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І. Кратки биографични данни за кандидата

Мая  Вуковска  е  родена  на  24.05.1973 г.  в  гр.  Благоевград.  През  1991 г.  завършва 

Националната  хуманитарна  гимназия  в  гр.  Благоевград,  през  1986  г.  ЮЗУ  „Неофит 

Рилски“  със  специалност  „Българска  филология“,  а  през  2000  г.  –  Американския 

университет в България със специалност „Бакалавър по английски език и литература“..

От  2000 г.  досега  е  старши асистент  по  английски  и  норвежки език  в  ЮЗУ „Неофит 

Рилски”.  Носител е  на много награди и стипендии за научна и литературна дейност в 

България и в чужбина и проявява голяма активност в различни области, на които няма да 

се спирам тук /вж. Автобиографията/. Владее няколко чужди езика на високо ниво.

ІІ. Характеристика на дисертационния труд

Както  подсказва  заглавието,  дисертацията е  посветена  на  анализа  на  писменото 

превключване на езиковия код между български и английски език от социолингвистична 

гледна  точка.  Поне  доколкото  на  мен  ми  е  известно,  засега  не  съществуват  подобни 
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задълбочени разработки по тази проблематика в България. От друга страна, навлизането 

на  английския  език  практически  във  всички  сфери  на  съвременната  българска 

действителност  става  все  по-масово особено  след  „демократизацията“,  макар  и  със 

закъснение в сравнение с други държави и цели райони на света. Смятам, че е излишно да 

разсъждаваме тук за причините,  довели до възникването на това явление – те са добре 

известни, а и авторката на дисертацията се е спряла доста подробно на тях, без да навлиза 

в излишни детайли.

Повечето от съществуващите у нас изследвания по темата се занимават или с устната реч, 

или със „заклеймяването“  на англицизмите,  които „развалят“ българския език,  с други 

думи, имат,  от  една  страна,  идеологически,  а  от  друга  -  прескриптивен  характер.  За 

разлика  от  тях  в  предложената  дисертация  е  направен  опит  да  се  направи  обективен 

анализ на протичащите процеси, без да се заема идеологическа позиция, като авторката 

единствено си е позволила в края на разработката да изкаже някои собствени виждания за 

евентуално бъдещо развитие на вече създалата се езикова ситуация в България. Именно в 

тази обективност виждам една от положителните страни на работата.

След  тези  уводни  думи  ще  се  спра  на  общоприетите  технически  характеристики  на 

дисертацията.  Тя се състои от 217 страници, включващи основен текст /172 страници/, 

библиография /12 страници/ и три приложения. Разделена е на три части – Увод, който 

въвежда  в  темата  от  теоретична  гледна  точка,  Втора  глава,  която  разглежда 

„Граматическите  характеристики  на  българо-английското  превключване  на  кодовете“  и 

трета  глава,  посветена  на  „Социо-психологически  аспекти  на  българо-английското 

превключване на кодовете“.

Още при изясняването на предмета, целите и задачите на изследването авторката ясно и 

точно е конкретизирала и два от основните термини, с които борави, а именно „смесване“ 

и  „превключване“  на  кодовете,  които  често  са  обект  на  дискусия  /стр.  7/.  Целта  на 

разработката е „да се покаже как езикът на някои медии, а и оттам на дадени социални 

групи,  […] на този етап вече дава признаци за развитие на билингвизъм, изразяващ се в 

превключване  и  смесване  на  кодове“  /стр.  8/.  Емпиричният  материал  е  подбран 



целенасочено и включва книжни и електронни издания на български списания, в които 

горепосоченото явление може най-добре да  се  наблюдава и  които,  от  друга  страна,  са 

насочени към определени социални групи.  Корпусът е репрезентативен, като критериите 

за подбор съответстват на тематиката на изследването. Независимо от това, че данните 

служат за илюстративни примери, подкрепящи тезите на авторката,  би било добре, ако 

бяха подредени не просто хронологично,  а  по някакъв семантичен и/или граматически 

признак. Не твърдя, че е необходимо едно подобно изследване да съдържа статистика, но 

в текста биха могли да се използват и коментират повече примери ако не от количествена, 

то от качествена гледна точка.

В  уводната  глава  се  разглеждат  подробно  проблемите  и  теоретичните  постановки, 

свързани  непосредствено  с  темата,  а  именно:  видовете  езиков  контакт,  явлението 

билингвизъм и свързаните с него явления както в личностен, така и в социокултурен и 

исторически  аспект,  превключването  на  кодове.  Специално  внимание  е  обърнато  на 

езиковите влияния върху българския език през вековете и на влиянието на английския 

език и културите, които носи със себе си. Тук бих отбелязала, че в днешно време, както 

авторката с пълно право е посочила на стр.  20, „не на билингвизма, а на монолингвизма 

трябва да се гледа като на отделен случай“ поради факта, че в по-голямата част от света 

хората са естествени билингви и много често – и многоезични. Да не говорим, че най-

малко в рамките на Европейския съюз се провежда политика на мултилингвизъм, което 

прави широко разпространеното в България убеждение, че знаенето на един чужд език е 

само по себе си голямо постижение,  смешно и жалко. В този смисъл въпросът: „Защо 

избираме  да  станем билингви?“  би получил  същия отговор както,  например,  въпросът 

„Защо използваме компютър / мобилен телефон?“ /също умения, на които трябва да се 

научим/,  а  именно  –  защото  това  ни  е  необходимо,  ако  искаме  да  функционираме 

адекватно в съвременния свят.

