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обявен в ДВ, бр. 50/15.06.2018 г. 

 

В конкурса, обявен в ДВ, бр. 50 от 15.06.2018г., с 210 ч. лекции по немски език като първи 

и като втори чужд език в програмата Международни отношения в ЮФ на Софийския 

университет, участват двама кандидати: гл.ас. д-р Бисерка Николова Велева-Петрусенко и 

гл.ас. д-р Гергана Иванова Фъркова-Ангелова. 

 

За кандидатите 

Гл. ас. д-р Бисерка Велева-Петрусенко е завършила специалност „Немска 

филология“ в Софийския университет с втора специалност Психология, след което е 

работила в областта на туризма (със сертификат за екскурзовод), като учител по немски 

език в средното училище, като хоноруван преподавател по немски език в ИЧС и от 1996 г. 

до настоящия момент е преподавател в катедра „Западни езици“ на СУ (води семинарни 

занятия и лекции в специалност „Международни отношения“ към ЮФ на СУ с акценти 

върху съпоставка между български и немски език, приложно езикознание, юридически 

немски език, лингвостранознание, но и в областта на социалната педагогика с два 

лекционни курса, посочени в автобиографията). Академичното ѝ развитие минава 

ритмично през етапите асистент - старши асистент - главен асистент, а през 2015 г. получава 

ОНС „доктор“. Има опит и като преподавател по български език като чужд (Йена, 2004-

2005г.). Впечатление прави стремежът ѝ за усвояване на допълнителни езици към 

посочените основни немски, руски и английски (курсове по френски, испански и гръцки 

език), както и широката палитра от допълнителни умения и компетенции (напр. нагласата 

ѝ да бъде в синхрон с новостите, за което говори посещението на курс по компютърни 

технологии още през 1991-92 г.). За израстването ѝ като специалист са допринесли и 

посочените в автобиографията специализации, осъществена мобилност с лекционен курс и 

участията в проектна дейност.  

Гл. ас. д-р Гергана Фъркова-Ангелова е завършила специалност Немска филология 

в СУ „Св. Климент Охридски“ (с участие в студентски обмен в Хумболтовия университет 

в Берлин), след което е работила като преводач на свободна практика, журналист на 

свободна практика към национални и немски медии, преподавател и автор на програми за 

обучение по немски език (акцент: икономически немски, както в академична среда, така и 

извън нея, напр. в Германо-българската индустриално-търговска камара, Посолство на 

ФРГ), от 1995 г. е преподавател по немски език в катедра „Западни езици“ на СУ, главен 

асистент е от 2005 г. През 2016 г. защитава дисертация по проблеми на българо-немската 

бизнес комуникация – лингвистични, паралингвистични и културни специфики. Членува в 



4 национални съюза и в Европейския преводачески колегиум (което кореспондира с 

интересите ѝ на германист, журналист, преводач, филмов деятел). Силно впечатление прави 

широката палитра от интереси и дейности: наред с преподавателската дейност на различни 

нива и в различни организации с акцент върху бизнес комуникацията на немски език и 

междукултурните различия има сериозни постижения като преводач (основно на 

художествена литература и филмови преводи, но и на специализирани статии), експерт в 

областта на критика на превода, журналист (кинокритика, културни прояви), ръководител 

на проекти, свързани с издателска дейност, редактор. В биографската справка посочва 

компютърни умения и владеене на 4 езика (немски, английски, руски, испански), което 

очевидно благоприятства разнообразната дейност в посочените различни области.  

В заключение: и двете участнички в конкурса имат професионално развитие, което 

им дава основание за придобиване на академичната длъжност „доцент“. 

 

Публикационна дейност и научни приноси 

Общата публикационна активност на д-р Бисерка Велева обхваща според 

генерирания от системата „Авторите“ списък 1 монография, 3 глави от книги, дисертация, 

3 статии в научни списания, 57 статии в сборници, част от които са под печат, участия в 

съставителство на речници. В публикациите се открояват тематични групи като 

чуждоезиково обучение, проблематика на диминутивите, език на правото и дипломацията. 

