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Данни за дисертанта и докторантурата. Камелия Валериева Колева-Иванова е 

родена на 22.02.1981 г. През 2004 г. завършва спец. „Славянска филология” (ОКС 

„магистър”) във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а през 2011 г. придобива втора 

магистърска степен в спец. „Маркетинг“ в ШУ„Епископ Константин Преславски“. 

Завършила е курс за професионална квалификация по английски език във ВТУ „Св. св. 

Кирил и Методий“ и курс по хуманитарни науки в университета „Мария Склодовска-

Кюри“ в гр. Люблин. Има преподавателски опит като учител по български език и 

литература; води семинарни упражнения по различни дисциплини: История на 

новобългарския книжовен език, Сравнителна граматика на славянските езици, Увод в 

общото езикознание, Писмена и устна комуникация и др. Участвала е в няколко 

университетски проекта, както и в редица научни конференции с доклади.   

През 2012 г. Камелия Колева-Иванова е зачислена в докторантура, редовна 

форма на обучение в Катедрата по български език на ШУ„Епископ Константин 

Преславски“ с научен ръководител доц. д-р Надка Николова. В рамките на регла-

ментирания срок тя представя дисертацията си, която е обсъдена с предложение за 

официална защита на заседание в разширен състав на Катедрата по български език на 

17.02.2015.  

Представеният от Камелия Колева-Иванова комплект материали на хартиен 

носител по процедурата е в съответствие с Правилника за развитие на академичния 

състав на Шуменския университет. Цялата процедура по докторантската програма и по 



защитата на дисертационния труд отговаря на Закона за висшето образование, на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България и на Правилника за 

неговото прилагане в Шуменския университет.  

Актуалност на тематиката. Докторантката се е насочила към една интересна и 

недостатъчно проучена проблематика в българското езикознание, каквато е темата за 

пуризма в периода след Освобождението до Втората световна война. В теоретичен и  

методологичен план представеният труд е актуален, научно значим и се отличава със 

своя иновативен характер.  

Познаване на проблема. Докторантката добре познава българската и чужде-

странната литература по разглежданата проблематика, точно и задълбочено интерпре-

тира научните становища и е изключително коректна при цитирането. Като се обляга 

на постигнатото в тази насока и на основата на прецизен анализ, Колева-Иванова прави 

самостоятелни заключения и представя един оригинален, иновативен и обобщаващ 

езиковедски труд. Както общата интерпретация на разглежданата проблематика, така и 

конкретният анализ на емпиричния материал показват добрата подготовка на докторан-

тката в областта на теорията на книжовните езици, социолингвистиката, стандартоло-

гията и др. Това проличава и от ясно формулирания и коректно използван термино-

логичен апарат, едно от важните изисквания към всеки научен труд.  

Методика на изследване. В дисертационния труд е избран комплексен подход 

на изследване, който съчетава различни методи: описателно-аналитичен, историко-

типологичен, социолингвистичен, статистически и др. Като се има предвид доста 

дългия темпорален отрязък, сложността и многоаспектността на дискурса, в който се 

разглежда лингвистичното явление пуризъм и неговите прояви, смятам, че такъв 

подход  е най-подходящият.  

Характеристика и оценка на дисертационния труд: 

Дисертационният труд (227 стр.) включва увод, три глави, заключение, библио-

графия и 2 приложения (Използвани източници и биографски данни на цитирани в 

работата автори). Дисертацията на К. Колева-Иванова запълва едно изследователско 

поле, представяйки пълната картина на състоянието на въпроса за пуризма и просле-

дявайки в хронология движението и развитието на пуристичната доктрина в България в 

разглеждания период. Изследвано е системно и в пълнота явлението пуризъм в един 

доста продължителен темпорален отрязък от историята на българския книжовен език. 

Дисертационният труд е структуриран по един много сполучлив начин, като е спазен 

принципът за последователност и логичност при подредбата на отделните глави.  



В увода докторантката стегнато представя обекта и предмета на изследването, 

точно формулира целта на проучването и посочва методите на изследване. Теоре-

тичната основа на изследването се характеризира със солидност, стъпва върху 

класическите тезиси на Пражката лингвистична школа в областта на теорията на 

книжовните езици и на свързаната с нея езикова култура, на значими трудове и 

постановки в англоезичната и славянската социолингвистична литература, които стават 

ръководно начало за интерпретация на извлечения от периодиката текстови материал. 

