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Обща характеристика на дисертационния труд

Дисертацията е съпоставително изследване и представяне на особеностите на именната 

синтагма и съставящите я компоненти с ориентация към определянето на параметрите на 

речеви актове от  реалната езикова комуникация, позволяващи на българи, изучаващи хинди 

(респ. на говорещи хинди индийци, изучаващи българския език) качествено и трайно да 

придобият знания  за езика и умения по езика. Тя е отговор на императивите на 

съвременната приложна лингвистика и предлага решения на конкретни практически задачи. 

Научният интерес към именната синтагма в хинди и в българския език, към 

съставящите я компоненти и към експликативните им особености е продиктуван от 

необходимостта да се систематизират теоретичните постановки, становища и резултати от 

изследвания с оглед съвременните тенденции в чуждоезиковото обучение по двата езика в 

България и да се представи подробно и аргументирано обяснение на спецификата им. 

Именната синтагма за носителите на хинди и на българския език е богат на прагматични 

функции информационно наситен градивен езиков елемент. В българската индологична 

литература проблемите, свързани с описанието й, са засягани частично в отделни 

изследвания, но подробен анализ на нейната специфика няма. Обстойното й изследване и 

описание е актуално за всички степени на преподаване на всеки от двата езика. 

Преподаването/изучаването им – най-често като втори или трети чужд език, започва в етап 

на добра езикова компетентност и това позволява и задължава още в началото на 

обучението към именната синтагма да се подхожда максимално прецизно , защото 

пропуските мултиплицират грешки при определянето на функционалните съответствия  и до 

неточен превод и в етапа на овладяването на езика при по-високо ниво. Представените в 

дисертацията анализи, описания и изводи изясняват причините за и ефектите от 

родноезиковата интерференция , дават възможности за конкретни лингводидактични 

решения и спомагат за оптимизацията на обучителния процес. 

Широкият обхват на изследваните езикови явления и логиката на изследването 

определиха структурата на дисертацията. Тя съдържа 261 страници. Състои се от увод, 

четири глави, заключение, приносни моменти, азбучен показалец на източниците на 
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анализирания материал, азбучен показалец на цитираната литература, две приложения, два 

авторски учебника по хинди, в които са реализирани изводите от направените анализи и 

изследвания, и приложение-копие на цитиране. 

Цитираната и анализираната литература включва 258 изследвания и практически 

разработки (учебници) на шест езика (български, руски, чешки, немски, английски, хинди). 

Под линия за библиографска пълнота са посочени и учебници, които не са анализирани с 

оглед темата на изследването. Привлеченият в  изследването илюстративно-доказателствен 

материал съставя общо 16 % от корпуса от грешки и от преводния корпус.

Дисертацията е първа по рода си в съпоставителното езикознание и в  литературата по 

чуждоезиково обучение.

Съдържание на дисертационния труд

1. В увода (стр. 4–34) съобразно променените през последните 30 години 

обществено-икономически условия в света и в България като част от него се констатира 

актуалността на проблема за адекватността и ефективността на чуждоезиковото 

обучение, част от който е обучението по и изучаването на хинди от българи и на 

българския език от  хинди говорещи индийци, в началния етап на което усвояването на 

категориалните експликации в именната синтагма е приоритет. 

Като обект на изследване са посочени особеностите на именната синтагма в хинди 

и в българския език от лингводидактична гледна точка.

Цел на изследването е аргументиране на съобразен със сегашните условия 

ефективен прагмалингвистичен подход при въвеждане на именната синтагма в процеса на 

начално чуждоезиково обучение по хинди и по български език (в  термините на 

европейската езикова рамка – ниво А1, А2, В1). Очертават се основните понятия и обхвата 

на изследването. За постигането на поставената цел се решават следните основни задачи: 

очертават се предпоставките и условията , при които протича всеки от двата 

лингводидактични процеса в  България: методическа база, субекти на обучението, целеви 

групи, влияещи неезикови фактори; накратко са представени подходите при изучаването на 

имената; избор на критерии за съпоставимост и модел на съпоставителен анализ; 
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съпоставително изследване и представяне на особеностите на именната синтагма и 

съставящите я компоненти; диагноза и прогноза за родноезикова интерференция и 

аргументи; представяне на подход, осигуряващ степенуването на приоритетите при 

преподаването и изучаването на именната синтагма и на съставящите я имена в различните 

нива на усвояване на двата езика.

Като основни за решаването на посочените задачи са посочени методите на научното 

познание анализ и синтез, а също трансформационният метод (за открояване на 

семантични варианти) и статистическият метод (за прогнозиране и диагностициране на 

отклонения от граматични маркировки) при подразбиращо се семантично единство на 

подложените на статистически изчисления реализации на словоформи. Приложен е 

разширеният модел на съпоставителен анализ (Данчев  2001: 98–126), изграден върху 

описание и функционално - семантичен анализ , и застъпващ фазите описание – 

разграничаване на значения – сравнение – установяване на съпоставимост – съпоставка 

– (диагноза – прогноза) – определяне на езиково-комуникативни ситуации и честотни 

езикови модели, използвани в тях.

Анализиран е корпус от  фиширан (на хартия или на електронен носител) езиков 

материал, ексцерпиран от различни по жанр и стил автентични текстове, а също от писмено 

фиксирани езикови реализации на обучавани по един от двата езика студенти. Корпусът се 

състои от фиширани 2427 примера: 772 със словосъчетания; 1655 с изречения (от които 

306 представят фиксирана в  художествени произведения разговорна реч, и 492 са паремии); 

415 извадки от студентски писмени работи.

Изложени основните понятия и обхватът на изследването, като се изтъква 

важността на хипотезата, че максимално ефективно обучение и изучаване на и по езика цел 

се постига чрез задълбочено познаване на всички аспекти на езиковото явление и тъй като 

„структурата на вербалния код... представя най-поразителния и сложен пример за йерархия 

на отношенията между цяло и част“ (Якобсон 1985: 301–305), се посочва, че в дисертацията 

именната синтагма се разглежда като структурно , функционално - семантично и 

комуникативно значима част  от  дадено изказване/текст/изречение. Изложено е виждането 

за обучението по език като двустранен процес, в който ясно се открояват със специфичните 
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си качества, роля и функции субектите преподавател и обучаван/учещ1. За основна цел на 

обучението по и ученето на чужд език се дефинира постигането на динамично равновесие 

между знанията на обучавания/учещия за езика и уменията му по езика. Като важна 

предпоставка за ефективност се изтъква отчитането на условията, в които то протича, и 

съобразяването с факторите, които влияят върху него. Ключови в изследването са 

семантико-синтактичното и комуникативното равнища, където протича разпознаването 

и обмена на смисли, и изучаващият езика добива навици за езиково-комуникативно 

смислоразличаване и смислопораждане. Те съдържат и възможност за релевантна линейна 

сегментация (текст–микротекст–изречение–дума–морфема–фонема), в резултат на която 

при установяване на системно изразени сходства/различия да се абстрахира и/или представи 

едно или друго съдържание или съставна част на съдържание. Различията и подобията 

между именните системи на хинди и на българския език се разглеждат при подразбиращи се 

(или явно изразени) семантико-граматични взаимозависимости между компонентите на 

изолиран минимален контекст – словосъчетание, приемано за потенциална синтагма в 

границите на потенциалното или вече реализираното изречение – основа на описанието на 

езиковите факти е възгледът  за граматичните значения на имената като част от 

общия план на съдържание, в който присъщите им точно определени характеристики 

ги отличават от останалата част на това съдържание. Към граматичната категория  се 

подхожда и функционално-семантично, за да бъде обяснена възможността за изразяването й 

с помощта на неграматични средства и се посочва, че анализът обхваща факти, 

предоставени и от „повърхнинните“, и от „дълбинните“ структури с идеята граматичните 

езикови факти, които нямат ядрена (морфологична) изразеност в изучавания език да се 

разкриват с позоваване на функционално-полевите структури. Прави се уговорка, че поради 

ключовото си значение за изграждането на мнемоническия апарат на обучавания в 

изследването са включени някои въпроси, свързани с диахронията, както и че становищата 

и констатациите на специалистите по разглежданите въпроси са изложени обзорно в 

съответните глави. Изложени са условията и екстралингвистичните особености на ЧЕО 
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по хинди (за българи) и по български език (за говорещи хинди индийци) в България: брой 

учещи, образователни звена, възраст и пол на учещите; непринудителен характер на 

изучаването на език; изучаване от нулево ниво на знания и умения за и по съответния език и 

отразяващата го писмено графична система (деванагари, респ. кирилица); мотивация; 

ефекти от икономически натиск; роля на изучавания език за обучаваните – средство за 

комуникация и изява на всички равнища, а не елитарна самоцел, което свидетелства за 

промяна на „репрезентационен модел в  масовото съзнание“ (Стойчева 2006: 58–61); 

особености на обучението в академична среда; многократно увеличаване на броя на 

информационно-комуникационните канали и различни електронни услуги и коренна 

промяна в  начина на търсене и намиране на информация; информационна наситеност; 

опасност от отъждествяването на информираност със знание; езикова активност; фонови 

знания; митологично-религиозни представи; социален опит; индивидуално-мирогледни 

особености; индивидуални особености; афективни фактори; отношение към ученето и 

преподавателите; предпочитания  към входни информационно-комуникационни канали; 

разлики при възприемане и използване на невербални средства: съпровождащи речта 

жестове, движения на очите, телодвижения, и др.