За видимостта на д-р Бисерка Велева в научните среди допринасят както публикациите в 

български и чуждестранни издания, така и активното участие в конференции в страната и в 

чужбина. За конкурса д-р Б. Велева е представила монография, 3 статии в научни списания 

и 18 статии в сборници, посветени на спецификата на дипломатическата комуникация и на 

чуждоезиковото обучение (които са публикувани през последните две години, с 

изключение на три по-ранни публикации). Посочени са 1 цитиране в CЕEOL, 2 в Google 

наука, 26 в библиотечни каталози, 19 регистрирани по традиционен начин. 

Монографията Дипломатическата кореспонденция между България и Германия. 

Лингвистичен анализ. София: УИ „Св. Климент Охридски“ 2018 г. ISBN 978-954-07-4537-

4 е в обем 399 стр. с основен текст 329 стр. Структурно текстът е обединен в увод, три глави 

и заключение. Приложени са списък на съкращенията, литература (групирана в 

монографични изследвания, статии, речници), глосар1 и копия на документи.  

                                                           
1 Глосарът с основни термини в дипломатическата кореспонденция е полезен за българските читатели 

с пояснените значения и роля в дипломацията и с етимологичните препратки, а за ползващите немски език и 

с немскоезичните еквиваленти (полезни особено в случаите, когато не е налице дословен превод, срв. бълг. 

идентична нота – нем. Mantelnote на стр. 357). Но привеждането на синонимни еквиваленти като при 

съответствията бълг. парафиране - нем. Paraphierung, Unterzeichnung, Ratifizierung съдържа опасността от 

заличаване на релевантни различия в практиката на подписване на международни договори (справка: все още 

водената дискусия в България за подписване и ратифициране на Истанбулската конвенция). Също така 

смятам, че би било добре привеждането на еквивалентите на английски и руски да е осъществено 

последователно, а не спорадично, само при отделни примери. Тук бих възразила при включването в този 



Разработените части в изследването показват умение за стегната и логична 

организация на научен текст (в увода последователно са представени предистория, предмет, 

цел, методология на изследването и структура на монографичния труд; първа глава е 

посветена на дипломатическата кореспонденция, която е предмет на анализ;  втора глава с 

подразделите си се спира на дипломатическите отношения между България и Германия, на 

текстолингвистичната основа на анализа и на значението на основния термин „документ“; 

трета глава разглежда езиковите характеристики на дипломатическата кореспонденция; в 

заключението авторката прави изводи от изследването, дава оценка на приносите и на 

приложимостта в чуждоезиковото обучение.  

След като в първа глава се прави класификация на основните характеристики на 

дипломатическата кореспонденция (вж. Таблица 1 от с. 75-77), се предлага хронологичен 

преглед на дипломатическата кореспонденция между България и Германия от 

Средновековието до наши дни, като се проследяват използваните жанрове и езици за 

комуникация. Посочват се стъпките за текстолингвистичния анализ и емпиричните 

източници и се дефинира употребата на термина „документ“ от различни ракурси. 

Същинският анализ се представя в трета глава: Разнообразието от текстови жанрове в 

сферата на дипломацията, от възможни сфери и нива на комуникация и съответно на 

езикови стандарти е причина за провеждане на анализ в няколко стъпки: отчитане на 

контекста, в чиито рамки се осъществява комуникацията; анализ на функцията на 

текстовете в дипломатическата комуникация (с.172-191); структура и езикови 

характеристики на разглежданите текстове. Прилагането на образци за конкретни жанрове 

потвърждава стандартизираността в текстуализирането, но илюстрацията с реални 

документи от миналото ми се струва крайно неудачна с оглед на поставената цел и 

приложимостта на резултатите в практиката. В раздел 3.2. се разглеждат езиковите 

особености в текстовете от дипломатическата кореспонденция. Интерес представлява 

систематизацията на специфични за двата езика средства като използването на титли, 

обръщения, стандартни съкращения. Но намирам илюстрациите от с. 291-294 за крайно 

неподходящи и некореспондиращи с предмета на анализа. В стремежа си да представи 

разнообразните и важни аспекти на дипломатическата кореспонденция, авторката излиза 

