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Александра Александрова е завършила Английска филология, след което учи в 

Магистърска програма по конферентен превод на Великотърновския университет. От 2008 

година работи като преподавател по английски език в Шуменския университет. 

Квалификацията на докторантката и нейната професионална практика представляват една 

много добра основа за работа в научното поприще. 
 

Дисертационният труд на Александра Александрова е посветен на актуална 

проблематика, свързана с журналистическите търсения на изразни средства, чрез които да 

се постигне атрактивност и манипулативност на медийните текстове. Журналистическата 

тематика обхваща събития, личности и обекти, представени субективно и провокиращи 

емоционална и оценъчна реакция на читателската аудитория. При тази извънезикова 

реалност използването на етноними, топоними и собствени имена се явява необходимост, 

която се реализира със сравнително висока честота и създава възможности за 

изграждането на една специфична за жанра образност. Темата е дисертабилна и обещава 

интересни анали и резултати. 

 
Дисертацията е разгърната в 130 страници текст, приложение и библиография. 

Структурата на дисертацията е добре преценена, семпла и кохерентна. Първата глава 

представя основните цели и задачи, обекта и предмета на изследването, хипотезите на 

изследователя, както и избраната методология. Тук смятам, че е желателно да се откроят 

целите от свързаните с тях задачи. Обектът на изследването е езиков корпус, който 

представлява извадки от британската и българската преса. Корпусът е подбран 

компетентно, като включва разнородна тематика. Това позволява да се установи дали 



изследваните изразни средства се прилагат активно в медийния дискурс на двата езика. 

Медийният дискурс се характеризира със субективност на представянето на събитията, а 

метонимичната и метафоричната употреба на собствените имена, както и изковаването на 

прозвища, са част от изразните средства за реализирането на това, както и за постигането 

на силен оценъчен ефект. Предмет на изследването е начинът, по който се използват 

етноними, топоними и собствени имена в медийния дискурс. Изследването е фокусирано 

върху тяхната метонимична и метафорична употреба, като с търси паралел между тези 

употреби в английски и български текстове въз основа на анализ на сходствата и 

различията между тях. Дисертантката формулира своите хипотези, свързани с честотата на 

употреба на изразните средства, съпоставимост в честотно отношение на употребите им в 

двата езика, очакваните различия по отношение на употребите им в двата езика, 

очакваните различия във връзка с ефекта на културни фактори, както и граматическия 

аспект на прехода от съществителни собствени към съществителни нарицателни имена и 

обратно. 
 

Методологичната основа на изследването представлява адекватно подбрани и съчетани 

методи за разработване на темата, които съответстват на спецификата на езиковите 

явления, а именно дискурсивен анализ и критически дискурсивен анализ. Релефно е 

откроено разбирането, че анализът на комуникативното събитие представлява анализ на 

отношенията между три измерени на това събитие: текст, дискурсивна практика и 

социокултурна практика. Изведени са ключови понятия като социална идентичност и 

социални отношения, знания, необходими за тълкуването на значението. Изяснена е 

ролята на дискурса при кодирането на идеологията чрез езика. Подчертан е интересът към 

промяната в дискурса, която се дължи на интертекстуалността. Изследователката 

демонстрира начетеност в научната литература, свързана с теоретичните постановки, 

както и умение да извлича принципните постановки, въз снова на които ще реализира 

анализа на езиковия корпус. В тази глава на дисертацията авторката представя също и 

концептуалната теория за метафората и за метонимията чрез компетентен преглед на 

богатата литература по тази проблематика изобилие от примери. Осветлени са съществени 

проблеми, свързани с ключовата роля на метонимията за създаване на значение, както и 

ролята на метонимната верига при идентифициране на референта на собственото име. 
 

Когато във фокуса на вниманието попадат собствените имена, авторката изтъква 

специфичния статут на имената в езиковата система, функцията на името като основен 

елемент на идентичността и като синоним на репутацията. Тук е представена и научната 

дискусия относно асоциативно значение и референтност на имената. Изтъкната е връзката 

между употребата на собствени имена и културните традиции на съответната страна. 

Дисертантката акцентира върху ролята на имената в медийния дискурс като изразна 

субективно отношение към личности, места и институции. 
 

Втората глава представя Анализ на езиковия корпус. Анализът е разгърнат в 

пропорционален обем на този, в който е направен прегледът на теоретичните източници и 



постановки. По-голям интерес за авторката очевидно представляват топонимите и личните 

имена, което вероятно се дължи на по-високата им честота на употреба. Прозвищата, от 

друга страна, будят интерес с това, че находчиво създават асоциация между персонална 

идентичност и поведенчески характеристики на обсъжданата личност, от една страна, и 

моралната оценка на автора на текста, от друга страна. Съществена част на аналитичната 

глава е разделът, в който се обобщават наблюденията и анализите, свързани с 

метафоричната употреба на имената въз основа на метафората Държавата – като – 

Личност. Специално внимание тук е отделено на персонификацията на имената на 

държави като средство за характеризиране и оценяване на политическата власт и нейните 

персонални носители. Анализът е направен прилежно и показва, че дисертантката е 

постигнала умението да приложи теоретичните постановки на практика. Научното 

изложение е систематизирано, което позволява да бъдат проследени различни видов 

промени в значението и преходи от съществителни собствени към съществителни 

нарицателни имена в двата езика. Конкретният анализ буди интерес и размисъл у читателя. 

Анализираните примери от корпуса са показателни за ефективната употреба на етноними, 

топоними, лични имена и прозвища в медийния дискурс. Поради морфологичните 

особености на двата езика съществува различие в начините и степените на формализиране 

на прехода от собствени към нарицателни имена. В тази връзка възникват два въпроса: 

 

1. Какво мотивира граматическото оформяне на съществителното нарицателно име 

в българския език (например, баварец/баварка)? 
 

2. Дали използването на етноним за означаването на стереотип, основан на 

етнически принцип не се реализира в български език не само чрез съществитлно 

им, но също и чрез прилагателно име? 
 

Третата глава представя заключенията на дисертантката относно метонимичната и 

метафоричната употреба на имената, преноса на неологизми от английски към български 

език, относно високата честота на употреба на имената с метонимично и метафорично 

значение в сравнение с тяхната употреба с буквално значение, както и за обвързаността 

между някои метонимични и метафорични структури. Авторката набелязва, макар и бегло, 

възможните посоки на по-нататъшно разработване на проблематиката. 
 

Дисертацията е написана на много добър английски език. 
 

В дисертацията е включена богата библиография на съвременни научни източници, 

както и списък на ексцерпираните медийни източници. 
 

Авторефератът представя обективно дисертационния труд в обем от 40 страници, като 

поставя акцент върху аналитичната глава и систематизира изводите. Изведени са и 

приносните моменти на дисертацията. 




