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Монографията се състои от увод, три глави и заключение.  

В Увода се формулира мястото на разбирането и рефлексията при 

познавателните процеси и се определя необходимостта от интегративен подход при 

техния анализ като цяло и конкретно върху процесите на рефлексия, интерпретацията и 

разбирането. Познанието  и разбирането като процес и продукт на менталната дейност 

на човека са свързани с неговата физиология, висшата нервна дейност, социалната и 

културно-историческата природа на човека. Затова човек и неговите когнитивни 

механизми трябва да бъдат предмет на  интегративно изследване, което изисква 

използването на методи и данни на широкия спектър науки, като: епистемиология, 

психология, невробиология, физиология, невролингвистика, когнитивна лингвистика, 

психолингвистика и т.н. 

В първата глава са разгледани някои теоретични проблеми – проблемите на 

познание и разбиране, разбирането като психолингвистичен и лингвистичен проблем, 

проблемите на рефлексия, включително и рефлексията при изследователския процес, 

интерпретацията на възприетата информация, а също така начини за интерпретация и 

разбиране „извън синтаксиса” на естествения език (когнитивни и концептуални карти, а 

също така предаването и възприятието на смисъла чрез метафора). 

Във втората глава се раглеждат актовете на рефлексия при изследователския 

процес като възможност за категориалната оценка на изолирания звуков сегмент, 

зависимостта на резултата и интерпретацията на фонетичното изследване от условията 

на експеримента и поставените пред аудиторите задачи, от родния език на 

изследователя и неговия лингвистичен опит. Разгледани са някои проблеми при 

интерпретация на частите на речта в турски език в зависимост от родния език на 

изследователя и неговия лингвистичен опит. Определят се  два основни фактора, които 

влияят върху възприятието, разбирането и интерпретацията: „Предание” (зависимост от 

социалния опит, лингвистичните компетенции и културния фон на субекта на 

познанието) и „Език” като един от инструментите на познанието. Чрез анализ на 

индикаторите, „вписани” в текста се обръща внимание на рефлексията и 

интерпретацията на езиковите единици като дума и текст. 

Третата глава е посветена на проблемите на познанието в поетичния, епичния и 

сакралния дискурс.  

Символният образ „чашата на Джем” в един от газелите на Ю. Нефи се 

интерпретира като модел на познанието – чашата на синтеза като ментална операция. 

Другото символно значение на чашата на Джем е модел на Вселенната (обърнатата 

чаша = купол на небето) и едновременно човек като субект на познанието и 

вместилище на човешката познаваща душа. Представен е  пространствения модел на 
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познанието, в който огледално са разположени Пространството на Небето (Твореца) и 

пространството на механата (мястото за обучение на дервишите). Предлага се също 

така пространствения модел на газела, който обединява метафоричните образи на 

субекта на познанието, преминал от материалното богатство към духовното, 

преминавайки през пространството на Любовта (Познанието), а също така 

пространствения модел на обучение и познание при суфитите (дервишите). Показано е, 

че разбирането на газела е възможно при моделиране на културния фон на поета и 

неговите съвременници, реципиентите на текста. Актуализацията на асоциациите и 

осъществяване на връзката между старото и новото знание се осъществява чрез 

сблъсъка, „експлозия”, която продължава миг, но предизвиква верига образи и 

асоциации, разнообразни връзки, активизиращи творческото мислене.  

Нелинейни ментални операции се наблюдават и при интерпретацията на  

сънищата на огузките бейове, описани в тюркския епос Книга на Деде Коркут. Тези 

ментални операции се определят като когнитивни събития и се представят като карта –

обозрение и карта-пътуване. 

Чрез анализ на рефлексията на познанието в Книгата на Еклесиаста и нейното 

сравняване с рефлексията на сънищата са показани техните общи и специфични 

моменти. Както при рефлексията на съня, така и при рефлексията на познанието 

субектът е едновременно участник и външен наблюдател на събитието. За процесите на 

познанието и рефлексията на съня е характерно нелинейно протичане на времето. 

Текстовите индикатори дават основание да се направи изводът за това, че единството 

на съзнанието на човека се базира върху механизмите на паметта и аперцепцията 

(предвиждане, предвъзхищаване на събитията).  

В Заключението се правят редица изводи, които произтичат от анализа на 

възприятието, разбирането и интерпретацията на различни езикови единици.  

Паметта, възприятието и аперцепцията при взаимодействието  с външната среда 

създават Кръга на Познанието, създавайки особеното „вътрешно” време. Вътрешното 

време се характеризира със „забавяне”, „изчезване”, „отсъствие”. Същите времеви 

интервали са характерни за творческото мислене. Независимо от външното сходство 

между съня и процеса на познанието между тях има съществени различия. Сънят за 

разлика от познавателния процес се характеризира с отсъствие на логиката и 

критичността относно протичащите процеси. 

За разлика от „изпадане от времето” при познавателните процеси на базата на 

интуицията, които протичат като естествени когнитивни процеси, съществуват  

индуцирани променени състояния на съзнанието, осмислени като Път към Бога, Истина  

и Любов, характерни за познавателните учения, които често са се развивали успоредно 

с творчеството,  музиката и поезията. Пътят към истината в една част от тези учения 

(при суфитите) е бил осмислен като кръгообразно движение, наподобяващо 

движението на планетите, което се е прекъсвало от „спирки”, напълно съответстващи 

на времевите интервали при процесите на интуиивното мислене. “  

Свойствата на когнитивната система на човека – анализът и синтезът се 

проявяват при разбиране и интерпретация на текст. За пълно разбиране на текста е 

необходимо моделирането на културния фон на автора на текста и неговите 

съвременници. Отбелязва се, че механизмите на наивното ненаучно и научното 

познание следват общите модели на познавателния процес.  

Текстовете, които визират сънищата, могат да бъдат описани като карта-път и 

карта-обозрение. Те се различават с активна или пасивна позиция на наблюдател – 

съновидеца, а действащите лица и образите на съня представляват “концентрирани” 

смисли, които могат да бъдат интерпретирани в зависимост от нагласите и общността 

на културния фон на съновидеца и интерпретатора. Сънят, за разлика от “дневното 

съзнание”, макар и да извършва своя Кръг (между заспиване и събуждане), се 
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характеризира с  отсътствие на вътрешното време, т.е. способността да се извършват 

екскурси в миналато и бъдещето и да се установяват причинно-следствените връзки 

между събитията. 

Рефлексията на познанието и времето, вписана в сакралните текстове стотици и 

хиляди години преди  появата на научните теории на познанието и темпоралните 

теории, се свежда към идеята на Кръга, макар и да съжителства с идеята за 

необратимостта на времето. Самото Сътворение на света представлява модел на 

творческия акт, успореден със сътворяването на времето. По същия начин актовете на 

познанието и разбирането са свързани със създаването на вътрешното време на човека 

чрез памет и творчество.  

 

2009. Лингвометодически аспекти на чуждоезиковото обучение с използване 

на нови информационни технологии, Шумен, Университетско издателство Еп. К. 

Преславски, 2009 Глава І, 1.1.; 1.2.(с. 7-12); Глава ІІ. 2.1.1.1(с. 40-41);.Глава ІІІ. 3.2. 

(с. 59-62); Глава V. 5.1., 5.3.(с. 105-139); и 50% от Глава І, 1.3.1.; Глава ІІ, 2.1; Глава 

ІV. 4.4; Глава V. 5.2.; под редакция на Т. Чалъкова. 

В 1.1. Чуждоезиковото обучение като структурна част на филологическото 

образование в контекста „обучение през целия живот” на Глава І. „Съвременни 

тенденции и лингвометодически подходи в чуждоезиковото обучение” се обосновава 

необходимостта от създаване на индивидуални образователни траектории  и създаване 

на мобилни образователни програми като системи „обучение през целия живот”. 

Посочва се необходимостта от редовно актуализиране на учебните планове и учебните 

програми на базата на мониторинг на завършилите. Така например 

интердисциплинарният подход при структуриране на учебния план и създаването на 

модулната система допринася за формиране на ефективни когнитивни стратегии при 

обучението на чужд език при специалисти. Наред с лингвистичната компетентност 

особено значение придобива формирането културологичната и лингвокултурната 

компентност. Избираемите дисциплини и разнообразните форми на самостоятелната 

работа на студентите при подобен подход разширяват основните компетенции и 

компетентности, формирани от задължителните дисциплини. 

В 1.2. „Индивидуалните траектории като структурна част от филологическото 

образование в контекста на „обучението през целия живот”  се разглежда 

необходимостта от създаване на индивидуалните траектории като структурна част от 

филологическото образование в контекста „обучение през целия живот”.  Тази 

необходимост се определя от разнородния етническия състав на обучаваните и от 

особеностите на езиковата ситуация в България като цяло. Обосновава се 

необходимостта от създаване на изкуствена езикова среда и създаване на гъвкави 

учебни програми в зависимост от нивото на езиковите компетенции „на входа”.  

В  1.3.1.”Формиране на дейностна комуникативна компетентност в аудитория с 

нееднородна езикова подготовка” е представена структура на чуждоезиковото обучение 

(по турски език) в ОКС „бакалавър” която се състои от четири нива:  Елементарно 

владеене и базово ниво, Самостоятелно владеене – І ниво, Самостоятелно владеене – ІІ 

ниво, Професионално владеене  - професионален език и се дава тяхната 

характеристика. Представена е също така система на професионален език  и модел за 

интегрирана дейностна компетентност.  

