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Биографична справка: 

Десислава Тодорова има придобита бакалавърска степен по английска филология от 

СУ “Св. Климент Охридски” през 2008 г. и магистърска степен “Конферентен преводач 

с английски език” през 2008 г. Успехът й от обучението и от защитата на дипломните 

работи в двете степени е отличен. От 2009 г. Д. Тодорова е редовен докторант към 

Катедра “Англицистика и американистика”, ФКНФ, СУ “Св. Климент Охридски” по 

научна специалност “Теория и практика на превода (английски език)”, шифър 05.04.16.  

 

Публикации по темата: 

Д. Тодорова представя 4 публикации по темата, като 3 от тях са публикувани на 

български език и са насочени към различни аспекти на изграждане на текстовата 

свързаност в устни и писмени текстове в съпоставителен англо-български план. 

Дисертантката подчертава, че се наблюдава изоморфизъм при механизмите за 

постигане на кохезия в двата езика, но съществуват разлики в средствата и начина на 

реализирането им. Фокусът на четвъртата статия е ролята на когнитивните модели при 

синхронния превод, които са обусловени от езика, културата, конкретния контекст и 

адресата/адресанта. Това е единствената статия на дисертантката написана на 

английски език и публикувана в чужбина и показва отлично владеене на академичния 

английски език. 

 

Авторефератът отразява вярно структурата и съдържанието на дисертационния труд и 

включва подробна справка за приносите на работата. Не съм съгласна с първия 
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изтъкнат принос на дисертацията, а именно, че за пръв път се изследват в 

съпоставителен план средствата, които се използват за изграждане на кохезията в 

английски и български език. Самата дисертантка цитира в работат си подобни 

разработки.  

 

Актуалност на дисертационния труд: Дисертационният труд на Десислава Тодорова -  

с обем от 206 стр., шест глави, списък с ползвана литература и приложения – е 

посветена на подробно изследване на свързаността на текста при англо-български 

синхронен превод, и по-специално на измененията в процеса на превода. Това 

представлява изключително актуален проблем в приложната лингвистика и по-

конкретно в областта на теорията и практиката на превода поради все още 

многобройните нерешени въпроси, свързани с устния превод. Езиковата асиметрия 

обуславя и асиметрията при текстообразуващия компонент на езиковата система – 

семантичните връзки в текста - което е изключително важно в обучението по чужд 

език, както и за избягване на интерференция. Следователно, изборът на тема е 

определен от актуалността на разглежданата проблематика в теоретичен и практичен 

акпект, както и от липсата на подобно задълбочено съпоставително английско-

българско изследване на кохезията в устната междуезикова и междукултурна 

комуникация. 

 

Запознатост с анализирания научен проблем и преглед на литературата: Десислава 

Тодорова е практикуващ писмен и устен преводач, както и преподавател по писмен и 

устен превод. Дисертационният труд не само представлява задълбочено изследване на 

научната проблематика, но е написан ясно, интересно, убедително и четивно. Добре е, 

че текстът е написан на български език – да се надяваме, че ще се прочете от колеги 

българисти, тъй като по правило, българското езикознание някак остава встрани от 

световните лингвистични тенденции и проблематика и често англицисти (германисти, 

романисти и т.н.) са тези, които описват съпоставително българския език. 

Предложеният анализ на литературата, несъмнено показва, че Д. Тодорова е добре 

запозната с изследваната материя. Докторантката прави преглед на голяма по спектър 

научна литература и демонстрира добро познаване на проблема. Похвално е, че са 

цитирани и анализирани и водещи български учени, които работят в тази област.    
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Съответствие между цели и задачи и избраната методика на изследване: Целта на 

дисертацията е съпоставително изследване на средствата за реализиране на свързаност 

на текста на нехудожествени писмени текстове на английски и превода им на български 

език и на измененията в кохезията при превод на устни текстове. Макар че кохезията е 