извън поставената задача и предмет на анализ (напр. раздел 3.2.3 е посветен на 

невербалните средства: те са изключително важни, както тя справедливо отбелязва, но 

посоченият пример касае устната комуникация; а включването ѝ би означавало неимоверно 

разширяване на проблематиката). Релевантният момент за превода на текстове от сферата 

на дипломатическата комуникация е засегнат според мен незаслужено фрагментарно и 

вместо поясненията за различията в названията за устен и писмен превод или препратката 

към Гутенберг, М. Лутер и Нюрнбергските процеси читателят би имал по-голяма полза от 

информация за статута на преводачите, за регулацията в тази сфера на превод, за 

                                                           
глосар на имена на документи (срв. Виенска конвенция) като термини, независимо от тяхната значимост в 

сферата на дипломатическите отношения. 

 



принципите на превод, за посочване на конкретни проблеми при осъществяване на 

междуезиковия и междукултурния трансфер в сферата на дипломатическата комуникация. 

Във връзка с използвани названия в изложението бих попитала за уточнение на 

съдържанието на „лингвистичен текст“ (с. 157), „адективна функция на прилагателните“ (с. 

236), определянето на жанрове в дипломатическата комуникация като „продукти на 

текстолингвистиката“ (с.13). 

Представената монография е информативна за интересуващите се от спецификата на 

писменото общуване в дипломатическите среди. Представянето на жанровете с техните 

функции и сфери на употреба, историческата справка за важни моменти от 

дипломатическото общуване между България и Германия, прилагането на многоетапен 

модел на анализ на текстовете в съпоставителен план могат да се оценят положително. Но 

заявката за лингвистичен анализ и изводът за приложимост в чуждоезиковото общуване 

според мен не са докрай реализирани. Доминира дескриптивността при представяне на 

паралелни текстове, отсъства по-силно изразен аналитично-съпоставителен план и 

сериозен лингвистичен анализ (напр. присъствието на „лингвистичен“ в заглавието на 

раздел 2.1. се свежда основно до посочване на използваните езици при текстовете, отразено 

в таблицата на  с. 102; използваното едно изречение за илюстрация на с. 289 към (1) 

Обстоятелственост и описателност на стила и препратката към 3.1.3.1, където читателят 

също не намира експлицитно потвърждение на заявената особеност, също не може да се 

приеме за убедително доказателство на проведен лингвистичен анализ). 

Статии №6 (под печат), 8 (под печат), 10, 15, 18 са посветени на проблеми на 

чуждоезиковото обучение (8 и 15 третират електронното обучение в специалност МО; 6 и 

10 се отнасят до ролята на вестникарската статия в чуждоезиковото обучение с идентично 

съдържание на два езика; Статия № 4 е посветена на „германската следа“ в изборите от 2016 

г. в САЩ. 18 е посветена на Европейското портфолио. Останалите публикации (като №3 

съдържа резюме на доклад) очевидно са възниквали паралелно с писането на монографията, 

защото повтарят почти дословно текст от съответните глави (напр. №5 и съпоставката на 

паралелни текстове съвпада с текст от стр. 244 и сл.). Впечатление прави повтарянето на 

едни и същи тези в публикуваните статии. 

 

 Публикационната дейност на втората участничка в конкурса, д-р Гергана Фъркова, 

е в синхрон с разнообразните ѝ интереси: в тази дейност влизат 4 книги (една в 

съавторство), 5 статии и 13 публикации в печатни и електронни медии, съавторство в 3 

речника към издателство ПОНС в България, бизнес речник (български – немски език) и 36 

заглавия на преведени книги и статии. За участие в конкурса са посочени 1 монография, 5 

статии за периода от 2015 г. до настоящия момент, участие в два универсални речника, 

съавторство в двуезичен бизнес речник и авторство на 2 речника с икономическа 

проблематика. 53 цитирания са отразени на базата на личен архив (основно преводи), 

цитирания в библиотечни каталози. Затруднение при оценката на нейната публикационна 

дейност създаде непълното подаване на предложените за участие в конкурса материали. 



