
 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
за дисертационния труд на Владимир Чавдаров Найденов 

на тема „Някои проблеми на фонологията на тоналните акценти в  
шведския и техните съответствия  в датския и норвежкия” 

за присъждане на образователната и научна степен „ доктор” по 
научна специалност 05.04.20 Германски езици (шведски език) 

 
Владимир Найденов е зачислен като редовен докторант със заповед № РД 
20 – 219 от 10.02.2008 г. със срок на завършване на докторантурата 
10.02.2011 г.. 
Дължа да отбележа още в самото начало, че Владимир Найденов е от 
малкото докторанти, които завършват не само в срок докторантурата си, но 
дори преди изтичането на споменатия вече срок са представили 
дисертационния си труд за обсъждане в катедрата. 
Представиният дисертационен труд обхваща 278 стр., от които 6 стр. 
Приложения, 62 фигури, 50 таблици. Библиографията е представена от 290 
заглавия. 
Дисертантът разглежда няколко основни въпроса, намиращи се в тясна 
връзка с фонологичното моделиране на скандинавските акценти: това е 
въпросът за маркираността и речниковата спецификация на акцентите, 
както и свързаните с него въпроси за характера и структурата на 
метричната стъпка и за единицата – носител на тон. Тези проблеми са 
обект на внимание и научни разработки, но също така и повод за научен 
дебат през последните десет години относно представянето на 
скандинавските акценти. Това е доказателство за актуалността и 
значимостта на темата на дисертационния труд. 
Целите на научното изследване са ясно формулирани, както използваната 
методика и езиков материал, изложени са накратко основните теоретични 
постановки, на които се основават анализите и се обосновава избора на 
транскрипционните символи. Направена е уговорката, че фокус на 
изследването са акцентите в централно-шведския диалект на Стокхолм, но 
се търсят паралели и с мелодичните акценти в други шведски и норвежки 
диалекти, както и с нетонално изразени акценти като стьод в датски. 
Впечатляваща е много добрата осведоменост на автора за особеностите на 
скандинавските езици. Владимир Найденов показва, че притежава 
необходимите знания и умения за реализирането на съпоставителни 
изследвания в областта на фонологията. 
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Бих желала особено да подчертая обширната библиография, посочена и 
използвана от Владимир Найденов. Тя е свидетелство за сериозния и 
задълбочен научен подход на дисертанта, за неговата осведоменост и 
прецизност. От представената библиография, 290 заглавия, само 4 са на 
кирилица, а 286 на латиница. Като научен ръководител на Владимир 
Найденов не мога да не изтъкна факта, че той владее над 5 чужди езика, 
между които и руски. Една широка основа за информация, анализиране, 
интерпретиране и научен подход към фактите. 
Тук бих искала да изтъкна и подчертания приносен характер на 
дисертационния труд на Владимир Найденов, който се отличава с:   
1.актуалност на избраната тема и научна проблематика 
2.отлично познаване на предишни и най-нови изследвания в научната 
област, в която работи 
3.използване на съвременни методи на фонологичен анализ 
4.владеене на методологията на фонетичен анализ на речевата мелодика с 
помощта на модерен софтуеър за акустична обработка на реч 
5. възможност за практическо приложение на резултатите от изследването 
в областта на чуждоезиковото обучение при студенти от специалност 
Скандинавистика. 
Публикациите, свързани с темата на дисертационния труд са 4 на брой. 
Трябва да се отбележи и фактът, че Владимир Найденов е участвал в 
международни конференции и с доклади от областта на литературата. 
Надявам се и препоръчвам на автора да публикува части от дисертацията 
си предвид актуалността й, а защо не и с оглед на неговото, надявам се, 
бъдещо академично развитие.  
Накрая ще си позволя да подчертая, че предложеният дисертационен труд 
от Владимир Найденов представя своя автор като специалист с отлична 
теоретична подготовка, тънък аналитичен подход и умение да 
проблематизира, дискутира и предлага решения относно актуални 
проблеми на фонологията.  
 
Въз основа на качествата на представения дисертационен труд бих желала 
с пълна убеденост да препоръчам на уважаемото научно жури да присъди 
на Владимир Чавдаров Найденов образователната и научна степен 
„доктор”. 
 

София, 15.06. 2011 г.                            


