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РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Свилен Богданов Станчев 

 

за дисертация на тема 

ТЕНДЕНЦИИ В ТЕРМИНОЛОГИЧНАТА СИСТЕМА НА ЛОГИСТИКАТА В 

АНГЛИЙСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 

 

с автор Галина Василева Великова 

 

за присъждане на образователната и научна степен “доктор” 

по Съвременен английски език (Германски езици) 

 

Научна област: 2. Хуманитарни науки,  Професионално направление: 2.1 

Филология, 

Факултет по хуманитарни науки, Катедра „Английска филология“, 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 

Данни за дисертантката:  

Галина Великова е дългогодишен преподавател по английски език и 

специализиран английски език (ESP) във ВВМУ „Н.Вапцаров“, гр. Варна. Понастоящем е 

старши преподавател в същото висше училище и е специалист по морски и военноморски 

английски и логистика. Работила е и като външен оценител и автор при създаване, 

модериране и апробиране на тестови материали, участвала е в проект на Британския 

съвет Английски за мирни цели за изграждане на система за изпитване и оценяване на 

работещите в МО по стандарта на НАТО STANAG 6001, разработвала е учебни 

материали и тестове за изпитни сесии по същата система. Великова е преминала няколко 

обучения и специализации в профилирани езикови учебни центровe в сферата на 

отбраната в страната и в чужбина – САЩ, Великобритания, Румъния. Общата й  

биографична справка показва последователно многогодишно кариерно развитие, 

свързано със специализирания английски, част от който е и областта, чиято 

терминологична система е обект на изследване в дисертацията. Пряко следствие от това е 

дълбокото познаване на изследваната материя и солидната емпирична база, съчетана с 
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опита на рутиниран преподавател в изследваната област, а това е отлична предпоставка 

за една успешна дисертационна разработка. 

Данни за докторантурата 

Докторантурата е проведена съгласно правилата и разпоредбите на действащото 

законодателство, като обучаващото звено от ШУ „Епископ Константин Преславски“ 

предпоставя съблюдаването на процедурите по закон и осигурява условията за 

обучението, ръководството на докторантката, полагането на съответните изпити, 

катедрено обсъждане и насочване за публична защита със съответното научно жури. 

Доколкото ми е известно,  няма допуснати нарушения при реализирането на 

дисертацията и в процедурата по нейната апробация и насочване за публична защита. 

Данни за дисертацията и автореферата  

Дисертацията е в обем 235 страници стандартен формат, със 17 фигури и 3 

таблици. В този обем се включват 70 стр. корпус-речник, а пространната библиография 

обхваща 188 цитирани заглавия, 7 речника и 10 интернет източници. Приложението 

включва корпус от 2600 думи и изрази, оформен като речник на азбучно-гнездови 

принцип.  

Авторефератът на дисертацията е със същностен обем от 41 стр. и заедно с 

използваните само в него над петдесет литературни и онлайн източници и справката за 

приносите в дисертацията възлиза на 47 стр., което е повече от прилично. В този си обем 

авторефератът съвсем подробно и точно съответства на съдържанието на дисертацията. В 

процеса на работата по дисертацията Галина Великова отчита и 7 свързани с темата  

публикации – всичките съвсем актуални, от последните 2-3 години – едната от които е 

под печат в чужбина, а друга е достъпна онлайн. 

Същностни характеристика на дисертацията 

 Разработената от Галина Великова дисертация за присъждане на образователната 

и научна степен „доктор“ по съвременен английски език (Германски езици) е пряко 

свързана с работата й като преподавател и нейното дългогодишно кариерно развитие във 

висше училище, където разглежданата терминология и свързаната с нея проблематика са 

част от ежедневната й професионална дейност. В този аспект, предложената дисертация е 
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със солидна емпирична база и по самата си същност е продукт на узрял в практиката 

изследвач. Това е лексикографско съпоставително изследване на определена 

терминологична област и като такова, основно негово достойнство е тясната връзка 

между теория и практика и пряката приложимост на наблюденията. По принцип смятам, 

че разработки от този тип трябва да се пишат на български, за да са достъпни преди 

всичко за цялата българска академична общност, а и вероятността да бъдат обект на 

научен интерес от чуждестранни учени е сравнително по-ограничена, отколкото от 

страна на цялостната българска езиковедска и академична общност. Естествено, има и 

противоположна гледна точка – с нейните плюсове и минуси – и авторката е избрала нея. 

