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СТАНОВИЩЕ 

от проф. дфн Мария Китова за труда “Семантико-функционални характеристики на 

подбудителния изказ в испанския и в българския език”, представен от Росица Райнова 

като дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по 05.04.11 – 

Общо и сравнително езикознание (испански език) 

 

Дисертацията, в обем от 251 стр., включва увод, шест глави, заключение, приложения, 

отразяващи резултатите от статистическия анализ, библиография и списък на 

ексцерпираните източници – оригинални литературни произведения на испански език и 

техните преводни варианти на български език. 

Веднага ще отбележа, че дисертантката се е съобразила с почти всички препоръки, 

които й бяха направени по време на вътрешната защита на труда. Със задоволство ще 

подчертая, че работата е спечелила от добросъвестното отношение на Росица Райнова: сега 

пред нас е зрял, добре подреден и много добре обоснован труд. 

Дисертацията се основава на постулатите на лингвистиката на речта. В Увода 

докторантката очертава обекта на изследването, а именно: да опише някои от основните 

подбудителни актове и механизмите за осъществяването им в испанския и в българския 

език. Темата е значителна, а и недостатъчно проучена от прагматична гледна точка във 

всеки един от двата езика.  

Целта, която си поставя авторката, е чрез подробен съпоставителен анализ да бъдат 

описани от семантична и функционална гледна точка някои от основните подбудителни 

стратегии, предпочитаните речеви тактики и вербалните техники в двата езика. 

Изследването се основава на анализ на 1682 примера от литературни произведения на 

съвременни испански и испаноамерикански автори, повечето от които са преведени на 

български език. В случаите, когато дадено произведение не е преведено или докторантката 

не е съгласна с предложения преводен вариант, тя предлага собствен превод. 

Анализираният езиков материал е подложен на математическо-статистическа обработка от 

честотен тип с цел да се посочи кои са най-предпочитаните вербални техники за изказване 

на подбудителност във всеки един от двата езика. 

Глава І е посветена на теоретико-методологическите основи на изследването. Тук 

авторката очертава най-напред основните – когнитивни, ситуативни и психосоциални – 

характеристики на подбудата, която, според нея, е най-яркият израз на апелативната 

функция на езика. Докторантката се основава на теоретичните постижения на изтъкнати 

наши и чуждестранни езиковеди, работили в тази област. Теоретичната й подготовка е  



много добра. Уместно е и предложеното уточнение на съдържанието на някои от най-

използваните в работата термини. 

Всяка една от петте глави на дисертацията е посветена на отделен вид подбудителни 

стратегии. Докторантката следва определен модел на изложение, който според мене е 

изключително удачен: най-напред се очертават семантико-функционалните параметри на 

съответния подбудителен акт; след това с най-големи подробности се излагат общите и 

специфичните аспекти на използваните във всеки език вербални техники, като се очертават 

различията на употребените езикови средства според вида отношение между 

събеседниците - формално и неформално. Всяка една от съответните глави завършва с 

добре обосновани заключения, в които авторката очертава общите аспекти и 

специфичните различия, които се забелязват по отношение на използваните вербални 

техники във всеки един от двата изследвани езика. В заключителната глава в подходящ вид 

са отразени резултатите, постигнати в процеса на изследването. Убедително поднесен, 

авторефератьт отговаря напълно на съдържанието на дисертационния труд. 

Формулировките за приносите на дисертацията биха могли да бъдат поднесени по-

убедително. Като имам предвид, че тази част се пише особено трудно, смятам, че това 

навярно се дължи на присъщата на докторантката скромност. 

Висока оценка заслужава богатият и подробно анализиран езиков материал. Примерите 

са удачно подбрани и без съмнение могат да се използват в процеса на преподаването на 

испански език, както и в теорията и практиката на превода. 

За мене особено приносна е частта, посветена на вербалните техники за изразяването на 

различни видове подбуда в испанския език. Доколкото ми е известно те досега не са били 

обект на подобно подробно и целенасочено изследване. 

Представената дисертация е задълбочено изследване по актуална научна проблематика. 

С критична насоченост към досега установените в науката факти, изследването допринася 

за изясняване на важни езикови проблеми и представлява несъмнен принос за българската 

испанистика. Въз основа на гореизложеното с убеденост препоръчвам на научното журрща 

присъди на Росица Славова Райнова образавателната и научна степен „док 

проф. дфн Мария Китова 

Нов български университет 

София, 23.05.2012 г. 
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