
СТАНОВИЩЕ

на проф. Тодор Бояджиев за дисертационния труд “Морфонология на глаголното 
словоизменение на говора в Петричко” на Йорданка Георгиева Велкова, 
представен за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Тъй като за становище е представен научен труд по възникналата процедура 
за присъждане на образователната и научна степен “доктор”, трябва при оценката 
му  да  се  изтъкне  актуалният  характер  на  темата,  задачите  на  изследването  и 
резултатите  от  него,  методите  за  описание  и  анализ  на  научния  обект,  които 
смятаме, че са важни за успешната защита на дисертацията. За разработването на 
темата  и  за  изпънението  на  задачите  авторката  е  избрала  разгърната  и  добре 
обмислена  структура,  в  която  ясно  се  открояват  както  освовните  теоретични 
проблеми,  така  и  конкретното  синхронно  описание  на  морфонологичните 
средства,  които  маркират  граматичните  категории  и  опозиции  и  богатият  и 
разнообразен емпиричен материал от диалекта на с. Беласица, Петричко.

Оригиналните научни приноси на авторката безспорно се откриват в трета и 
четвърта  глава  на  дисертацията.  В  тях  се  описват  словооизменителните 
парадигми  на  глаголите  от  трите  спрежения  и  морфонологичните  средства  за 
изразяване на граматичните значения. Анализът включва описание на формите за 
сегашно време,  повелително наклонение,  аорист и причастието,  тълкуването и 
класификацията  на  засвидетелстваните  релации,  свойство  и  опозиции  в 
репертоара и структурата на около 1000 диалектни глаголни лексеми. Анализът 
се извършва еднотипно и детайлно, което позволява сравнително да се отделят 
според степента на граматичната маркираност пълната и непълната функция на 
редуванията при изграждане на парадигмите , подразредите според фонемните и 
акцентните им модели.

В  четвъртата  глава  авторката  представя  имперфективацията, 
морфонологичните отношения между видовите двойки и формалните средства за 
изразяване на категорията вид. С изчерпателна фактология се прави преглед на 
видообразуващите  суфикси,  вариантите  и  употребата  им,  която  влияе  на 
морфонологичния им облик, и неутрализацията на алтернациите, и критериите за 
избор на суфиксите -ува, -въ, -ъ, -ава.

В  обширното  заключение  на  дисертацията  се  обобщават  резултатите  от 
морфонологичното описание на глаголното словооизменение, което в говора се 
характеризира с наличието на много формални класове глаголи и разнообразни 
вокални,  консонантни  и  акцентни  редувания,  които  изразяват  граматичните 
значения.  Като особеност  на диалектната  система се  утвърждава ограничената 
фонетична  и  морфонологична  аналогия,  обобщаването,  изравняването  и 
опростяването  в  парадигмите  и  ролята  на  ударението  за  прегрупиране  на 
спреженията.  Като  най-чести,  разнообразни  и  маркирани  с  морфонологични 
средства се определят опозициите сегашно време – аорист, а като най-устойчиви 
редуванията V ~ Ø в спреженията и V ~ V във видообразуването.

Авторката прави извода, че в сравнение с книжовния език говорът има по-
слабо  развита  система  от  сегментни  алтернации,  но  по-силно  развита 
суперсегментна система. Като своеобразие на говора се сочи и унификацията и 
морфонологично  опростеният  модел  със  суфикс  -ува,  избор,  който  зависи  от 
формални критерии. В сравнение със съседните западнорупски диалекти говорът 
на  с.  Беласица има по-слабо развита  морфонология,  а  в сравнение  с  крайните 
югозападни – тя е по-богато представена.

1



Особено  внимание  заслужава  първата  глава  от  дисертацията  –  “Основни 
морфонологични  теории”.  В  нея  се  коментират  дискусионни  общотеоретични 
схващания за морфонологията в тесния и широкия смисъл като междинна област 
в езикознанието, като свързващо звено между фонологията и морфологията и се 
дефинират  актуални  понятия  в  съвременните  морфонологични  изследвания. 
Уводът е построен като надграждане, допълване и целенасочено съпоставяне на 
различни мнения, теории и концепции, които авторката използва при описанието 
и  анализа  на  видовете  морфонологични  алтернации  и  транскрипции  на 
глаголните основи.

