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Актуалност на дисертационния труд:  
Дисертацията е посветена на подробно изследване на именната синтагма в хинди в съпоставка 
с български с цел улесняване на придобиване на знания и умения по чуждия език, което 
представлява изключително актуален проблем в приложната лингвистика. Сравнителното 
изследване на двата езика позволява достигането на заключения и изводи, които 
непосредствено могат да се внедрят в обучението по хинди за българи на всички етапи от 
учебния процес и в обучението по български за говорещи хинди индийци в постигане на 
лингвистична и комуникативна компетентност. Целта е да се отиде по-далеч и да се излезе от 
рамките на предишни изследвания, които наблягат или на описанието на езиковите форми, 
или предимно на използването на езика в различен контекст, като по този начин се получава 
дисбаланс между езикова система и езикова употреба.  
Следователно, изборът на тема е определен от актуалността на разглежданата проблематика в 
теоретичен и практичен акпект, както и от липсата на подобно задълбочено съпоставително 
изследване в българската индологична литература.  
 
Запознатост с анализирания научен проблем и преглед на литературата:  
Валентина Ст. Тодорова-Маринова е дългогодишен преподавател по български език и хинди, 
като изучаващите хинди понастоящем ползват учебници, написани от докторантката не само в 
България, а и в Румъния, Украйна и Литва. Тя има 16 публикации по темата за периода 1995 – 
2011 г., което демонстрира дългогодишен интерес по темата на дисертацията. 2  



Дисертационният труд не само предствалява задълбочено изследване на научната 
проблематика, но е написан ясно, интересно, убедително и четивно. Предложеният анализ на 
литературата, както и структурирането и съдържанието на дисертацията несъмнено показват, 
че Валентина Ст. Тодорова-Маринова е много добре запозната с изследваната материя. 
Докторантката прави преглед на голяма по обем (258 броя) и спектър научна литература на 
пет езика и демонстрира отлично познаване на проблема и старателно изследване и добро 
тълкуване на ползваната литература в обзора на дисертацията във връзка с целите и задачите 
на труда. Бих препоръчала на докторантката при публикуване на дисертацията в бъдеще да 
добави и разработки на някои от водещите специалисти по ЧЕО от английската школа, (напр. 
Уидоусън, Скривнър, Хедж).  
Съответствие между цели и задачи и избраната методика на изследване: Целта на 
дисертацията е съпоставително изследване на именната синтагма и нейните компоненти с цел 
изработване на ефективен прагмалингвистичен подход при въвеждане на именната синтагма в 
чуждоезиковото обучение на нива А1, А2, В1. За постигане на целите Валентина Ст. 
Тодорова-Маринова сполучливо прилага транформационния и статистическия метод. 
Работният модел е разширеният модел на съпоставителен анализ, адаптиран от проф. А. 
Данчев, основоположник на приложната лингвистика в България. Корпусът на 
съпоставителното изследване се състои от два вида материали: извадки от оригинални 
текстове, както и писмени работи на обучавани по хинди и български. Обектът на изледването 
– именната фраза - е много добре дефиниран като структурно, семантично и комуникативно 
цяло. Убедено може да се каже, че поставените цели и задачи са напълно постигнати и 
правилно обосновани в резултат от използваната методика за изследване.  
Тук бих споменала и някои дребни забележки. Според мен, дискусията за съдържанието на 
термина части на речта (стр. 77-79) е донякъде излишна, тъй като той, както и други термини 
в езикознанието и езиковото обучение (напр. дискурс), макар и не с еднозначни определения, 
се приемат за вече достатъчно дискутирани. Също така не смятам за нужно да се използва 
инфинитна глаголна форма (стр. 86) при положение, че съществуват отдавна възприетите и 
употребявани в българското езикознание термини нелични или неспрегаеми форми на глагола. 
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