В 2.1.1. „Дейностен подход в чуждоезиковото обучение” от Глава ІІ. е 

характеризирана същността на дейностния подход в чуждоезиковото обучение, 

акцентира се върху необходимостта от установяване на психологическия контакт с 

обучаваните, интерактивната дейност на преподавателя с цел да се реализира 

информационно и перцептивно взаимодействие. Обръща се внимание на важността на 
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използване на работа в група, ролеви игри и отчитането на когнитивния стил на 

обучаваните.  

В  2.1.1.1. „Европейско езиково портфолио и нелинеен характер на обучението” 

е представена общата характеристика на европейското езиково портфолио и неговите 

структурни части. Обосновава се необходимостта от съчетаване на технологията ЕЕП с 

индивидуалните траектории на чуждоезиковото обучение и кредитно-модулната 

система на учебния процес. Подчертава се ролята на самостоятелната работа на 

студентите и обучение чрез мултимедийни обучаващи среди, които осигуряват 

нелинеен процес на обучението и възможността студент да избира оптимални пътища 

за усвояване на чужд език.  

В  3.2. „Основни направления за създаване на учебници по чужди езици” от 

Глава ІІІ „Основни направления и принципи за създаване на учебник по чужд език на 

базата на нови информационни технологии” са разгледани типове учебници по чужд 

език като се подчертава особена роля на учебници с комуникативна ориентация. 

Посочват се предимствата на национално-ориентирания учебник, който се създава на 

базата на съпоставителен лингвистичен и лингвокултурен анализ. Определят се 

единиците на обучение, трудностите при създаване на такъв тип учебник. 

В  4.4. „Граматичните категории като концептуална рамка за ключови концепти 

на националната етнокултура” от Глава ІV „Диалогът на културите в учебника по чужд 

език и формиране на лингвокултурна компетентност” - в частта, написана от мен, е 

обърнато внимание на  това, че в граматиката на всеки език се отразяват базовите 

лингвокултурни концепти, които трябва да се вземат предвид при създаването на 

национално-ориентирани учебници. 

В 5.2. „Съпоставителен анализ на фонетичните системи за целите на 

чуждоезиковото обучение в мултиетническата аудитория”   от Глава 5. „Някои аспекти 

на формирането на лингвистична и дейностна компетентност” са посочени 

психолингвистичните фактори, които определят усвояването на фонетичните системи 

(артикулационните и перцептивните бази). Посочват се причини за трудностите при 

усвояване на словното ударение и интегративния речев ритъм, основните различия в 

системите на руската и турската вокални системи, основните различия в областта на 

консонантизма и са описани произносителните грешки в руската реч при носителите на 

турските говори в България  (билингви).   

В 5.2. „Съпоставителен анализ на фонетичните системи за целите на 

чуждоезиковото обучение в мултиетническа аудитория”, (в частта, принадлежаща на 

мен) са описани основните различия в системите на руската и турската вокална система 

и системата на консонантизма. На фона на турската вокална система изпъква силната 

алофонна вариативност на руските гласни и зависимостта на тяхната реализация от 

предходните палатализирани съгласни. За разлика от руския език в турския език 

съществува опозиция на гласните по признаците „палаталност/непалаталност” и по-

широкото вкючване на фонемите в опозицията по признака лабиалност/нелабиалност.  

Отбелязани са разликите в организация на вокалните структури в рамките на турската и 

руската дума, разликите в силната позиция и редукционните процеси. Сред основните 

различия в системата на консонантизма са посочени особеностите на артикулационните 

характеристики на плавните съгласни при турските съгласни в сравнение с руските, 

причините за редукцията на плавните съгласни в средата на думата в турския език, 

особеностите при съчетанието на турските съгласни в сравнение с руските и основните 

различия в ритмическите структури на турския и руския език. 

 В  5.3. „Аудирането като дейностна компетентност” от Глава V.  са разгледани 

най-общите механизми на аудирането, трудностите при аудирането и тяхното 

преодоляване и е предложена система от упражнения.  
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2007г. - Фонетична интерференция при типологично различни езици (върху 

материал от български, турски и руски език). Част 1. Проблеми и методи на 

съпоставителния фонетичен анализ. Вокални системи. Шумен, Университетско 

издателство “Епископ Константин Преславски”, 2007, 211 с. (в съавторство с 

Хашим Акиф, Бюлент Кърджалъ, Мирйам Салим). Т. Чалъкова - Предговор, Глава 

І: 1.1.; 1.2; 1.4.1; 1.4.2; Глава ІІІ: 3.2; 3.3; 3. 4. 2; 3.5; 3.6; Глава ІV: 4.1.3; 4.2; 4.2.2; 

4.2.4; Глава VІ: 6.1; Заключение Под обща редакция на Т. Чалъкова 

 

В Глава 1. „Интерференция на фонетичните системи: проблеми и аспекти на 

изследване”, в 1.1. „Езикови контакти”  се анализират различни термини като 

„смесване на езици”, „езикови контакти”, обръща се внимание на явленията на 

фонетичната интерференция, която се проявява според мнението на някои автори на 

„микроскопично” и „макроскопично ниво”. Разгледани са също така проблемите на 

диференциация, конвергенция и интерференция на фонитечните системи на 

макроскопичното ниво. Обосновава се необходимостта от съпоставителен анализ на  

артикулаторно-акустичните бази на типологично различни езици (български, турски и 

руски).  

В 1.2.  Билингвизмът като форма на езиков контакт са разгледани 

класификационните признаци на билингвизма и смесения билингвизъм. 

В 1.4.1. „Влияние на лингвистичните фактори” се определя необходимостта от 

съпоставителния анализ, който да включва: съпоставителния анализ на сегментните и 

суперсегментните единици, дистрибуцията на фонемите, фонетичните закони, 

особеностите при суперсегментна организация на думата, позиционните и 

комбинаторните промени, функционирането на фонетичните единици. 

В 1.4.2. „Психолингвистични фактори. Значение на „отрицателния езиков материал” 

са определени термините артикулационна и перцептивна база  и важността на 

привличането на така наречения „отрицателен езиков материал”   (типичните грешки) 

на базата на слухов анализ. 

В Глава 3 в т. 3.2. „Вокалните модели в българския книжовен език” са описани 

съществуващите основни вокални модели на българския език, въпросите на 

артикулационните различителни признаци, а също така основните разлики в акцентно-

ритмическите структури на руския и българския език. 

В 3.3. „Състав на руски гласни. Проблеми на междуезиков съпоставителен анализ 

на вокалните системи” е посочено, че съществуващите фонологични модели 

обикновено не отразяват съществените  характеристики на основните алофони, които 

могат да бъдат важни при съпоставителен анализ.  Това касае и „по-точните” 

(фонетичните) модели, при които се изпускат от внимание разликите при реализация на 

сходните фонологични признаци. Посочва се също така, че основните правила за 

реализация на основните и комбинаторните алофони  в рамките на фонетичната дума 

съществено се различават от реализациите им в текста. Тъй като „модифицираните” 

гласни фонеми е много често явление в свързания текст, прави се изводът, че 

наличните знания фонетичните характеристики на вокалните системи в трите езика са 

недостатъчни. 

В 3.4.2. Руските и турски гласни от §3.4. „Артикулаторни и акустични 

характеристики на гласните в турски, български и руски език (основни алофони)” се 
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прави анализ на вокалните системи на руски и турски език относно артикулационните 

им и акустични характеристики, а в 3.5. на базата на съпоставителен анализ на 

артикулационните схеми на двата езика се прави изводът за особеностите на 

артикулационните бази на двата езика, които свидетелстват за по-напрегнатия характер 

на турските гласни. Другите разлики, касаещи артикулационните бази на двата езика 

са: посоката на основните движения на лнгвалната маса, дистантното положение на 

епиглотиса, което определя малкия диапазон на основния тон и общата изравненост на 

мелодийния контур, наличието на артикулационните признаци за преглотализация.  

В раздела 6.1 от Глава 6 са формулирани изводи от съпоставителния анализ на 

турската и руската вокални системи, от артикулационен анализ, а също така е 

характеризирана структурата на сричката, описани са вътрешносричковите и 

междусричковите процеси. Посочени са разликите в ритмическите структури в турския 

и руски език. Направен е анализ на произносителните грешки при носителите на 

турските говори в България. Подчертава се, че част от фонетичните грешки се дължат 

на разликите в артикулационните и перцептивни бази, а друга – а графичната 

интерференция.  

. 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 

2007. Обучение русскому произношению. Шумен, Университетско издателство 

„Епископ Константин Преславски” (в съавторство с Хашим Акиф и Елена 

Стоянова. 

В част I (с исключение на преводи на турски език и упражненията на турски 

език): „Обучение произношению: Соотношение буквы и звука”. „Произношение 

буквенных сочетаний”. „Слог. Ритмическая структура слова”. „Акцентно-ритмическая 

структура русского слова”. „Гласные в потоке речи”. „Фонетическая транскрипция” 

Русские согласные. Позиционные изменения согласных. Сочетания согласных. 

„Произношение предлогов”. „Основные типы интонационных конструкций” е 

предложена система от упражнения, насочена към формиране на артикулационната 

база на руски език при носителите на турските говори в България. При съставяне на 

упражнения са взети предвид данните от теоретичните разработки на автора. В Част  

III: Тексты и упражнения для самостоятельной работы: в темите: Самостоятельная 

работа №1, Самостоятельная работа №2, Самостоятельная работа № 3, 

Самостоятельная работа № 4. са представени учебните текстове със система 

предтекстови и следтекстови упражвнения, която е насочена за самостоятелна 

извънаудиторна работа.  

2010. Русский язык. Для носителей турецкого языка. Изд-во „Фабер”, 2010, общ 

брой страници - 409 с. (в съавторство с Е. Стоянова).  
 

