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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) 

научен ръководител: проф. д-р Антония Бучуковска 

 

рецензент: доц. д-р Снежина Димитрова, Катедра по англицистика и 

американистика, ФКНФ, Софийски  университет „Св. Климент Охридски” 

 

Предложеният за рецензиране дисертационен труд на докторанта 

Владимир Найденов разглежда  няколко основни въпроса, свързани с 

фонологичното моделиране на скандинавските акценти. На първо място това е 

въпросът за маркираността и речниковата спецификация на акцентите, както и 

непосредствено свързаните с него въпроси за характера и структурата на 

метричната стъпка и за единицата – носител на тон. Тези проблеми от дълго 

време привличат вниманието на фонолозите и лежат в основата на разгорещен 

научен дебат относно репрезентацията на скандинавските акценти, станал 

особено популярен през последното десетилетие. Това е свидетелство за 

актуалността и значимостта на научната проблематика – обект на изследване в 

дисертационния труд.   

Работата на Владимир Найденов съдържа 278 страници в 5 глави, общи 

изводи и 3 приложения. Трудът включва 62 фигури, 50 таблици (от които 37 

оптимално-теоретични (англ. tableaux), индекс на оптимално-теоретичните 

изисквания/условия (constraints) и библиография, която обхваща 290 заглавия, 

от които 4 на кирилица и 286 на латиница. 

В Увода (стр. 14-22) докторантът формулира целите на научното 

изследване, използваната методика и езиков материал, излага накратко 

основните теоретични постановки, на които се основават анализите и 

обосновава избора на транскрипционни символи. Прави се уговорката, че фокус 

на изследването са акцентите в централно-шведския диалект на Стокхолм, но се 
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търсят паралели и с мелодичните акценти в други шведски и норвежки 

диалекти, както и с нетонално изразени акценти като st↓d (стьод) в датски. 

Подобен подход, при който проблематиката на акцентите се разглежда в по-

широк, общо-скандинавски контекст, е в духа на най-добрите изследователски 

традиции в тази област през последните години.  

Специално заслужава да бъде коментиран изборът на теоретична рамка на 

изследването: за репрезентациите това е Автосегментно-Метричната Фонология 

(АМФ) и постулираната от нея прозодична йерархия на фонологични единици, 

докато за генерирането на тези репрезентации са използвани моделите на 

Генеративната фонология и в частност на Теорията за Оптималността (ТО). 

Несъмнено и АМФ, и ТО са сред най-актуалните фонологични теории през 

последните десетилетия, въпреки че може да се каже, че у нас те са сравнително 

по-малко популярни. Ето защо изборът от докторанта на модерна теоретична 

рамка на изследването заслужава да бъде специално отбелязан.  

Структурата на дисертационния труд следва логично от формулираните 

научни проблеми. На първо място се обобщават известните до момента основни 

факти за скандинавските акценти (глава 2), и се изясняват два ключови 

проблема, а именно въпросът за ударението и характера на стъпката като 

потенциално свързана с избора на акцент (глава 3), и въпросът за единицата – 

носител на тон в скандинавски (глава 4). Едва тогава е възможно да се търси 

отговор на основния научен проблем в дисертационния труд, а именно спора 

относно маркираността и речниковата спецификация на акцентите (глава 5).  

Във втора глава авторът излага основни факти за фонологичната и 

фонетична реализация и за дистрибуцията на акцентите в скандинавските езици. 

Подобаващо внимание се отделя на някои по-ранни емпирични изследвания 

върху особеностите на скандинавските акценти (като напр. Брюсе 1977, Гординг 

1977 и др.), резултатите от които са представени по теоретично неутрален начин 

и така подготвят читателя за дискусията в следващите глави. Термини като 

напр. „фокална” и „нефокална реализация” на акцентите (стр. 23-24) са 

обяснени и илюстрирани ясно и подробно, като особено удачни (особено за 

неспециалисти по скандинавистика) са аналогиите с английски език. Тук бих 

коригирала твърдението на Вл. Найденов, че липсват систематични сравнения 

на времетраенето и интензитетните разлики между реализациите на двата 
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шведски акцента във фокална и нефокална позиция (стр. 26): заслужават 

внимание изследванията на Матиас Хелднер и Ева Странгерт (напр. от 2001 и 

2003 г.), чиито резултати биха могли да бъдат интерпретирани като 

поддържащи изводите на Найденов от глави 3 и 4. Разбира се, като цяло 

проблемът за акустичните корелати на акцентите извън основната честота  не е 

във фокуса на внимание на предложения дисертационен труд.   