Представени са подходите  в изучаването на именните системи на хинди и на 

българския език от гледна точка на ЧЕО, като се отбелязва неотделимостта на процеса на 

полагане на основите на чуждоезиковото обучение от историческия контекст и се 

констатира, че изучаването на граматичните системи на хинди и на българския език започва 

почти по едно и също време, неделима част е от  процеса на изучаване и усвояване на 

„новите“/„живите“ езици и е обективна нужда и задължително условие за реализирането на 

образователно -просветителските идеи на индийския Ренесанс и на българското 

Възраждане. Обзорно са представени формално-описателният, структурно-семантичният, 

логико - семантичният , функционално - семантичният , комуникативният и 

конструктивистичният подходи към изучаването и преподаването на граматичните факти и 

в частност – на именните системи. С тези подходи са свързани прилаганите в ЧЕО в 

различни епохи подходи и методи: граматико-преводен, директен, аудио-лингвален, 

дейностно ориентиран, естествен, обучение чрез общо физическо реагиране, и др. В 
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търсенето на постигане на единство между лингвистична и комуникативна компетентност в 

чуждоезиковото обучение като добра възможност се разглежда комуникативният подход, 

предпоставящ, „че изучаването на чужди езици минава през механизми, сходни с тези, които 

характеризират изучаването на майчините езици“ (Преподаването... 2001: Увод). Отбелязва 

се, че в зависимост от степента на усвоеност на езика цел всеки един от  посочените подходи 

има свое точно определено място. Социалният  императив „изграждане на общество на 

знанията“ налага да се поставя особен акцент върху включеността на езика цел в  ученето. 

Представен е възгледът, че ученето е конструиране на значения, което изисква „разбиране 

на цялото толкова, колкото и на частите, които пък трябва да бъдат разбрани в контекста 

на цялото“ (Дамянова 2005). Като важно условие се изтъкват знанията на преподавателя за 

менталните модели, които обучаваният/учещият ползва, за контекстите, актуализиращи и 

активиращи в акт на езикова комуникация определени смисли , за мрежата от 

социокултурни особености, потребности и предписания, които той смята за значими. 

Отчита се фактът, че мотив за учене е и стремежът обучаваният да намери собствен смисъл 

в този процес, че желае да има поглед върху качеството и ефикасността на усилията, които 

полага. Обучаваният е активно действащ субект, а не пасивен реципиент на идващо отвън 

знание. Мисловната активност подсигурява разбирането, осмислянето и вписването на 

новото знание в мобилни концептуални мрежи и мисловно-познавателни структури. Разчита 

се на способността на обучавания да селектира, да систематизира и да задържа в  паметта си. 

Насърчава се разсъждението с ползване на усвоеното от езика цел и се препоръчва 

екипната работа. Тези идеи предоставят възможност за подход, развиващ у обучавания 

готовност и нагласа за промени и учене през целия живот в  съответствие с динамично 

променящия се свят, в който той живее. В светлината на тази възможност изучаването и 

усвояването на информационния потенциал на именните системи на езика цел се вписва 

като условие за  постигането на езикови макрокомпетентности (разбиране, говорене, 

четене, писане), осигуряващи и култивиращи гъвкавост, адаптивност и инициативност.

2. В първа глава (с. 34–76) са изложени езиковите основи на ЧЕО по хинди (за 

българи) и по български език (за индийци). Представени са имената в хинди и в 

българският език от гледна точка на езиковия развой. Очертана е хронологичната 
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долна граница на съпоставимостта – периодът на функциониране на късните пракрити 

(VІ–VІІІ в.) и на т.нар. „литературен апабхрамша“ (Захарин 1978: 17), съвпадащ с периода 

на поява и разцвет на старобългарската книжнина (ІХ–ХІІ в.). Констатира се наличието на 

различия, но и на общи особености, развили се в  резултат на сходни вътрешноприсъщи 

езиково-развойни закономерности. Отбелязва се развоят на двата езика от синтетизъм към 

аналитизъм и настъпилите в областта на имената дълбоки качествени изменения: по 

отношение на категорията падеж и по отношение на категорията степенуване; по отношение 

на появата в хинди на агентивен следлог ne; по отношение на появата в българския език на 

задпоставен определителен член; по отношение на словореда – на свободния  словоред в 

двата класически езика в хинди съответства подлог–допълнение–сказуемо, а в българския 

език – подлог–сказуемо–допълнение, като моделът се влияе от комуникативната насоченост 

на изречението и от актуализацията на дадена негова част. 

Разкрити са важни за ЧЕО специфични черти на синтактичните им системи: 

валидност на отношенията координация и субординация и съответните експлициращи ги 

средства ; първостепенно значение на словореда и употребата на служебни думи ; 

постпозиция на главния компонент спрямо подчинения в именната синтагма; разлика в 

позицията на допълнението спрямо сказуемото; експликативна роля на синтактичното 

съгласуване по род, число, падеж (при именните и при предикативните словосъчетания: 

apnâ pâltû totâ – свой домашен папагал // apnе pâltû totе kâ – на своя домашен папагал); 

особености на семантичното управление (глаголно: tum se pyâr kartâ hù – обичам те; 

именно: ságît mé dilcaspî rakhnâ – изпитвам интерес към музиката; специфика на 

прилагането (ðâkþar síh – доктор  Синх, но ‘aœokâ’ hoþel – хотел „Ашока“); структурно-

определяща и семантична роля  на семантичните и на граматикализираните следлози и 

предлози; условия за дефективност на предикативното ядро (по модела на именните 

изречения в санскрит – в паремии: hâthî par caŸŸrhke gadhe par kyâ caŸŸrhnâ? – За яздилия слон 

що [e] яхането на магаре?; при отрицание – в границите на сложни съставни изречения с 

предхождащи ги подчинени; случаи в хинди изречението на семантико-синтактично 

съгласуване (is bât se kauâ dampatî bahut pîrit the. УП – Семейството врани [букв. врана] 

били много измъчени от това нещо.); липса на явление двойно отрицание в хинди;  липса в 
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хинди на енклитични лични местоимения и липса на условия за дублиране на допълнението; 

запазен в хинди с глаголните и с именните си свойства инфинитив, функциониращ като 

субект, обект или обстоятелствено пояснение (âne ke lie kahnâ – букв. говоря за идване); 

изразяване на признака комплексност / непроцесност с аналитични по структура 

модифицирани глаголни форми, и др. 

Анализирани са позициите, които именната синтагма може да заема в 

изречението: подлог, допълнение, определение, сказуемно определение, и различни 

обстоятелствени пояснения. 

Представена е ритмо-интонационна организация на изречението и на именната 

синтагма в него. Актът на езикова комуникация се разглежда като осъществяване на 

неделимото единство на знания за езика и за неговия материален носител – звучащата реч. 

Посочено е значението на знанията за смислоразличителните признаци ( дължина , 

назализираност, степен на издигане на езика, движение на езика по хоризонтала; звучност/

беззвучност, непридихателност/придихателност, начин и място на образуване, и др.) на 

фонемния  инвентар и за спецификата на артикулация, акустични свойства и перцепция на 

звуковете. Застъпва се схващането, че имитаторните аудиоупражнения са ефективни при 

задавани синтактични цялости – комуникативни типове кратки прости изречения, чиито 

синтактични компоненти постепенно се усложняват. Дефинирани са включените в потока 

на речта структурни единици от няколко равнища: фонетична дума, синтагма, фраза, и 

характеризиращите ги суперсегментни единици – ударение, ритъм, мелодика, времетраене, 

интонация, паузация, (осъществяващи и разкриващи комуникативната цел на изказването) и 

материалните им носители, свързани с акустичните свойства на речта (честота на основния 

тон, продължителност, тембър, интензитет). Посочено е действието на някои съвременни 

фонетични закони в хинди и в българския език, като редукция (в  двата езика, но в хинди тя 

не води до обеззвучаване), вокализация (в  българския език, липсва в хинди); обеззвучаване 

(в българския език, отсъства в хинди), сандхиални особености, действие на закона за 

запазване на теглото на сричката, а в българския език – на регресивна асимилация. Прави се 

констатация, че прояви на езиковата интерференция са нарушаването на единството на 

фонетичната дума и паузирането пред/след клитика и обеззвучаването на звучни съгласни в 
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хинди краесловие. Посочва се, че сферата на функциониране на интонацията е фразата, в 

която важността на дадена дума сред останалите се подчертава от  фразовото ударение, и се 

подчертава, че експериментално установена в хинди фразата (= простото изречение, вкл. 

