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на Йорданка Георгиева Велкова

на тема
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 - СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски 

филологии, Катедра "Български език" 

Представеният за рецензия труд "Морфонология на 
глаголното словоизменение на говора в Петричко" от Йорданка 
Георгиева Велкова 253 с. съдържа следните части: Увод; Глава 1. 
Основни морфонологични теории; Глава 2. Морфонология на 
глаголнто словоизменение (спрежения); Глава 3. Морфонология 
на глаголното словоизменение (имперфективация); Заключение; 
Приложения (3 бр.); Библиография; Индекс; Списък с 
публикации по темата; Справка за приносите в дисертацията.

Преди всичко трябва да подчертая своята висока преценка 
за избора на темата на дисертационния труд. Тя е насочена към 
разкриването на важни особености на българския език на 
диалектно равнище. Изпълнението на подобна тема изисква 
детайлно запознаване с фонетичните и фонологични особености 
на диалекта – основен елемент от всяко едно диалектоложко 
проучване; събирането на обилен и разнообразен диалектен 
материал, даващ възможост да се проследят проявите на 
морфонологичните явления в съответните парадигматични 
стурктури, при което естествено изпъкват и техните 
морфологични особености. В уводната част на труда конкретният 
обект  на изследването е описан точно и ясно - глаголното 
словоизменение на говора на с. Беласица, Петричко, с оглед на 
морфонологията на глаголната система, като е обоснован и 
избора на типа изследване   морфонологично описание,‒  
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показващо връзката между фонетичното и морфологичното 
равнище на езика.

Глава 1. Основни морфонологични теории също прави 
много добро впечатление със своята изчерпателност и яснота. Тук 
е направен предглед на основната литература по въпроса, на 
различните морфонологични теоретически постановки и 
терминология, на различни методологически похвати, използвани 
от авторите в процеса на морфонологичния анализ. На с. 33 са 
направени важни изводи за спорните въпроси и общото в 
трудовете на авторите на български морфонологични 
изследвания, след което е обяснена и възприетата в настоящото 
изследване методология и терминология (с. 34-38). Тук, както и 
по-нататък в дисертацията, е използвана богата библиография, 
която е цитирана изчерпателно и прецизно. Всичко това 
свидетелства  за компетентност и акуратност при разработката на 
темата.

