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СТАНОВИЩЕ 
 

 относно дисертационния труд на Валентина Тодорова-Маринова на тема “Именната 
синтагма в хинди и в българския език (лингводидактичен аспект)”  за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор” по научната специалност  05. 04. 11. ” Общо 
и сравнително езикознание (хинди-българско съпоставително езикознание)”  

 от доц. д-р Милена Братоева, СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по класически и 
нови филологии, Катедра “Класически Изток”  

 
 

Във фокуса на дисертационния труд на Валентина Тодорова-Маринова е 

съпоставителният анализ на именната синтагма в хинди и в българския език в 

перспективата на чуждоезиковото обучение по хинди (респ. по български език). 

Актуалността на избраната тема на настоящото изследване се определя от няколко 

фактора – значимостта на именната синтагма и съставящите я компоненти в контекста 

на чуждоезиковото обучение по хинди на българи, респ. по български език на говорещи 

хинди индийци и произтичащата от това необходимост от разработването на ефективни 

подходи, стратегии и техники за нейното адекватно представяне в процеса на 

началното обучение по хинди (респ. по български език); отсъствието в българската 

индологична литература на цялостно и систематично изследване на имената синтагма в 

хннди, както и от отсъствието на съпоставително разглеждане на именната синтагма в 

хинди и в българския език. Както е посочено от докторантката трудът “е пръв по рода 

си в литературата по чуждоезиково обучение”(с.5).  

Изследването е добре структурирано в съответствие с установените изисквания за 

съставянето на подобен тип научен текст. Структурата му е съобразена с целта и 

основните задачи на изследването, формулирани от докторантката (с. 5). 

В увода са формулирани прецизно предмета на изследването, хипотезата, целта и 

конкретните задачи, които трябва да доведат до нейното постигане. Внимателно са 

подбрани и изследователските методи, така щото да отговарят на заявените цели и 

задачи на изследването. Уводът включва и детайлен обзор на основните научни 

подходи в изучаването на именната синтагма  в хинди и в българския език и свързаните 

с тях методи на преподаване, следвани в ЧЕО, като специално е откроен 

комуникативният подход. Тази част на увода, както и приложената библиография 

(общо 258 заглавия на пет езика) разкриват задълбочените познания на докторантката 

по изследваната проблематика.   

Първите две глави на дисертационния труд имат подчертан теоретично-

методологичен характер. На задълбочен анализ в първата глава, която представя 
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езиковите основи на ЧЕО по двата езика, са подложени синтактичните системи на 

хинди и български език, като акцентът е поставен върху онези техни особености, които 

са от непосредствено значение за обучението и по двата езика в началната фаза като: 

постпозиция на главния компонент спрямо подчинения като основа за оформянето на 

словосъчетанието/изречението в синтаксиса на хинди и частично в българския 

синтаксис; структурно-определящата и семантична роля на следлозите в хинди, респ. 

на предлозите в българския език, чрез които се реализира синтактичното свързване 

между два компонента на словосъчетанието; съгласуването и управлението в хинди, 

респ. в българското словосъчетание и т.н. Друг важен и необходим от 

лингводидактична гледна точка акцент в тази част на изследването са именните 

словосъчетания (потенциална синтагми) в хинди и в български език  Изложението в 

тази глава и като цяло в дисертацията разкриват уменията на докторантката да 

анализира и да формулира обосновани изводи. 

Глава втора представя изключително подробно формалните, функционално-

семантични и комуникативни особености на компонентите на именната синтагма в 

хинди и в българския език. Струва ми се, обаче, че изложението в тази, най-обширна, 

глава от дисертацията съдържа части, които са по-детайлни от необходимото и 

съдържат множество общи и утвърдени в науката теоретични постановки, напр. по 

темата за частите на речта и отчасти за морфологичните и семантични характеристики 

на имената.  

Различните проявления на езикова интерференция (в процеса на изграждане на 

слухово-артикулационни умения и на граматическо равнище) са описани и 

анализирани в третата глава на дисертацията (“Лингводидактични аспекти на именната 

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

по български език (за говорещи хинди индийци)”, която се отличава от предходните 

две по отчетливата си научно-приложна насоченост. Сред качествата на обобщенията и 

изводите в тази част от изследването бих откроила това, че те са направени въз основа 

на и потвърдени от извадки от писмени студентски работи и като цяло са продукт на 

непосредствения преподавателски опит на докторантката.   

С непосредствения преподавателски опит на Тодорова-Маринова е свързано 

съдържанието и на последната глава, в която са представени целите, методите и нивата 

на обучението по практически хинди  в Софийския университет. Акцентът е поставен 

върху последователно прилагания в учебния процес комплексен подход, чиито 

потенциал и ефективност са доказани във времето. Предложените в тази глава модели, 
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техники и упражнения, насочени към трайното усвояване на именната синтагма в хинди, 

притежават подчертан приносен характер. От структурна, и от съдържателна гледна точка тази 

част представлява, според мен, иманентен компонент на предходната, трета, глава  и е по-скоро 

нейна подглава. В този смисъл изложението съдържа три, а не четири глави, както е посочено в 

автореферата (с. 3).  

Най-съществените научни и научно-приложни изводи са обобщени в заключението, ясно и 

коректно са откроени основните приносни елементи на изследването.  

Анализът на именната синтагма в двата езика стъпва върху респектиращ по обем корпус от 

фиширан езиков материал, включващ 2427 фиша с примери от автентични текстове на двата 

езика, представляващи различни стилове, а така също и извадки от студентски контролни и 

изпитни работи, което е сред безспорните достойнства на настоящия дисертационен труд.  

В обобщение бих казала, че предложеното от Валентина Тодорова-Маринова 

съпоставително изследване на именната синтагма в хинди и в българския език от 

линговодидактична гледна точка притежава висока научно-приложна стойност, преди всичко 

по отношение на ЧЕО по хинди. То разкрива от една страна солидните й теоретични познания в 

сферата на съпоставителното езикознание и на методиката на чуждоезиковото обучение, а от 

друга – умението й за критически прочит и творческо прилагане на установените практики в 

ЧЕО, което безспорно се дължи и на богатия й, многогодишен опит в преподаването на хинди, 

“материализиран” в двата й учебника по хинди, по които се осъществява преподаването на 

практически хинди в бакалавърската програма на специалност Индология  в СУ “Св. Климент 

Охридски”. Доказателство за трайния интерес на Тодорова-Маринова към проблематиката, 

разработена в дисертацията й, са и публикациите (общо 16) по темата в български и чужди 

научни издания.  

Въз основа на гореизложеното оценявам положително настоящия дисертационен труд и 

като член на научното жури предлагам на Валентина Тодорова-Маринова да бъде присъдена 

образователната и научна степен “доктор” по научната специалност “Общо и сравнително 

езикознание (хинди-българско съпоставително езикознание)”, шифър 05. 04. 11. 

       

 
 