въпросително) с неутрален (субект–обект–предикат) или с актуализиран словоред (обект– 

субект–предикат) е „възходящата тонална структура при двата аргумента и низходяща – 

при предиката“ (Патил и др. 2008: 64). Отбелязва се също синтактична стойност на 

интонацията в хинди, и че интонационният връх обикновено е при предпоследната 

фонетична дума, или при отрицателните частици. Охарактеризирани са съобщителните 

утвърдителни, съобщителните отрицателни; въпросителните и повелителните изречения. 

Разкриват се функциите на паузата. Смислоразличителната функция на представените 

компоненти на интонацията се проявява посредством линейните им относителни изменения 

по оста на времето. 

Анализирани и представени са именните словосъчетания (потенциални 

синтагми) в хинди и в българския език. Дефинирано като номинативно езиково 

средство, словосъчетанието представя смислово и граматическо единство (sukh aur dukh –

радост и мъка; uttar-paœcim bhâg –северозападна част) – градивен елемент на 

изречението . Наличието на изреченска интонационна оформеност се изтъква като 

необходимо и достатъчно условие за структурно - семантично и комуникативно 

преобразуване на словосъчетанието в изречение, а отсъствието й позволява всяко изречение 

да бъде разчленявано на словосъчетания. Изяснява се същността на синтактичния анализ, 

даващ възможност за структурно-семантично моделиране на конструктивно типичните за 

езика словосъчетания и изречения. Анализирани са словосъчетанията според: степента на 

семантична обвързаност и зависимост между компонентите ; според структурно -

граматичния си тип; според характера на изразените синтактични отношения. Изследвани са 

структурно-семантичните типове присъединяване, противопоставяне, изчерпаност, градация 

и др., и маркировката им, а също безсъюзното съчинение, както и смесеният съчинителен 

тип. Обръща се внимание на съюзното маркиране на наличие/отсъствие на изчерпателност 

и на пунктуационното оформяне при свързването на двойки от един асоциативен ред. 

Изтъква се отвореният характер на съчинителните словосъчетания и затвореният характер 
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и йерархизацията в подчинителните. 

Класификацията на непредикативните словосъчетания е основана на характера и 

спецификите на главната им част – изразените в/чрез тях отношения може да бъдат 

атрибутивни, обектни, обстоятелствени, и се разграничават: субстантивни, адективни, 

нумерални и прономинални словосъчетания  (logõ mé se ham – ние сред хората;ádhõ mé 

se apnâ – свой сред слепи; lâkhõ se hamârâ – наш сред стотици; mukhyataÿ tum –  най-вече 

ти). 

Дефинирани и илюстрирани са типовете отношения в подчинителните 

словосъчетания : съгласуване , управление и прилагане . Детайлно е анализирано 

съгласуването в хинди , тъй като то засяга всички изменяеми компоненти на 

определителното именно словосъчетание (потенциална синтагма), вкл. и транспозитора – 

изменяемия генитивен следлог kâ, при строго спазване на словоредната йерархия. В 

линейния порядък на хинди разширеното определително словосъчетание (потенциална 

синтагма) всеки негов компонент се стреми към позиция, предопределена от неутралния 

хинди словоред (ил. 1).

определение, разкриващо отношения спрямо други свързани със ситуацията  лица, същини или 
обстоятелства, изразено посредством съществително име + транспозитор kâ;

↓ 
определение, разкриващо притежателно отношение, изразено с притежателно местоимение; 
↓ 
определение детерминатив, изразено с показателно местоимение;
↓ 
определение за количество, изразено с бройно или редно числително име; 
↓ 
определение за качество, изразено с изменяемо или неизменяемо качествено (или по-рядко 

относително) прилагателно име; 
↓ 
определяемо.

Ил. 1. Йерархия при обективен (неутрален) словоред на именното словосъчетание.
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Схемата е онагледена с постъпателно разширяване на словосъчетанието udâsî-bharî 

bhâvnâ – тягостно чувство (съгласуване в женски род по рода на главния компонент 

bhâvnâ – чувство): pahlî udâsî-bharî bhâvnâ – първо тягостно чувство ® yah pahlî udâsî-

bharî bhâvnâ – това първо тягостно чувство ® merî yah pahlî udâsî-bharî bhâvnâ – това 

мое първо тягостно чувство ® yâdõ kî merî yah pahlî udâsî-bharî bhâvnâ – това мое първо 

тягостно чувство от спомените ® usî zamâne kî yâdõ kî merî yah pahlî udâsî-bharî bhâvnâ 

– това мое първо тягостно чувство от спомените от/за онова време. 

Като главна особеност на хинди се посочва постпозицията на главния компонент 

спрямо подчинения, която създава структурната рамка на словосъчетанията. Законът за 

постпозицията на главния компонент е доминиращ и действието му демонстрират 

словосъчетания с различни типове връзки. Постпозицията на главния компонент е 

задължителна и в българското именно словосъчетание (потенциална синтагма), но то не е 

единствена възможност – в  границите на потенциалното изречение потенциалното 

несъгласувано определение може да е в препозиция (парче хляб, чаша вода), или в 

постпозиция спрямо определяема част, например е (животът утре, човекът отсреща, 

бульон с яйце, жена с вкус. 

 3. Във втора глава (с. 77–187) са изложени формалните, функционално-

семантичните и комуникативните особености на компонентите на именната синтагма в 

хинди и в българския език. 

Във връзка със спорни въпроси при представянето на компонентите на именното 

словосъчетание (потенциална синтагма) се прави обзор на възгледите по темата за частите 

на речта; представена е индийската лингвистична традиция по въпроса, както и 

класификацията на думите като части на речта според съвременното индоевропейско 

езикознание. Отбелязва се все още силното влияние на традиционализма в някои граматики 

на хинди и причините за него. Като особеност на глаголната лексика на хинди се разглежда 

относително високият дял на т.нар. сложно-отименни глаголи, в които семантично 

непълните honâ (съм/имам) и karnâ (правя), както и отчасти на denâ (давам), lenâ (вземам), 

rakhnâ (слагам), mârnâ (удрям), paŸrnâ (падам), lagnâ (прилепвам се), и др. при употребата им 
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със съществителни и прилагателни имена се насищат семантично, внасяйки в предиката 

глаголни граматикокатегориални значения. 

Подчертава се значението на словоизменението в хинди и в българския език. 

Аргументирано е изясняването на природата , особеностите и класифицирането на 

местоименията отделно, а не субординативно спрямо особеностите на имената. 

Като особен случай в хинди са представени с присъщата си изменяемост 

непълнозначните като семантика и с несамостойна функция в рамките на изречението 

следлог kâ и частица sâ, демонстриращи честа употреба – kâ като транспозитор на 

генитивни отношения в  субстантивни синтагми, и sâ като актуализатор / конкретизатор / 

компаратор на качества. 

Представена е класификацията според употребата на думите в изречението . 

Отбелязва се тенденцията в хинди да се употребяват  следлози и следложни съчетания  във 

функция на адвербиализатори в  изрази, синонимични на съществуващи в езика наречия. 

Посочва се лексико-граматичната класификация от десет части на речта. Като особеност на 

именните системи на двата езика се сочи наличието на специфичен подклас съществителни 

и прилагателни имена (предикативи: œauk – удоволствие, хоби; pyâs – жажда, dilcaspî – 

интерес, и др.), обозначаващи състояния, чиито формални признаци са употребата с глагол 

за битийност и косвенопадежно оформяне на субекта в безлични изречения (mujhe duhkh 

hai. – букв. Мъка ми е. = Имам мъка. = Мъчно ми е.). При смяна на спомагателния глагол c 

някой от непреходните глаголи lagnâ – лепвам се, ânâ – идвам  или paŸrnâ – падам посоченото 

състояние в хинди имплицира и начинателност или внезапност (tumhé bhûkh lagî hogî. 