Учебникът Русский язык е предназначен за студенти, изучаващи едновременно 

руски и турски език, а също така за носителите на турски език. В частта, разработена от 

мен (5-206 с.) лингвистичния материал разработен в темите: Вводно-фонетический 

курс, Урок 1. Давайте познакомимся, Урок 2. Семейный альбом, Урок 3. Как я 

выгляжу, Урок 4 У меня дом, Урок 5. В университете,  Урок 6. Попутешествуем, Урок 

7. В гостинице Университетская.  
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Уводният фонетичен курс и част от основния курс, разработен  в седем теми 

съответстват на елементарно ниво и част от базово ниво на владеене на руския език 

като чужд. Лексико-граматичният комплекс на всеки урок се базира върху сходства и 

различия на двете лексикално-граматични системи. Темите съдържат необходими 

коментари, които позволяват самостоятелното изучаване на материала.. 

 

2011. Русский язык с нуля. Изд-во „Фабер” 2011, общ брой стр. 440, (в 

съавторство с Е. Стоянова – 50% ) 

Учебникът Русский язык с нуля, който е разработен от мен в частта 6-102 и 

103-226 с.  е предназначен за студенти, изучаващи руски език извън езиковата среда.  

Уводният фонетичен курс и основният курс съответстват на елементарно и 

базово ниво на владеене на руския език като чужд. Заданията са разработени с оглед 

особеностите на фонетичната и граматичната система на руски и турски език, като се 

вземат предвид основните трудности, пред които се изправят билингви при изучаване 

на руския език. Частите са построени на принципа на постепенното усложняване на 

материала и повтарянето му на по-високо ниво. Лексико-граматичният комплекс на 

всеки урок е насочен към развитие на комуникативните навици и умения на студентите. 

Темите съдържат необходимите коментари, които позволяват самостоятелното 

изучаване на материала.  

 

2006. Руски и турски език в деловата сфера. Шумен, 2006, 384 с. (в 

съавторство с В. Аврамова, Ст. Атанасова, С. Калева, Б. Кърджалъ, Е. 

Кязимова, М. Салим, Е. Стоянова, Е. Халил, Н. Хасанова, М. Шукриева, Л. 

Янминчева). 

 

Заданията в раздела „Внешнеторговый договор о купле- продаже” с. – 79-169 

(без 40, 46, 56, 92, 118, 151, 168 и без преводи на турски език и задания на турски език) 

са разработени от мен и са насочени към формиране на необходимите лингвистични 

компетенции в сферата на професионалния език на бизнеса. Конкретно в предложения 

от автора раздел в темите: „Внешнеторговый договор”; „Преамбула”; „Предмет 

договора”; „Цена и базис (условия) поставки”; „Платежи и порядок расчетов”; „Цена и 

фиксация цен”; „Качество товара”; „Условия передачи и приема товара”; „Гарантия 

качества”; „Упаковка товара”; „Маркировка товара”; „Срок поставки товара”; „Форс 

мажор” и „Рекламация” се разработват различни езикови ситуации, свързани с 

подписване на договори, разработени са структурните му части, представени са 

термини, терминологични думи и изрази. 

 
МОДУЛИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  

 
Модул І: Предмет и задачи фонетики. Аспекты изучения фонетики и 

методы ее исследования. 

 

В модула е представена информация за предмета на фонетиката, аспектите на 

нейното изучавене и методите на изследване. Разглежда се специфика на фонетиката 

относно другите лингвистични дисциплини, особеностите на нейните единици. Тази 

информация съдейства за разбиране на спецификата на фонетичното ниво на езиковата 

система, ролята на звучащата реч в процесите на общуване и представлява 

необходимото условие за по-нататъшното усвояване на информацията за звуковата 

система на руския език на фона на българския. Студентите  получават необходимия 

минимум знания за това, как се осъществява фонетичен анализ, което спомага за 

формирането на уменията за анализ на звучащата реч.  
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За ефективното усвояване на знанията съдействат въпроси, задания и тренинги 

(обучаващи тестове). Всяка тема включва упражнения, предназначени за формиране на 

лингвистичната компетентност в учебно-научния стил. Информационното ядро, 

представено в модула, студентите могат самостоятелно да разширят чрез работа със 

специализирана литература, посочена в края на темите в блока: „Учебно-методическото 

и информационното осигуряване”.  

 

2013г.- Модул 2. Сегментная фонетика 

 

В дадения модул са представени единиците на сегментната фонетика, които се 

разглеждат от гледна точка на техните функции при  формиране на значимите езикови 

единици. Сегментните единици представляват взаимносвързани системи гласни и 

съгласни. Тяхната различителна способност, особеностите на тяхната реализация в 

потока на речта, а също така живите и историческите редувания са представени като 

факт от артикулационната база на руския език, описани са характерните акустични 

ефекти от работа на артикулационните органи. Отбелязват се особеностите на 

перцептивните бази на говорещите българския и руски език при възприятие на 

звучащата реч от гледна точка на особеностите на сегментацията на речевия поток. 

СТУДИИ: 

2013г. - Между преданием и языком. // Литермедия, 30 с. 

 

В студията се анализират процесите на разбиране на различни езикови единици.  

Познанието, както и разбирането, представляват едновременно процес и продукт на 

менталната дейност на човека и са свързани с неговата физиология и висша нервна 

дейност. Наред с това,  тези процеси са от една страна продукт от културно-

историческото развитие, а от друга, самият човек оказва влияние върху културно-

историческия процес. Именно затова човек и неговите когнитивни компетенции трябва 

да станат предмет на интегративно изследване, привличане на данните на 

епистемиологията, психологията, невробиологията, физиологията, невролингвистиката, 

когнитивната лингвистика, психолингвистиката др. науки.  В студията са разгледани 

процесите на саморефлексия при научното изследване и други видове познавателна 

дейност. Прави се изводът за това, че изследователят се оказва в позицията на 

наблюдател не само на обекта на своята познавателна дейност,  но и на рефлексията на 

собствената си познавателна дейност. 

 

 

 

Статии и студии 

1. 2002г. - Ритм времени в Книге Екклесиаста или Проповедника. – В: 

МАПРЯЛ, 2002. Восьмой международный симпозиум. Теоретические и 

методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ века. 

Велико-Търново, 2002, с. 213-217.,  
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Темпоралната стурктура на текста на Книгата на Еклесиаста има сложен 

характер: времевите индикатори се предават с различни езикови и структурни средства, 

които формират модела на времето. Темата за времето се репрезентира не само с 

лексикалните номинации, но и чрез структурата на текста и неговата ритмическа 

организация. Описваните събития се отнасят към минало, бъдеще и настояще, като 

последното често има извънвремеви характер. Всички събития са включени в една по-

обща извънвремева рамка. Композиционно текстът на Книгата на Еклесисата 

преставлява текст, вграден в друг текст, което определя наличието на два увода и 

заключителни думи с два различни времеви плана – извънвремевия, образуван от 

текста на Стария Завет и времевия, който съставя текста на Книгата на Еклесиаста. 

Текстовете на макротемата (кое е доброто за човека) се редуват с микротестовете, 

посветени на темата „време” и по такъв начин създават особен ритъм на 

повествованието. Микротемите с извънвремевия характер изпълняват ролята на пауза, 

прекъсване и в същото време образуват дистантно разположен тематичен блок на 

времето. Анализираният текст се характеризира с асиметрично включване на дистантно 

разположени композиционни и тематични единици и поражда ефекта на 

непрекъснатостта на дискретните единици, създавайки своеобразен ритъм, подчинен на 

комуникативните задачи на текста. 

 

2. 2002г. - Лингвистични и други аспекти при изследването на ритъма на 

прозата. // Езикът: История и съвременност, Университетско издателство 

“Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2002, с. 72-76. (в съавторство с М. 

Драгиева). 

  

В частта, написана от мен е посочено, че ритмическите структури на думите и 

синтагмите представляват аферентни (сензорни) и еферентни (моторни) функционални 

интеграции на мозъка. При това реализацията и възприятието на ритмическите и 

сричковите структури на думите и синтагмите се характеризират с определена 

автономност. Предполага се също така, че в паметта на носителите на езика 

съществуват еталони на акцентно-ритмически структури, с които се сравнява 

възприеманото звучене.  Ритмическите структури имат своята особена семантика, чрез 

която се създава особена емоционална оценка при реципиента. Всичко това определя 

необходимостта от прилагане на интердисциплинарен подход към анализ на речевия 

ритъм. 

 

3. 2003г. - Интерпретация схемы времени в библейских текстах. // Годишник 

на ШУ “Епископ Константин Преславски” т. ХVІ-ХVІІІ А, Университетско 

издателство „Епископ Константин Преславски”, 2003, с.100-116. 

   

 На базата на анализ на времевите индикатори в статията се обосновава, че в 

Библията времевия поток образува незатворен кръг при запазване на вектора от 

Сътворението до Страшния съд. Идеята за завръщането на „приспания” век (от 

Сътворението до първородния грях) на мястото на „повредения” век (от първородния 

грях до Страшния съд) е заложена в пророческия цикъл и прогнозира преодоляване на 

векторността и затваряне на кръга, т.е. сближаване на жизненото, историческото и 

идеалното, космическото, божественото време  и настъпване на времето на вечния 

живот за тези, които спазват заповедите на Бога. 

 

4. 2002г. - Ритм и смысл в Книге Экклесиаста. – В: Проблемы когнитивного и 

функционального описания русского и болгарского языков. Университетско 

издателство „Епископ Константин Преславски”, 2002, с.101-129. 
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 В студията се разглежда кодът на времето в Стария Завет, а също така 

съответствието между ритъма и смисъла на текстовете на Книгата на Еклесиаста. 