Посоката на анализа е избрана и аргументирана правилно – от по-развитата и установена 

към по-неустановената и в процес на развитие система. Темата е дисертабилна и добре 

обоснована, полето на анализа се ограничава до писмената форма на езика. Изследването 

е на синхронно системно равнище, като в изходните постановки се очертава хаотичният 

характер на процеса на формиране на новата лингвистична терминология в българския и 

спонтанното ad hoc запълване на празнините от чуждици – пряко, или чрез частична 

асимилация. Малко странно за междуезиково системно научно изследване, сред първите 

задачи, които авторката формулира в началото, са чисто лексикографските практически 

начинания за събиране на корпус от термини и фрази и представяне на английската и 

българската терминологични системи по логистика и единиците, изграждащи тяхното 

ядро и периферия (вж. дис. Г.В., с.10). Все пак, тълкувайки тази заявка просто като 

логични първи стъпки в хронологичната последователност при конструирането на 

дисертацията, стигаме до същинските цели на научното изследване, а именно „… да се 

установят понятийните и семантични отношения в терминологичната система на 

логистиката…“, както и „…системните отношения между логистичните понятия и 

тяхната езикова репрезентация в английския и българския“ (пак там). Друга основна цел 

е в рамките на традиционните лексикални отношения на многозначност, синонимия, 

антонимия и омонимия да се проследи формалната и семантична вариативност на 

терминологичните единици в английската и българската терминологични системи от 

областта на логистиката. Обобщените резултати от изследването в изпълнение на 

горепосочените цели се визират като основополагащи при изграждане на езиковата 

норма и стандартизирането на българската логистична терминология. Така поставените 
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цели са добре премерени и реалистични за обема на една докторска дисертация  Добро 

впечатление прави актуалната справка за сродни изследвания в международен план, при 

което се установява бялото поле в българската лексикография в съпоставителен план, 

която дисертационният труд на Г. Великова има приноса (най-малкото, поне частично) да 

запълни. 

  За разлика от забелязващата се от известно време тенденция – особено сред по-

млади и незрели езиковеди-изследвачи – на несъразмерно раздути дисертационни обеми 

съгласно принципа bigger is better, разработката на Г. Великова е стегната и добре 

организирана в точния обем. В тази връзка ще си позволя да напомня „златното правило“, 

че една работа става перфектна не когато в нея няма какво повече да се добави, а тогава, 

когато от нея няма какво повече да се махне. В това отношение предложената ни 

дисертация е отлично премерена и заслужава похвала.  

 Както вече отбелязах, съществена част от работата по дисертацията включва 

практико-приложната задача да се събере достатъчно репрезентативен корпус от термини 

в областта на логистиката, който впоследствие се анализира теоретично. В анализа се 

очертават процесите от формирането на понятията към езиковата им репрезентация в 

двата езика. Изследват се системните отношения в рамките на установените традиционни 

лексикални категории полисемия, синонимия, антонимия и омонимия, както и 

структурната и семантична вариативност на терминологичните единици в областта на 

логистиката. Очертана е общата теоретична рамка, като се прилага набор от релевантни 

спрямо целите на анализа традиционни методи и процедури. Резултатите от изследването 

се визират като: а) общотеоретични: парциално-типологична съпоставителна 

характерология на две терминологични системи (английската и българската) в областта 

на логистиката; б) практико-приложни: за целите на превода, а също и за практиката на 

чуждоезиковото обучение, изграждане на репрезентативен корпус от термини, който 

може да служи за база на речници и наръчници по специалността.  

 Направеният обзор на научната литература, свързана с темата на дисертацията, е 

задълбочен, детайлен и актуален, обхващайки традиционните аспекти, наред с по-

модерните социолингвистични, комуникативни и когнитивни измерения на  

терминологията. Зрелостта на авторката като изследвач си личи по уверената 
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аксиологична позиция, върху която стъпва при обзора на научната литература, за да 

изгради в крайна сметка концептуално-теоретичната рамка за собственото си изследване. 

 Структурата на дисертацията е организирана в четири глави – една уводна и три 

аналитични, следват изводи, терминологичен показалец, корпус, библиография и  

съдържание. Началната за анализа втора глава съвсем уместно е с фокус върху 

концептуално – семантичните отношения в терминологията на логистиката, които могат 

да служат като база за съпоставка на структурните средства за реализацията им в двете 

езикови системи – английската и българската. Представени са концептуалните полета в 

областта на логистиката и се анализират системните отношения между тях. В третата 

глава се очертава таксономията на терминологичния фонд в областта на логистиката и се 

прави съпоставка между английския и българския. Последната, четвърта глава от анализа 

в уводната си теоретична част предлага интересна амалгама от традиционните 

лексикални отношения, от една страна, със съвременни теоретични ракурси на езиковата 

