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СТАНОВИЩЕ 
на доц. д-р Савелина Банова Банова 

за дисертационния труд на редовната докторантка Росица Славова Райнова  

на тема:“Семантико-функионални характеристики на подбудителния изказ в 

испанския и българския език” 

 за присъждане на образователната и научна степен “доктор” 

Научен ръководител: проф. дфн Евгения Вучева 

 

Темата за подбудителната модалност винаги е привличала и продължава да 

привлича вниманието на лингвистите. Това е съвсем естествено, защото, 

изразявайки непосредствено волеизявата на говорещия, подбудителността участва 

в регулиране на човешките отношения.  Дисертационият труд на Росица Райнова е 

посветен на съпоставителния анализ на подбудителността в испанския и 

българския език. Той е първият по рода си труд в българската испанистика, 

разглеждащ този въпрос. 

 Предметът на изследване в дисертационната разработка е съпоставката на 

системите от средства за изразяване на подбудителността в испанския и българския 

език при някои от основните подбудителни актове, представени чрез превод на 

оригинални испански текстове на български език. Избраният метод – 

функционално-семантичният – според авторката „се опира на семантична основа, 

като същевременно с това отчита спецификата на подбудителния изказ в качество 

на речево действие, езиков продукт и средство за общуване” (стр. 5). Този метод 

напълно съответства на предмета и целите на изследването. Той дава възможност 

на изследователя, от една страна, на базата на общата семантична функция да 

обедини единици от различни езикови равнища, от друга – чрез анализ да очертае 

общото и езикоспецифичното в сравняваните езици. 

Структурата на дисертацията е ясна. Общият текст съдържа 251 страници, 

разпределени в увод, шест глави, заключение, цитирана литература, приложения и 

ексцерпирани източници. Има и 21 цветни таблици и 27 графики. 

В увода (стр. 4-8) се посочва обектът на изследване, целта и задачите, които 

си е поставила авторката, и се описва емпиричният материал. Изрично е 

отбелязано, че посоката на превода е само от испански към български език. Оттук 

се вижда, че изследването се ограничава само върху това как се превеждат дадени 

подбудителни актове от испански на български език (броят на преводачите е малко 

над 10). По този начин посоката на анализ е винаги определена – езикът източник е 

испанският, а езикът цел е българският. Корпусът е представителен - 

анализираният материал, включващ общо 21 заглавия, е ексцерпиран от 6000 

страници от оригинални текстове на испански език, предимно художествена проза 

от втората половина на 20 в. и началото на 21 в. Самите примери са 1682. 

Теоретичната основа на дисертацията, както е отбелязано на стр 5 (под черта), 

стъпва върху принципите, разработени от Е. Вучева в труда й Един интегрален 

модел на речта: равнища, единици и категории. Поглед към лингвистиката на 

речта (2006). 

В първа глава (стр. 9 – 28) се посочват теоретико-методологичните основи 

на изследването. Авторката въвежда, дефинира, обяснява и уговаря по-нататъшната 

употреба на най-важните теоретични понятия, свързани с изследването. 
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Цитираните трудове – около 90 заглавия на български, испански, английски, руски 

- показват отличната теоретична подготовка на Р. Райнова. Стилът е стегнат и 

лаконичен като за специалисти. Бих препоръчала, ако се издава трудът, тази глава 

да се разшири и да стане по-обстоятелствена, за да може да се ползва и от по-

широк кръг читатели, интересуващи се от тематиката.   

Следващите глави – втора, трета, четвърта, пета и шеста – са посветени на 

подбудителните актове, които са обект на сравнение и анализ в дисертацията, а 

именно: заповед, забрана, заплаха (закана), молба, искане на позволение (молба за 

позволение). Всички те имат обща структура – започват с кратка теоретична част 

(семантико-функцоналните характеристики на дадения подбудителен акт), 

продължават с описание на вербалните техники за изразяване в испански и 

български и завършват с изводи. Сравнението, което се прави в приложната част, е 

изключително детайлизирано и включва единици от синтактично, морфологично, 

лексикално-граматично, фразеологично и интонационно равнище, 

социолингвистични променливи, наличие/отсъствие на аргументация за 

отправената подбуда и лексикални модализатори. Матрицата, въз основа на която 

се прави описанието, дава възможност да се постигне стройност и системачност 

при представянето, макар че има и известна повторяемост. Богатият илюстративен 

материал уплътнява изложението и е доказателство не само за научна 

добросъвестност и трудолюбие, но и за умение да се подхожда аналитично към 

разглежданата проблематика, като се използва с еднаква лекота научната индукция 

наред с дедукцията. При описанието непрекъснато се насочва и се държи сметка за 

сходствата и различията в двата сравнявани езика, отбелязвани като “общи 

аспекти” и “специфични аспекти”. Изводите по отношение на използваните 

вербални техники в испанския език и на техните преводни еквиваленти в 

българския език са графично онагледени.  

В заключението (стр. 221-231) авторката обобщава резултатите от 

изследването, като се открояват приносните моменти. В съпоставителен план са 

показани случаите на симетрия и асиметрия при изразяване на подбудителните 

актове в двата сравнявани езика, като по този начин се  очертават сходствата и 

езикоспецифичните особености.  

Чрез контрастивния анализ се установява значителното сходство в 

изразяването на подбудителността, което се реализира в рамките на симетрични 

морфосинтактични модели. Потвърждава се тезата, че императивът като 

прототипно средство заема централно място в полето на подбудителността и чрез 

него волеизявявата на говорещото лице може да се изразява в изключително 

широки граници – от груба заповед до учтива молба. 

 Прогнозирано, асиметрията се наблюдава при изкази с инфинитив, que + 

presente de subjuntivo, деепричастие, наличие на форми за близко действие ir a + 

infinitiwo, при различната употреба на глаголните времена. Макар че тези начини 

на изразяване се разполагат в полето на модалността по-скоро в периферията, 

данните, които са свързани с превода им, са ценни за специалистите. Например, 

привлича вниманието фактът, че са избрани синтетични императивни форми (най-

вече от несвършен вид) при превеждането на  инфинитива (47-49) и на  que + 

presente de subjuntivo (50), макар че се очаква да се употреби аналитичната да-

форма.  



Конкретните анализи и обобщения, представени в тази дисертация, могат да 
бъдат полезни както в областта на превода, така и при чуждоезиковото обучение 
(преподаването на испански език на българи). 

Авторефератът е в обем 47 стр. и отговаря на съдържанието на 
дисертацията. Приемам посочените приноси в него. По темата на дисертацията има 
6 публикации. 

Предложеният труд представлява солидна основа за разширяване на 
проблематиката в бъдещи разработки. Той представя авторката си като млад учен с 
отлична лингвистична подготовка, с доказана способност да организира голямо 
количество емпиричен материал, да го анализира и обобщава и да прави изводи. 
Ще гласувам положително за присъждане на Росица Райнова образователната и 
научна степен "доктор". 

31.05. 2012 г. доц. д-р Савелина Банова 
София 
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