Интердисциплинарният характер на изследването обяснява и избора на авторката да 

използва комплексно няколко метода и различни подходи, посочени на стр. 3 на 

дисертационния труд.  

Проблемът за  чистотата на книжовния език след Освобождението е изследван  

от К. Колева-Иванова хронологично в полемичното поле на езикознанието, където се 

срещат и противопоставят различни възгледи, почиващи на теоретични убеждения, 

влияние на езиковедски школи, обществено-политическа среда и т.н. По пътя на тях-

ното проследяване и анализиране авторката разкрива сложните процеси и динамиката в 

развитието на филологическата мисъл в България с оглед на пуризма, изтъква прино-

сите на видни представители на тогавашната университетска, академична и учителска 

общност, както и реакциите на обществото по отношение на чистотата на езика. Във 

връзка с издирването и подбора на подходящи текстове от периодичния печат К. 

Колева-Иванова е положила огромен труд, както се вижда от списъка на изданията (58) 

и използвания текстови корпус.  С голяма вещина и умение тя представя явлението в 

широк дискурс: исторически, обществено-политически, лингвокултурологичен, социо-

лингвистичен, лингвистичен, което определя интердисциплинарния характер на изслед-

ването.  

Първа глава започва с теоретична обосновка, като в широк план се разкрива 

същността на явлението пуризъм, предпоставките за възникването му и неговите 

прояви, различните подходи при тълкуванията в дадени научни направления, видовете 

пуризъм според отделни чужди и български автори (в трудовете на Дж. Томас, М. 

Гиърс, Р. Траск, И. Неуступни, Зд. Стари, М. Влашич, Л. Андрейчин, Т. Бояджиев, М. 

Москов и др.). Като взема предвид съществуващите немалък брой определения и 

характеристики на пуризма, авторката приема своя работна дефиниция, описана доста 

обстойно и обстоятелствено (с. 17-18), която става ръководно начало, опорна база и 

очертава рамката на изследваното явление. Това от една страна позволява пуризмът да 

се разглежда многоаспектно, а от друга – изследването да бъде дисциплинирано с оглед 



на поставените задачи, концентрирано в изясняване на същественото и значимото, без 

да се разпилява в описание на периферни явления и в дребнотемие. Добре фиксираното 

отправно начало проектира пътя и към анализа в следващите глави. 

Не мога да не отбележа факта, че докторантката е преодоляла много предизви-

кателства в процеса на работа – първо тя се е справила с огромната теоретична лите-

ратура по въпроса, като е извлякла най-рационалното и приложимото в проучването. 

Второ, от Освобождението до Втората световна война е един доста дълъг, динамичен и 

наситен с исторически събития период, които дават отражение и върху езиковите 

нагласи на обществото, и е похвално, че не се е „загубила“ в лабиринта на 

многобройните факти и незначителни прояви. В широк контекст, но пестеливо и 

синтезирано тя очертава  българската езикова ситуация с оглед на пуризма, съответните 

му прояви и факторите за неговото (не)активизиране. Идеята да се проследят катализа-

торите на тези процеси по отношение на пуризма чрез външното влияние и оценка на 

езиковите ситуации в други страни (през погледа на българските интелектуалци) е 

изключително плодотворна. Това е един ракурс, на който досега е обръщано малко 

внимание.   

Авторката добре аргументира наличието на пуристични нагласи и тяхното 

стимулиране сред определени среди в българското общество, като добре откроява и 

редицата предпоставки от обществен, културен и лингвистичен характер, довели до 

това, но потвърждава и приетата в българското езикознание теза за прояви на умерен 

пуризъм, което се обяснява с демократичния, неавторитарен път на изграждане на 

българския книжовен език, с обществените дискусии по езикови въпроси и др. 

Огромният корпус от илюстративен материал (522 текста и над 2000 лексикални 

единици), подбран грижливо, показва завидно умение от страна на авторката да извлече 

най-подходящите примери за доказателствените си тези. Въпреки разнородния харак-

тер на самите периодични издания (филологически, научнопопулярни, за наука и 

образование) и различната им тематична насоченост, авторката се е справила добре и с 

подбора на източниците, тъй като се е водила от критерия за тяхната, популярност и 

влияние върху езиковия вкус  на обществото.  

