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академичната длъжност професор от проф. д-р Тодор Бояджиев 

 
Със Заповед № РД 16-002/04.01.2016 г. на Ректора на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ съм определен за член на научното жури в конкурса 
за заемане на академичната длъжност професор от доц. д-р Надка Николова Николова в 
професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на 
новобългарския книжовен език) в Катедрата по български език на Факултета по 
хуманитарни науки на Шуменския университет. 

В конкурса, обявен в Дв. бр. 86 от 06.11.2015 г., документи е подала една-
единствена кандидатка – доц. д-р Надка Николова. Тя е дългогодишна заслужила, 
авторитетна и даровита изследователка и преподавателка с голям практически опит и с 
отлични резултати в учебната работа. Тя е вече добре известен учен с многобройни 
чудесни приноси в българското езикознание. Автор е на две ценни монографии – 
Българската анатомична терминология (2003) и Билингвизмът в българските земи 
през XV – XIX век, в които направи известна за науката многобройна нова приносна и 
оригинална информация за нашата езикова история. Има значителни заслуги за 
утвърждаването и развитието на българистиката в Университета и за издигане 
качеството на филологическото образование в него. Професионалното ѝ израстване е 
неразривно свързано с хуманитарните специалности в Университета и преди всичко със 
специалността „Българска филология“. Шуменският университет е естествената среда, 
в която в продължение на 37 години се развива кариерата ѝ на преподавател и учен. 

Много интензивна и разнообразна е учебната дейност на кандидатката. 
Разработила е програми за три лекционни курса за бакалаври от различни специалности 
по история на новобългарския книжовен език, Съвременен български език с практикум 
по езикова култура и лексикология; пет лекционни курса за магистри по Български 
правоговор, Интердисциплинарни подходи в лингвистиката, Култура на писмената реч 
и речев етикет, Коригиране на типове текстове, Българска езикова нормативност. На 
докторантите тя чете лекции по Основи на научното изследване. Научен ръководител е 
на докторанти и дипломанти. Организирала е студентски и докторантски научни 
четения. Била е ръководител и участник в два национални проекта и в 6 проекта на 
ШУ, както и в 2 проекта по програма Еразъм. Участвала е с доклади в 28 научни 
форума, от които 22 международни. Била е лектор по български език в университетите 
в гр. Алмати, Казахстан и в Прешовския университет в Словакия. Специализирала е в 
университетите в Бърно, Прага и Софийския университет. Заемала е различни 
ръководни и административни длъжности – заместник-декан на Факултета по 
хуманитарни науки в ШУ, а от 2005 година е ръководител на катедрата по български 
език. Навсякъде е проявявала качества на опитен организатор на университетското 
образование. 
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За участие в конкурса кандидатката е представила за рецензиране и оценка 
трудове, написани след първата ѝ хабилитация през 2005 година, сред които са: 1 
монография, 8 студии, 31 статии, публикувани в специализирани списания и сборници, 
от които 11 в чужбина, 2 учебни помагала, 8 броя рецензии, хроники и др. Има над 79 
забелязани цитирания на монографиите и статиите ѝ от български и чуждестранни 
езиковеди. 

Научните интереси на кандидатката са насочени трайно в областта на 
Историческата и съвременната стандартология, Съвременния български език, 
Диахронната и синхронната социолингвистика, Съпоставителната лексикография и 
Сравнителното и съпоставителното изследване на славянските книжовни езици. Ако се 
степенуват областите, в които доц. Николова разгръща изследователската си дейност, 
ще се уверим, че основно и централно място в тях заемат изследванията ѝ по история и 
теория на новобългарския книжовен език. Към тази област на научното познание тя 
проявява завидна последователност и изследователска привързаност, изцяло и 
целеустремено се посвещава на нейните проблеми, като с нови анализи и осмислена 
методология допълва и разширява наблюденията си, заема се да изяснява дискусионни 
въпроси и да анализира ключови проблеми от ранния период на езиковата история. 
Многобройните конкретни изследвания на кандидатката по история и теория на 
новобългарския книжовен език условно могат да се обединят в няколко групи. Една 
впечатляваща поредица от статии тя посвещава на идеята за езиковата чистота: 
Проблемът за езиковата чистота през 50-те години на XIX век в българската езикова 
ситуация, Темата за езиковата чистота в периодичния печат на Българското 
възраждане, Първи прояви на пуризъм в България, Съвременната българска ситуация с 
оглед на темата за езиковата чистота и др. В няколко статии с атрактивни заглавия 
се разглеждат езиковото строителство и типологичните признаци на книжовния език 
през Възраждането и факторът времетраене на книжовното езиково изграждане: 
Факторът времетраене при формиране на новобългарския книжовен език. 
Въздействието на чужди езикови формации и смяната на езиковия код в комуникацията 
в периода на османското владичество се разглеждат в статиите Езикова ситуация и 
езикова политика, Българо-гръцкият билингвизъм като компонент на българската 
езикова ситуация през XV – XIX век, Статусът на българския език в Османската 
империя през XV – XIX век, Черковнославянският език в езиковата ситуация през 
Възраждането, Българският език в условията на българо-турския билингвизъм по 
време на османското владичество и др. Любопитна и нова информация се предлага в 
статиите Европейци за българския език по време на османското владичество и 
Българският език – известен и неизвестен за известността на българския език през XV 
– XIX век сред европейската общественост и интересът към него сред останалите езици 
в Османската империя. 

