
         Р Е Ц Е Н З И Я          

 

За дисертационен труд на тема 

„СИСТЕМА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ЛИЧНОСТНИ 

ОТНОШЕНИЯ В ЯПОНСКИЯ ЕЗИК”, 

представен от ас. Антон Стойчев Андреев, задочен докторант към 

катедра „Езици и култури на Източна Азия”, ФКНФ, СУ „Св. Кл. 

Охридски”,  

по професионално направление 2.1. Филология, Езици на народите от 

Азия, Африка и Америка /Японско езикознание/ 

Рецензент: проф. д.ф.н. Пенка Велкова Самсарева, шифър /05.04.21/ 

Ирански езици; семитско-хамитски езици; тюркски; монголски езици; 

угро-фински езици /съвременен арабски език/, член на научното жури 

по конкурса /пенсионер/ 

 

    Предложеният за защита дисертационен труд е сериозно научно 

изследване в областта на японистиката. Авторът се е ориентирал 

успешно в специфичната за японското общество социална йерархия 

/адресант – адресат – референт/, която винаги е била в полезрението на 

изследователите.  

    Работата е структурирана правилно /увод, пет глави, заключение, 

библиография, приложения/. Положително е, че след всяка глава 

следват изводи. 

    Дисертационният труд е изграден въз основа на богат теоретичен  

материал. Използвани са вижданията по разглеждания въпрос на 

известни учени в областта на лингвистиката, най-вече в сферата на 

социолингвистиката и японистиката /Е. Бенвенист, Н. Чомски, Р. 

Якобсон, П. Браун, Ст. Ливинсон, Ямада, Миками, Токиеда, Вл. 
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Алпатов, на българските езиковеди М. Виденов, Т. Бояджиев и др.//гл. 

1/. 

    Известно е, че социолингвистиката изследва социалната 

вариативност на езиковите употреби /основни социолингвистични 

маркери са пол, възраст, професия и социален статус/. 

    Безспорен принос на докторанта е представянето на собствен модел 

за описанието на системата на социално-личностните отношения в 

японския език, както и на собствена дефиниция за системата от 

функционална гледна точка. Основната тежест на работа, което е и 

основният принос на автора, намирам в анализа на конкретен езиков 

материал, използван от носителите на японския език. 

    Ас. А. Андреев ясно формулира целите на своята работа, изразяващи 

се в: осветляването на въпроса, свързан с особеностите на системата за 

социално-личностни отношения в японския език; предоставяне на 

богат референтен материал; изготвяне на теоретична рамка за 

сравнителни и съпоставителни изследвания; оказване на ефективна 

помощ на преподавателите по японски език и на изучаващите езика. 

Смятам, че поставените цели са постигнати успешно. 

    Намирам за много полезно и необходимо за изследването детайлното 

разглеждане на формалните характеристики на системата за социално-

личностни отношения в японския език на морфо-лексикално и 

дискурсивно ниво, където за нуждите на комуникацията се използват 

определени форми на различните части на речта /гл. 2/. 

    В работата се прилагат основно два метода на изследване – анкетен 

метод /анкетиране/ и съпоставителен метод.  

    Прави впечатление професионализмът на автора при провеждането 

на анкетата /гл. 3/. Въпросникът е изготвен в съответствие с 

изискванията, характерни за социолингвистичните проучвания и е 

съобразен с обстоятелствата, при които се провежда анкетирането, т.е. 
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с възрастовите особености на анкетираните, където при първия случаи 

се анкетират студенти, а при втория – ученици /І – VІ клас/. Спазени са 

задължителните изисквания при провеждането на анкетата, включващи  

анонимността на анкетирания, както и характера на въпросите, които 

се използват за чисто научни езиковедски нужди и не целят 

злепоставяне. При анализа на материала са представени социално-

личностните фактори и елементите на комунакативната ситуация. 

Компетентно са представени вертикалните и хоризонталните фактори, 

при което е отделено специално внимание на взаимодействието и 

съществуващата йерархия между тези два типа. В детайли е разгледан 

въпросът за взаимодействието на факторите от различните групи.  