– Сигурно си огладнял.). Подчертава се, че тази семантика се постига в българския глагол 

деривативно с представките до-, раз-, за-, о-, у-.

Незатвореният характер на класовете от думи и високата степен на зависимост от 

синтактичното им обкръжение в потока на речта се изтъкват като най-характерни черти за 

хинди. Те са реален факт  и благодарение на способността на инфинитните глаголни форми 

да заемат синтактични позиции и да изпълняват  синтактични функции, присъщи по принцип 

на имената и на наречията, което дава основание именните свойства на инфинитива, 

определителните и други свойства на причастията, и т.н. да бъдат разглеждани в някои 
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учебници като отделни граматически теми. По съчетаемост, употреба и функции в хинди 

изречението, инфинитните глаголни форми, от една страна, и пълнозначните думи от 

останалите лексико - граматични класове , от друга , демонстрират свойства , които 

потвърждават известната (Аничков: 1997) схема на отношенията помежду им – 

взаимозаменяемост и допълнително разпределение (по хоризонтала) и дават основание тя да 

бъде допълнена и представена по реда на намаляването на самостоятелността им (по 

вертикала) във вида:

          

Ил. 2. Функции на частите на речта и на инфинитните глаголни форми в изречението 
– взаимозаменяемост и допълнително разпределение.

Въз основа на характерния за всеки клас от думи комплекс от семантични и 

граматични значения и особености думите в хинди и в българския език се разглеждат в 

десет лексико-граматични класа. 

Представена е детайлна морфологична и семантична характеристика на имената 

– съществителните, прилагателните, числителните и местоименията, както и функциите им 

в изречението ; словообразувателните средства и начини деривация , композиция , 

редупликация; изяснена е функцията на следлога транспозитор kâ/ke/kî в  именни синтагми, 

посочена е семантичната свързаност и формална зависимост на прилагателните имена, 

изяснени са средствата за: преминаване от един в друг лексико-граматичен клас; 

нюансиране на качества и свойства . Обръща се внимание на номинацията при 

съществителните собствени имена в хинди, където идентификацията им в писмен текст е 

затруднена от липсата на графична маркировка – в деванагари главни букви не се 

използват. Направен е обзор на становища за природата и семантико-граматическата 

отнесеност на числителните имена; посочени са факти от диахронията, които може да се 

използват  при ЧЕО с мнемоническа цел (като застъпници, принципи на словообразуване, и 
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др.). Местоименията са разгледани според присъщите им категоризиращи и релативиращи 

признаци и е подчертана невъзможността едновременно да бъдат употребени 

кореферентните име и местоимение в една и съща позиция. Обзорно са представени 

становищата за природата на местоименията, за семантичните им особености и употреба. 

Обърнато е внимание на общия в двата езика развой на показателните местоимения в посока 

към обозначаване на неучастници в акта на езиковата комуникация; посочено е запазеното в 

двата езика противопоставяне по степен на отдалеченост с маркиран първи член, т.е. 

опозицията е задължителна близост (yah, ye) // незадължителна отдалеченост (vah, 

ve); привлечени са доказателства за граматикализацията в хинди на третоличните 

местоимения, омонимични на показателните. Съобразно формалните и семантичните им 

особености, и синтактичните им функции са представени осемте разреда местоимения  в 

хинди – въпросителните , показателните , относителните , личните , притежателните , 

възвратното и възвратно -притежателното , обобщителните и неопределителните 

местоимения, както и неприсъщият на хинди, но развит в  българския език разред 

отрицателни местоимения, като за хинди се констатира морфологична хомогенност и 

изоморфизъм само в първите три разреда, а за българския език – освен в първите три – и 

последните три. Представени са морфонемите маркери на местоименните изоморфни 

редове. Представено е с граматическата си изразеност присъщото на двата езика явление 

хонорификация  като средство адресантът да избере подходящ начин за изразяване на 

уважение в зависимост от социалните отношения между себе си и адресата, или между себе 

си и неучастник в комуникативния акт – непряко изразяване на уважение в хинди (sar, 

dârogâ jî nahì haí. ve ðâk bágle mé soye haí. – Сър! ...Господин инспекторът го няма. Той 

[букв. те] спи [букв. спят] в  служебната си квартира.). Посочва се спецификата на някои 

от употребите на личните местоимения в хинди, различаващи се от тези в българския език, 

като хонорификативните, комуникативно ограничената (на местоимението tû в хинди), и др. 

Отделно са анализирани и представени общите и частните значения , 

комуникативната натовареност и функционално-семантичната отнесеност на присъщите на 

имената категории род, число, склонение, неопределеност/определеност, степенуване. 

Съпоставена е категориалната им изразеност и в  16 таблици са изведени граматичните 

16



маркери, проявяващи се в именната синтагма, като в табл. 1 са посочени отличителните 

семантични признаци по род. Изяснена е същността на категорията род – лексико-

граматична за съществителните и граматична за останалите имена. Обръща се внимание: на 

нехомогенността на родовите маркери; на тяхната полифункционалност; на омонимията на 

показатели; на съгласуването по род. Като най-значим при ЧЕО по хинди и по български 

език се сочи хинди маркерът на маскулинарната -а-парадигма, на който противостои 

маркерът на -î-парадигма на женски род. Изтъква се възможността и в двата езика за 

обозначаване на естествения пол на одушевен денотат на съществително име с лексикални 

показатели. Категорията род за прилагателното, за числителното редно и за някои 

местоимения име е граматическа, словоизменителна. 

Граматическата категория число е изяснена от  гледна точка на логическата 

семантика като езиков израз на понятието множество – „значението на единствено и на 

множествено число в общ вид може да бъде определено като значение на множество с брой 

на елементите, равен на единица, в първия случай, и като значение на множество с брой на 

членовете, равен на "1+n, при n≠0" – във втория“ (Потапова 1983). Посочват се частните 

значения на граматическата категория число и са обобщени формалните им показатели в 

двата езика. Обръща се внимание на морфологичната значимост на назализираността в 

хинди – тя е неотделим различителен елемент от маркировката за женски род множествено 

число пряк падеж, а в косвен падеж множествено число характеризира и двата рода

Отбелязва се, че с малко изключения в българския език съществителните имена 

задължително получават плурална маркировка. 

В термините на функционално-семантичната граматика граматичната категория 

число с двете си грамеми, характерни за всички изменяеми части на речта, и в двата езика 

съставя ядрото на функционално-семантичното поле на квантитивността и е манифестация 

на признака броимост/измеримост. В периферията на функционално-семантичното поле 

на категорията квантитативност са количествените бройни имена, съществителните имена, 

назоваващи мерни единици, и др.  

Отбелязва се наличието на т.нар. бройна форма на съществителните имена от мъжки 

род в българския език, както и местоименният хинди маркер -n-, който в косвен падеж 
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сигнализира множественост при личните, въпросителните, притежателните, показателните, 

относителните, неопределителното местоимение koî, както и при местоимения (yah/vah: is–

in/us–un; inhõ/unhõ; kyâ/kaun: kis–kin; kinhõ; jo: jis–jin; jinhõ; iskâ–inkâ/uskâ–unkâ). 

Посочени са ключовите думи, характеризиращи логико-семантичната категория 

количество на комуникативно равнище, където изборът на ключова дума (периферен 

лексикален показател) е вече и избор на ключова синтагма, която засяга речевите актове 

както на първия, така и на втория комуникант в акта на езиково общуване (при: искане, 

казване, питане, отговор, обръщение, изразяване на почитание, и др.). 

След обзорно представяне на граматичната категория падеж в хинди се прави извод 

за задължителния характер на косвенопадежното оформяне  на имената при употреба 

да следлог срещу отсъствие на такова оформяне  при пряк падеж, посочват се  

особеностите на изразяването й и се обобщават нейните синтактично обусловени маркери. 

Отбелязва се, че личните местоимения в хинди устойчиво пазят унаследени синтетични 

форми за общокосвен и винително-дателен (обектен) падежи, а също късно развилата се от 

първични показателни местоимения специфична форма за агентивен падеж множествено 

число (inhõne, unhõne – те). 

В термините на функционално-семантичната граматика категорията казуалност, 

основаваща се на отношенията между явленията, означени с имена, за хинди е ядрена 

категория , а за българския език е безядрена категория . Основното семантично 

противопоставяне в категорията е опозицията пряк падеж–косвен падеж и в хинди то е ядро 

на категорията. Към ядрото се отнесат  българските личноместоименни падежни форми, а 

всички останали средства се отнасят към периферията . Отбелязва се , че 

полифункционалността на морфемните маркери за род , число и падеж налага 

постъпателното им разкриване в специфични за всяка отделна категория контексти, 

изградени на принципа на контраста. 

