и научно 

отношение специалист и опитен изследовател. Тя има отлични знания и умения, които да 

предава на следващи поколения балканисти. 

 

 19.06.2016 

         

Проф. д.и.н. Боряна Велчева 