Глава трета е посветена на въпроса за ударението и връзката му с 

акцентите в скандинавските езици. Направен е преглед на емпирични 

изследвания и теоретични описания на скандинавското ударение от гледна 

точка на Метричната фонология от 90-те години на миналия век до наши дни. 

Целта е да се установи дали метричната стъпка в тези езици може да бъде 

определена като сричков или като мораичен трохей. За да изследва 

допълнително зависимостта между местоположението на ударението и тежестта 

на сричката, Найденов планира и провежда и два експеримента, като следва 

вече изпитаните методологии на Кристофершен, Лунден и Юнсен за норвежки 

език (глава 3.4, стр. 50-63). Този подход има допълнителното предимство, че 

прави резултатите на Найденов директно сравними с тези за норвежки. И двата 

експеримента са новаторски и нямат аналози в изследването на акцентологията 

на централно-шведскитя диалект на Стокхолм.  

Първият експеримент се базира на корпус от около 700 двусрични заемки, 

извлечени от речник на шведския език. Обосновката на използването на заемки 

е убедителна, а критериите за подбора са дефинирани ясно и точно. Резултатите  

са сходни с тези на Кристофершен за норвежки и потвърждават хипотезата за 

ролята на сричковата тежест за определяне на мястото на ударението, както и 

хипотезата за мораичния трохей като метрична стъпка и в шведския език. 

Вторият експеримент използва несъществуващи думи (логатоми, или nonsense 

words), произнесени от носители на шведски език. Резултатите от този 

експеримент също свидетелстват за значението на тежестта на сричката за 

определяне на мястото на ударението в шведски. Всичко това дава повод на 

Найденов в края на глава 3 да се върне към описанието на датския стьод на Ито 

и Местер (1997) в рамките на Теорията на оптималността, като критичният му 

анализ свидетелства, че въпреки слабостите, тяхната теория би била приемлива, 

ако беше оправдано самото постулиране на сричков трохей. 
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Глава 4 разглежда спорния въпрос за единицата - носител на тон (ЕНТ) в 

тонологията на скандинавските езици. Следвайки Гусенховен (2007), Вл. 

Найденов дефинира ЕНТ като „онзи фонологичен елемент, с който се асоциират 

тоновете” (стр. 80). Фокусът в тази глава е на въпроса към коя точно единица се 

асоциират тоновете - към мората, към сричката, или към ударената сричка. Тъй 

като Теорията на оптималността отбягва директен отговор на въпроса за ЕНТ, 

авторът отново използва методите на Автосегментно – метричната фонология и 

търси подкрепа за възможните асоциации на ниво мора и сричка в анализа на 

реални езикови примери, които са тонално анотирани. Макар и тези примери да 

не са от специално проведен емпиричен експеримент, техните източници са 

автентични (както това е обяснено  в глава 1.2) и тоналният им анализ е дело на 

автора на настоящия труд. Много от представените мелодични криви  

свидетелстват за неравномерно разпределение между морите и/ли за 

потенциално нетипични асоциации (напр. към шумови сегменти), което 

свидетелства, че сричката е по-вероятна ЕНТ от мората. За да се отговори на 

следващия логично въпрос, а именно дали всяка сричка, или само ударената 

сричка, може да се асоциира с тона, е планирано и проведено емпирично 

изследване (глава 4.3) по аналогия на изследване на Кристофершен за 

норвежкия диалект на Берген. Анализирани са 23 четирисрични думи с 

ударение на първата сричка (с акцент 2), прочетени от един носител на 

централно-шведски, и са отчетени средните стойности и стандартните 

отклонения на тайминга на втория и на първия тон. Повратните точки в 

мелодичните криви са определени с помощта на програмата за акустичен анализ 

PRAAT, което гарантира точността на измерванията. Данните се различават от 

тези за бергенския диалект и сочат в посока на ударената сричка като ЕНТ, като 

разликите се интерпретират като по-скоро фонетични, отколкото фонологични, 

предвид родството между двата диалекта. Вероятно данните за централно-

шведски в конкретния случай обаче трябва да бъдат интерпретирани като 

предварителни, предвид факта, че те идват само от един говорител и едно 

прочитане. Би било интересно дали един бъдещ по-голям корпус от данни би 

подкрепил тези резултати.  

