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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. дфн Мария Китова за дисертационния труд на Антон Стойчев Андреев, на тема: „Система за 

изразяване на социално-личностни отношения в японския език”, представена за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология, Езици на 

народите на Азия, Африка и Америка (Японско езикознание) 

 

І. Езикова и езиковедска компетентност 

Антон Андреев е разработил представения дисертационен труд като редовен докторант във 

Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Кл. Охридски”. През 1995 г. кандидатът 

завършва с отличен успех магистърската степен на специалността „Японистика” в същия университет. 

По време на следването си е имал възможността да се обучава в рамките на една година в Токийския 

университет. По късно се е обучавал и в японския университет „Тохоку” (гр. Сендай), където е 

придобил и магистърска степен по методика на обучението по японски език (направление 

„Езикознание”). Тези данни ми позволяват да заключа, че ас. Антон Андреев несъмнено владее 

перфектно съвременния японски език и притежава съответната езикова и езиковедска компетентност да 

осъществи предложения за защита труд. 

ІІ. Анализ на дисертационния труд 

Дисертацията, с обем от 200 стандартни компютърни страници, се състои от Увод, пет глави, 

Заключение, 2 кратки приложения, Библиография (Цитирана и Използвана) и Декларация за 

оригиналност на изследването. Работата е посветена на актуална за съвременната японистика тема, 

свързана със същността на формите, изграждащи системата „кейго”, за чието съдържание и функции се 

спори в японското езикознание от края на ХІХ и началото на ХХ в. Впечатляваща с формалната си 

сложност, тази система, по мнението на докторанта, със сигурност е обвързана по някакъв начин с 

пословичната учтивост на японците. 

Като насочва вниманието си към съвременното езиково състояние, Андреев подчертава, че основната 

цел на изследването му е да разкрие особеностите на системата „кейго” от гледна точка на нейната 

структура и функциониране, както и от гледна точка на оптималната възраст за усвояването й от 

японските деца. За тази цел авторът е извършил две различни по вид, цели, задачи и структура теренни 

проучвания сред 31 души доброволци – студенти, членуващи в различни извънаудиторни клубове по 

интереси, както и с 12 деца, ученици на възраст между 6 и 12 години. 

В последната глава на дисертацията авторът реализира – по мое мнение самоцелно – сравнителен 

анализ на двете система за изразяване на социално-личностни отношение в японския и в типологично 

близкия до него корейски език. В тази глава авторът не изхожда от собствени наблюдения и анализи. 

Включването й, според него, цели да докаже приложимостта на разработения модел за анализ и 
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описание на системата за изразяване на междуличностни отношения. Още при първото обсъждане на 

труда посочих, че подобна съпоставка, извършена в условията на различна съпоставителна база, е 

лишена от основание в рамките на така замисления и реализирания труд. Тази проблематика би могла да 

бъде обект на друга разработка, действително съпоставителна по характер. 

Както сам заявява (с. 7), докторантът използва „смесена методология”, която включва елементи на 

описание, съчетани със структурен морфосинтактичен анализ, теренно проучване с опит за 

социолингвистичен анализ, позоваване на трудове с ясно изразен прагмалингвистичен характер и опит 

за съпоставителен анализ. Струва ми се, че работата би спечелила, ако към нея бе приложен 

класическият инструментариум на съвременната социолингвистика или принципите на съвременната 

прагматика. 

Глава І представя Историята на проблема, добре структурирана и издържана в дискусионно 

отношение. На с. 36-37 авторът подчертава, че в съвременното японско езикознание съществуват две 

групи изследвания: а) такива, които възприемат „кейго” като система от средства за изразяване на 

учтивост и б) такива, които – повече или по-малко експлицитно – схващат „кейго” като система от 

средства за изразяване на социално-личностни отношения. Тук именно авторът заявява личната си 

позиция, като предлага собствена дефиниция за същността на системата от функционална гледна точка. 

Глава ІІ е посветена на морфологичните и лексикалните особености на системата „кейго”. По мое 

мнение тази глава е с относително най-голяма тежест в разработката. Тук авторът извежда принципни 

положения, изключително важни за изясняването на всички задачи, поставени пред научния труд. Ето 

защо смятам, че тази глава може би трябва да бъде преработена при евентуално издаване на труда, 

който, естествено, няма да бъде адресиран само към тесни специалисти. Необходимо е примерите да 

бъдат преведени на български език, а информацията да бъде поднесена по-достъпно за по-широк 

читателски кръг. Особен интерес представлява Глава ІІІ, която разглежда основните фактори, влияещи 

върху използването на системата „кейго”. Не съм сигурна до колко преведените данни от теренните 

проучвания са статистически представителни, но ценя дълбоко личния принос на докторанта в това 

отношение. Последната заключителна глава ясно и непротиворечиво извежда в обобщен вид 

заключенията, до които авторът е достигнал в процеса на изследването. 

Антон Андреев е представил списък от публикации по темата на дисертацията си, които отразяват 

пътя на постепенното и поетапно изграждане на труда. Повечето от статиите са публикувани в 

специализирани научни издания. 

Авторефератът отразява правдиво и точно съдържанието на дисертацията. Съгласна съм с 

формулираните от докторанта Авторски приноси, които, както е известно, се пишат особено трудно. 

ІІІ. Научно-преподавателска дейност 

Впечатлена съм от размаха на научно-преподавателската дейност на кандидата: през последните 6 

години той е поел преподаването на почти всички езиковедски дисциплини, включва се активно в 
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разнообразната дейност на специалността „Японистика”, има редица участия с доклади и научни 

съобщения в национални и международни научни форуми. 

ІV. Заключение 

Представената дисертация е задълбочено изследване по актуална научна проблематика. С подчертана 

критична насоченост към досега установените в науката факти, изследването допринася за изясняване 

на важни езикови проблеми и представлява несъмнен принос за българската японистика. Критичният на 

места тон в представеното Становище не цели ни най-малко да омаловажи достойнствата на труда и на 

кандидата. Въз основа на гореизложеното с убеденост препоръчвам на научното жури да присъди на ас. 

Антон Стойчев Андреев образователната и научна степен „доктор”. 

 


