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Факултет по славянски филологии

СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Антони Спасов Стоилов,
член на научно жури в конкурс 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”, 
обявен от Факултета по славянски филологии 

на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 

Единствен участник в обявения конкурс е докторантката Йорданка 
Георгиева Велкова. Трудът, с който тя участва в него, е „Морфонология на 
глаголното  словоизменение  на  говора  в  Петричко”.  Освен  този  труд, 
Йорданка  Велкова  представя  на  вниманието  ни  и  осем  публикации  по 
темата на своята дисертация.  

Трудът „Морфонология на глаголното словоизменение на говора в 
Петричко” се състои от уводна част, три глави, които са същинската част 
на  изследването,  и  заключение.  Следват  още  списък  на  използваната 
литература  и неотменната за всяко научно изследване от този тип  справка 
за приносите, приложен е и индекс на експлицираните в работата глаголи 
(с. 238-251).  

В  уводната  част  на  труда  си  (с.  4-8)  Велкова  накратко,  но  ясно 
запознава  със  спецификата  на  морфонологичното  описание  на  езикова 
система  и  със  съществуващата  неизбежна  връзка  между  двете  езикови 
равнища при него – фонетично и морфологично, като правилно отбелязва 
трудността  да  се  определи  еднозначен  критерий  за  диференциране  на 
обекта на изследване  на морфонологията (с. 4).  Именно чрез трудностите, 
свързани с  определянето на обекта на морфонологичното описание,  и  с 
липсата  на  достатъчно  изследвания,  които  да  разкрият  същността  на 
словообразувателната и словоизменителната морфонология, докторантката 
съумява да аргументира избора на темата си за изследване. Във връзка с 
нея Велкова логично формулира целта и задачите на изследването си (с. 5), 
посочва обекта и методологията на изследване в него (пак там), информира 
за начините, по които е събрала и обработила емпиричния материал, както 
и как е структурирала самото изследване (с. 6-8). 

Тъй  като  темата  на  изследване  изисква  да  се  осъществи 
морфонологично  проучване,  закономерно  в  глава  I - „Основни 
морфонологични теории” (с. 9-38), докторантката, както самата тя твърди 
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на  с.  9,  прави  преглед  на  основните  морфонологични  теории.  Спира 
вниманието си както върху тези от тях, възникнали в чужди лингвистични 
школи  и  направления,  така  и  върху  проблеми  на  морфонологията, 
представени  в  българското  езикознание.  Естествено,  тъй  като 
осветляването  на  проблеми,  засягащи  спецификата  и  същността  на 
морфонологията, са много по-широко и задълбочено дискутирани в чужди 
направления и школи, Йорданка Велкова правилно поставя акцента върху 
постиженията  на  Казанската  лингвистична  школа,  Ленинградската 
фонологична  школа,  Московската  фонологична  школа,  пражкия 
структурализъм,  американския  структурализъм,  подхода  на 
генеративистите към морфонологията и на схващанията на поддръжниците 
на натуралния подход към морфологичните процеси. Разбира се, място в 
прегледа  на  тези  постижения  намират  и  автори,  които  ориентират  тези 
схващания към българския език, като акцента при тях авторката поставя 
върху  теорията  на  Тодор  Бояджиев  за  фонемните  алтернации,  върху 
модела  на  морфонологичен  анализ  на  Т.  В.  Попова  и  функционално-
структурния подход на Х. Аронсън и този неин избор е напълно правилен, 
след като точно тях тя прилага в изследването си. 

