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СТАНОВИЩЕ 

 

за дисертационния труд на Росица Славова Райнова, редовен докторант по направление 

2.1. Филология – Общо и сравнително езикознание (испански език) към Научна 

лаборатория по приложна лингвистика – ДЕО – ИЧС, СУ “Св. Климент Охридски” 

 

на тема “Семантико-функционални характеристики на подбудителния изказ в испанския и 

в българския език” 

 

от проф. д.ф.н. Евгения Вучева, СУ “Св. Климент Охридски” 

 

 Дисертационният труд на Росица Райнова е посветен на реализацията на основните 

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

българския език. За целта е създаден езиков корпус от 1682 примера, извлечени от 21 

литературни източници на испански език от втората половина 20 в. и началото на 21 в. 

(общо 6000 стр.), преведени и издадени на български език. Работата съдържа общо 250 

комп. стр. и се състои от от увод, шест глави, заключение, приложения, списък с 

използваната литература и списък със заглавията на ексцерпираните източници. 

 В увода (с. 4-8) са очертани обектът на изследване, основните цели и задачи, както 

и пътищата за тяхното решаване. Зададена е коректно и рамката, в която ще се работи, т.е.  

изрично е упоменато, че извлеченият езиков корпус е еднопосочен – той съдържа примери 

от оригинални испаноезични текстове, преведени на български език. Уточнено е също, че 

ще се разглеждат само директните (експлицитни) вербални техники поради характера на 

езиковия корпус – писмени източници, при които контекстът сваля многозначността и 

допринася до голяма степен за прозрачността при тълкуването на функцията на 

подбудителния изказ. Още тук уместно се прокарва разграничението по степен на 

импозитивност, като са обособени стратегиите със силен импозитивен заряд (заповед, 

забрана, заплаха) и по-слабо импозитивните (молба и искане на позволение). 

 Глава І (с. 9-28) представя кратко и синтезирано теоретико-методологическите 

основи на изследването. Посочват се основните характеристики на подбудата като 

социокомуникативен акт, очертават се общовалидните когнитивни, ситуативни и 

психосоциални параметри на подбудителните актове, които по същество са най-

надеждните критерии за типологичното им диференциране. Уточняват се понятийният 
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апарат, както и методологическите разграничения, които ще се прилагат в замисления 

анализ и които очертават трите равнища на работа – подбудителни стратегии, речеви 

тактики, вербални техники. Първите уместно се определят като социокомуникативни 

актове, разграничени по степен на импозитивност – фактор, който определя различните 

им социални прояви и ги разполага в две основни оси: власт и солидарност. Речевите 

тактики се свързват с начина на реализиране на избраната стратегия (директен или 

индиректен). В зависимост от съпътстващите комуникативни задачи те се отграничават в 

съдържателен аспект по степен на плътност, а във формален аспект по степен на 

прозрачност. Вербалните техники представляват конкретните езикови механизми, които 

може да бъдат използвани при изразяването на комуникативната стратегия и които 

образуват цял набор от формални средства. В конкретния случай докторантката посочва, 

че техният богат репертоар включва както императива, така и различни видове 

съобщителни, въпросителни и възклицателни изречения. В края на главата Р. Райнова 

представя някои от своите прогнози по отношение на вербалните техники, които с най-

голяма вероятност ще се появят в анализирания корпус, както и по отношение на 

сходствата и различията, които биха могли да възникнат при речевите реализации на 

испански и на български език от гледна точка на спецификите на двете езикови системи. 

Глави ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ са посветени на подбудителните стратегии, обект на 

дисертацията. Структурата им е симетрична. На първо място се описват семантико-

функционалните характеристики на всяка стратегия, като се обръща специално внимание 

на социопрагматичната й обусловеност от социално-статусните и ролево-ситуативните 

отношения между комуникантите. На второ място се очертават параметрите на анализа, 

чиято последователност се формира въз основа на данните от статистическия анализ на 

използваните вербални техники. Така посоката на анализа тръгва от най-предпочитания и 

слиза до най-рядко регистрирания механизъм. В рамките на всеки механизъм се посочват 

общите и специфичните аспекти, които се наблюдават при съпоставката между испанския 

и българския език. Прокарва се основното социопрагматично разграничение между 

формални и неформални взаимоотношения на събеседниците. Следващата стъпка на Р. 

Райнова е да предприеме подробен и изключително прецизен анализ на регистрираните в 

корпуса вербални техники, като отчита поотделно приноса на всички параметри от 

езиково и извънезиково естество и тяхната взаимовръзка при речевата реализация на 
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съответната импозитивна стратегия в двата езика – видове изречения с подбудителна 

функция, участие на глаголни времена и перифрази, влияние на двудялбата 

свършен/несвършен вид в българския език, модална семантика на използваните глаголи 

(за възможност, за предпочитание, за желание, за необходимост), употреба на 

перформативи, отсъствие/наличие на аргументация и други модализатори, влияещи върху 

силата на съответния подбудителен акт (обръщения, лексикални интензификатори и пр.), 

параметри на извънезиковия контекст, уточняващи социално-статусните и ролево-

ситуативните отношения между комуникантите. Данните за дяловото участие на 

различните механизми в изразяването на отделните стратегии допълват убедително 

изводите, до които стига авторката във всяка глава, а графичното им представяне 

онагледява пределно ясно процентното съотношение на съпоставяните езикови средства в 

двата езика. 

В заключението на дисертацията (с. 221-231) се формулират основните изводи, 

които предлагат в обобщен вид, при това на по-високо ниво на абстракция, резултатите от 

цялостния анализ. Представените стратегии са подредени според дяловото им участие в 

изразяването на подбуда. Обобщени са основните различия в съпоставените вербални 

механизми в испанския и в българския език – техники с императив, със съобщителни, 

въпросителни, условни и безглаголни изречения. Изведени са и са систематизирани 

социопрагматичните стойности на всеки езиков механизъм, който се използва в 

подбудителните актове. Предложено е принципно обяснение за двупосочната роля на 

аргументацията при стратегиите с различен импозитивен заряд – най-вече подсилваща при 

стратегиите, застрашаващи социалното равновесие, и смекчаваща при стратегиите, 

ориентирани към социалното сътрудничество. 

В края на дисертацията са изнесени пет приложения в табличен вид (общо 12 

таблици) с резултатите от математико-статистическата обработка на основните вербални 

техники за всяка подбудителна стратегия в условията на формално и неформално 

общуване. 

Приемам изцяло посочените в Автореферата приносни моменти на дисертацията. 

 Като научен ръководител искам да изразя удовлетворението си от съвместната 

работа с Росица Райнова. Високо оценявам усърдието и отговорността, с които се отнася 

към научната работа. Доказателство за това е, че обърна особено внимание на всички  



бележки и препоръки, които получи при предварителното обсъждане на труда. Тя 

разполага с обработен и систематизиран емпиричен материал за останалите осем по-малко 

импозитивни подбудителни стратегии, но той остана извън дисертацията поради огромния 

обем, който щеше да придобие текстът. Този факт ме кара да вярвам, че Р. Райнова ще 

продължи да работи по темата. 

Посочените качества на дисертационния труд ми дават основание убедено да 

препоръчам на Научното жури да присъди на Росица Славова Райнова образователната и 

научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология - Общо и 

сравнително езикознание (испански език). 

29 май 2012 г. Научен ръководител и член на Научното жури: 

/проф. д.ф.н. Евгения Вучева/ 
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