С по-малки и по-големи приноси доц. Николова насочва изследователските си 
интереси и към други теми и проблеми, които показват широките ѝ интереси и 
обширните ѝ познания и очертават профила ѝ на всестранно подготвен и ерудиран 
лингвист. Принос в областта на съвременния български език е например тълкуването 
на нормата за съгласуване на съществителните имена от мъжки род с числителни 
бройни и цялостното ѝ представяне в периода от Освобождението до наши дни в 
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правописните речници. В няколко статии от областта на сравнителната и 
съпоставителната славистика се изяснява значението и функциите на българските и 
руските прономинални конструкции. За пръв път и въз основа на обилен исторически 
материал се представя развитието на пуристичните идеи в 11 европейски (славянски и 
неславянски) езикови ситуации. Представянето на доц. Н. Николова като изследовател 
няма да е пълно, ако не отбележим и участието ѝ в написването на учебните пособия: 
Съвременен български език с практикум по езикова култура. Електронен учебник за 
бакалаври и Практически български език за чужденци (в съавторство). 

За рецензиране доц. Н. Николова е представила и ръкописа на монографията 
Пуризмът в епохата на Българското възраждане. Тя трябва да се разглежда не само 
като научно съчинение, но и като хабилитационен труд, резултат от дългогодишни 
проучвания на опитен и утвърден специалист, написан за обявената процедура за 
професор. За цялостната му оценка е важно да се изтъкне не само актуалната му тема, 
но и методиката за описание и анализ на научния обект и резултатите от тях. 

Изборът на темата е много сполучлив и актуален. Тя е посветена на един много 
често обсъждан въпрос сред българските книжовници през Възраждането. Темата обаче 
е важна и за езиковедите, които я анализират през различни периоди през целия ХХ век 
и до най-ново време. По нея е писано много, но и досега не е направено цялостно и 
системно проучване, а доколкото през последните няколко десетилетия са обнародвани 
отделни приноси върху пуризма сред техните автори най-продуктивна е авторката на 
монографията. Не са събрани например елементите, които да изяснят за 
книжовноезиковата ни история всички фази на пуризма, как той се характеризира, от 
какво се мотивира и какви признаци има. Необходимо е да се направи обобщение и 
оценка на последствията както за формирането и по-нататъшното функциониране и 
обогатяване на книжовния език, така и за общественото мнение, за облика и употребата 
му. Именно за това авторката трябва да бъде поздравена за правилната целенасочена и 
навременна ориентация с оглед на темата (като се има предвид нейната не само 
лингвистична, но и останалите аспекти – исторически, културни, политически, 
психологически) и за съвременната езикова ситуация и в сравнение с инвазията на 
англицизмите, защото тя ни дава възможност да осъзнаем историческите пуристични 
тенденции в съвременните условия на глобализация и евроцентризъм. 

Монографията е с обем от 150 страници. Поставените цели и задачи за решаване са 
определили и добре осмисления ѝ строеж. Тя е така структурирана, че в отделните ѝ 
части да се откроят ясно както теоретичните и методологичните проблеми, така и 
решаването на конкретни задачи. Тя съдържа уводна част, дял за възрожденските 
прояви на българския пуризъм, заключение, библиография, списък на използваните 
източници и именен показалец. 