Когато реферира чуждите мнения, Велкова взема отношение със собствени 
аргументирани становища по всички конкретни въпроси.

Авторката има 8 публикации по темата. 
Справката  за  научните  приноси  отразява  точно  приносния  характер  на 

дисертационния труд.
В дисертацията  има  редица  дискусионни  решения  по  частни  въпроси,  към 

които могат да се отправят критични забележки, които смятаме за нормални и 
необходими при спорната проблематика, която се разглежда в дисертацията.

1.  Авторката  използва  понятието  алтернационен  ред  като  основна 
елементарна  единица  с  граматична  функция  вместо  термина  морфонема,  като 
единица  със  семантично-морфологична  фунция,  която  поддържа  или  усилва 
различията на словоформите (в генеративната фонология – системна фонема).

2.  Използват се три вида транскрипции за представянето на словоформите. 
Тук забележките ми са, че те не се прилагат последователно при реконструкцията 
на основите, при представяне пограничните сигнали и промените на морфемната 
граница. Спорен е например записът на формите с окончание -ъ в в 1 л. ед. ч. и 
-ат за 3 л. мн. ч. при положение, че фонемата  /а/ е рефлекс на стб.  © в говора. 
При  репрезентацията  на  формите  не  се  отчита  винаги  фонетичното  и 
фонологичното  равнище  –  дълбинното  (условното,  абстрактното)  и 
повърхностното (действителното, конкретното).  Изходен вариант на морфемата 
например  може  да  не  съвпада  с  нейните  действителни  контекстови 
представители,  изискващи само  съседен  алтернант,  който  може  да  отстранява 
редуването.  Морфонологичната  транскрипция  може  да  съответства  на 
фонологично  равнище  не  само  на  фонема,  но  и  на  диференциален  признак 
(мекост) и на нулева фонема и непостоянна гласна. Макар че морфонологичните 
явления имат фонологична генетична природа, от синхронна гледна точка те не 
могат да бъдат обяснени или предсказани от чисто фонетични данни, защото се 
диктуват от граматиката, а не от фонологията.

Авторката установява типовете  ударения според Дибо, като се основава на 
акцентното място, а не според функцията им в глаголната парадигматичност – 
дали  то  е  органичено  свободно  или  фиксирано  или  само  морфологично 
фиксирано в акцентните алтернации, модели и криви за поддържане на различия 
с морфологични цели.

Правилно се установява посоката на редуванията, но без да се определя кои от 
тях се отнасят към историческите и кои към живите и продуктивни.

След  всичко  казано  до  тук  трябва  да  се  подчертае,  че  дисертацията 
представлява оригинален труд,  който разглежда важни въпроси от диалектната 
морфонология  на  западните  говори.  Много  моменти  в  него  свидетелстват,  че 
Велкова притежава в голяма степен наблюдателност и конструктивизъм, които ѝ 
помагат да види по нов начин проблемите, да ги осмисли пълно и цялостно, да ги 
тълкува и открива пътища за решаването им и да прави научни заключения. Ще 
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изтъкна също, че дисертацията е написана с творчески ентусиазъм и вдъхновение 
и  евристичен  усет,  в  които  личат  компетентност,  лингвистична  култура  и 
познания. Към всичко трябва да се добави и точният и богат език и стил, с които 
е  написана  дисертацията,  овладяната  нова  терминология,  получена  от 
задълбоченото  проучване  на  обширната  литература.  Новите  идеи  и  подходи, 
които са увлекти дисертантката при разглеждането на сложните въпроси, прави 
труда и методологичен образец, който може да се следва в бъдещите сравнителни 
диалектоложки изследвания.

Дисертацията  притежава  всички  необходими  качества  за  присъждането  на 
образователната и научна степен “доктор”, затова убедително препоръчвам тя да 
бъде присъдена на Йорданка Георгиева Велкова.

25.05.2012
Подпис:

(проф. Тодор Бояджиев)
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