 На базата на текстовите индикатори времето в Стария Завет се определя като 

циклично (кръг), отбелязват се маркери за неговия спираловидния характер, повтаряне, 

а също така се описват различни времеви сегменти, които характеризират човешкия 

живот от една страна и сакралното време. Установява се, че темата на времето в 

Книгата на Еклесиаста изпълнява двойствена функция – от една страна тя репрезентира 

смисъла на времето и мястото на човека в него, а от друга – разположението на темите 

за времето структурира ритъма на повествованието, като в отделни случаи създава 

времеви паузи (изчезване на времето). Актуализацията на смисъла се реализира не само 

чрез лексикални индикатори, но и особената синтактична структурираност на текста и 

фонетично подчертаване на определени думи. Анализът на ключовите думи показва, че 

тяхната семантика повтаря структурирането на времето – чрез идеята за повтаряне, 

завръщане. Заключителният текст на Книгата на Еклесиаста за разлика от уводния 

(където се съдържа идеята за повтаряне на времето) на структурно, лексикално и 

фонетично ниво съдържа индикаторите за прекъсването, разрушението. В последната 

глава, функцията на която е предписание, предупреждаване и заплаха, се съдържат 

структурни (редуване на различни времеви характеристики, смисловата 

незавършености и т.н.), лексикални (глаголите, които изразяват разрушаване, 

прекъсване, спиране) и фонетични индикатори (конфликтният ритъм), които изразяват 

идеята за прекъсване. 

 

 

5. 2003г. - Пътят към истина и пътища за комуникативност. -В: България като 

мост между евразийските култури. България, толерантност, евразийство. 

Шумен, 2003, 79-87. 

 

В статията се анализира библейска легенда за изграждането на вавилонската 

кула. Отбелязва символния характер на лексикалните номинации: град, кула, камък, 

земна смола. Установяването на прототипното символно  значение на камъка и земната 

смола дава основание библейската легенда да бъде характеризирана като неуспешен 

комуникативен акт между социума и Бога, поради нарушаването на своеобразния 

„речев етикет”. 

 

6. 2004г. - Конститутивна функция на словното ударение и синхармонизма в 

турския език. - В: Турският език и турската култура в контекста на диалога 

„Изток-Запад”. – В: Юбилейна международна конференция на катедра „Турска 

филология” . Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. 

Шумен, 2004. 36-43. (в съавторство с Х. Акиф). 

 

В моята част от статията на базата на съпоставителен анализ на 

акцентологичните системи на български и турски език се прави изводът за водещата 

роля на словното ударение и конститутивната му функция в българския език за разлика 

от турския, където водещата роля играе хармонията на гласните. Описани са основните 

особености на словното ударение в турския език. Анализът на изследванията на 

функцията на словното ударение и синхармонизма в турския език дава основание да се 

направи изводът за взаимнодопълващата функция на словното ударение и 

синхармонизма в турския език.  
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7.  2005 г. Основи на интерференцията на вокалните системи на турския и 

българския език..-В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски”, Т. ХVIIIА, Факултет по хуманитарни науки. Университетско 

издателство „Епископ Константин Преславски”, 2005, с. 115-215. (в съавторство с 

Х. Акиф). 

 

В студията са разгледани вокалните системи, фонетичната природа на словното 

ударение, реализация на гласните фонеми в потока на речта, суперсегментните 

средства (синхармонизмът и словното ударение) като средство за организация на 

думата в турския език, а също така основите на интерференция при изучаване на 

турския език от българите. Анализират се особеностите на редукцията на гласните в 

двата езика, а също така факторите, които оказват влияние върху тяхната реализация в 

потока на речта в рамките на всеки от наблюдаваните езици. Проведеният анализ на 

фонемните системи на двата езика – турски и български и съпоставителният анализ на 

суперсегментните средства дава основания да се предположи, че в речта на българите, 

които започват да изучават турски език, могат да се очакват грешки от ортоепичен и 

ортофоничен характер, както и ритмоинтонационни грешки поради различията в 

суперсегментната организация на речевия поток. 

 

8. 2005г. - Значение фонетических единиц и знаковая ситуация. - В: Русистика, 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 

2005, с. 199-219. 

 

В статията се разглеждат въпросите на фонетичното значение от гледна точка на 

теорията за езиковия знак. Разглеждат се гранични случаи на знаковите езикови 

единици като лексема и морфема. Установяването на фонемната принадлежност в 

условията на аудитивен експеримент се определя като знакова ситуация, в която 

фонемното решение може да бъде взето само при привличане на фонетичния контекст. 

Прави се изводът за това, че единиците от фонетичното ниво могат да имат знаков 

характер, в зависимост от комуникативната или изследователската задача. 

 

9. 2005г. - Время во времени. - В: Междуетнически контакти Изток-Запад – 

интеркултурна комуникация. Университетско издателство «Епископ 

Константин Преславски»,Шумен, 2005, с. 322-331. (в съавторство с И. Кусев) 

 

В статията, в разработената от мен част,  се характеризира същността на 

културно-историческото време, аспекти и методи на неговата интерпретация. 

Различават се модели за измерване и интерпретация на времето и матрици за измерване 

и възприятие на времето, които използват представителите на различни култури в 

конкретните социокултурни общества. Посочена е взаимната връзка между културно-

историческите и социалните индикатори на времето. Дава се характеристика на 

социалното време, посочват се общите и специфичните параметри на социалното и 

историческото време, като основанието за тяхната диференциация се приема наличието 

на причинно-следственните връзки при събитията и установяване на тяхната 

последователност при историческото време. Социалното време за разлика от 

историческото се характеризира с параметъра синхронен срез. Историческото време се 

измерва в единиците на физическото време, но има социално и културно съдържание 

при векторната и ретроспективната насоченост при изследователския процес и 

събитийно съдържание при измерване на социалното време.  
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10. 2005г. - Художественният и речевият ритъм като синхронизатори. – В: 

Междуетнически контакти Изток-Запад – интеркултурна комуникация. 

Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, 2005, 

282-289. 

 

В статията се разглежда връзката между биологичните и астрономичните ритми, а 

също така между биологичните ритми и речевия ритъм. Показано е, че единиците на 

речевия ритъм по своята дължина съвпадат с основните физиологични ритмични 

процеси: биохимичните процеси в клетката, сърцебиенето, дишането). Емоционалната 

оценка на ритъма по такъв начин е свързана с физиологията и висшата нервна дейност 

на човека. На тази основа се прави изводът за това, художествените творби могат да 

играят роля на синхронизатори, които могат да оказват влияние върху социалното 

поведение, социалните нагласи и в този смисъл са важен аспект на теория на 

комуникацията в това число и интеркултурната. 

 

11. 2005г. – Круг и разрыв круга – В: Междуетнически контакти Изток-Запад – 

интеркултурна комуникация. Университетско издателство «Епископ 

Константин Преславски», Шумен, 2005, 315- 322 (в съавторство с Милена 

Драгиева~ . 

 

На базата на анализ на лексикалните номинации в текста на Книгата на 

Еклесиаста се прави изводът за това, че в преводите на руски и български език е 

отразена различна интерпретация на символите, които дават основание на преводача на 

руски език да подчертае тази интерпретация чрез съответната структура на текста. 

Асиметрията между стиха и фразата е характерна за заключителните думи на 

Еклесиаста. Именно тази асиметрия наред с другите ритмически средства е в основата 

на създаване на интегративния конфликтен ритъм, който се създава от различни 

структури и в руския превод и съответства на основната комуникативна задача – да се 

развълнуват слушателите на проповед. 

 

12. 2005г. - Фрагменти от метафоричната картина на света в турското 

етнокултурно пространство (архетипи и символи). - В: Научна сесия 2005 на 

Националния военен университет „Васил Левски” (в съавторство със Светла 

Петрова), с. 323-326. 

 

В статията, в разработената от мен част, се разглежда концептуализацията на 

любовта в исляма, и при суфизма, основата на който съставлява феноменът на 

мистичната любов, а също така образите на любовта в турската именна система. В 

семантиката на женските имена се откриват сложни образи – контаминация между 

сакралните символи – роза, луна, а също така красота, изящество, радост, щастие, 

розовия цвят и цвят на нар, усмивка. При мъжките имена преобладават значенията 

луна, светлина, ден, слънце, които се свързват с просветеност и ум, красота, любов, 

сърце. Прави се изводът за това, че културно-детерминираните ментални образи на 

любовта в турската етнокултура се базират на архетипите и са обусловени от културата, 

предимно религиозната картина на света. Те се проявяват в символи и образи, 

характерни за културни общности, обединени от една религия. 

 

 

13. 2006г. – Стереотипизация като процес при формиране на културна картина 

на света и менталността на националната култура. -В: Научна сесия на 

Националния Военен университет "Васил Левски" . Варна 2006, 392-401. 
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 В частта, разработена от мен са изследвани вербалните структури, фиксирани в 

интернет-пространство, които позволяват те да бъдат интерпретирани като 

свидетелство за стереотипизацията (хетеростереотипи) за образа на турски бизнесмен. 

Новите стереотипи се предизвикват от създаване на нови ситуации при контакт 

(сблъсък) на култури. На първоначалния етап се формират и се натрупват 

индивидуални фрейми, които на определен етап могат да преминат в конвенционални. 

Този процес в частност се наблюдава при междукултурни контакти Турция-Русия като 

резултат от активизация на икономическите и туристическите контакти.   

 

14. 2006 г. - Гласные русского и болгарского языков. К вопросу об 

артикуляторных базах.- В: Инновации в исследованиях русского языка, 

литературы и культуры. МАПРЯЛ, Пловдив, 2006, 343-345. 