В хинди в границите на именната синтагма, изречението и текста се експлицира 

противопоставянето неопределеност /определеност , чието семантично съдържание е 

„идентификацията чрез индивидуализация и квалификация“ (Георгиев 1991: 261) Подробно 

са анализирани начините и средствата за изразяване на неопределеност в хинди и в 
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българския език и въз основа на общите и частните прояви на неопределеността е направен 

валидният за двата езика извод, че употребите на модифицираното числително име ek – 

един влизат в състава на следните опозиции:

1) единичност/множественост (по количество),

    разделна множественост/множественост (по количество);

2. неопределеност [ek = ∅ маркер]/определеност (по определеност),

    частична определеност [ek = koī]/определеност (по определеност);

3) определеност [ek = детерминант]/определеност (снета опозиция).

 Следователно включването от някои езиковеди на ek в състава на неопределителните 

местоимения отчита само една от функционалните употреби на това първично числително 

бройно име и е едностранчиво.

 Анализът на останалите употреби позволява заключението, че в рамките на хинди 

изречението в  зависимост от условията на контекста отсъствието на определителна 

синтагматична маркировка сигнализира поне две опозиции: 

1) неопределеност/определеност  (въвеждаща текстова определеност);

2) определеност /определеност   (предварително въведена текстова определеност,

   тотална определеност,

   обобщаваща (генерична) определеност). 

 Представени  са показателите на определеността в българския език и се подчертава, 

че в границите на именната синтагма определителната морфема се употребява само веднъж 

– след първия член на синтагмата. Изборът на членна морфема зависи от числото и 

формалните характеристики на съществителното , имплицирани в окончанието му . 

Посочени са  общите и частните значения на определеността в българския език, с  които 

участникът в езиковия комуникативен акт квалифицира предметите или явленията като 

непознати/познати за останалите участници в същия акт  на комуникация и се отбелязва 

констатацията, че определеността изразява „двустранна (за адресанта и адресата на 

съобщението ) идентифицираност на обекта на изказването в неговата цялостност 

(тоталност) за дадена ситуация“ (Станков 1987). 

Посочени са специфичните параметри на изразяването на определеността в хинди. 

Анализирани са контекстуалните условия, при които протича индивидуализацията: чрез 

19



включване на местоименията yah/vah – този/онзи, тази/онази, това/онова и ye/ve – тези/

онези в състава на детерминативни именни синтагми посредством употреба на обобщителни 

местоимения: sârâ gàv ádhakâr mé lay ho gayâ thâ. – Цялото село бе потънало в мрак., и др. 

Анализирани и представени са синтактичните (в хинди) и морфологичните (в хинди и 

български език) средства за степенуване – езикова реализация на съпоставката и 

сравнението, разбирани като мисловни актове с познавателно значение, чрез които се 

разкриват връзки и взаимоотношения  между лица/предмети и/или между техни качества, и 

се прецизират качествените и количествените им характеристики. В резултат между тях се 

установяват съотношения като съответствия/несъответствия, прилики/отлики, тъждества/

разлики, равенства/неравенства. Изложени са начините за имплицитно и експлицитно 

изразяване на степен, семантичните и синтактичните особености на реализацията на 

сравнителната и на превъзходната степен чрез аналитични конструкции (синтагматично) и 

морфематично чрез заимстваните съответно от санскрит и от персийския език морфемни 

показатели  с ограничена дистрибуция -tam и -tarîn. Прави се аналог с развитието на 

категорията в българския език, където от  съвременно гледище тя е морфематична. Във 

функционално-семантичното поле на компаративността хинди средствата за изразяването й 

може да се охарактеризират като предимно периферни, а средствата, които я изразяват в 

българския език – като ядрени.

В границите на именната синтагма се разкриват категориални значения , от 

разпознаването и осмислянето на които зависи по-нататъшното им включване в мисловно-

познавателните структури. Поради това в процеса на ранното (началното) чуждоезиково 

обучение по хинди и по български език на експликативната сила и възможности на 

именната синтагма се поставя особено силен акцент. Той се изразява в избора на стратегии 

за представянето на езикови единици, за предотвратяването на интерференция и за 

елиминирането на произтичащите от нея последици. Своевременната обратна връзка, 

осигурена чрез включване в диалог, потвърждава или не ефективността на приложената 

стратегия. Поредицата от  конкретни стъпки, които осигуряват положителните ефекти от 

нея, по подразбиране се предхожда от предвиждане на онези „слаби звена“, в  които би се 

проявила езикова интерференция. 
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 В трета глава (187–232) са изложени лингводидактичните аспекти на именната 

синтагма и на нейните компоненти при чуждоезиковото обучение по хинди (за българи) и по 

български език (за говорещи хинди индийци). Анализирани са различни прояви на езикова 

интерференция, установени при обучението по хинди за българи и по български език за 

хинди говорещи индийци в начална фаза. Очертани са целите и акцентите на обучението в 

ниво А1 (впоследствие и на обучението в ниво А2 и В1): придобиване на слухово-

артикулационни умения, усвояване на постъпателно нарастващ лексикален минимум с 

начални познания по граматика, усвояване на нова графична система. Постигането на тези 

три цели предполага ефективно опериране с интегрален модел, който постъпателно 

разкрива плана на съдържанието. Моделът е изграден върху реализиращо се в плана на 

езиковата комуникация взаимодействие „на три двупосочни процеса: 1)  обозначаване: 

влагане (имплициране) / извличане (инфериране) на смисъл; 2)  означаване: кодиране / 

декодиране на смисъл; 3)  осмисляне: експлициране (манифестиране) / интерпретиране на 

смисъла“ (Вучева 2006: 63). Моделът включва взаимно допълващи се вербално, 

паравербално и невербално онагледяване, стъпки за запаметяване, и задачи, стимули и 

средства за обратна връзка. Овладяването на значения и структури се предхожда от 

овладяване на коректното им произнасяне. Непосредствено следваща ги стъпка е писането, 

а след него – различни по вид дейности – говорене, четене, писане под диктовка, езикови 

игри. 

Отчитат се конкретните езикови прояви на отрицателен трансфер: изнасянето на 

хинди сказуемото пред допълнението и/или несъобразяването с пола на комуниканта/

комуникантите; при усвояване на сложното съставно хинди изречение – замяната kaun – 

кой вм. jo – който, kaisâ – какъв  вм. jaisâ – какъвто, kitnâ – колко вм. jitnâ – колкото, kab – 

кога вм. jab – когато, kahà – къде вм. jahà – където, дължаща се на подвеждащото 

несъвпадане по място в думата и по звучене на маркерите – на словообразуващите 

местоименни и наречни морфеми. Отбелязва се, че не всички грешки се дължат на 

различия. Грешките периодично се анализират и пораждащите ги причини се изясняват. 

Съобразно тях се избират стратегии и стъпки за преодоляването им в даден отрязък от 

време.
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 Анализирани са проявите  на езикова интерференция в процеса на изграждане  

на слухово-артикулационни умения. Съпоставката на фонологичните системи и на 

ритмо-интонационните особености на българския език и хинди дава възможност да се 

прогнозират основните произносителни затруднения  и прогнозите се потвърждават от 

данните на статистиката: в границите на фонетичната дума, компонент на хинди именна 

синтагма , в  началните 6 0 часа близо една четвърт от  обучаваните пренебрегват 

смислоразличителните диференциални признаци дължина и назализираност на гласни; 

проблем при артикулация създава неприсъщият на българския език ретрофлексен ред 

съгласни фонеми – при артикулация българите, изучаващи хинди, често (от 22 % до 43% 

при различните ретрофлексни съгласни) ги произнасят като съответните алвеоларни 

дорсални съгласни; произносително трудни за българи са придихателните съгласни фонеми; 

по силата на навика от родноезиковото обеззвучаване обучаваните често обеззвучават 

звучните съгласни в краесловието на хинди фонетични думи – на практика реализират не 

редукция , а елизия ; полумузикалното ударение в  хинди пази количествените 

характеристики на хинди сричката, но практическото усвояване на леснозапомнящия се 

закон за количеството на сричката отнема почти четири семестъра; през първите 80–

120 часа при говорене повече от 35 % от обучаваните правят пауза пред следлози, и това 

резултира в смисловата идентификация, и др.   

За владеещите хинди индийци българската фонологична система не е трудна за 

усвояване – непознати за тях са само фонемите [ц] и [ж], и потенциалните фонеми [ц’], 

[дз], [дз’], но в потока на речта системно се наблюдават грешки само при [ж] – тя най-

често бива уподобявана като [ш], [дж] или [з]; естественият  стремеж към избягване на 

консонантни струпвания, характерен за хинди, където той предизвиква протеза на гласна 

[i], е причина в речевата продукция на индийци да се появява протеза в български думи: 

[Испартак], [Иструма], [истрах], и т.н. 