Като не се взимат под влияние някои аспекти, подробности и детайли на 
изложението, ще изтъкна само основните оригинални и приносни характеристики в 
него, което ми дава достатъчно основание за най-висока оценка на монографията като 
хабилитационен труд. В разделите Пуризмът като лингвистична доктрина и 
Исторически екскурс на пуристичната идея е направен обобщаващ преглед от 
пуристичен аспект на 11 европейски езикови ситуации с оглед на появата и развитието 
на проблема за езиковата нормализация, усъвършенстване на езика и грижите за 

3 
 



развитието на самобитната национална култура. Направените сполучливи паралели в 
сравнителен и съпоставителен план с езиковите ситуации при други балкански и 
славянски народи са основа на авторката за изводи при изследване пуристичните 
прояви и за определяне на концептуалната рамка на изследването, теоретичния модел и 
типологията на възрожденския пуризъм, интерпретирани в контекста на традиционната 
и най-новата българска и чуждестранна лингвистика. 

Върху изказванията на 56 книжовници и въз основа на критичния анализ на голям 
брой факти в раздела Възрожденските прояви на българския пуризъм се разглеждат 
пуристичните идеи през два отделни периода: 30-те – 40-те години и 50-те – 70-те 
години на XIX век. В тях българският възрожденски пуризъм се разглежда върху 
собствен изследователски модел като езиков феномен в лингвистичен, социологичен, 
идеологически, националнопсихологически и лингвокултурен аспект. Явлението 
пуризъм се представя като доктрина при формирането на новобългарския книжовен 
език, макар че през Възраждането не е организиран като движение. Той съществува 
като политическа платформа, която търпи промени с оглед на условията, 
обстоятелствата, възгледите и лингвистичната осведоменост на книжовниците. 
Основният извод на авторката е, че българския пуризъм е неорганизирано езиково 
движение с политически и идеологически характер, възникнало като резултат от 
езиковата ситуация в интралингвистичен и интерлингвистичен план в съответствие с 
пуристичните прояви в по-голямата част от европейското пространство. Чрез 
убедителна реконструкциоя на културно-историческите факти и ситуациите доц. 
Николова определя за всеки период доминиращото или периферийното място на 
видовете по характер и тип пуризъм чрез типологични квалификации като архаизиращ 
и етнографски, ксенофобски и защитен, реформаторски и педагогичен. Необходимо е 
да се изтъкне също така проникновения поглед на авторката към фактите от миналото и 
вещото разчитане възгледите на голям брой възрожденски книжовници, сред които има 
забележителни имена с принос в генезиса на отечествената култура и които кой по-
малко, кой повече, са усърдни създатели на духовното им съвремие. Отношението към 
тях е винаги доброжелателно, заради усилията, които полагат за промени в езика, но 
без да разбират необходимостта той да се развива и обогатява. 

В отделен раздел Пуризмът на Иван Богоров авторката полага похвални усилия да 
реабилитира един от най-активните български книжовници през Възраждането – да го 
представи като смел, по-мъдър, талантлив, чувствителен и харизматичен български 
будител, освободен от стереотипите, станали основа за справедливи обвинения. 
Заслугата му обаче е в това, че с разнообразното си и богато творчество той задава 
посоките, в които ще се развива грижата за езика през идните десетилетия. 

В Заключение са обобщени изводите от отделните раздели на монографията и 
приносите, които дават представа за направените верни и обективни портрети на част 
от книжовниците, които радеят за чистотата на родния си език и които за пръв път 
поставят въпросите за езика в публичната комуникация, езиковата чистота и за 
домашното и чуждото в езика. В монографията има и редица други достойнства, които 
системно и последователно могат да бъдат извлечени от съдържанието на отделните ѝ 
части, в които има и известни повторения. Някои от тях, разбира се, са необходими, 
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3amOTO Te B 3a.KJII01IeHHeTo ca H3Be,n:eHH no e,n:HH reHeparrH3HpaH Hal:JHH H orn:e noBel:Je 

y6e)K,n:aBaT. 

EH6JIHOrpaqm51Ta o6xBarn;a 9 CTpaHH:UH c OKOJIO 200 3arJiaBH51 Ha 61,rrrapHCTH'IHa, 

crraBHCTHl:JHa H 06rn:orrHHrBHCTH1IHa JIHTepaTypa, H3nOJI3BaHa H :UHTHpaHa B MOHorpacpH51Ta. 