Като се обляга на постигнатото по темата за пуризма в българското и чужде-

странното езикознание и на основата на собствен прецизен анализ, К. Иванова-Колева 

прави самостоятелни съждения, изводи, заключения и представя един оригинален, за-

дълбочен и обобщаващ труд. Както общата интерпретация на разглежданата проб-

лематика, така и конкретният анализ на емпиричния материал показват добрата теоре-



тична подготовка на докторантката и умението й да прави точен анализ и да дава 

обективна оценка на явления, прояви и тенденции, свързани с българския пуризъм. 

Всъщност една от силните страни на работата е именно задълбоченият анализ, 

приложен във втора и трета глава („Пуризмът като лингвистична доктрина от 

Освобождението до Втората световна война“ и „Пуризмът като обществена нагласа от 

Освобождението до Втората световна война“).  

На основата на значими с оглед на пуризма статии в периодичния печат 

авторката обрисува дискусионните полета и характера на полемиките и сблъсъците, 

породени от различните научни подходи и естетически критерии в средите на 

българските творци и учени (М. Дринов, В. Стоянов, И. Вазов, П. П. Славейков, А. Т.-

Балан, Ив. Шишманов, С. Аргиров, Б. Цонев, Ст. Младенов и мн. др.).  

Докторантката успява да надмогне простото описание на фрагментарното и 

периферното в отделните индивидуални и групови възгледи и да достигне до генерални 

обобщения, свързани с очертаване на ролята на определени  литературни и книжовни 

кръгове (около Ив. Вазов и К. Величков, д-р Кръстев и Славейков, сътрудниците на 

списанията „Българска реч“ и „Родна реч“), които генерират идеи, създават теоретични 

платформи, отразяващи най-новите европейски визии за култура, литература и език, и 

по този начин влияят и върху езиковия вкус на обществото. В техните концепции 

важно място е отделено и на въпроса за чистотата на езика, разискван на страниците на 

печатните им органи (сп. „Наука“, „Мисъл“, „Училищен преглед“, специално 

създадените за издигане на езиковата култура издания „Българска реч“ и „Родна реч“ и 

мн. др.).  Обективно и в обобщен вид са представени възгледите на сътрудниците на 

тези емблематични, а и други издания, които изповядват идеи в духа на прослава на 

родния език, запазване на неговия самобитен характер, обогатяване на лексиката и 

изразните възможности на отделните стилове. Докторантката е отчела и друг много 

важен момент в развитието на пуристичната доктрина: смяната на водещия 

националнозащитен (възрожденски) критерий с естетическия като неизбежен път към 

модерността. В такъв аспект и съвсем правилно са оценени и заслугите на А. Т. Балан, 

един от първите езиковеди, който  поставя на дневен ред въпроса за езиковата култура 

на българина (с. 96).    

В главата „Пуризмът като обществена нагласа от Освобождението до Втората 

световна война“ авторката изтъква ролята и значението на общественото мнение за 

утвърждаването на пуристичната доктрина. Последователно в хронологичен план това 



се доказва в трите очертани подпериода – от Освобождението до края на XIX в., от 

началото на XX век до 20-те години и от 20-те години на XX в. до 1939 г.  

Авторката правилно отчита, че в десетилетието след Освобождението възрож-

денската пуристична доктрина е все още жива. Обективно са представени и оживените 

дискусии, наситени с емоции и темперамент, при обсъждането на определени положе-

ния на нормативното устройство през трите периода, свързани и с чистотата на езика. 

Авторката очертава както сходни прояви в тях, така и спецификата, породена главно от 

концептуалните различия  (достатъчно е да си припомним полемиките между П. П. 

Славейков – Б. Цонев, А. Балан – Ст. Младенов и мн. др., което дава повод на Славей-

ков-син да тегли разделителната линия между творци и филолози и да обвини 

последните, че „осакатяват езика“).  