Анализирани и представени са проявите на езикова интерференция на 

граматическо равнище, като се предлагат стъпки за предотвратяване на нежеланите 

ефекти от нея. Като най-съществена от тях се сочи оперирането с маскулинарния 

морфемен показател -ā, фонологично съотносим с българския маркер [-а], който обаче е 
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слабо застъпен в парадигмата на българските мъжкородови съществителни имена. Изказва 

се предположение, че всеки пренос на родноезикови навици, засягащи формалния маркер â/-

а, в процеса на езикова комуникация  създава предпоставки за анулиране на родовата 

идентификация . Резултатите от анализа на фиширани извадки от писмени работи 

потвърждават това предположение. Усвояването в начална фаза на обучение на кратки 

комуникативни модели с подходящо синтагматично обкръжение се сочи като средство за 

облекчаване на идентификацията и речепораждането и за автоматизиране на навици за 

опериране с моделите синтагми и включването им в  частично контролирани езикови 

ситуации. Посочват се типовете упражнения за първите три нива на лингвистична 

компетентност: фонетична корекция на минимални модели атрибутивни и предикативни 

синтагми ; трансформации по зададен модел , имплицитно съдържащ граматико -

дидактичната задача; експлицитно зададено условие за трансформация на минимален текст 

без модел (във второ–трето ниво); текст от посочените стилове за превод (в трите нива); 

close text, и др.

Отбелязва се, че унифицираното окончание за косвен падеж множествено число в 

хинди се усвоява най-бързо. Нехомогенни са маркерите за единствено и за множествено 

число пряк падеж в двата езика – на морфонологично равнище те са различни, не съвпадат в 

нито един от  изброените случаи и омонимията им създава предпоставки за грешки. 

Предсказуемостта на трансфер, дължащ се на аналогия с маркер на друга грамема, налага 

продължителна работа с въпроси-стимули, изискващи трансформации на модел и по двете 

оси при пълноценно ползване на всяка въвеждана лексема.

Най-типични за индийци грешки са свързаните с употребите на маркер за бройна 

форма и съгласуването. 

В четвърта глава (с. 200–233) е представено съвременното академично преподаване 

на хинди (на българи) като система. Изтъква се регистрираният като устойчива тенденция 

засилен интерес към Индия.

Посочва се ефективността и жизнеността на комплексния подход към разкриването 

на езиковите факти и явления. Представят се принципите, целите, подходите и нивата на 

обучението по практически хинди съобразно учебната документация на СУ „Св. Климент 
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Охридски“ – за дисциплината – начинаещи (А1), ниво напреднали (30 седмици; 

полуинтензивно обучение; А2–В1). В ниво начинаещи и първо ниво напреднали се полагат 

съответно основите на усвояването на начални и основни езикови макрокомпетентности 

(слушане, говорене, четене, писане), необходими за по-нататъшното ползване на изучавания 

език и като средство на обучението. Представени са основите на Уводния курс по 

практически хинди, въвеждащ в основния за специалност индология език чрез интензивно 

обучение. Като цели на този курс се дефинират: в рамките на 120 учебни часа добиване на 

начални слухово-артикулационни знания и умения и формиране на навици за писане и 

четене. Приложеният комплексен подход е съобразен с езиковия опит на българските 

студенти. Уроците са разработени върху честотни модели от книжовния език цел. Те 

въвеждат задължителен лексикален минимум от 950 единици (при въведени общо около 

1300), реализирани в интонационно обособени синтактични цялости, които отговарят на 

граматическия минимум, съдържащ основни категориални характеристики на частите на 

речта – род, число, падеж, степенуване; наклонение (без условно наклонение), пет от 

деветте времена (сегашно, бъдеще, минало свършено, минало несвършено, минало 

неопределено), залог, изразяване на модалности. Включена е лексика от активния речников 

запас по темите: paricây – Запознаване, merâ ghar – Моят дом, samay [kitne baje haí?] – 

Време [Колко е часът?], kailéðar – Календарът, åtué aur mausam – Сезони и климат, 

parivâr – Семейство, manušya kâ œarîr – Човешкото тяло, и пр. Относителното тегло на 

имената в лексикалния минимум е над 80% – в  началната фаза на обучение по езика 

именната синтагма и граматикокатегориалните манифестации в нея са 

приоритет. Изясняват се стъпките на постепенно изграждане на навици за слушане и 

говорене , четене и писане ; принципът на въвеждане на основни интонационни 

комуникативни модели, принципът на въвеждане на графичната система деванагари – 

графична прилика, както и принципът обучаваният да се насърчава да бъде активна 

страна в  двустранен процес. Посочени са използваните процедури представяне  ® 

въпрос стимул ® отговор и съпътстващата визуализация (картина, жест, мимика, 

телодвижение), подпомагаща включването в  ментални образи и изграждането на нови 

такива. Подчертава се, че именните категориални характеристики се разкриват във и 
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посредством именната синтагма с отчитане на глаголно -именната съвместимост , 

двустранната им притегателност и/или взаимната им обусловеност. Те се въвеждат, 

упражняват или преговарят : с активно използване на въпросителни местоимения , 

местоименни наречия и частици (yah kaun (-sa) âdmî hai? – Това/Този/той кой мъж (човек) 

е? и т.н.; с използване на локативни следлози чрез постепенно усложняване отдясно наляво 

(вж. ил. 1) с определения (hindî kaunse deœ mé bolî jâtî hai? – В коя страна се говори 

хинди?), и т.н. (Първи урок), ; с използване на генитивен изменяем следлог: is âdmî kâ nâm – 

името на този мъж=този мъж се казва; us vidyârthî ka nâm – името на онзи 

студент=онзи студент се казва (Първи урок); с използване на акузативен следлог и 

сказуемо със семантично ядро преходен глагол: us vidyârthî ko – на онзи студент; us 

vidyârthî se [pûchnâ] – [питам] онзи студент; us vidyârthî kâ uttar [denâ] – [букв. давам 

отговор] на онзи студент, и т.н. (Трети урок); с постъпателност  и съблюдаване на 

приоритетите на лексикалния (зададен с темата на урока) и граматическия (посочен в 

таблиците) минимум на конкретния  урок при въвеждането на именните категории, 

подкласовете местоимения, (лични®притежателни; възвратно, и т.н. ) , глаголите и 

глаголните категории в честотни комуникатеми (напр. при запознаване и при употреба на 

названия на националности, държави и езици (Първи и втори урок) – деятелен залог, 

сегашно време на глагола honâ – съм, бивам, имам; сегашно продължително/актуално време 

на глагола bolnâ – говоря; сегашно време страдателен залог на глагола bolnâ – говоря; 

формули от речевия етикет с употреба на безлично-предикативни имена, като: âpkâ paricây 

pâkar mujhe baŸrî khuœî huî. – Много се радвам, че се запознах с Вас. [букв. Запознаването с 

Вас ми бе/достави огромна радост.], и т.н. Представен е създаденият за оптималното 

протичане на образователния процес учебник по хинди за начинаещи „āie hindī sīkhé“, 

експериментиран в периода 1992–1995 и успешно прилаган и досега. Разкрито е 

тематичното и граматичното му съдържание, както и естеството на упражненията. 

Изложено е съдържанието и характера на текстовете и упражненията по език при 

обучението по хинди в ниво А2, където също се подхожда комплексно, работи се по 

създаден за нуждите на обучението учебник по хинди за напреднали „ucc hindî œikšaò bhâg 

1“ (1999), който съдържа петнадесет урочни единици с лексикален минимум от около 2300 
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единици. Включена е лексика, разширяваща възможностите за езиково общуване по вече 

въведени в първо ниво теми, както и нова в тематично отношение лексика. Представен е 

тематичният обхват и граматическото съдържание на учебника и се изясняват основните 

фази на урока и техните методически особености: представяне, фонетична корекция, 

семантизация, граматическо обобщение, трансформация, ситуативни упражнения, 

алтернативни упражнения. Подчертава се, че проверката на диктовката е поверена отчасти 

на учещия  и с това се цели той и сам да контролира качеството на работата си. 

Преподавателят следи резултатите от проверката, анализира допуснатите грешки и 

преценява стъпките, които следва да се предприемат за отстраняването им. Отбелязва се, че 

на този етап от обучението/изучаването на езика цел именната синтагма е един от 

приоритетите, но времето, което й се отделя – най-вече за автоматизиране на навици за 

йерархизация на определения, постепенно намалява, като в последните 30 учебни часа е 

сведено до 10 % от общото време. 