 

На базата на съпоставителния анализ на вокалните системи на турския и руския 

език, техните реализации в потока на речта и анализ на артикулационните бази на двата 

езика се правят редица важни изводи, които касаят спецификата на турските гласни 

относно руските. Различията межу артикулационните бази на двата езика се определят 

от общите особености на артикулационните настройки, които са свързани с 

функционалните особености на вокалните фонеми в турския език. Разликите в 

артикулационната динамика в двата езика касаят не само посоките на движенията на 

езика, но и положението на епиглотиса, степента на участието на увулата и 

повдигането на ларинкса. В турската артикулационна база се поддържа стабилитетът на 

ларинкса, който на акустично ниво се проявява в незначителен диапазон на основния 

тон (както при пеенето) Това свидетелства за преглотализация, която на 

артикулационното ниво се изразява като артикулация с намален обем на ларинкса, а на 

акустичното в повишаването на интензитета над 3500 Хц. Изводите за различните 

комплекси на артикулационните настройки се съотнасят с изводите на С. В. Кодзасов 

за артикулационните бази с триъгълни и четириъгълни вокални системи. Това означава, 

че артикулационните бази на двата езика се характеризират с различни вокални 

пространства, в които хоризонталните и вертикалните движения са свързани по 

различен начин. Обръща се внимание върху разликите във фонетичната природа на 

словното ударение в двата езика, отбелязана е тенденцията към биполярност на 

словното ударение в турския език. Тези особености определят и спецификата на 

редукционните процеси, които обхващат предимно средата на думата. За разлика от 

редукционните процеси в турския език, в руския език, се редуцират неударените 

срички в началото и края поради това, че словното ударение предимно се локализира 

върху втората и третата сричка в думата. Това определя различията в ритмиката. 

Посочени са вероятностите за произносителните грешки при носителите на турски 

език, които изучават руски език. 

 

15. 2007г. - Плавные сонанты в современном турецком литературном языке в 

сравнении с русским языком. // Годишник на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски”, Т. ХХА, Факултет по хуманитарни науки. 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2007, с. 143-

155. (в съавторство с Х. Акиф). 

   

Показана е разнородността на клас фонеми, характеризирани като „сонорни”, а 

също така редица особености, които отличават турските съгласни За разлика от 

общоприетото мнение, че в турския език се различават шумните и сонорните съгласни 

/l, m. n. r , y/ на базата на артикулационния и акустичния анализ се прави изводът за 

това че в турския език съгласните се противопоставят не като сонорни и шумни, а като 
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шумни и слабошумни съгласни. Посочени са причините за редукция на сонантите в 

средата на турските думи. 

 

 

16. 2007г. - Дифференциальный признак звонкость/глухость в русском и признак 

otumlu/otumsuz в турецком языке. - В: Русский язык в сопоставлении с другими 

языками.Перевод – взаимодействие языков и культур. – В: ХІ Конгресс МАПРЯЛ. Т. 

5. HERON PRESS Sofia, 2007, с. 214-221. 

 

Слуховият и акустичният анализ позволява да се направи изводът за това, че при 

реализация на турските съгласни, наричани в турската лингвистична традиция tonlu / 

tonsuz (ötümlü / ötümsüz) /буквално: звучни и беззвучни/, в рамките на дума водещият 

признак не е активност или пасивност на гласилките, а напрегнатост/ ненапрегнатост  

на артикулацията на съгласните. Функционалните различия на турските и руските 

съгласни се осигуряват и с такива акустични признаци като въздушност / 

невъздушност, аспирираност / неаспирираност. Получените данни потвърждават идеята 

на С. В. Кодзасов за недопустимостта от пренасяне на диференциалните признаци и 

фонологичните отношения, установени в рамките на един (обикновено роден) език, 

върху другите езици, още повече типологично различни. Може да се говори за 

съществени различия в артикулационните и перцептивните бази, които са свързани 

както с особеностите на самите функционални единици, така и с тяхната  фонетична 

реализация и, съответно, с водещите диференциални признаци. 

   

17. 2008г. - Основни принципи за изграждащи обучаващи мултимедийни 

среди за дистанционно обучение. – В: Годишник. Наука, образование, изкуство. Т. 2 

Благоевград 2008, с. 365-370 (в съавторство с Г. Маклаков). 

 

В статията в написана от мен част са представени първите резултати от 

създаването на мултимедийните обучаващи среди, които предвиждат визуализация на 

непознатите думи, техния превод и упражнения, насочени към усвояване на типични 

граматични структури и лексикалния маериал в областта на професионален език 

(бизнес-език). 

 

18. 2008г. - Метафора в един от газелите на Нефи. Паяжина на смисъла. // 

Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Университетско 

издателство "Епископ Константин Преславски", 2008 , с.197-223 (в съавторство с 

Вежди Хасан). 

 

В частта, написана от мен е анализирана е същността на термина „газел”. Прави 

се изводът за това, че  във вътрешната форма на думата газел са залегнали 

едновременно идеите за красотата, изяществото, съвършенство и любовта. Като се има 

предвид мнението на редица автори за механизмите на осмисляне на метафора, прави 

се изводът за необходимостта от моделиране на на културния фон на създателя на 

газелите и техните реципиенти при тяхната интепретация. Посочва се, че именно 

благодарение на метафоричността на езика на газелите се формира особен смисъл, 

който е несъпоставим със смислите, характерни за логическото мислене.  

Анализирани са също така особеностите на поетичната метафора: 

неравнопоставеността между двата съпоставяни смисла, а също така нейното 
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сходството с музиката  благодарение на нелинейността на тяхното създаване и 

възприятие. Вземат се предвид мненията на на известния руски режисьор Айзенштайн 

за механизма на възприятието на метафората (сблъсъка, „конфликта на съседни 

фрагменти” и „диалектичния скок” при монтажа на кадрите в киното) и катарсиса, 

отбелязан още от Аристотел. Прави се изводът за това, че механизмът на транслация на 

смисъла чрез катарсиса на образите донякъде е аналогичен на опита да се излезе извън 

рамките на естествения език, и това постига наред с метафората и музиката и от 

художественото творчество, йероглифи и тяхното съчетание, които оставят 

пространство за нееднозначни интерпретации. Описани са особеностите на 

интуитивното познание, което  излиза извън рамките на съзнателното, извън 

ограниченията, които налага език и неговите граматични структури с допускане на 

множество интерпретации, субективността на естетическите емоции.  

Разгледани са общите особености на поетичното творчество на суфитите, 

включително когнитивната му функция. Предложени са две версии за прецедентния 

герой – Джем, като се покрепя тезата, че героят от газела на Ю. Нефи е митичния цар 

Джем, който е притежавал чашата на Познанието. Интерпретирани са връзките - 

материалната същност на чашата – тялото на човека - вълнената дреха на суфитите, 

душа - чаша” – „вино” – „виночерпец”,  важността на пустотата на чашата като 

потенция за непроявеното. Описани са връзките: „душата -  чаша” – т.е. вместилище и 

знание за Вселената, „душата - вино” – виното, което в суфизма се отождествява с най-

висшето стъпало на познанието, „душата - виночерпец”. Направен е изводът, че  

„чашата на Джамшид” представлява метафора на Познание и Разбиране.  Метафората 

за чашата на Джамшид е представена в два огледални бейта, в които тя се актуализира 

на ниво текст, образувайки още по-сложна поетична фигура - огледалната разгърната 

метафора.  

Прави се извод за това, че пространственото разположение на образите - 

чашата на Джем и короната на Едхем представлява четиричленна структура, 

елементите на която са разположени огледално. Скритата структурна огледална 

метафора подсилва вътрешната огледалност на чашата на Джамшид. Направена е 

връзката между Чашата на полумитичния Джамшид, която съдържа 7 пръстена, и  

Земята в ислямската космология, обкръжена също така от 7 пръстена – планетите Луна, 

Меркурий, Венера, Слънце, Марс, Юпитер и Сатурн, а също така от 7 чакри на 

човешкото тяло (знание наследено от зороастризма), които  описват 7 пръстена при 

изпълнение на зикра от дервишите от ордена на Мевляна, 7 са дните в седмица. Прави се 

изводът за дълбоката убеденост на Ю. Нефи и неговите съвременници в това, че Космосът и 

човекът в него представляват огледална структура. 

 

19. 2008г. - Психолингвистические аспекты формирования перцептивной базы 

на занятиях по аудированию.//Годишник на Шуменския университет 

"Епископ Константин Преславски", Университетско идателство 

"Епископ Константин Преславски, 2008, стр. 224-239 

  

 Съвременната методика отделя важно място за формиране на адекватното 

смислово и звуково възприятие на звучащата реч на чужд език. В статията са 

разгледани някои методи и похвати при обучение на студентите да възприемат 

звучащата реч чрез специализирани занятия по аудиране. Разгледани са 

психолингвистични особености на възприятието на звучащата реч и е предложена 

система от задания, насочена към ефективното постигане на методическите задачи. 
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20. 2008г. - Интердисциплинарният подход в учебния план на 

специалността „Турска филология”. – В: Многообразие без граници. Варна, 

2008, с. 341-348. 

 

В статията са разгледани структурните особености на учебния план в 

специалността Турска филология в условията на различната езикова компетентност на 

обучаваните и възможностите за надграждане на информационното ядро, получаване и 

разширяване на лингвистични, културологични и  лингвокултурни компетенции. 

  

 

21. 2008г. - Подходы к оптимизации создания и разработки оптимальных 

траекторий обучения студентов-филологов. – В: „Теорiя та методика 

навчання фундаментальних дисциплiн у вищiй школi”. Кривой Рог 

  

В статията са разгледани някои подходи за създаване на оптимални траектории на 

обучението на студентите филолози. Интердисциплинарният подход осигурява нови 

ракурси при усвояването на учебния материал. Така основните дисциплини в учебния 

план за специалността Турска филология могат да бъдат групирани като базови 

(системно-структурно езикознание, общофилологическите дисциплини, когнитивни и 

културологични науки). Представено е конкретното разширяване на основните модули, 

които поради своята интердисциплинарност разширяват оптимално обема на 

преподавания материал. Самостоятелната работа на студентите се разглежда като 

разпределена система, чрез която от една страна се залагат основите на диференцирано 

обучение, а от друга се формира база за новото разширяване в зависимост от нуждите 

на обучаваните.   