Bne11aTJI51Barn;n ca H cBe,n:eHH51Ta 3a H3T01IHH:UHTe, c KOHTO .n:o:u . HnKorroBa 6opaBH. Te 

BKJIIOl:JBaT opHrHHaJIHH, <pOTOTHnHH H :UH<ppOBH3HpaHH TeKCTOBe, CTapone11aTHH KHHrH H 

B'b3p0)KL{eHCKH cnncaHH51 H 6poeBe Ha 3HaKOBH 3a 6nrrrapcKaTa KYJITypa H HaYKa 

nepHOL{Hl:JHH m,n:aHH51. ABTopKaTa e mpa6oTHJia MeTOL{HKa 3a pa6oTa c opHrHHaJIHHTe 

H3T01IHH:UH, OT KOHTO c eBpHCTHl:JeH yceT H3rpa)K.n:a COJIHL{HaTa cpaKTOJIOrH1IHa 6a3a Ha 

H3CJie,n:BaHeTO. 

B 3aKJII01IeHHe rn:e no.n:11epTM, 11e xa6HJIHTa:UHOHHH5IT Tpy.n: Ha .n:o:u. H . HHKOJIOBa e 

opHrHHaJIHO H3CJie,n:BaHe, B KOeTO 3a np'bB n'hT ce pa3rJie)KL{aT CHCTeMHO H n'hJIHO np05IBHTe 

Ha nypH3Ma npe3 Bn3pa)KL{aHeTO. Tpy,n:'hT e HaIIHCaH YBJieKaTeJIHO, C 51CeH TeopeTHl:JeH 

norrre.n:, y6e,n:HTeJIHH aHaJIH3H H cepH03HH Hayl:JHH H3BOL{H H o6o6rn;eHH51. K'hM TOBa rn:e 

.n:o6aB51 H MHoro .n:o6paTa epy.n:H:UH51 H OCBe,n:oMeHOCT, norry11eHH OT 3a,n:'brr6011eHOTO 

npOYl:JBaHe Ha H3T01IHH:UHTe, CTerHaTH51, pa3B'hJIHYBaH H TOl:JeH CTHJI H e3HK C 5ICHH H T01IHH 

cpopMyrrHpOBKH. Te3H MY Ka11ecrna ro Hape)KL{aT cpe.n: HaH-3Ha1IHTeJIHHTe Tpy,n:oBe, HanncaHH 

3a HCTOpH51Ta Ha HOB06'hrrrapCKH51 KHH)KOBeH e3HK. 

ITo3HaBaM .n:o:u. H. HHKOJIOBa OT BpeMeTO, KOraTO 6eIIIe CTy,n:eHTKa H .n:nnrroMaHTKa B 

IllyMeHCKH51 YHHBepCHTeT. Orn:e TOraBa T51 npaBeIIIe Bne11aTJieHHe c JII0603HaTeJIHOCTTa CH, c 

eHTYCHa3Ma 3a pa6oTa c 6nrrrapcKH51 e3HK H c )KeJiaHHeTO .n:a aHaJIH3Hpa HeroBaTa CHCTeMa H 

xapaKTepHH 11epTH. ITo K'bCHO Bel:Je KaTO HeHH KOJiera HMaX B'b3MO)KHOCT npH C'bBMeCTHaTa 

HM npeno,n:aBaTeJICKa ,n:eHHOCT .n:a ce yBep51 B npocpeCHOHaJIHOTO H H3paCTBaHe, B IIIHpOKaTa H 
o6rn:a JIHHrBHCTHl:JHa KYJITypa, epy.n:H:UH51 H HHcpopMHpaHOCT, KOHTO TpaHHO ce C'bl:JeTaBaT c 

npeno,n:aBaTerrcKaTa H ,n:eHHOCT B Henocpe.n:crneHarn H pa6orn c'bc cTy,n:eHTHTe, c 

opHrHHaJIHHTe H HL{eH H TO'IHH o:ueHKH. 

Crre.n: BCH'IKO Ka3aHO .n:o TYK CM51TaM, 11e 11rreH0BeTe Ha HaYl:JHOTO )KYPH ca y6e.n:emr B 

3Ha1IHMocrra Ha HaYl:JHaTa ,n:eHHOCT Ha .n:o:u. H. HnKorroBa H 3aToBa ropern:o 51 npenopn1IBaM 

3a H36op Ha npocpecop no HcTOpH51 Ha HOB06nrrrapCKH51 KHH)KOBeH e3HK B IllyMeHCKH51 

yHHBepcnTeT ,,EnncKon KoHCTaHTHH ITpecrraBCKH". 

Ilpo,t.. 11-p To11op Eos)l)l(uen ~ 't 
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