В Глава 2. Морфонология на глаголното словоизменение 
(спрежения) се дават кратки сведения за говорите в Петричко и 
тяхната класификация. Открояват се фонетичните особености  на 
говора на с. Беласица, Петричко  якав, подгорски говор от‒  
струмския подтип на диалектите  от региона (срв. с. 42). Така 
авторката се дистанцира от изслеването на Б. Цанов, което е 
изградено предимно на базата на огражденския говора на с. 
Кърналово. На с. 44 са изложени накратко схващанията на 
докторантката за темпоралната и видовата глаголна  основа, 
които се основават на трудовете на Ю. Маслов. Те се базират на 
преобладаващото разбиране, че както темпоралните, така и 
видовите основи, принадлежат към глаголното словоизменение. 
Тъй като по-нататък в труда тя обяснява, че не се занимава с 
въпросите на семантиката на глаголния вид, този начин на 
представяне на езиковите явление е удовлетворителен (Срв. и 
обосновката на въпроса по-нататък на с. 165). Все пак би могло, 
според мен, макар и чисто стилистично да се изглади, прецизира 
или обясни твърдението, че, цитирам: "Двете парциални основи 
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(сегашната и аористната бел. Л. Антонова-Василева) всъщност за 
разделение (подчертано от Л. Антонова-Василева) в рамките на 
една видова основа  било то свършена (перфективна) или‒  
несвършена основа (имперфективна)... " Освен вероятно чисто 
изразната неяснота, от тази постановка и от казаното на с. 45 в 
дисертацията става ясно, че от анализа на морфонологичните 
редувания се изключва напълно основата за образуване на 
минало несвършено време на глаголите. Трябва да изтъкна, че 
това е единственият момент в дисертационния труд, който, 
според мен, заслужава сериозна критика. Вярно е, че формите за 
имперфект по принцип се образуват от сегашната основа на 
глаголите, но от това не следва, че тези две основи напълно 
съвпадат, особено от гледна точка на морфонологичните 
редувания. Срв. напр. в СБКЕ четъ`  ~ чет'àх и много други 
глаголни форми, които заслужават да бъдат проследени в 
проучвания диалект. Твърдението на с. 45, от което личи, че в 
работата под "пълна словоизменителна парадигма" се разбира 
системата от форми за сегашно врме, повелително наклонение, 
аорист и аористно причастие, се нуждае от уточнение, дори ако 
се има предвид, че акцента в имперфект може да не способства за 
появата на якави форми на мястото на стб. ят. От редица 
примери личи, че на мястото на ят в глаголните корени се 
развива гласна а с предходна палатализирана съгласна – срв. с. 57 
с'àчъ, см'àъ съ и др. Тези форми повдигат въпроса за това как 
биха изглеждали акцентните и консонантните фонемни редувания 
при глаголи от типа бòдъ, мèтъ, ако при анализа на глаголното 
словоизменение се включат и формите за имперфект (вж. табл. с. 
59). Още по-голям интерес предизвикват глаголни форми като 
фл'àгъ (с. 60-61) и др. подобни, представящи редувания на 
гутурална или съскава с шушкава съгласна. Затова, според мен, е 
важно да се проследи какви са фонемните и акцентните 
редувания при глаголите от I и II спр. със затвърдяла съгласна в 
основата за сегашно време и  спрямо формите за минало 
несвършено време. Срв. напр. грèбъ, скỳбъ (с. 77); връ`въ (с. 138), 
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но и летъ` (с. 141) и др. В своя труд дисертантката с основание 
отделя голямо внимание на процесите на затвърдяване на 
съгласните в глаголните основи, като детайлно ги анализира (вж. 
с. 120 и сл.). Проследяването на това явление в съпоставка с 
реализацията на съгласната пред имперфектната свързваща 
гласна, наследена от стб. ят, според мен, би дала възможности за 
важни наблюдения в тази посока и би откроила специфични 
морфонологични редувания по /непалаталност/ ~ /палаталност/ в 
глаголната система на диалекта. Затова си позволявам да 
препоръчам на авторката да отдели специално внимание и на тези 
въпроси в своите бъдещи изследвания по темата. Но трябва да се 
подчертае, че иначе морфонологичният анализ на акцентните и 
фонемните редувания между сегашната и аористната основа в 
труда е извършен с изключително внимание и компетентност. 
Събран е обилен диалектен материал, който позволява да се 
очертае многообразието на алтернациите в отделните разреди и 
подразреди на глаголите от I, II и III спрежение. Посочени са 
специфични диалектни форми от типа скòрна, крèна (с. 72, 73), 
ткàъ (с. 98), жнùъ (с. 104), нèйк'о (с. 108), бàцъ (с. 131), врùъ, 
спùъ (с. 145) и др. Могат да се направят забележки само за 
отделни малки неточности в някои от анализите на отделни 
типове парадигми: напр. при глагола /стèл'ъ/ ~ /стл-à-х/ 
фактически  е на лице не само вокално фонемно 
противопоставяне е ~ ø, но и консонантно /л'/ ~ /л/. От 
представените таблици, както и от изводите за по-важните 
морфонологични особености при темпоралното словоизменение 
на глаголите (с. 159-164) личи, че анализите са изпълнени 
старателно и изчерпателно. В резултат от тях се стига до 
правилни заключения за съпътстващата роля на акцентните и 
фонемните редувания при оформянето на глаголните опозиции по 
време и по лице. Може само да се направи препоръката при 
обобщаването на фонемните алтернации да се изпишат в скоби 
примерни глаголи, защото проследяването на глаголните типове 
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само по номерата в списъка (вж. с. 163, 164), според мен, 
затруднява читателя.

