
С Т А Н О В И Щ Е 

за дисертационния труд на Милена Левунлиева на тема 

 „Понятийното пространство ВОДА/ТЕЧНОСТИ като източник на 

онтологични метафори в българския и английския език” 

 за присъждане на научната и образователна степен „доктор” 

 

 Предложената дисертация е посветена на най-актуалния проблем в 

съвременната лингвистиката – метафората. Дисертантката е избрала една 

фундаментална метафора с изходна сфера ВОДА, което й дава възможност 

да анализира и приведе аргументи от митологията, народното творчество и 

други сфери на социокултурната реалност. 

 Дисертантката показва завидна осведоменост в теорията на 

метафората от древността до днешния ден. Предложеният от нея критичен 

преглед на въпроса може да служи за учебник в тази област.  Впечатление 

прави за един млад учен умението й да борави с методологическия апарат. 

Тя вече е узряла за истината че качествата на едно изследване зависят от 

избраната методология и подбора на изследвания материал. 

Методологическият в апарат е сложен и съчетава творчески отделни 

аспекти на съвременната лингвистика, които дават своя принос за анализа. 

Изследването се базира на изключително богат авторски корпус от 

английски и български език. 

 Важно качество на дисертацията е съпоставителният й характер. 

Така М. Левунлиева успява да улови метафорични модели, значения и 

интерпретации, които биха останали скрити при едноезичен подход. 

 Въпреки че анализът е поставен в много широк културологичен 

контекст, дисертантката нито за миг не изпуска от внимание езиковия 

анализ. Една значителна част от дисертацията е посветена на езиковите 

механизми на различни езикови равнища за изразяване на разглежданите 

метафори. Специално внимание е обърнато на факта че структурната 



специфика на английския и българския език поставят определени рамки в 

този процес и в същото време придават особена специфика на 

метафоричното изразяване. 

 Направени са обобщаващи изводи за метафоричната 

концептуализация, които потвърждават чрез конкретен анализ известната 

теза за основаването й на телесния опит и ситуацоинното познание. Но 

приносът е в изясняването на етапите в процеса на метафоризация и 

подробното описание на езиковата „фина настройка” при кодирането й в 

езика. 

 Дисертацията на М. Левунлиева е мащабен, методологически 

перфектно изработен и приносен труд в една от най-трудните и най-

спорните области на съвременната лингвистика. По своите качества той 

далеч надхвърля изискванията за малка докторска дисертация. 

 Поради гореизложеното, напълно убедено препоръчвам на Милена 

Левунлиева да бъде присъдена научната и образователна степен „доктор”. 
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