 

22. 2008. Реализация и восприятие неоднородных сегментов - В: Проблемы 

когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского 

языков. Выпуск шестой. Университетско издателство "Епископ Константин 

Преславски”, 2008, 183-195. 

 

В статията са посочени причините за звуковата вокална нееднородност и 

техните следствия. Обръща се внимание на механизмите на категоризация при 

възприятие на звучащата реч. На базата на теорията на възприятието са описани 

проблемите на възприятието на нееднородните звукови сегменти в руската реч от 

носителите на българския език.  Анализирани са е нееднородните вокалните сегменти в 

позицията след  съгласни, дифтогиднита гласна /ы/ в различни позиции и са описани  

причините за  особеностите за вземане на фонемно решение при оценката на 

нееднородни вокални сегменти от  руснаците и българите. 

 

 

23. 2009г. - Гъвкави образователни системи и индивидуални траектории при 

чуждоезиковото обучение. – Сборник доклади от конференция ВВУПВО 

„Панайот Волов, 2009, с.27-33.( в съавторство с С. Петрова). 

  

В частта, разработена от мен, се разглежда се необходимостта за създаване на 

образователни програми, които да осигуряват оптимални условия за реализация на 

обучението през целия живот, необходимостта от постоянен мониторинг за 

професионалната реализация на завършилите, и като резултат от това – създаване на 

учебни планове с гъвкав характер, които биха могли да съответстват на динамичните 

промени в обществото и самоактуализацията на обучаваните  
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24. 2009г. Индивидуални траектории на образование и чуждоезиково обучение 

на студенти с различно ниво на комуникативна компетентност в 

областта на изучавания език.- В: Българите в Северното Причерноморие. 

Изследвания и материали, Т. Х., Одеса - В. Търново, 2009, с. 685-692. 

  

В статията се разглежда чуждоезиковото обучение като структурна част от 

филологическото образование в контекста на обучението през целия живот. 

Обосновава се създаването на необходимите образователни програми и 

необходимостта да се прилага интердисциплинарен подход при стуркутрирането на 

тези програми и конкретно в процеса на обучението. Описана е примерна модулна 

система, която се характеризира с наличието на информационно ядро, което получава 

разширение на различните етапи на образователната дейност. 

 

25. 2009. Принципи за създаване на мултимедийни обучаващи среди за 

дистанционно обучение. - В: Турският език и Балканските културни 

взаимодействия. Изд-во «Фабер», 2009, с. 182-185. (в съавторство с Г. 

Маклаков). 

  

Обосновава се необходимостта от създаване на мултимедийни обучаващи системи 

при чуждоезиковото обучение, изложени са принципите на създаването на скайп-

технологии и МОС (мултимедийните обучаващи среди) – подготвителния и основния 

етапи. Определя се необходимостта от отчитането на общото образователно ниво в 

региона, нивото на педагогическата култура, професионалната компетенция на 

педагозите, наличието и характер на образователните и социокултурни ресурси.. 

  

26. 2009г. - Фонетични особености на руската реч при носителите на 

турския език. - В: Турският език и Балканските културни 

взаимодействия. Фабер”, 2009, с. 52-59. 

  

В статията са разгледани фонетичните особености на руската реч при 

носителите на турския език. Отбелязват се разликите в артикулационните бази, 

структурата на сричката, междусричковите и вътрешносричковите процеси, 

разликите в ритмическите структури на турската и руската реч. Описани са 

произносителните грешки на турците, които изучават руски език, в това число 

ортофонични и ортоепични. Прави се изводът за необходимостта от формиране на 

перцептивната база чрез аудиране и тренинги за формиране на речедвигателните 

стереотипи. 

 

27. 2009г.  Към въпроса за интегративния ритъм в турския и българския език. 

- В: Турският език и Балканските културни взаимодействия, Изд-во «Фабер», 2009, 

с. 256-266 (в съавторство с Х. Акиф.). 

  

В частта, разработена от мен се разглеждат особеностите и функциите на 

речевия ритъм в турския и българския език. Поради разликите във фонетичната 

природа на словното, синтагматичното и фразовото ударение, наличието на дългите и 

кратките гласни в турския език, както и строежа на акцентно-ритмическите групи и 

особеностите на синтаксиса, разпределянето на произносителната енергия е различно 

в двата езика, което създава предпоставки за съществените различия в общия, 

интегративния ритъм. Тези особености определят и разликите в стихосложението. 

Акцентира се върху възможността за структуриране на конфликтния ритъм в рамките 
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на българския език и изравняване на ритъма и ударенията в звучащия текст на 

турския език. Прави се предположение за това, че носителите на двата езика при 

възприятието и оценката на ритъма могат да се ориентират към различни акустични 

сигнали, които съответстват на „своите” ритми.  

 

28. 2009. Flexible Educational Systems and Individual Traektories in the Teaching 

of Foreigh Languages. In: Multikultarizm in Education. ULUSLARASI Sempozyumu 

Bildiri Ozetleri Kitabi. 10 Haziran, 2009, Isparta, Turkiye, s. 181-186. 

 

Разглежда се необходимостта от създаване на актуални програми, ориентирани 

към продължаващото обучение. Подчертава се тяхната изключителна важност за 

филологическото образование. Тяхното включване в образователния процес обаче 

трябва да става при отчитането на конкретната езикова ситуация в страната и 

реалните нужди на пазара на труда. Подобни образователни потребности се формират 

чрез създаване и прилагане на индивидуални образователни траектории. 

 

29. 2009: Формиране на индивидуални траектории при чуждоезиковото 

обучение. –В: Модернизация на хуманитарното образование в условията на 

Болонския процес в страните от Европейския съюз и в Русия. В. Търново, 

2009, с. 213-215. 

 

В статията се разглеждат основните параметри на формирането на 

индивидуални траектории при чуждоезиковото обучение.  Обръща се особено 

внимание на формите на индивидуалната работа със студентите, прилагане на 

системния подход към структуриране на учебния материал, формиране на 

дейностната компетенция.  

 

30. 2011г. – Eтнокултурни аспекти на структуриране на Аз-пространствов 

турското, българското и руското етнокултурно пространство - В: Русское 

слово слово на Балканах, Шумен, 2011, с. 180-185. 

 

Категориите „Аз” и „Другия” се отнасят към базовите категории, чрез които човек 

структурира обкръжаващата действителност и осъзнава своето лично място в нея. 

Независимо от факта, че в основата на посочената древна опозиция са залегнали 

общочовешките идентификационни механизми и представи, ясно е, че в процеса на  

етнокултурното развитие и, съответно, социокултурните особености на даденото 

общество се появяват специфични особености, които би трябвало да бъдат отразени в 

езиковата картина на света. Прочитането на смисли е подвластно на кода на 

собствената култура, но този код може да стане причина за погрешна интерпретация 

на социалното (в това число и езиковото) поведение на човека от друга култура. 

Затова концептите „Аз” и „Другия”, представляващи едни от най-мощните социални 

ориентири и механизми, се формират в езика в процеса на изграждане на 

саморефлексия, осъзнаване на информация за собствената си личност (т.е. себе си) 

както и информация за обкръжаващата среда. Направен е изводът за това, че “Азът” 

може да се изживява като битие, самолокализация в определено физическо 

пространство.  В трите езика се фиксира пространството на «Аза», което не се 

свършва винаги с физическото му тяло, а се разпространява на близки в генетично, 

духовно и емоционално отношение хора и дори на обектите от материалния свят. 

Личното пространство на индивида се моделира от одушевени и неодушевени  

обекти, които емоционално се маркират като „свои” и „чужди”. Близостта на 
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външния във физическото отношение субект се предава метафорично с 

отъждествяването му с определен орган (сърце, черен дроб, очи и т.н), който 

предизвиква представа за неразделност, неразделимост от телесността и душевността 

на „Аза”: нещо, без което „Аз” не може да съществува, или съществуването му ще 

бъде непълноценно.  По такъв начин константа „Аз и Другият” се проецира върху 

аксиологичната ос като на полюсите й се актуализират значенията като „близък” – 

„далечен”, „приятен” – „неприятен”, добър” – „лош”, „приятелски” – „враждебен”, 

„познат” - „непознат”, „надежден” – „ненадежден”. Границите на „Аза” могат да 

бъдат разширени от други хора,  които индивидът идентифицира като част от самия 

него. В трите етнокултури се очертават културноспецифични аспекти на 

саморефлексия във физическата проекция на универсалните „вместилища” на 

менталните и емоционалните механизми на човека – главата, сърцето и душата. По 

такъв начин центърът на Аз-пространството в трите етнокултури се маркира с 

универсални и културно-специфични особености, отразени в езика и по-точно в 

неговите устойчиви словосъчетания.    

 

31. 2010. Dede Korkut Kitabında Salur Kazan’nın Rüyası ve Diğer Rüyalar. V. 

Ulusrarası Kitab-ı Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirleri 25-28 Eylül 2010 Kırcaali-

Bulgaristan. Ankara 2010q s. 265-271. (в съавторство с Н. Чуфадар). 

 

В статията, в написана от мен част, се интерпретират символите в двата съня на 

огузките бейове – Салур Казан и Йигенек.  