Правилно е становището на К. Колева-Иванова, която с извлечените от дис-

кусиите примери потвърждава принципното положение за своеобразната симбиоза 

между новото и традиционното, своето и чуждото при формирането на лексикалната 

система на българския книжовен език, а тя, от своя страна, чрез запазената самородност 

и новите възможности за интелектуализация и интернационализация обогатява и модер-

низира книжовния език.  Обективна е и констатацията на авторката, че с общи усилия и 

разум, въпреки различията между творци и филолози, между отделните генерации и 

прослойки, въпреки политическите и идеологическите пристрастия, а също и под 

влияние на общественото мнение като балансьор и коректор, българският пуризъм не 

пуска уродливи корени, не стига до крайности, а остава в цялото си битие умерен и 

продуктивен. За това говорят и посочените в заключението статистически данни.  

Трудът завършва с добре аргументирано заключение, в което са изведени и 

обобщени всички съществени изводи на основата на изложените факти, един от най-

важните от които е, че пуризмът съществува във всички фази на езиковото изграждане 

и развитие. Авторката очертава обективно и основните характеристики на българския 

пуризъм. Основната цел на изследването – да се проследят различните по степен и 

характер пуристични нагласи и доктрини и тяхното отражение в отделните социални 

слоеве на българското общество – е постигната по убедителен начин.   

В заключението са изведени най-важните изводи, които представят и самите 

приносни моменти на изследването. Дисертационният труд стъпва върху солидна 

концептуална основа, избран е комплексен подход на изследване, който съчетава раз-

лични методи. Текстът е написан на ясен, достъпен и научно издържан език. По изклю-

чение в работата са забелязани някои несъществени пропуски, които съм отбелязала 



върху текста на дисертацията (с. 4, 9, 16, 18, 21, 25, 26, 134, 137 и др. ). Бих отбелязала 

и една фактологична грешка на стр. 43: Ив. Богоров е първият български журналист.  

Използваната научна литература е изключително богата, цитирани са автори-

тетни автори – български и чуждестранни, в проучваната тематична област. От начина 

на интерпретацията на фактите проличава добрата информираност на докторантката, 

проявената критичност и изградено собствено мнение по отделни въпроси.   

В края на анализа ще посоча, че поставените цели и задачи в дисертационния 

труд са изпълнени. Авторката се е спряла на интересен проблем, който многостранно и 

обективно интерпретира. Анализирани са редица актуални въпроси, което се прави за 

първи път в българското езикознание. Дискусионният характер на проблематиката не 

само не пречи на К. Колева-Иванова да се ориентира в сложната обществено-

политическа и книжовноезикова ситуация и да даде правилна интерпретация на 

отделни индивидуални и колективни възгледи, но и да изрази свои собствени позиции 

по отношение на тях, да защити тезите си аргументирано на основата на богат 

теоретичен и илюстративен материал.  

Научни приноси. Трудът има висока научна стойност, като основните приноси 

и значимост на разработката можем да търсим в следните теоретични и научно-при-

ложни насоки: 

- Дисертационният труд е първата в българското езикознание цялостна разработ-

ка върху пуризма в периода след Освобождението до Втората световна война. 

- За първи път българският пуризъм се разглежда в такъв широк дискурс и 

многостранно – като езикова, естетическа и идеологическа доктрина.  

- Погледът отвъд българския хоризонт (състоянието и отношението към пуризма 

сред други неславянски и славянски народи), отразен в дисертацията, смятам 

също за особен принос, който дава ориентир за българския пуризъм спрямо тях, 

а и възможност за сравнения.   

Преценка на публикациите и личния принос на докторанта: 

Докторантката е представила 5 статии по темата на дисертацията, публикувани в 

университетски годишници и сборници (на ЮЗУ „Неофит Рилски“, РУ „Ангел Кънчев“ 

и ШУ „Еп. Константин Преславски“), и други две публикации извън разглежданата 

тема. Няма съмнение, че тези публикации са оригинални авторски текстове с опреде-

лени приноси в областта на българското езикознание. Не бива да забравяме обаче, че 

зад успехите на един докторант стои отговорната фигура на научния ръководител. В  

 



cJiy~m51 3ac.!lyn-ne ca H Ha JlOU . .Ll-p HanKa HnKoJioBa, K051TO e ycnsum J{a crnMyJinpa 

JlOKTOpaiHKara ){a J(aj(C B rpy;la CH HaH-)l06pOTO OT HHTCJICK'I}3J!Hl151 CH IlOTCBIIH<UJ. 

