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Р Е Ц Е Н З И Я 

от  доц. д-р Светла Къртева-Данчева  

от Катедра „Кореистика”на ФКНФ 

за дисертационния труд на тема:„Система за изразяване на 

социално-личностни отношения в японския език”на  ас. Антон 

Стойчев Андреев – задочен докторант по професионално 

направление 2.1. Филология, Езици на народите от Азия, Африка и 

Америка (японско езикознание), за присъждане на образователната 

и научна степен „доктор” 

 

 В японския език въпросите, свързани със системата за изразяване  на 

социално-личностни отношения са слабо изследвани особено в аспекта на 

нейното усвояване. 

Изключителната формална сложност и  структурираност  на тази система, 

която взаимодейства комплексно с факторите, управляващи употребата на 

японския език, затруднява извънредно много нейното проучване в дълбочина 

и се превръща в истинско предизвикателство за изследователите. 

 Авторът на представения за обсъждане дисертационен труд ас. Антон 

Андреев е приел да отговори на това предизвикателство и си е поставил за цел 

да разкрие особеностите на системата за изразяване на социално-личностни 

отношения в японския език от гледна точка на нейната структура, 

функциониране и усвояване. За първи път в българската и световната 

японистика се прави опит аспектът „усвояване” в тази тема да се изследва, 

като се използва емпиричен материал от анкетно и теренно проучване, 

извършени лично от автора на дисертацията. В този смисъл изборът на темата 

е изключително актуален, научно обоснован и има приносен характер.  

 Изследването се състои от увод,  пет глави, заключение, библиография и 

декларация за оригиналност. 
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 В увода точно и ясно е формулирана основната цел, както и задачите, 

които авторът си поставя, за да я постигне. В съответствие с тези задачи 

прецизно са разработени отделните глави на дисертацията. В Увода авторът 

аргументирано изяснява също и избраните от него изследователски методи, 

които прилага в изложението на материала в отделните глави. 

 В първа глава са проследени накратко изследванията върху системата, 

извършвани досега. Ас. Андреев прави съпоставки между някои от тях, като 

ги придружава с интересни коментари и стига до важни изводи, които 

всъщност визират голяма част от въпросите, които той смята да разгледа в 

труда си по-нанататък. Дисертантът акуратно проследява възгледите на 

различни изследователи върху проблемите на системата и компетнтно 

коментира техните мнения. Той фокусира вниманието си върху нейните 

функции, разгледани в рамките на теория на учтивостта на Браун и 

Ливингстън, като предлага някои корекции, които биха подпомогнали 

обяснението на наблюдаваните в японския език явления. След като обобщава 

изнесените факти и коментари, Антон Андреев предлага и отлично обоснован 

собствен модел на системата за изразяване на социално-личностни отношения 

в японския език, обвързвайки го с понятието „учтивост”. Авторът се спира и 

на обхвата на езиковите средства, които ще бъдат обект на  изследването, като 

аргументирано посочва кои от тях ще бъдат използвани  в него. 

 Във втора глава се прави подробен преглед на езиковите форми на 

системата, на тяхното образуване и изменение, с цел да се намери точен 

критерий, по който  определени средства, наблюдавани в речта, се отнасят 

към тях . Подробно разгледани и илюстрирани с таблици са формалните 

особености на категориите адресив и хоноратив, както и отношенията 

помежду им. Въз основа на посочените формални характеристики на 

системата авторът стига до подробни изводи, които очертават спецификата на 

системата и отношенията между нейните елементи. 