Изясняват се особеностите на структурно-организационната лингводидактична 

единица pâþh – урок по съдържание – относително постоянен комплекс от елементи, в  който 

повтарящ се е само типът стъпка, а всяка стъпка в конкретиката на отделния урок се 

характеризира със собствено съдържание и то се определя  от обучителната цел, от 

прилаганите за постигането й методи, стратегии и техники, от времето, необходимо за 

постигането на тази цел, от ползването (или не) на помощни аудио и/или визуализиращи 

средства, от включването на невербални средства, и др., както и от самия обучаван. Посочва 

се необходимостта от добро познаване и съобразяване с екстралингвистичните фактори, 

влияещи върху целевата група, и от планиране и лингводидактично моделиране на 

компонентите на всеки отделен урок, включваща: целеполагане (тема и обем на новата 

лексика, и граматически минимум, с който тази лексика е реализуема в  естествен контекст). 

Подчертава се нуждата от внимателна фонетична корекция – данните от диктовки 

недвусмислено показват, че неотстранени произносителни грешки винаги мултиплицират 

както фонологични, така и граматически грешки и при четене, и при писане. 

Като важна стратегия в  комплексния подход се оценява разработването или 

отиграването на ситуации – краен етап от всеки урок (в  нива А1, А2, В1), при който 
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обучаваният демонстрира доколко е усвоил учебния материал. Грешките са част от този 

процес и показват  слабостите, по отстраняването на които и обучаващ и обучаван трябва 

още да работят, но акцент при този тип упражнения е комуникация със средствата на 

изучавания език, т.е. всеки обучаван има свобода да избере свой начин на изразяване. В това 

усилие той бива насърчаван да говори на хинди без притеснение. Целта на тези упражнения 

е непринуденост и разбираемост. При ситуационно упражнение елементи от него се 

коригират само там, където те са непреодолимо препятствие за езиковата комуникация. Ако 

се налага фонетична или друга корекция, тя се прави добронамерено, деликатно и не в 

авторитарен стил, за да не се влияе негативно върху мотивацията на обучавания. 

Обобщава се, че конкретните цели на даден урок диктуват вида и съдържанието на 

алгоритъма, при реализацията на който те се достигат. Степента на постигането на тези 

цели се регистрира с проверка. (устна или писмена) – слушане с разбиране, събеседване с 

насочващи въпроси, включване в езикова игра, ситуационно упражнение, диктовка, 

граматически тест, лексикален тест, close test, превод, или комбинация от последните 

четири. Основна цел на проверката е установяването на степента на овладяване на 

определени езикови и комуникативни умения. Подчертава се, че проверката не изисква 

наизустяване на правила за езика, а ползване на езика, и се основава на вече познати за 

обучавания езикови единици. Приложен е тест (с. 212–213), установяващ степен на 

постигнати /усвоени умения от ниво А2 , и включващ слухово идентификационни , 

лексикално-речникови и граматически задачи, както и задачи за прав и за обратен превод, 

които се решават в рамките на четири учебни часа, и е посочен начинът на оценяване.

В последната подглава се посочват принципите на подбор на лексикалните и 

граматичните единици и определянето на обема на граматическия минимум съобразно целта 

на началното езиково обучение – установяване на навици за възприемане, разбиране и 

репродуциране на устна и писмена реч (слушане, говорене, четене и писане) в рамките на 

теми от ежедневието. Естествен източник за усвояването на именните категории е 

тематизирано подбраният  корпус от микротекстове , съдържащи ясно маркирани 

граматически и лексикални компоненти. и фрази-стимули). Превесът на диалогичната 

форма на езиковото общуване в  учебния час в първите 120 часа предопределя обема на 
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активната граматика, използвана между комуникантите съобразно комуникативното им 

намерение – съобщение, въпрос, молба, пожелание, искане на позволение, заповед. Отчита 

се, че в учебния процес подбудителните изречения имат не само организираща и 

мобилизираща роля, а може да се използват  за целите на урока (apnî kâpiyõ ko kholiye! – 

Отворете, моля тетрадките си!; safed takhte par likhiye! – Напишете на бялата дъска, 

моля!, и т.н. Обръща се внимание на подвид подбудително изречение в хинди, представящо 

комуникативния акт искане на позволение – с маркировка косвенопадежно оформен 

инфинитив в непосредствена препозиция спрямо сказуемо с ядро глагол, спрегнат в 

повелително наклонение или в наклонението за възможност: ghar jâne dîjiye!  ГШ – 

Позволете да си вървим в  къщи.; sunne do! К – Позволете да чуем!; ...ab hamé jâne kî 

ijâzat dî jâe… К – ...сега ако може да ни позволите да си тръгнем...; devdâsî rûnâ ne calne kî 

ijâzat màgî. К – Тогава Руна помоли за разрешение да си тръгне. Доколкото компонентът, 

предхождащ сказуемото, е изразен с нелична форма на глагол (инфинитив) за обозначаване 

на целта или насочеността на молбата, той може да се разширява със свои вътрешни 

допълнения, изразени с имена: use dûsre baccõ se fuþbâl khelne dîjiye! – Позволете му, моля, 

(съгласете се, моля,) да играе футбол с другите деца! Повелителната/пожелателната 

форма в тези изрази не е инструкция за извършване или неизвършване на действие от 

страна на другия комуникант, а е вежлива молба за неговото съгласие. В речевия етикет  на 

хинди тя е ясен знак на уважение и е желателно обучаваният още в началния етап на 

усвояване на езика да добие навици за употребата й.

Въпросителното изречение се разглежда като лингводидактическа стратегия. 

Последователността от  елементарни вербални и невербални действия инструкции , 

изпълнението на които води до постигането на определен лингводидактичен резултат, 

включва в началното чуждоезиково обучение представяне ® въпрос стимул ® отговор (® 

въпрос ® отговор). Ключово място се отрежда на въпросите стимули – коректен въпрос 

насърчава коректен отговор и активно участие в обучителния процес, и формулирането на 

правилен въпрос е първата стъпка към генерирането на правилен отговор, а постигнатият 

резултат предопределя правилното възприемане и интерпретиране на микротекста и текста 

като цяло. 
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Изказва се мнение, че в учебния процес по език особено място заемат стратегиите 

за анимация, и в минутите, посветени на такива езикови дейности се използва 

експликативната сила на кратките по форма, стегнати, запомнящи се с ярката си 

образност паремии. На комуникативно равнище те демонстрират деликатно равновесие 

между смисъл и културна значимост и строежът им се отличава с композиционно-

стилистични форми , мнемонически улесняващи реципиента – рима , изброяване , 

противопоставяне, синтактичен паралелизъм, устойчиви сравнения, алегория, и др. Ценни 

за ранното езиково обучение са онези от  тях, които се вписват тематично в урочния 

лексикален и/или граматически минимум. Те може да са подходящи за илюстриране на 

граматически маркери и контрасти, за запомняне на съгласуване по род и число, за 

оформяне в падеж на компоненти на именни синтагми, и др.: kâþh kâ ghoŸrâ nahì caltâ. – 

Дървен кон [Патерицата] сам  не върви.; kâþh kî hàŸrî bâr-bâr nahì caltî. – букв. Дървено 

гърне втори път не готви. т.е. На една лъжа два пъти не се хващат., и др. През първите 

три нива на овладяване на езика те навлизат в речника на обучавания с текстовете за 

домашно четене (жанр приказка). 

В дисертационния  труд (с. 226–231) е представена естествена прогресия при 

въвеждане  на синтактичното отношение  съгласуване в именната синтагма по род и 

падеж, мъжки род, даваща представа за приложеното в нея интегрално лингводидактическо 

моделиране.

В заключението (стр. 233–234) са направени констатации за: отчасти общата посока 

на развоя на именните и синтактичните системи в хинди и в българския език; за именната 

синтагма в хинди и в българския език като носител и експликатор на характеристиките на 

съставящите я компоненти род, число, падеж, неопределеност/определеност и степенуване; 

за податливостта на родовите маркери на родноезиков трансфер; за идентификационните 

последици от некоректно произнасяне на назализирани гласни – значими на морфологично 

равнище; за податливостта на родноезикова интерференция на словоредния модел на хинди 

именната синтагма и за йерархията на компонентите му; за лексикалните и контекстуалните 

маркери на семантичната категория неопределеност/определеност в хинди. Заключава се, че 

осъществяването на адекватно и ефективно обучение по един от двата езика в първите две 
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нива на обучение е възможно при приоритетно усвояването на именната синтагма и на 

придобиването на словоредни навици, засягащи импликативния й потенциал, които 

осигуряват ранното и постъпателно преустройство на мисловно-понятийните структури на 

учещия  при непрекъснато вербално взаимодействие с него. Защитава се възгледът, че 

учещият не бива да бъде затварян в модели – той трябва да добие навици активно да 

включва, използва и модифицира тези модели при комуникация. Препоръчва се прилагането 

на гъвкав интегративен комплексен подход. 
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ПРИНОСНИ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

По своите цел, задачи, обхват  и методи това изследване на именните синтагми в 

хинди и в българския език е първо в областта на хинди-българските съпоставителни 

изследвания. 