Сънят от огузите се разбира и като временна или малка смърт, а за смъртта на 

изключителната личност – Деде Коркут се говори, че той „нито е жив, нито е мъртъв”: 

той е вечно в устието на реката, в хаоса, който е едновременно и началото, и краят на 

живота. Променените състояния на съзнанието, рутинни за древните култури, намират 

своята фиксация в митовете и геройския епос. Особено място в митологията заемат 

символите. Сънят на Йигенек и сънят на Салур Казан имат архетипна основа и са 

наситени със символи, характерни за митологичното светоусещане, като и двата се 

характеризират с религиозна и културна обусловеност. 

 

 

32. 2011. Рефлексия дифференциальных признаков и их содержание в русском и 

турецком языках (звонкие/глухие и ötümlü/ötümsüz ).- В: Годишник на 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" ХХІІ А, 2011, с. 

65-85. 

 

В статията са разгледани въпросите за интерпретацията на фонетичната 

реализация на диференциалните признаци и фонологичната относителност. 

Установяват се зависимостите на базата на артикулационния и акустичния анализ 

между конкретните акустични характеристики при реализации на съгласните 

противопоставени по признака звучност/беззвучност в руския език ötümlü/ötümsüz в 

турския език. В статията се прави извод за недопустимостта на пренасяне на фактите, 

установени в един език върху интерпретацията на акустичната реализация на звукови 

и сричкови последователности в другия език. 

 

 

33. 2011г. - Shekirim benim” и „цветочек мой аленький”. В: Епископ 

Константинови четения, 21-22 май 2011 г. ( в съавторство с Х. Акиф), с. 

211-218. 
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В частта, написана от мен се посочва, че формирането на граматичната система 

продължава в продължение на векове и дори хилядолетия, затова в нея се отразяват 

най-дълбинните пластове на етническата менталност. Категорията принадлежност в 

тюркските езици и в частност турския, е една от най-важните граматични категории, 

която се изразява чрез морфологични показатели, морфолого-синтактични средства, 

синтактични средства и морфолого-лексикални средства. Разгледани са 

икономическите и междуличностните отношения за изразяване на принадлежността. 

Отбелязано е, че в турския език чрез семантиката на принадлежността се определя 

отношението към определен обект. При това в турския език положителното 

отношение се изразява чрез неговата принадлежност към Аз-пространството на 

субекта на изказването, а в руския – чрез умалителните суфикси. 

 

34. 2011г. - Конят и неговите функции в епоса Деде Коркут Китаб-и. Епископ 

Константинови четения, 2011 г. ( в съавторство с Н. Чуфадар) с. 168-174. 

 

В статията, в написаната от мен част,  се описват медиаторите между горния и 

долния свят: сиво-белият кон (акбузат), бедуински кон (знаещия), тулпар (морският 

жребец), които имат различни функции  в тюркския епос. Особено място сред тях 

принадлежи на на сиво-белия кон, който осъществява пътуванията в долния и горния 

свят. В статията е показана символната природа на образа на коня с овча и козя глава, 

който е бил предназначен за напреварването между белия шаман (Деде Коркут) и 

черния шаман (Дели Карчар) и възможността на такива коне да пътуват както в 

долния свят (с козята глава), така и в горния (с овчата).    
 

35. 2011г. Някои аспекти на концептуализация на богатството в руския и 

турския език. //ХVII Епископ Константинови четения, Vivat Akademia, 

Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", т. 17, 

стр.128-136. 

 

В статията се анализират архетипните образи, религиозните митологеми и 

стереотипите, свързани с представите за богатството в руски и турски език. На базата 

на съпоставителния анализ на пословиците и поговорките в турския и руски езици  са 

направени редица изводи, които маркират амбивалентния характер на богатството в 

Новия Завет за разлика от Стария Завет. Архетипните образи, вербализирани в 

руските думи като ‘богатство’, ‘деньги’, ‘собственность’ също така маркират 

техния амбивалентен характер. По-древният, архетипен слой формира представа за 

божествен произход, който отождествява богатството с божествения дял, 

разпространяващ се върху хората. Думата ‘собственность’ напротив, съдържа в себе 

си негативни конотации. Така, както ясно е разделено божественото владеене и това, 

което принадлежи на хората, разделено и пространството по признака „свое” и 

„чуждо” богатство.  В двата езика пословиците и поговорките имат предписващ и 

прогностичен характер и включват актант, който изпълнява ролята на „обобщен 

неизвестен”, който насочва и коригира поведението на хората чрез прогноза и 

забрана. В най-общите черти оценката на богатството и парите, както и отношението 

към тях, сформирани на базата на жизнен опит в двата езика са по-близки, отколкото 

в съответните религиозни картина на света. Очевидно е, че патерните на 

колективното знание, макар и да се диференцират от гледна точка на сакралното и 

профанното и се актуализират в зависимост от конкретната жизнена ситуация и 

сферата на общественния живот. Стереотипите, вербализирани в пословиците и 

поговорките,  оказват значително влияние за формиране на социалните отношения. 
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От една страна те отразяват колективното съзнание, а от друга поради ненатрапчивия 

характер на посланията, изпълняват функция на неписани правила и модели на 

поведението в определен аспект на обществения живот. 

 

36. 2011г. - К вопросу о фонетической и фонологической относительности в 

русском и турецком языках. - В: Русский мир и русское слово в 

междукультурном пространстве. Стамбул, 2011, с. 269 - 272. 

 

На базата на артикулационен и акустичен анализ се установяват водещите 

признаци на категориите звучност/беззвучност, като се определят особеностите на 

тяхната интерпретация от изследователи, за които изследваният език е роден. 

Определя се зависимостта на рефлексията на изследователя от степента на 

сформираност на неговата перцептивна база.   

  

37. 2011г. - Время "плохое" и время " хорошее" на материале русского, 

болгарского и турецкого языков. - В : Русский мир и русское слово в 

междукультурном пространстве. Стамбул, 2011, с. 272 - 275.(в съавторство 

с Х. Акиф). 

 

В частта, написана от мен, са разгледани са представите за „доброто” и „лошото 

време” в руската езикова картина на света. Установени са особеностите на 

възприятието и оценката на времето в трите лингвокултури, които са свързани с 

религиозните картини на света, празничния цикъл, календарните особености. 

Анализирани са етимологичните корени на представите за свободното време в трите 

лингвокултури. 

 

 

38. 2011. Фрагменти на турската метафоричната картина на света през 

призмата на зооними относно полюсите «добрият» и «лошият» в Аз-

пространството В: „40 години Шуменски университет“, Шумен, 2011, с. 51-62. 
 

В статията се разглеждат фрагменти от митологичната, религиозната и наивната 

езикова картина на света в турското етнокултурно пространство през призмата на 

зооними. Установява се размитостта на границите между «Своят - Добрият» и 

«Чуждият- Лошият» чрез идентификация и сравняване на хора с животни в рамките 

на тюркското лингвокултурно пространство в зависимост от актуализация на една 

или друга картина на света (митологичната, религиозната, наивната/езиковата), а 

също така се илюстрира спецификата  на полюса «Лошият» на фона на българската и 

руската лингвокултури.       

39. 2012г. - Концепт "суета" в русском и болгарском лингвокультурном 

пространстве. Четвертая белградская встреча славянских русистов. 

Современное изучение русского языка и культуры в инославянском 

окружении. // Русский язык как иностранный. Белград, 2012, 38-45. 

 

Формирането на съвременния концепт „суета” преминава през няколко етапа . 

неговото начало се маркира с вербализация на образа, който се е формирал на базата на   

предлогическото митологично мислене, образа, който е призван да очертае човешката 

дейност относно Божествения промисъл, човешкото неведение и суетене при търсене 

на истина на фона на Божественото знание. Анализирани са значенията на концепта на 
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базата на различни речници, а също така техните значения в съвременния медийния 

дискурс. На базата на блиц допитване са показани различията в актуалния смисъл на 

концепта суета в руското и българското лингвокултурно пространство. 
 

 

40. 2012г. - Концепт "суета". Понимание и актуальный смысл. - В: Годишник 

на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" ХХІІІ А, 

2012, с. 90-117. 

 

Наред с основния смисъл, актуален за всички носители на определена култура в 

концептите обикновено се откриват допълнителни, “пасивни” признаци, важни за 

отделните социални групи и вътрешна, неосъзнаваема форма. Върху примера на 

концепта суета в изследването е показано, че този концепт, като елемент от 

ценностната картина на света, има различен семантичен обем, че той по-различен 

начин е реален за различните социални групи и по-различен начин се изживява в 

различните  периоди от културно-историческото развитие. Анализирани са процесите 

на разбиране и интерпретация на този концепт, а също така неговата емоционална 

окраска в медийния дискурс. Прави се извод за различния обем на актуалната 

информация, свързана с концепта в зависимост от социалните характеристики, 

културния фон и комуникативните задачи на реципиента. 

 

 

41. 2012г. - Динамика на терминологията и езиковата картина на света през 

призмата на турските правни документи. // Епископ Константинови 

четения 2012, Т. 18, Календар и време. Университетско издателство 

"Епископ Константин Преславски", стр. 97-104. (в съавторство с М. 

Шукриева). 
 

 В написаната от мен част, се прави акцент върху това, че в граматичните 

категории се отразяват подсъзнателните структури на едно етнокултурно общество. 

Под влияние на граматичните категории се формират първичните нагласи към един или 

друг тип поведение. В тази връзка е разгледана категорията конформизъм- 

нонконформизъм от гледна точка на синтактичния строеж на турския език (словоред, 

мястото на сказуемото в изречението, препозиция на определението и т.нат). С 

повишената конформност на носителите на турския език, която формира определена 

менталност под влияние на граматиката и религиозната картина на света, сакралността 

на притежаваното на Твореца може да бъде пояснена високата степен на 

консервативност на термините в правния дискурс (предимно имуществената сфера). 
.   