AnTopc<JlepaT 

ABTOpC<pepal"bT e Hal!I1CaH CTCrHaTO, KaTO ca Clla3CIUI H3HCKB3HJM!Ta 3a 110){06CH 

/KaHp TCKCTOBC. C'MUCBpCMCHHO TOH 0Tpll3~1Ba B lJl,JJHOTa C'hJibp)KaHJ1CTO Ha JlJ1CepTaUH.WI'a, 

IIOCO'-ICHHTC B HCI'O l!pHHOCH Ca npC)lCTaBCHM 06CKTHBHO. 

Jipenop'hi{'U Ja 6bt~Cli~O JBIIOJBBaiiC na llUCCpTal(UOHHltTC li)>HHOCH U peJyJJ'raTu 

)J,HcepTaUHOHHH51T TPYJl HMa }J:OCTOHHCTBara na 61,ne orne~mraH H c1,c CHrypHocT we 

o6orarH nayLHJaTa JIHTcpaTypa B o6nac-rnt ua HCTopmna 11 Teopawra na HOB06'bJrrapcKH51 

KHH)I\OBCH e:mK, Ha COHHOJIHHfBHCTHKaTa, MO)J<C Jl3 CC H'JIIOJI3Ba H BbB 06UIO<j)HJJOJIOnitiCCKH, 

KY;1Typomm1t.IHJ1, IlCJiarorMYCCKH H3CJIC.L(B3HWI, B MC)U1a::maHI1CTO H n p. l13BJ1C1JCHIUIT OT 

nepHO)[HtiHHTe l'I3j(aHMH TCKCTOBM KOpnyc, IIOJlOBHHaTa OT KOiho C BCH03HaT HJJI1 M3JJKO 

fi03BaT, MOiKC J\a I!OCJJY)I<H H Hpll J.lpym H3CJICJlB<U!H51 OT IIOJ(06CH xapaKrcp . 

3AKJII04EHUE 

rlpe;.lCTaBCHI151T JlllCCpTaUHOHCH TPYJl 3acJJy)!(aBa BHCO.Ka OllCI{I{a 3apaHH CB051 

OpHrHHaJlCH, HHOBaTHBCH H IlpHliOCCJI xapaKTCp, 1151JIOCTHOCT H H3'1Cpm:rrcSIHOCT ITO OTHO

ll!CllHC Ha pa::~rJJCll3H<lT3 npo6JICM3THKaTa, '3351BCHI1TC l(CJ!H H 3a,Ua1!H. )lOI<TOpallTbT npH

TC)!(aBa OTJ1HYH3 TCOpCTI1YHa 110/ li'OTOBKa, aHaJIH31>T C HanpaBCH KOMfiCTt:HTHO H :m ,LlJ,JJ60-

'ICIIO Bbpxy o6eMCH eMrmpH'ICH MaTcpHaJI, oTpa351Baw l151JIOCTHOTO pa.3BHTHe ua 51BJICHHCTO 

nypH3bM npe3 BCMYKI1TC MY pa3Boihm <j)a3n H npo51BH B paMKHTC ua noco•JCHH51 nepHOil

J.13BOJlHTC ca o6eKTMBHH. BcHLIKO Tona npCJ\CTaB51 J\OKTopm-ITKaTa KaTo OTJIH"IHO nOW'OTBcH H 

nepCHCKTHBCH MJTa)l H3CJICi lOB3TCJI. 

B 3aJClJO'!CHHe, y6CJlCHO npenopl,•IBaM 11a y:naj)<aCMOTO HayYIIO )f<ypH m1 npHC'hl lH 

o6pa3oBaTCJiw:rra u HayLJnaTa cTenen JlOKTOp na KaMCJHI51 Ba.nepHeBa KoneBa-Vfnanosa n o6-

JiaCT na sucmc o6paJon~ume 2. Xy.Mtmumapuu uayKu, npolf>ecuouamw uanpaBJ1CHne 

2.1. <I>UJIOJIOZUR, nayqna cncuua.JmOCT b1JJ12apCKII eJUK (Hcmopun ua uoaoO'bJuapcKWl 

KHUJICOOell e3UK). 

16.05.2015 r. 
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