    Прави впечатление професионалното провеждане на анкетата сред 

студентските клубове /1999 г., университета „Тохоку” – гр. Сендай, 

Япония/. Специално внимание заслужава изводът на докторанта, че 

мненията, събрани от предварителните беседи с носители на езика, са 

довели до определени очаквания /93.50% от участниците са подредили 

отговорите си според тези очаквания/. Авторът правилно се ориентира 

към изследваните групи, където участниците имат сходни дейности и 

достига до извода, че разликите в употребата на средствата на 

системата се дължат единствено на специфичната речева култура в 

дадена група. Особено ценен е изводът му, че факторът „по-голям стаж 

– не по-голям стаж” е най-силен при избора на степента на учтивост, 

което е важен фактор при изграждането на вертикалните връзки в 

японското общество, включително и в студентските групи. 

     Безспорен принос на ас. А. Андреев е проучването, свързано с 

усвояването на системата от носителите на езика в началния му етап 

/първите 6 години в училище/, което до настоящия момент се смята за 

слабо проучено /гл. 4/. Нагледно в подходящи таблици са представени 

резултатите от изследването, където се вижда, че всички деца 



 4

използват адресивни средства, явление, което авторът основателно 

обяснява с по-голямата контактност на този тип отношения.  

    Намирам за положително включването на съпоставителен анализ на 

някои от особеностите на системата за социално-личностни отношения 

в корейския език, породени от структурно-функционална близост на 

двата езика /японския и корейския/, за които е характерно наличието на 

аглутинация /гл. 5/. В резултат на наблюдението докторантът достига 

до извода за наличие на различен статут на категорията „адресив” в 

двата езика, т. е. че адресивът е по-развита категория в корейския, 

отколкото в японския език. Също и за наличие на разлики във 

функционирането на факторите, а именно, че за японския език 

използването на адресивни и хоноративни форми в рамките на 

семейството е почти немислимо, докато за корейския това е норма. 

Принос на автора е и представянето на информацията за отношението 

между двете категории на системата /адресива  и хоноратива/ в процеса 

на усвояването от носителите на езика.  

    Заключението представя в синтезиран вид защитата на изложените 

тези, както и основните изводи, до които авторът достига. 

    Трябва да се отбележи, че докторантът е взел под внимание  голяма 

част от направените по време на обсъждането на работата в първичното 

звено бележки и препоръки, най-вече тези, които засягат нейното 

структуриране. Смятам, че се получава известно претоварване на 

текста в случаите, когато се използва едновременно транскрипция, 

оригинално японско писмо и превод на български. В дадената ситуация 

е за предпочитане да отпадне текстът, представен с японски писмени 

знаци. Намирам също така за неоснователно в основния текст на 

работата имената на чуждестранните автори да бъдат изписване на 

латиница.  
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    Авторефератът, макар и в доста лаконичен вид, отразява коректно 

структурата и съдържанието на дисертационния труд. Приложена е  

подробна справка за приносите на работата.   

    Публикациите /6 бр/, свързани с темата на дисертационния труд, са в 

авторитетни научни български издания.  

    Няма съмнение, че резултатите от настоящия дисертационен труд ще 

бъдат успешно използвани както при бъдещи теоретични разработки, 

свързани с японския език, така и в процеса на обучението по японски 

език у нас. Приветствам решението на докторанта да продължи 

надграждането на изследването в поетата област, относящо се не само 

за японския език, а и в съпоставителен план с други езици, които 

притежават подобна система за изразяване на социално-личностни 

отношения /тайски, явански и др./. 

    В заключение трябва да отбележа, че представеният дисертационен 

труд е с безспорен приносен характер и отговаря  на всички критерии 

за исканата степен. Направените препоръки не намаляват в никакъв 

случай високата стойност на работата. Въз основа на това предлагам с 

пълна убеденост на почитаемото научно жури да даде на ас. Антон  

Стойчев Андреев образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 2.1. Филология, Езици на народите от 

Азия, Африка  и Америка /Японско езикознание/. 

 

 

 

 

      

 

 

 