Глава 3 Морфонология на глаголното словоизменение 
(имперфективация) е посветена на редуванията при образуването 
на формите за несвършен вид на глаголите. Както и в 
предходните части на труда, докторантката показва отлична 
библиографска осведоменост и теоретическа подготовка. От 
трудовете, публикувани по този въпрос,  би следвало все пак да 
препоръчам в бъдещи изследвания да се използва и труда на 
Байчев, Б. Видовата корелация в говора на с. Голица, Поморийско 

 Трудове на ВТУ "Св. Кирил и Методий". Филологически‒  
факултет, т. 10, 1974, № 1, 218-225. Той ще бъде полезен за 
установяването на отделните типове алтернации и преди всичко 
за съпоставката на особеностите на диалектно равнище. Моят по-
цялостен труд по въпроса Видовите основи в българските 
диалекти (семантично и морфологично изследване). – 
Национален център за информация и документация. Централна 
библиотека, № Нд 246/2000 също е на разположение на 
посоченото място. Той може да послужи главно за евентуални 
съпоставки при различните реализации на фонемните и 
акцентните редувания, но като цяло докторантката е цитирала 
акуратно всички мои публикувани под различни форми 
изследвания по темата, за което искрено й благодаря. Иначе и за 
този дял може да се направят само отделни забележки. Така 
например, според мен, трябва да се уточни, че една от наставките, 
наред със суфиксите -увам >-увъм, -авам >-авъм  и т. н., които се 
използват при имперфективация на глаголите е суфикс -а-, който 
има конкретна реализация -ъ- вън от ударение - срв. с. 169, 170, 
190, 202, и др. Това е важно, особено като се има предвид, че в 
тази част на работата не се провежда различие между начина на 
изписване на основните и конкретните фонетични варианти на 
диалектните форми. По тази причина може би не става напълно 
ясно защо не се отчита фонемно редуване /непалатализиран 
консинант/ ~ / палатализиран консонант/ между глаголите от типа 
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глòбъ ~ глуб'àвъм,  угръмутъ` ~ угръмут'àвъм и др. (вж. с. 208 и 
сл.). Иначе и в този раздел са отбелязани интересни диалектни 
акцентни и фонемни противопоставяния: напр. фкàръм ~ 
фкарỳвъм (с. 210 и др.); сл'àгъ ~ сл'àвъм и др. В труда се 
проследява както активността, така и неутрализацията на някои 
от морфонологичните редувания. Направени са важни и 
обосновани наблюдения за критериите за избор на суфиксите за 
имперфективация, като е разгледана тяхната продуктивност (с. 
184 и сл.). Важни са и наблюденията за прибавяне на суфикси за 
имперфективация към глаголи от несв. вид, които правилно се 
свързват със стремежа за изразяване на многократността на 
глаголното действие (с. 215).  В края на тази част отново са 
направени важни изводи за ролята на акцентните и фонемните 
редувание при оформянето на граматичната опозиция по вид. 
Към тях, както и като цяло към Заключението, може само да се 
добавят примери за улеснение на читателите (срв. с. 217, 220 и 
сл.). Положителна страна в работата е представянето на 
приложения, които посочват типовете изследвани глаголи, 
информаторите, както и обстойната библиография.

В заключение може да се каже, че представения за рецензия 
труд "Морфонология на глаголното словоизменение на говора в 
Петричко" представлява важен принос в българската 
диалектология. Научната задача, поставена в изследването, е 
изпълнена със старание и компетентност. Той показва висока 
теоретическа подготовка, акуратно отношение към досегашните 
изследвания, свързани с проблематиката, както и стремеж към 
самостоятелно обсъждане на езиковите въпроси. Съгласна съм с 
приносите, отбелязани в труда и в автореферата, които 
съответстват на изложението на представената дисертация. 
Авторката е публикувала 8 статии, свързани с темата на 
дисертацията, които представляват основни части от нея. 
Направените от мен забележки засягат само отделни моменти от 
разработката и, според бъдещите планове и идеи на 
докторантката, могат да послужат при следващи нейни трудове. 
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Като иамам предвид цялостното високо равнище, на което е 
изпълнен труда, убедено препоръчвам на уважаемото научно 
жури да присъди на кандидатката Йорданка Георгиева Велкова 
образователната и научна степен "доктор".

02. 05. 2012 г. Доц. д-р Лучия Антонова-Василева
София
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