 В трета глава  са разгледани социално-личностните фактори и елементи 

на комуникатевната ситуация, които стоят зад променливата „психологическо 

разстояние”. Дисертантът прави преглед на мненията на някои автори 

относно същността и елементите на комуникативния акт. Като важен принос 

може да се счита изграждането на теоретична рамка по отношение на 

факторите, които определят избора на средства  на системата. Въз основа на 
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направения извод относно възможността да се говори за два типа основни 

фактори с определящо значение и за няколко ситуативни, авторът пристъпва 

към раздел, в който иска чрез анкетния метод на проучване да докаже 

реалността на така описаните фактори. Антон Андреев убедително посочва 

целите на проучването, а именно: да докаже реалността на хоризонталните и 

вертикалните фактори и да проследи дали съществува специфика във 

функционирането на факторите в зависимост от колектива.(стр.108). След 

прецизен и много подробен анализ на получените данни, авторът стига до 

изводи, които показват, че описаните в предишния раздел основни фактори 

наистина имат важна роля в управлението и употребата на категориите 

адресив и хоноратив на системата. Така дисертантът убедително доказва 

емпирично някои основни механизми на нейното функциониране. Това 

анкетно проучване, както и резултатите от него, без съмнение могат да се 

отнесат към приносите на изследването.  

 Четвърта глава е посветена на усвояването на системата за изразяване 

на социално-личностни отношения в японския език на базата на емпиричен 

материал, събран чрез метода на структурираното интервю. Целта е 

прецизирана чрез формулирането  на три основни въпроса, на които трябва да 

се даде отговор.  Авторът прави  подробен анализ на усвояването на системата 

от японски деца на възраст между 6 и 12 години, подкрепен с коректно 

изработени таблици. Той стига до съществени изводи относно усвояването на 

отделните категории на системата и относно наличието на висока степен на 

автономност при всяка от тях.   Така дисертантът добавя още един принос към 

слабо проучения в световната японистика въпрос за усвояването на системата. 

  В пета глава  се прави съпоставка между системата за изразяване на 

социално-личностни отношения в японския и аналогичната на нея система в 

корейския език. Разглеждат се формалните характеристики на двете системи, 

като се прави подробно сравнение  между адресива и хоноратива в двата езика, 

конкретизират  се приликите и разликите между тях. Разгледани са много 

кореткно и начините, по които функционират факторите, определящи 

използването на едни или други средства на системата за изразяване на 

социално-личностни отношения в японския и корейския език.  Тази част от 

дисертационния труд е изключително приносна, тъй като авторът убедително 

доказва, че теоретичните концепции, използвани в дисертационния труд, 
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могат да се прилагат изцяло за описание на аналогични системи и на други 

езици. 

 В заключението Антон Андреев прави подробни обобщения на своите 

наблюдения , като ги разделя изводите си с оглед на теоретичен анализ и с 

оглед на практически проучвания. Авторът отбелязва и възможностите за 

разширяване на обхвата на проучванията върху системата за социално-

личностни отношения както от теоретична и практическа гледна точка, така и 

по отношение на разглежданите езици, с което още веднъж аргументира 

актуалността и приносния характер на разработената от него тема. 

 В дисертацията е посочена богата библиография, цитирани и 

използвани са трудовете на видни японски, западноевропейски, български и 

руски учени. В хода на цялото изследване мненията на авторите са цитирани 

точно и коректно. 

Представеният за рецензиране научен труд впечатлява с дълбочината 

на анализа на огромен по обем фактически материал. Структурата на 

изложението съответства на изследване с качества на докторска дисертация. 

Работата е изключително задълбочена, компетентно написана и новаторска по 

отношение на направените за първи път анкетни и теренни проучвания, 

представени в трета и четвърта глава. 

По темата на това изследване ас. Антон Андреев има 6 публикации, 

които разглеждат  основни проблеми, залегнали в рецензирания 

дисертационен труд. Те са отпечатани в престижни научни издания на СУ „Св. 

Кл.Охридски”. 

Авторефератът е направен съгласно всички изисквания и отразява 

правилно основните положения и научния принос на дисертационния труд. 

Въз основа на посочените достойнства на  представения за рецензиране 

научен труд имам основание да предложа на почитаемото Научно жури да 

присъди на ас. Антон Андреев научната и образователна степен „доктор”. 

 

                                                                         