Представената монография Езикът на рекламния слоган. Немско-български 

паралели София: ФънТези 2018 ISBN 978-619-90339-8-2 е с обем 247 стр. (основен текст 7-

241 стр). Текстът е структуриран в 11 глави, в 12. раздел са посочени реферираните 

източници2 (на български, немски и английски език, с акценти основно върху рекламата, 

стратегии и средства в комуникацията, езикови нива), които кореспондират с избрания 

предмет на изследване и акцентите в анализа. В уводната част се представя обектът на 

изследване (рекламният слоган, като е обоснован изборът му на сравнително самостойна 

текстова единица), емпиричният материал в основата на анализа (изключително обемен, 

подкрепен със статистически данни от немското издание Slogan.de); подчертава се 

приложният характер на изследването, неговата интердисциплинарност, възможното 

приложение на резултатите в чуждоезиковото обучение. От 2 до 5 глава (които според мен 

биха могли да бъдат обединени в една глава като теоретични  основи на изследването, за да 

се избегне усещането за фрагментарност и дисбаланс в обема) се очертават отправните 

моменти при изследването: същност на рекламата, рекламата като комуникация, 

рекламният език и езикът на слогана, слоганът (тук ще направя критичната бележка, че 

първо би следвало да се изясни понятието слоган и след това да се премине към езиковите 

му особености в контекста на езика на рекламата въобще). Анализът на емпиричния 

материал от рекламната практика в България и Германия в 6 глава следва езиковите нива, а 

7, 8, 10 глави са посветени на стилистични и реторични похвати. Всяко ниво е 

диференцирано и богато илюстрирано, като анализът излиза и извън лингвистичните си 

рамки с включването на аспекти от теория на комуникацията, визуалната реторика, 

културни съпоставки. Впечатляващ е обемът на ексцерпирания материал, който включва 

рекламни слогани не само в печатни издания, но и в електронни медии. Привежданите 

статистически данни от Slogan.de са интересни от лингвистична гледна точка, но и от гледна 

точка на тенденции в развитието на езика (каквито са напр. словотворчеството и активните 

словообразувателни модели, нарушаването на граматични норми, влиянието на 

технологиите особено в посока икономия на езика). Предприетата съпоставка на примери 

от немската и българската рекламна практика следва езиковите нива като своеобразен  

tertium comparationis, откъдето се извличат изводи в контекста на заявената съпоставка. 

Тези нива са основни акценти, но както показва и анализът във всеки от тези раздели, те са 

отправна точка за регистриране на функции и на въздействия върху реципиентите (така 

напр. авторката, представяйки ролята на съществителните в рекламните слогани чрез 

създаване на оказионализми и неологизми, обръща внимание и на ефекта от типографските 

особености и на използването на игри с думите и езика, на които особености обръща 

внимание и в други раздели). Анализът включва и разсъждения относно причините за 

различия в рекламната практика в България и Германия, свързани не само с различната 

история на тази дейност, но и с културни различия.  Връзката език-култура е отразена и в 

разсъждения за преводната практика на рекламните слогани: от една страна е тенденцията 

за създаване на реклами на езика на глобализацията, английския (която практика често 

                                                           
2 В библиографската справка включването на речници би следвало да е в отделна част. 



изключва превода), от друга страна е съобразяването с културни специфики и традиции 

(което води до разновидности в слоганите на реклами за един и същ продукт в различните 

страни, но понякога и до неудачни решения). Очевидно заради по-късно развилата се в 

България практика на рекламата не всички тематизирани езикови феномени са 

илюстрирани с примери на български език, но все пак на места дисбалансът в примерите на 

немски и на български език кара читателя да забравя, че става дума за съпоставително 

изследване (така напр. в раздел 6.2.3.2. за присъствието и ролята на прилагателни и наречия 

доминират илюстративните примери в немски рекламни слогани, на с. 97 се прави – 

справедливата според мен – забележка за склонността в нашата култура към преувеличения, 

но без доказателствен материал това твърдение остава само субективно разсъждение; 

подобно отсъствие на българската страна в съпоставката има и при представяне ролята на 

глагола на с. 84-91, при изреченските структури с. 155-167). Стремежът за убедителна 

илюстрация на представяното явление чрез множество примери на места в някои случаи 

подвежда авторката с концентрация върху езиковото явление и пренебрегване на 

хронологията (докато на с. 128 се обръща внимание на развитието на слогана за Biskin от 

1976 г. до 2012 г., то на места тази хронология е нарушена, вж. с. 121). 