Като приносни в дисертационния труд се открояват:

• представените резултати от съпоставителния анализ на готови езикови реализации 

за установяване на формално-структурните особености на именните граматични категории 

и извеждането на формалните им маркировки;

• съпоставителното представяне на именните категориални маркери в именната 

синтагма и функциите и употребите й в структурата на двата езика, позволяващо хипотези 

за родноезиков трансфер; 

• анализите и резултатите от тях при представянето на средствата за изразяване на 

неопределеност/определеност в хинди;

• лингвистичната аргументация на подходите , стратегиите и техниките при 

представянето на именната система в  процеса на обучение по хинди и препоръките за 

преодоляването на прогнозираната езикова интерференция, взети предвид в подхода, 

заложен в учебника по хинди за начинаещи „âîe hindî sîkhé“ (Тодорова-Маринова 1995) и в 

първата част на учебника по хинди за напреднали „ucc hindî œikšaò bhâg 1“ (Тодорова-

Маринова и др. 1999) подход към въвеждането и усвояването на имената и на 

характеризиращите ги граматични категории в хода на учебния процес;

• предложените стратегии, техники и упражнения, осигуряващи трайното усвояване 

на именната синтагма в хинди от българи;

• съдържащите приложен потенциал лингвистични аргументи за преподаването на 

българската именна синтагма на говорещи хинди индийци;

• акцентът върху провокирането и насърчаването на вербалната активност на 

обучавания/учещия хинди.  

31



ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА

1. [âie hindî sîkhé]   = Учебник по хинди за 

начинаещи : An Intensive Course in Hindi for Beginners (с учебен хинди-българско-

английски речник), 280 c. – София, Анубис, 1995. 

 Рец.: Ганчева-Карагогова, Ваня и Надежда Розова. // Съпоставително езикознание, XXI, 1996, № 3, 94–96.
  Рец.:  SVEKOS [Kostić, Svetislav]. Todorova-Marinova, Valentina St.: Ăie Hindi sikhe. Učebnik po chindi za 

načinaešti. – Sоfija : Anubis, 1995. – 279 s. // ArOr [Archiv orientální], Vol. 65, 1997, č. 2, s. 226 (angl.).

2. Фонологичните системи на съвременния хинди и съвременния български език. – В:  

Съпоставително езикознание, ХХI, 1996, № 2, с. 13–24.

3. Към въпроса за категорията число на съществителните имена в хинди и в българския 

език. – В: Индия в  българската наука : Доклади и съобщения от научната конференция, 

посветена на 50-годишнината от Независимостта на Индия, 6–7 март 1997 г. София, 

Албатрос, 1997, с. 173–181.

4. Урочните текстове; всички упражнения след уроците; Предговор [: Учебно-методически 

бележки на български и на англ. ез.]; Увод; Части на речта; Строеж на думата; 

Съществителни имена; Прилагателни имена; Числителни имена; Местоимения. –  В: 

[ u c c h i n d î œ i k š a ò – b h â g e k ] 

 = 

Учебник по хинди за напреднали, Част 1 – Advanced Hindi Course, Part one. София, 

Индологическа фондация „Изток–Запад“, 1999, c. 11–319. 

5. Към въпроса за категорията род на съществителните имена в хинди и в българския  език. 

– В: Храм от светлина [: Юбилеен сборник]. София, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 

2000, с. 194–207. 

6. Bulgarian Language on the Threshold of XXIth Century – Processes, Tendencies, Problems. – 

In: A Decade of Change : Reflections in Slavonic and Hungarian Languages, Literatures and 

Cultures, 13–14 March 2002, University of Delhi, South Campus. Delhi, 2002, р. 121–129.

8. Особености на синтактичните системи на българския език и на хинди. – В: Годишник на 

32



Департамент Средиземноморски и източни изследвания, т. 1 (2003), Нов Български 

Университет. София, 2003, с. 146–149.

9. Определеност на съществителните имена и средства за изразяването й в българския език 

и в хинди. – В: Годишник на Департамент Средиземноморски и източни изследвания, 

том 2 (2004), Нов Български Университет. София, 2005, с. 286–292.

10. За някои структурно-семантични особености на пословиците в  хинди и в българския 

език. – В: Политики на различието, езици на близостта : Сборник с материали от 

конференция  на Факултета по славянски филологии, 1–2 юни 2004. София, 2006, с. 

528–540.

11. Към въпроса за словосъчетанието в хинди. – В: Българско изтокознание [: Юбилеен 

сборник „20 години ЦИЕК“], София, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2006, с. 88–104.

12. Предговор; Увод; Синтаксисът  като наука. Словосъчетание; Изречение: Дефиниция на 

изречението; Признаци на изречението; Части на простото изречение; Главни части на 

изречението : Подлог ; Второстепенни части на изречението ; Видове изречения ; 

Характеристика на свързващите средства; Прояви на тенденцията към аналитизъм в 

синтаксиса на хинди; От словообразуване към словосъчетание и изречение – тенденции 

в хинди словообразуването и фразеологията, Приложение; Заключение; Извори; 

Библиография. – В: Хинди синтаксис = Hindi Syntax. София, Авангард Прима, 2009, с. 

8–25, 44–70, 83–147, 161–176, 183–207, 214–263.

13. Хинди в  началото на ХХІ век – процеси и тенденции. – В: 20 години специалност 

индология в  СУ „Св. Кл. Охридски“ : Доклади от международната юбилейна 

конференция, проведена на 30.06–02.07.2004 в София. София, Унив. изд. „Св. Кл. 

Охридски“, 2009, с. 11–18.

14. Рецепция на индийския културен феномен в  българската книжнина (1984–2009) : 

Критико-библиографски преглед, 400 с. – София, Авангард Прима, 2010.

15. Названията на частите на тялото в хинди паремиите. – В: Orientalia : Списание за 

Изтока, НБУ. София, ІІІ, 2007, № 2, с. 85–102.

16. Wellerisms – attractive paremias in hindi“, paper 13 p. – In: International Indology 

33



Conference “Tradition and Modernity in Indian Culture, Indology and Teaching about 

India”, Sofia, September 25–26, 2009.

34



ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА В АВТОРЕФЕРАТА

Аничков 1997: Аничков, И. Е. Труды по языкознанию. – Москва, Наука, 1997.

Вучева 2006: Вучева, Е. Един интегрален модел на речта : Равнища, единици и 

категории : Поглед към лингвистиката на речта. –  София, Унив. изд. „Св. Кл. 

Охридски“, 2006.

Георгиев 1991: Георгиев, С. Българска морфология. – Велико Търново, Абагар, 1991.

Дамянова 2005: Дамянова, А. „Конструктивизмът – новата образователна парадигма?“. – 

В: Български език и литература, № 5, 2005.

Данчев 2001: Данчев, А. Съпоставително езикознание : Теория и методология. – София, 

Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2001.

Захарин 1978: Захарьин, Б. А. Введение в историю языка хинди. Москва, Наука, 1978.

Качество... 2000: Качество на университетското образование : [Сборник статии на 

участниците в  Темпус проект UM 13388-98] / Ред. Д. Павлов. – София, Булхерба 2А, 

2000.

Патил и др. 2008: Patil, U., G. Kentner, A. Gollrad, F. Kueugler, C. Fery, Sh. Vasishth. Focus, 

Word Order and Intonation in Hindi. – In: JSAL, Vol. 1, Issue 1, October 2008.

Потапова 1983: Потапова, М. Д. Семантика грамматической категории числа в свете 

понятия множества. – В: Литературы и языки, № 2, 1983.

Преподаването... 2001:  Преподаването на чужди езици в  училищата в  Европа. 

EURYDICE, 2001.

Станков 1987: Станков, В. За семантичния инвариант на определителния член в 

българския език. – В: Български език, 1–2, 1987.

Стойчева 2006: Стойчева, М. Европейска езикова политика. – София, Унив. изд. „Св. Кл. 

Охридски“, 2006.

Якобсон 1985:  Якобсон, Р. Избранные работы. – Москва, Прогресс, 1985.

35