Пета глава заема централно място в труда на Вл. Найденов. В нея се 

разглежда основният въпрос за маркираността на акцентите в тонологията на 

скандинавските езици. Маркираността се разглежда в смисъла на 'лексикална 



 5

спецификация', характерен за Теорията за оптималността, но са взети под 

внимание и накои по-«традиционни' употреби на понятието за маркираност. 

Авторът подлага на критичен анализ двата основни възгледа за скандинавските 

акценти – маркиран акцент 2 и маркиран акцент 1, като успоредно с това излага 

свои възражения и предлага модификации и алтернативни подходи за 

решаването на проблема, основно с оглед вземането под внимание на 

функциите на тоновете. Предложена е една по-различна функционално 

обоснована класификация на тоновете по диалекти (стр. 118), която е 

допълнително илюстрирана с помощта на тонални криви (стр. 121-126, фиг. 23-

30). Освен това е направен опит за формализация на дистрибуцията на тоновете 

в духа на Теорията за опитмалността, съчетана с някои модификации на 

механизмите на реализация. Предлага се и обща граматика, която генерира 

конективния акцент 2, ефектите на локалност, анакруза и др., като се 

демонстрира общовалидността на теорията за маркиран акцент 2. Обсъдени са 

слабостите на най-популярните теории за маркиран акцент 1 и е показано как 

дори данни за евентуалното наличие на „еквиполентни” диалекти биха могли да 

се съвместят с теорията за маркираност на акцент 2. Вл. Найденов не пропуска 

да коментира и слабостите на т.нар. „трети” тип теории, които се опитват да 

избягнат толкова спорния проблем за маркираността, като постулират различни 

фонологични домейни (англ. „domains” – тук бих възразила срещу предаването 

на термина на български като „домен”, вж. напр. стр. 19 от Автореферата). В 

последния подраздел на глава 5, озаглавен „Типология и „периферни” системи”, 

докторантът търси допълнителни аргументи в подкрепа на възгледа за 

маркираност на акцент 2 чрез метода на съпоставка на скандинавските акцентни 

системи със системите на други европейски езици (старигръцки, литовски, 

франкски диалекти, словенски, босненски-хърватски-черногорски-сръбски) и 

най-накрая прави обзор на три „частни случая”, отново от гледна точка на 

избора между маркиран акцент 1 и маркиран акцент 2: датския диалект на 

Фелстед, който се характеризира с тонален акцент, скандинавските 

произношения на латински и въпроса за подобието между новощокавските и 

скандинавските акценти.   

Глава 6 (стр. 253 – 255) представлява резюме на основните моменти в 

дисертацията, като бих препоръчала тук да се изтъкнат по-ясно и приносите на 

автора, така както това е направено на стр. 25-26 от Автореферата.  
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Без да повтарям в детайли приносите на предложения за рецензиране 

дисертационен труд, бих искала да обобщя следните по мое мнение съществени 

моменти в изследването на Владимир Найденов: 

1. актуалност на научната проблематика, 

2. отлично познаване както на предисторията, така и на най-новите 

изследвания в конкретната научна област, 

3. умение коректно да се цитират, интерпретират и подлагат на критичен 

анализ известните теоретични постановки и емпирични данни, 

4. използване на най-съвременни методи за фонологичен анализ 

(Автосегментно-метрична фонология, Теория на оптималността и др.), 

5. владеене на методологията на фонетичен анализ на речевата мелодика 

с помощта на модерен софтуеър за акустична обработка на реч (като 

напр. PRAAT);  

6. безупречен английски език, на който е написан дисертационния труд, 

който демонстрира свободно владеене на модерния понятиен апарат на 

фонетиката и фонологията, както и умело в повечето случаи предаване 

на тази комплексна терминология на български език в рамките на 

Автореферата. 

Публикациите по темата на дисертационния труд към момента са 4 на 

брой, като бих препоръчала части от работата да се докладват или публикуват 

възможно по-скоро и в чужбина предвид актуалността на научната 

проблематика.  

Авторефератът отразява точно и пълно съдържанието на дисертационния 

труд.  

В заключение, изследването притежава необходимите качества на 

дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор”. Ето защо препоръчам на уважаемите колеги от научното жури  да 

присъдят на Владимир Чавдаров Найденов образователната и научна степен 

„доктор” по научна специалност  05.04.20 Германски езици (шведски език). 

 