Глава  II (с.  39-164)  и  глава  III (с.  165-218)  са  основни  за  труда. 
Закономерно  авторката  започва  същинската  част  на  изследването  си  с 
данни  за  говорите  в  Петричко  (с.  39-43),  тъй  като  към  тях  се  числи  и 
говорът на с. Беласица, върху анализа на който се правят обобщенията за 
морфонологичните особености на глаголното словоизменение в петричкия 
говор. Анализира аспектите на глаголното словоизменение от гледна точка 
на  отнесеността  им  към  категориите  вид  и  време  (с.  44),  представя 
словоизменителните парадигми, акцентите при морфонологичния анализ и 
въведения  от  нея  понятиен апарат  (с.  45-47),  посочва  особеностите  при 
класифицирането  на  глаголите  според  особеностите  на  сегашната  им 
основа (с. 48-51), особености при образуването формите на повелителното 
наклонение от глаголи от трите спрежения (с. 51-52), на имперфект (с. 52), 
на аорист (с. 53-55), на причастни форми (с. 55-57), след което авторката 
пристъпва към детайлно морфонологично описание на глаголите от трите 
спрежения  (с.  57-164).  Анализът  е  изключително  подробен,  пълен  и 
компетентно извършен. Ако в тази глава авторката фокусира вниманието 
си върху словоизменителните парадигми от всяко спрежение и средствата 
за  изразяване  на  граматически  значения,  то  в  следващата  основна  за 
изследването  глава  то  е  върху  процеса  на  имперфективация,  като 
докторантката представя имперфективиращите модели от гледна точка на 
на  инвентара  от морфологични  средства   (видообразуващи  афикси),  с  
които  се  изразява  категорията  вид,  и  наличието  на  допълнителни 
морфонологични  средства  (морфонологични  фонемни  и  акцентни 
алтернации),  чрез  които  се  интензифицира  противопоставянето  св.  ~ 
несв.  вид (с.  165).  Отново подходът при интерпретирането на  езиковите 
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факти  е  теоретично  аргументиран  (по  Маслов,  по  Ницолова,  по 
Венедиктов,  по  Антонова-Василева),  след  което  отново  следва 
изключително професионално поднесен анализ за имперфективацията на 
изходни глаголи от трите спрежения (с. 169-218), като тя е анализирана от 
гледна точка на средствата – суфиксите, с чиято помощ се осъществява. 
Анализират  се  също  моделите,  акцентните  типове  парадигми, 
взаимодействието между перфективиращи и имперфективиращи суфикси, 
морфонологичната функция на ударението и др. 

В  заключението  (с.  219-224)  докторантката  обобщава  данните  от 
направеното  дотук  изследване.  Морфонологичното  описание  на 
глаголното словоизменение – започва тя на с. 219 – показва, че глаголната 
морфонология в говора на с. Беласица, Петричко, потвърждава една от 
основните особености на българския език като флективен език – наличие  
на  множество  формални  класове  глаголи,  разнообразие  от  фонемни 
вокални  и  консонатни  алтернации,  акцентни  алтернации,  т.е.  развита 
система  от  морфонологични  средства,  които  подпомагат 
морфологичните в изразяването на граматически значения.   На основата 
на  цялостния  анализ  на  материала  авторката  обобщава  данните  за  1) 
отношението на акцентния тип парадигма към въпроса за прегрупирането 
на  спреженията;  2)  акцентните  типове  спрежения;  3)  доминиращите 
акцентни  модели  и  парадигми;  4)  морфонологично  маркираните 
граматически  опозиции  в  говора;  5)  факторите,  влияещи  върху 
стабилността на една алтернация; 6) степента на развитост на системата от 
суперсегментни алтернации в говора.

       Библиографската справка (с. 228-237) включва 141 заглавия. 
Говори за добра библиографска осведоменост. Съдържа заглавия както от 
двете половини на минали век (логично – много повече от втората), така и 
от  неговия  край  и  от  началото  на  нашия  век:  в  този  смисъл  тя  е 
балансирана. 

   Като  приносни  в  дисертацията  си  докторантката  е  определила 
седем момента (с. 253), като за особено важни определям тези под №1, №3, 
№5 и №6.

В заключение: считам, че научната стойност на представения труд, 
дълбочината, всеобхватността и компетентността, с които докторантката  е 
изпълнила целта на изследването,  ми дават основание да препоръчам на 
членовете на уважаемото Научно жури да присъдят на Йорданка Велкова 
образователната и научна степен „Доктор”.  

13.05.2012 г. Доц. д-р Антони Стоилов

Югозападен университет „Неофит Рилски”
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