Тези критични бележки не омаловажават цялостното ми положително впечатление 

от монографията, като внимателното вглеждане в спецификите на анализирания езиков 

материал проличава и в езиковото оформяне на текста. Приносният характер на 

изследването следва да се търси не толкова в ретроспективен план (анализиране на 

представителен набор езикови факти от съвременността и отчасти в тяхното развитие), 

колкото в проспективен план (изводите от съпоставката биха били полезни за авторите и 

преводачите на рекламни слогани в България; с показването на механизмите за въздействие 

чрез езика се обогатява хоризонтът на реципиентите; с анализа на връзката език-култура, 

отразена в слоганите, могат да се видят различия в обществените нагласи; събраният езиков 

материал може да се използва в чуждоезиковото обучение и като илюстрация на езикови 

особености, и като илюстрация на културни специфики). 

     За конкурса са посочени още участия в екипи за речници и самостоятелни издания. 

Мога да изразя становище по речника Модерен българо-немски бизнес речник (Икономика, 

право, финанси) София: Фунтази 2011 (50 000 термини и словосъчетания), който съм 

ползвала в практиката си на преподавател по специализиран немски език и съм могла да се 

убедя в полезността му: посочени са не само еквивалентите на съответната речникова 

единица, но и различни словосъчетания, в които тя се използва в специализираната 

комуникация3.  

     Практиката на Г. Фъркова като преводач я профилира не само като вещ критик на 

преводи, което доказва с експертните си мнения, но и като специалист с висока 

професионална етика. Като преподавател във висше училище проявява интерес и към 

                                                           
3 Трудно е да се определят границите, извън които специализираният език преминава в общоупотребимия, 

затова е обяснимо, че в някои случаи като че ли филологът надделява над тяснопрофилирания специалист (с 

включването на лексеми като превъзпитавам, кака, царство, тирада и др.).     



проблемите на специализираното чуждоезиково обучение (статии № 4 и 6), но основно към 

културните различия в комуникацията.  

В заключение мога да кажа, че д-р Г.Фъркова е видим в германистичните среди 

специалист (с приноси в областта на приложното езикознание в областта на 

лексикографията и на специализирания немски език - икономика; на художествения превод, 

на критиката на превода). Бих препоръчала наред с преводаческата дейност по-голяма 

интензивност при научните прояви (участия в конференции). 

 

В заключение: Смятам, че въпреки изразената ми критика, д-р Гергана Фъркова е по-

убедителна по отношение на тематиката на конкурса Приложно езикознание с проведения 

лингвистичен анализ в монографията и приноса в областта на лексикографията.    

 

Преподавателска дейност 

Д-р Бисерка Велева има богат преподавателски опит в преподаването на немски език в 

академична среда (преподавала е във Факултета по журналистика и масови комуникации, в 

момента работи в специалността „Международни отношения“ на ЮФ). Д-р Гергана 

Фъркова също има богат преподавателски опит в академична среда (основно икономически 

немски и бизнес комуникация), но има богата преподавателска дейност и в други 

институции. Обстоятелството, че не преподава в обявената специалност, не смятам за 

недостатък, който я изключва а приори от участие в конкурса: специалност с акцент върху 

правни дисциплини не означава елиминиране на специалист с практика и познания в 

областта на бизнес комуникацията с доказани качества в сферата на приложното 

езикознание.  

 

Заключение: 

 

След като се запознах учебния план на специалността „Международни отношения“ и с 

научно-изследователската и преподавателската дейност на двете участнички в конкурса, 

както и с оглед на тематиката на обявената научна специалност, смятам кандидатурата на 

гл. ас. д-р Гергана Фъркова-Ангелова за по-убедителната за присъждане на академичната 

длъжност „доцент“ в научната специалност Немски език – приложно езикознание.  

 

                                                                                            

проф. д-р Людмила Иванова 
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Велико Търново 

 

 


