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за дисертационния труд на Десислава Тодорова на тема 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В КОХЕЗИЯТА ПРИ СИНХРОНЕН ПРЕВОД 
върху англо-български материал 

 

за присъждане на образователната и научна степен “доктор”  

по научна специалност 05 04 16, Теория и практика на превода (английски език) 

 

 Темата на дисертацията на Десислава Тодорова, препоръчана и от проф. дфн 

Бистра Алексиева, неин пръв научен ръководител до края на 2010 г., е почти 

неразработвана и интересна както за теорията, така и за практиката на устния превод, при 

това то не само в рамките на английски и български, както изрично беше посочено при 

предварителното обсъждане от колеги от френската и немската катедра на СУ 

“Кл.Охридски”.  

 Материалът, на който базира анализа и изводите си дисертантката, е 

изключително богат и разнообразен и по обем, и по тематика, и като източници на 

преводачески решения и условия, при които се осъществява превода. Той показва не само 

отличните езикови и аналитични умения на Д. Тодорова, но и добро познаване на 

професионалните особености и изисквания към работата на устния преводач, както и 

някои слабости при обучението и подготовката на студентите за такъв вид превод. С 

други думи, предложената ни разработка не е дело на “кабинетен учен” с упражнение по 

преглед на литература по въпроса – който също е стегнат, адекватен и компетентно 

направен – а зряла работа на практик с преподавателски опит, от която личи – по думите 

на друг колега, превеждащ в Европейския парламент, на предварителното обсъждане – че 

изследователят е “работил в преводаческа кабинка”.  В процеса на работа по темата и при 

проучване на съществуващата литература по проблемите на кохезията и кохерентността, 

голяма част от която се базира на писмени текстове, Д. Тодорова реши да включи в 

изследването си и глава, посветена на този вид текстове в английски и техни преводи на 

български. Това и позволи да установи и промени не само в кохезията при превод на 

устно продуцирани (макар и не задължително “спонтанно” породени) текстове, но и 

някои разлики във функционирането на този механизъм при писмен и устен превод – 



нещо, което надхвърля рамките на заявената тема и увеличава приносния характер на 

научното и изследване. При това е напълно закономерна употребата в дисертацията на 

термина “текст” и за устно продуцирана реч с конкретни адресати, когнитивно-

информационни рамки и определена комуникативна цел, напр. обмен на информация, 

изразяване на становище и т.н. Именно на разликата в обхвата на когнитивните рамки 

между говорещия и преводача, както и на факта, че преводачът не винаги знае каква е 

крайната комуникативна цел на говорещия, се дължат до голяма степен и измененията в 

кохезията при синхронен превод, както посочва дисертантката на базата на убедително 

анализирани примери от работа на професионални преводачи и обучаващи се да 

превеждат. 

 Структурата на дисертацията се различава донякъде от общоприетото: първите три 

глави, а именно Глава 1 (Увод), Глава 2 (Корпус) и Глава 3 (Основни понятия), която 

съдържа стегнат критичен преглед на литературата и уточняване на понятийния апарат за 

работа, са малки по обем и на пръв поглед създават впечатление за дисбаланс с основното 

тяло на работата. Тази организация обаче прави много лесна справката с отделни работни 

дефиниции, както и с основната хипотеза – предмет на проверка чрез анализа на корпуса. 

 Тъй като за крайния резултат на представената за защита дисертация ще изразят 

компетентно становище колегите, които я рецензират, може би си струва като научен 

ръководител да споделя и някои впечатления за процеса на работа върху нея. Струва ми 

се, че те хвърлят допълнителна светлина върху научните и човешки качества на 

дисертантката и доказват по безспорен начин, че отговаря на изискванията както за 

ползотворна научна работа, така и за добър преподавател, който умее да съчетава в 

работата си теорията и практиката. 

Може би на първо място следва да отбележа изключителната работоспособност, 

скромност и чувство за отговорност на Десислава Тодорова. Тя имаше много над 

изискваната от Закона натовареност като преподавател в Школата по синхронен превод 

към ФКНФ, подготвяща кадри за Европейския парламент и европейските комисии, а 

често заместваше и колежката си ас. Димка Стоева като водещ семинарите по Теория и 

практика на превода в Катедра англицистика и американистика. Вземаше участие като 

четец и проверител в напрегнатите кандидатстудентски кампании на Катедрата – работа, 

от която често се отклоняват под различни претексти дори някои от редовните и членове. 

Превеждаше (вкл. в телевизионния ефир) на гости на страната. Помогна – макар и болна! 



– за превода и редактира  подробния Доклад за структурата, дейността и стратегическите 

насоки в работата на СУ”Кл.Охридски”, възоснова на който бе направена атестацията му 

и доказано лидерското му място сред другите висши учебни заведения в страната. 

Въпреки цялата тази разностранна и отговорна дейност, Десислава Тодорова положи с 

отличие изпитите по специалността си, участва с доклади в няколко конференции, 

квалификационни курсове и представи в срок дисертационния си труд.  

 Мисля, че е редно да се посочи и допълнителното напрежение от смяната на 

научния ръководител и работата и под последователното ръководство на двама 

изследователи от различни поколения, с различен темперамент, изисквания и подход. 

Това оказа особено напрежение върху довършителните работи по дисертацията: 

аспирантката не само добави допълнителен материал към корпуса си, но и разшири и 

доразработи някои аспекти от нея, при това в крайно ограничени срокове. Трезво и 

разумно, със завидно самообладание и компетентност, представи работата си на 

вътрешното обсъждане, внимателно изслуша и се съобрази с някои от препоръките, 

обосновано запази и/ли доразви становището си по други от повдигнатите въпроси. 

 В заключение искам да посоча, че този дисертартационен труд изпълнява целите, 

които авторката му заявява. Изводите в него са актуални и значими за преводаческата 

практика и интересни за тези, които разглеждат в съпоставителен план механизмите за 

изграждане на свързан текст и преводаческите похвати за преодоляването на разликите 

във функционирането на тези механизми в различни комуникативни ситуации и различна 

езикова среда. 

 Убедено предлагам на Научния съвет да присъди на Десислава Тодорова 

образователната и научна степен “доктор” и се надявам тя в най-скоро време да се 

присъедини към преподавателския екип на Катедрата по англицистика и американистика.   

 


