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Образец. Становище за ‘доктор’ 

СТАНОВИЩЕ 

                                              от дфн Иван Вълчев Кънчев, професор 

                                        в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,  

                                              област на висше образование 2. Хуманитарни науки;  

                                              професионално направление 2.1. Филология (испански език); 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор'  

в област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление  

2.1. Филология; докторска програма Романски езици, от 

РАЙНА ВАСИЛЕВА ТАНЧЕВА 

на тема: Номиналната суфиксация в испанския и българския език (анализ и съпоставка)  

Научен ръководител: проф. дфн Иван Вълчев Кънчев 

 

   1.Общо представяне на процедурата и докторанта 

   Със заповед № Р33 – 2845/10-06.2019 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски” (ПУ) съм определен за член на жури за осигуряване на процедура за защита на 

дисертационен труд на тема Номиналната суфиксация и испанския и в българския език (анализ 

и съпоставка) за придобиване на образователната и научна степен `доктор` в област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки;   

професионално направление 2.1. Филология; 

докторска програма Романски езици; 

автор на дисертационния труд е Райна Василева Танчева, докторант на самостоятелна  

подготовка към Катедра „Романистика и германистика”с научен ръководител дфн Иван 

Вълчев Кънчев, професор в ПУ. 

   Представеният от докторантката комплект от материали на хартиен носител е в съответствие 

с член 36 от Правилника за развитие на академичния състав на ПУ. 

 

2. Актуалност на тематиката 

Темата на дисертационните труд -разработена на испански език в обем от 225 страници, в 4 

глави, с увод, изводи и справка за библиографските източници- е съпоставителен лексикален 

анализ на словооброзувателните наставки при именната част на речта, където докторантката 

предлага собствени обосновани схващания за актуални проблеми с решения, препращащи към 

приемственост и развитие с надграждане в съвременното езикознание. 
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   3. Познаване на проблема.  

   Съдържането на всяка глава, особено на 2-та  и 3-та, отразява степента на авторското 

познаване на проблема за словообразуването като творческа, свободна и целенасочена 

дейност. 

 

4. Методика на изследването 

Приложената методология за анализ и съпоставка произтича от същността на съвременните 

лингвистични теории и модели, основани на принципите на динамичния структурализъм:  

 1) за историческата приемственост в изграждането на езика,  

 2) за динамичната системност в развитието на езика,  

 3) за единството между форма и съдържание,  

 4) за взаимната връзка между промяна и функция, т.е. между диахрония и синхрония,  

    5)  за единството на езика с културата.  

 

   5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

   Изследването обосновава мястото на словообразуването в лексикалното равнище на езика, 

срещу традиционния подход за превръщането му в част от морфологичното равнище. 

   В семантичен план, към понятията лексикално и структурално значение е прибавено още и  

категориалното, което мотивирано разделя класове думи от части на речта. 

   Лексикалното значение е познание на говорещия за света и за себе си, със социално и 

историческо измерение, с което се обяснява познавателната функция на словообразуването и 

на разликата между отделните езици, които по същество са опита на своите носители.  

 

    6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

    Публикациите на Танчева -над 20, от които 13 са по темата на дисертационния труд- са 

освободени от противоречията на традиционния статичен структурализъм. На специалистите 

по актуални проблеми на езика се предлага теория  на съвременна прагматика, включително и 

за чуждоезиковото обучение. Едно предстоящо издание на дисертационния труд следва да се 

възприеме и оцени като иновация в романоезичните словообразувателни модели и за мястото 

на словообразуването в българския език. 

 

    7. Автореферат 

    Авторефератът е верен синтезиран израз на дисертационния труд. 

 

    8. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

   Важно условие за бъдещото приложение на дисертационните приноси е тяхното скорошно 

издание и включването им в библиотечните фондове.  
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    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Дисертационният труд съдържа научни, научно-приложни и приложни резултати, които 

представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на ЗРАСРБ, 

на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и на съответния Правилник на ПУ. Представените 

материали и дисертационни резултати напълно съответстват на специфичните изисквания на 

Филологическия факултет, приети във връзка с Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ.  

   Дисертационният труд показва, че докторантката Райна Василева Танчева притежава 

задълбочени теоретични знания и професионални умения по научната специалност Български 

език и испански език като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на 

научно изследване. 

   Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното 

из-следване, представено от дисертационен труд, автореферат и  публикации с приноси, и 

предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен 

`доктор` на Райна Василева Танчева в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Романски езици. 

 

15 юни 2019 г.                                          Изготвил становището: 

                                                                                                               

                                                                                                                (проф. дфн Иван Кънчев) 