Що се отнася до изясняването на ролята на английския език и по-специално, чрез него, на 

американската култура в световен мащаб, бихме могли да си поставим въпроса – дали 

тази култура не дължи силното си влияние и на факта, че самото американско общество е 

многонационално и многоетническо, т.е. продукт на разнообразни култури, което спомага 

за тяхното лесно възприемане от носители на също така разнообразни култури по целия 
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свят?

При разглеждането на теоретичните постановки, свързани с превключването на кодовете, 

сериозен проблем представляват критериите за разграничаване на лексикалното заемане 

от превключването на кода, които авторката сполучливо и критично е анализирала, като за 

„заемки“  е  приела  лексикалните  елементи,  достъпни  /в  смисъл  разбираеми/  за  всички 

носители на езика. Този проблем не би възникнал за език като немския, например, където 

даден лексикален елемент се счита за част от лексикона тогава, когато влезе в речника 

„Дуден“.  За съжаление,  у нас такъв „авторитет“  не съществува  нито в книжен,  нито в 

електронен вид.

Във  втората  глава  се  разглеждат  граматическите  особености  при  превключване  на 

кодовете  между български  и английски език.  Опирайки  се на  /според мен/  подходящо 

избрания и всъщност най-разпространен в подобни изследвания рамков модел на езика-

матрица  на  Майерс-Скотън и  неговото допълнение  от  2000  г.,  авторката  ни представя 

подробен  и  съвестно  извършен  анализ  на  начините  и  средствата  за  морфологична  и 

синтактична  интеграция  на  английските  елементи  в  българския  дискурс.  Тук  интерес 

представляват и наблюденията, отнасящи се до ортографията и транскрипцията, които са 

все още, така да се каже, флуктуиращи и би трябвало да станат обект на по-специално 

внимание  от  страна  на  специалистите  по  български  език  и  лексикографите,  за  да  се 

създаде  една  по-стройна  и  единна  система  за  предаване  на  англицизмите  в  български 

писмен текст.

Третата глава има чисто социо- и отчасти психолингвистичен характер и е определено 

приносна в рамките на българската социолингвистика. В началото на тази глава се прави 

кратък  преглед  на  различни  теории  и  подходи  към  социолингвистичния  анализ  на 

превключването  на  кода,  който  демонстрира  обширните  познания  на  авторката  в  тази 

област.  Единствено  приложението  на  дискурсивния  анализ  е  споменато  бегло  и 

безкритично, като не става ясна връзката му с конкретната тема. Всъщност подходът на 

дискурсивно  ниво,  който  би  довел  до  изясняване  на  някои  от  особеностите  на 

превключването  на  кодове  в  случая  би  бил  т.нар.  критически  анализ  на  дискурса 

/Феърклъф  1989,  1992/,  тъй  като  именно  тази  методология  дава  отговор  на  въпроси, 



свързани с използването на езика като инструмент за упражняване на власт и прокарване 

на дадена идеология.

Смятам, че приложените анкети са добре структурирани и дават обективна информация за 

характеристиките на целевата група читатели на изследваните текстове, което позволява 

верификация на резултатите от анализа. За съжаление, поне по мое мнение, авторката не 

им  е  отделила  достатъчно  внимание  в  дисертацията,  а  те  съдържат  интересна 

социолингвистична информация поне за една статия, /която се надявам да видя отпечатана 

в най-скоро време/, тъй като се поддават лесно и на подробна статистическа обработка.

Намирам за особено интересни и наблюденията и данните, отнасящи се до степента на 

навлизане на английския език в професионалните сфери в България както от гледна точка 

на изискванията на работодателите, така и на реалната употреба, извлечена от анкетите. В 

този  аспект  виждам  по-нанатъшното  развитие  на  темата  в  посока  на  изследване  на 

употребата на английския  в сравнение с други корпоративни езици, както и степента на 

използването му в науката. 

Библиографията включва цитираните в разработката източници /references/ и обхваща по-

голямата  част  от  основните  разработки  по  темата.  Имам  единствено  забележки  към 

транскрипцията  на  няколко  имена  на  български  език:  Fairclough се 

произнася /транскрибира/ Феърклъф, Bhatia - Батия, Kachru – Кашру.

Както  вече  споменах  по-горе,  в  заключението  авторката  синтезира  резултатите  от 

изследването, очертава насоките за бъдещи изследвания и изказва някои предположения 

за по-нанатъшното развитие на езиковата ситуация в България с оглед на разглежданите 

проблеми. И тук, както и в целия текст, тя успява да запази неутрален и обективен тон, без 

да изпада в крайности.

Авторефератът е изключително добре структуриран и достатъчно информативен, така че 

дори  и  читател,  незапознат  с  цялостния  текст  на  дисертацията, може  лесно  да  се 

ориентира  в  нейното  съдържание. Ще  завърша  с  преценката,  че  трудът  е  новост  за 

българската социолингвистика както с цялостния си подход към проблемите и обекта на 

изследване, така и с приложния си характер.
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III. Заключение

В заключение, на основание на дадената по-горе обща положителна характеристика на 

дисертацията, а също и в съгласие с нормативните документи за придобиване на научни 

звания и степени,  препоръчвам убедено и  категорично на  уважаемото жури да гласува 

положително  за  присъждането  на  ст.  ас.  Мая  Вуковска  образователно-научната  степен 

„доктор“.
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