вариативност, социолингвистични, комуникативни и диахронни аспекти, от друга. Все 

пак, основното таксономично ядро в тази глава е на основата на установените системни 

отношения на полисемия, синонимия и антонимия на лексикално равнище. Тази глава е и 

най-обемна и основна за авторовите приноси в дисертацията. След таксономията на 

многозначни, синонимни и антонимни терминологични единици следва анализ на 

формалната вариативност. Такъв интегриран подход допринася за изграждане на  

теоретичната рамка за цялостния анализ при описанието на едно терминологично поле в 

съпоставителен план. Основната аналитична глава – Четвърта – по подходящ начин 

завършва с частично / междинно обобщение. Смятам, че на това място едно представяне 

на резултатите в графично-табличен вид би допринесло значително за по-голяма 

прегледност и за по-лесно възприемане на резултатите от изследването. 

 Дисертацията завършва с обобщение на направените изводи от анализа и отчитане 

на научните приноси. В критическия си преглед отчитам иновативността на това 

изследване в съпоставителен план, приноса му за установяване на характерология на 

структурата, лексикалната и синтактико-семантичната специфика на терминологичното 

езиково поле на логистиката в английския и българския, очертава се модел на системните 

отношения – както вътрешни, така и външни – на терминологията в логистиката, 
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проследяват се в съпоставителен паралел между двата езика явленията на 

терминологична вариативност в тяхното детайлизирано многообразие. Освен като 

теоретична разработка, дисертацията има и директен практически резултат в създаването 

на речников справочник на термините в областта на логистиката, което само по себе си е 

значим принос към съпоставителното описание на въпросното езиково поле. 

Имам единствено малка бележка по отношение на написването на дисертацията на 

английски език, а не на български, както по-скоро е прието за защитаваните у нас 

дисертации. Още в началото възниква въпросът, кое налага дисертацията да е написана 

на английски? Като довод в полза на този избор дисертантката посочва факта, че 

английската терминологична система в логистиката се е създавала и узрявала 

постепенно, успоредно с развитието на науката за логистиката, до голяма степен вече е 

установена и се е наложила в световен мащаб (дис. Г.В., с.8). Поради това се приема, че 

английската терминологична система в областта е водеща и българската – като по-късно 

възникнала и все още неустановена напълно – се съизмерва с нея и се търси нейното 

отражение в английската „като в огледало“ (пак там). Не смятам, че това са убедителни 

обстоятелства, налагащи дисертацията да е на английски език, но и все пак – от друга 

страна – това не е  някакъв съществен недостатък.  Изборът на английския като езиково 

средство в дисертацията е – разбира се – авторово решение, което в националния ни 

контекст носи определени негативи, наред с някои позитиви. Положителен ефект на това 

решение, все пак, е възможността чрез английския като медиум изследването да бъде 

достъпно и за академичната общност, изследвачи и специалисти по логистика извън 

рамките на България. 

Научни приноси 

Приносните моменти в тази дисертация са както теоретико-аналитични, от една 

страна, така и практико-приложни, от друга. Изследването е иновативно и актуално. В 

теоретичен аспект основните приноси са в това, че се очертават структурата и 

характеристиките на терминологичните системи по логистика в двата съпоставяни езика, 

изгражда се модел за системен анализ, на основата на който се анализират външно- и 

вътрешносистемните отношения, проследяват се в съпоставителен план и процесите на 

терминологична вариативност. В практико-приложен аспект основен принос е 
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съставянето на значителен корпус от логистични термини и терминологични фрази в 

речников формат, готов за ползване от обучаеми и специалисти. 

 В заключение ще отбележа, че дисертацията е написана на добър английски, има 

логично издържана структура и изложение, липсват типичните за по-млади и незрели 

изследвачи слабости и „пропадания“ в нишката на аргументацията. Освен чисто научната 

стойност и приносите в областта на терминологията, стегнатият обем и добре 

структуриран текст допринасят за по-лесното четене и възприемане на авторовите тези и 

аргументи. Дисертантката се е справила много добре със задачата на езиковия 

съпоставителен анализ и с текстовото изложение на работата. 

 Въз основа на направените дотук наблюдения и преценка на характеристиките на 

предложения от Галина Великова дисертационен труд смятам, че той притежава 

необходимите качества и отговаря на стандартите за такъв вид научна продукция. 

Предвид това давам положителна оценка на представената дисертация и предлагам на 

уважаемото научно жури да присъди ОНС „доктор“ на Галина Василева Великова. 

 

25.01.2018      Рецензент:                                                                                                         

                                                                                        (доц. д-р Св. Станчев) 