много по-отчетлива на надизреченско, текстуално ниво, където ролята на структурните 

отношения и връзки е минимална и където повече изпъква семантичната свързаност на 

текста,  докторантката разглежда кохезията и в рамките на изречението. Тя обосновава 

решението си с факта, че понякога при синхронен превод трудно се определят 

границите на изреченията, както и че често се наблюдават примери на сливане или 

разделяне на изречения в процеса на превода. За постигане на целите Д. Тодорова 

сполучливо прилага интердисциплинарен подход, използвайки методи от областите на 

лингвистиката на текста, когнитивната лингвистика и псохолингвистиката. Работният 

модел се базира на комуникативния подход и на семантичния анализ на дискурса.  

Корпусът на съпоставителното изследване се състои от писмени и устни преводи на 

български език на оригинални текстове от английски, осъществени както от 

професионални преводачи, така и от студенти от МП “Конферентен превод”. Размерът 

на корпуса е определено внушителен. Убедено може да се каже, че поставените цели и 

задачи са напълно постигнати и правилно обосновани в резултат от използваната 

методика за изследване. 

 

Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд:. Представената 

дисертация съдържа както научни, така и научноприложни резултати, които 

представляват оригинален принос в теорията и практиката на превода. 

Съпоставителното изследване на семантичните връзки при превод от английски на 

български безспорно представлява достоен обект на научен интерес.   

 

В резултат на изследването Десислава Тодорова достига до редица съществени изводи 

и формулира няколко основни приноса, които могат да бъдат откроени в две 

направления: 

 

1. Приноси към теорията на езика: установяване на разликата при кохезивните 

механизми и плътността на кохезивните вериги в български и английски писмени и 

устни текстове, в зависимост от жанра и регистъра на текста, в зависимост от скалата 

устност-писмовност, както и ролята на сценариите при синхронния превод. 
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2. Приноси към теорията, практиката и обучението по превод: резултатите от 

изследването допринасят за изработване на методика за оптимизиране на процеса на 

устен и писмен превод, за прецизиране на критериите за оценка на превода, за 

обучението на преводачи. 

 

Сравнителното изследване на двата езика позволява достигането на заключения и 

изводи, които непосредствено могат да се внедрят в обучението на студенти по превод 

за постигане на лингвистична и комуникативна компетентност. Докторантката също 

така много изчерпателно посочва и насоки за бъдещи разработки, които могат да бъдат 

продължение на разработената от нея тема. 

 

Препоръки и критични бележки:  

Със задоволство искам да отбележа, че докторантката е взела под внимание една част 

от критиките и препоръките, които бяха изтъкнати при предварителното вътрешно 

обсъждане на работата й в катедра “Англицистика и американистика”, СУ “Св. 

Климент Охридски”. Това бяха по-общи препоръки, като самата подредба на работата, 

конкретизиране на обема на корпуса, преформулиране на изводите, както и уточняване 

на български еквиваленти на термини. Безспорно в този си вид това е един по-зрял и 

по-завършен труд. Очевидно докторантката е открита за научен диалог и взема под 

внимание конструктивна критика – безспорно необходими качества особено при 

началните етапи на научната кариера на един изследовател. 

 

Това, което за мен продължава да липсва в иначе добрия и всеобхватен анализ е 

честотността на изследваните явления. Не става ясно дали изброените изменения в 

кохезията при писмен и устен превод са подредени по важност, по честотност или по 

някакъв друг критерий. Тезата би била по-убедителна ако се подкрепи със 

статистичести данни. Също така, една голяма част от дисертационния труд (стр. 47-98) 

е посветена на изменения в свързаността на текста при писмен превод от английски на 

български език, но някак се губи поради ограничаване на заглавието само до 

проблематиката на синхронния превод. При бъдещо публикуване на дисертацията бих 

препоръчала на авторката да включи в заглавието и писмен превод, защото това по-

добре би отразило спецификата на работата й.  
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