42. 2012г. - Рефлексия на времето и концепт търпение/терпение (върху 

материали на български и руски език). //Епископ Константинови четения, 

т. 18, Календар и време. Университетско издателство "Епископ 

Константин Преславски", 2012, стр 21-30. 

 

В статията се установява връзка между рефлексията на времето и търпението, 

представени са вътрешната форма и актуалния смисъл на концепта 

„търпение/терпение”. На базата на блиц допитване по метода на случайна извадка се 

установяват културно-специфичните аспекти на концепта търпение в българския и 

руския език. Данните, получени при блиц допитване свидетелстват за свързване на 

търпението със страдание физическо или духовно или неблагоприятно въздействие при 
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българите и руснаците. Стратегията е – изчакване, размисъл за необходимостта от 

търпение. Отношението към търпението е амбивалентно - от една страна съществува 

представа за положителен ефект от него (то се възнаграждава) и се оценява 

положително от емоционална гледна точка като се свързва предимно с топлина, а от 

друга - навежда на размисъл от необходимостта от търпението и ироничното 

отношение (предимно при българи). При руснаците търпението най-често в семантично 

отношение се сближава със страдание (духовно и физическо). Независимо от това, че в 

християнската картина на света търпението също така се свързва със страданието, 

актуалният смисъл на думата по-скоро е свързан с битови, всекидневни 

неблагоприятни въздействия и временна изчаквателна позиция, докато това 

въздействие не премине или не се препълни чашата на търпението. При българите 

търпението е по-скоро съзерцателно състояние и търпимост.  
 

 

43. 2012г. - Концепт „суета” в современном медиатексте. – Средства массовой 

информации в современном мире. Петербургские чтения. СПб, 2012, с. 259-

262. 

 

В статията са разгледани митологичният и актуалният пласт на концепта суета. 

Установено е, че архетипния образна концепта суета (хевел) е мъгла, подухване на 

вятъра, като с него се е означавало всичко тленно, преходно, всичко това, което е било 

продукт на човешкото творчество, за разлика от творческите актове на Бога. С образа 

на мъглата е свързан и образът на хаоса като нещо безредно, неорганизирана стихия, 

изпълнена с мъгла. Актуалният смисъл на концепта суета може да бъде анализиран на 

базата на медийния дискурс. В руския език тази дума започна да означава преди всичко 

безсмислени хаотични действия. В същото време съществува представа за това, че 

суетата заема определено място в пространството, затова може да бъде избегната чрез 

излизане от това пространство. Суетата в руското езиково съзнание може да бъде 

причина за безрезултатност на усилията на човека, на загуба на нещо ценностно. 

Представа за суетата се оказва в определен смисъл близка към понятието „социално 

време” и в този смисъл е източник за ироничната оценка на това време и човешките 

дейности като цяло. 

 

44. . 2012г. - Концепт "суета" и вавилонское столпотворение. К проблеме 

понимания и интерпертации слова и текста. - В: Человек, сознание, 

коммуникация, интернет. Варшава, с. 1459-1466. 

 

В статията се разглеждат проблемите на разбиране от позициите на 

интердисциплинарно знание. Определят се различията между разбиране и 

интерпретация. Обосновава се зависимостта на интерпретацията от езиковото съзнание, 

културния фон, социалната принадлежност на реципиента на текста. Посочва се, че 

особена трудност предизвиква интерпертация и герменевтичния прочит на текстовете, 

между създаването и интерпретацията на които има голям времеви диапазон (столетия, 

а понякога и хилядолетия). Показана е необходимостта от моделиране на културния 

фон на създателя на текста и съвременните му реципиенти. Като се отбелязват 

единните корени на архетипа на суетата (хевел) преведени като хаос и космос, 

определят се техните отделни семи, които са общи за двете понятия: хевел (хаос и 

космос) – канат, връв, парцел, който се е измервал с връв, взаимната свързаност чрез 

връв, косми, космос, наличието на времевия ред, хармония, божествения ритъм. 

Изпадането от божествения ритъм, чрез неспазване на божиите заповеди води до 

суета. Наред с това суетата е всичко това, което е дело на човешките ръце и интелект 
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(дори и трудът и  четенето на книги извън общуването с Бога). Така в руското езиково 

съзнание се налага представата за суетата като безредие, нецеленасочено, хаотично 

движение. Развитието на това значение представлява следващата поредица: хевел (пар, 

туман) → неясност, невиждане, → хаотичното движение в условията на 

невиждането/мъгла. От друга страна се посочва другата потенция на хаоса – 

потенцията за подреденост, свързването на Времето и вечността: във вечността се 

заражда времето благодарение на установяване на причинно-следствените връзки 

между хаотичните събития, а времето се превръща във вечността чрез ентропийни 

процеси. Семата, която съдържа представата за пустота, характерна за хаоса се съдържа 

в морфемата суе (празен) Контаминацията на тази сема с представата за космоса като 

нещо красиво, подредено  формира в българското езиково съзнание осмислянето на 

думата суета като показната, привидната красота. Привеждат се текстови маркери, 

които свидетелстват за процесите на рефлексия при осмислянето на думата суета при 

руснаците и при българите, а също така при фразеологизма вавилонското 

стълпотворение. Показана е връзката на думата Вавилон с хевел и суета чрез общата 

сема „смесване”, хаотичност” 

Проследена е рефлексията на постепенното развитие и ново осмисляне на 

значение на думата стълпотворение успоредно с развитието на езиковата 

компетeнтност (през детските години и при формиране на необходимия културен фон). 

На базата на редица наблюдения върху осмисляне на значения на новите думи при 

тяхното усвояване от децата както и саморефлексия при осмислянето на значенията на 

някои думи от възрастните, прави се извод за един общ механизъм на разбирането. В 

разгледаните случаи универсалните процеси на разбиране се сблъскват с различната 

интерпретация на прототипа на концепта суета - думата хевел, която бидейки 

преведена с две различни думи формира различията в семантиката на тази дума в двата 

езика (основното значение).  

 

45. 2012г.  Понимание как один из китов лингвокультурологии. (К проблемам 

понимания и интерпретации текста и слова при межкультурной коммуникации). 

–В: Славянская историко-культурная и языковая ситуация. Колективная 

монография. Славянск-на-Кубани, 2012.с. 334-346. 

 

В работата се разглежда проблемът за това как и по какъв начин език, който 

представлява „средство за предаване на мисли” структурира и запазва информация, и 

какви промени могат да се извършват с тази информация при нейното възприятие, 

разбиране и интерпретация. Върху примера на интерпретация на текстовете от 

различен ранг показано, че процесите на разбиране, които са универсални от гледна 

точка на неврофизиологията и психологията, зависят от социалните, културно-

историческите и езиковите филтри. Сред тези филтри особено място заема 

преводаческата интерпретация, която формира нови смисли. Присъединяване на новата 

информация към старото знание, разчленяването на първоначалното значение и 

формирането на други образува новите фрагменти от общата картина на света. 

 

  

46. 2013г. Сны огузских богатырей и рефлексия познания как когнитивная 

деятельность в Книге Экклесиаста. - В: Русистика ХХI века: традиции и 

перспективы" Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 

Шумен, 2013 351-362. 

Фолклорният и религиозен дискурс представляват особен интерес за 

наблюдения върху когнитивната дейност на човека. Спецификата на тяхната културна 

трансмисия репрезентира именно тези механизми които се оказват много важни при 



 
 

25 

изследване на процесите на разбирането и познанието. Митът и сънят са нелинейни 

структури, които при тяхната интерпретация неизбежно се трансформират в линеен 

текст. Подобно на мита е невъзможна адекватната интерпретация на съня със 

средствата на естествен език. При опитите на анализ на сънищата изследователят 

реално има работа с тяхната рефлексия, при вербализация на тази рефлексия субектът 

на съня може да  приписва на образите и събитията характеристиките  и потенциите на 

време-пространство, причини и следствия. Наред с това преразказаните сънища на 

огузките бейове се различават от гледна точка на тяхната времевост и 

пространственост. Сънят на първия герой – Иекенка/Йигенек е равнозначен на 

когнитивното събитие, което може да бъде определено като карта-път. Сънят на другия 

герой - Салур Казан поради неговата пространственост може да бъде представен като 

карта-обозрение. При това позицията на самия герой двойствена – той като че ли вижда 

себе си отстрани (в позиция на външен наблюдател), едновременно намирайки се в 

центъра на събитията като сънуващия субект. Разглеждането на сънищата на двата 

героя позволява да се направи изводът за единството на познавателната дейност на 

човека която се базира върху непрекъсната работа на механизмите на паметта 

(спомените) и аперцепцията (фантазията). Паметта и  и възприятието от една страна, и 

фантазията от друга, взаимодействайки с външната среда, създават Кръг на 

Познанието. Паметта и възприятието на протичащия момент и и фантазия/творчество 

имат обща основа, която те създават – вътрешното време. Вътрешното време – времето 

на познанието, се характеризира с различните начини за протичане на времето  - 

субективната оценка на неговото забавяне, „изчезване”, „отсъствие”. Подобни 

интервали за характерни за творческото мислене. Наред с двойнственния характер на 

локализацията на субекта на познанието, който едновременно се намира “вътре” в 

ситуацията и “извън” нея (както и в сънищата),  процесът на познанието на Еклесиаста 

съдържа в себе си текстови маркери за времеви сегменти, които съответстват на потока 

на мисълта и извънвремеви сегменти, като времеви „дупки” (отсъствие на осъзнаване за 

протичане на времето) – за рефлексия. 

        Подпис:       

         (доц. д-р Т. Чалъкова) 


