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езикознание (по английски език) 

Научен ръководител: проф. д-р Иван Кочев 

 

Асистент Биляна Георгиева – преподавател по английски език в ЮЗУ – 

Благоевград, е докторантка в катедрата по български език с тема, която 

визира българската фразеологична частна (подсистема) ‘време’ (като 

атмосферно състояние) в съпоставка с английската. Изходният пункт за 

сравнение е материалът преди всичко от двутомния Фразеологичен речник на 

българския език на К. Ничева, С. Спасова и Кр. Чолакова, сравнен със сходен 

от английски речници. 

Като ръководител на темата бих искал да обърна внимание върху 

следните няколко пункта: 

1. Темата е изключително дисертабилна, заради своята 

широкообхватност, неизследваност досега и заради очакваното разкриване на 

общите, сходните, но и на отличителните черти между фразеологичните 

единици в двата езика. 

2. Тя е зададена, за  да отговори на редица въпроси както от 

семантичен, така и от чисто структурно-граматичен характер. 

3. Въз основа на количествени характеристики темата води до 

изводи за продуктивността (представителността) на определени типове 

фразеологизми с оглед на тяхното изучаване при обучението по английски 

език. Този приложен характер, макар и дискретно представен, е съществен 

при всяка една разработка в областта на конфронтативното езикознание. 



4. Тематичната сфера ‘време’ (като атмосферно състояние) обаче се 

оказа изключително обемна. Днес тя е представена с помощта на английски 

фразеологизми, в които битуват 186 опорни думи и на български 

фразеологизми, в състава на които се откриват 125 опорни думи. И това 

количество е достигнато след неколкократно редуциране на опорните думи в 

двата езика, за които има по-оскъден представителен материал. Въпреки 

редукцията обаче, дисертационният труд надхвърли хиляда страници – 

цифра, свидетелстваща за ненужно голям обем за един „малък“ докторат. 

Това наложи представянето най-вече на структурно-граматичния анализ, тъй 

като той не е правен досега у нас в такъв широкоаспектен вид. Очевидно 

частта с повече семантични разработки (макар че те са налице в известна 

степен и в сегашната работа) се наложи да бъде детайлно анализирана в друг 

бъдещ самостоятелен труд. 

5. Що се отнася до структурния анализ, при него основно са 

използвани два типа: лексико-фразеологичният и граматико-

фразеологичният. Първият е основан върху еднаквите (или сходните) опорни 

лексеми в единия и в другия език, около които се групират останалите 

лексикални единици, даващи еднакви, близки значения, или обратно, – 

различни значения на фразеологизма като цяло. 

Вторият, граматико-фразеологичният, който е основен в дисертацията, 

се извършва върху граматичните особености  (морфологични и синтактични) 

на фразеологизмите и на опорните думи с оглед на специфичната им 

съчетаемост в двата езика. 

Както вече бе отбелязано, третият – семантико-фразеологичният ще 

бъде предмет на друго специално самостоятелно разработено изследване в 

бъдеще. 

6. Най-големи трудности, подчертавам, от обективен характер 

асистент Биляна Георгиева трябваше да преодолява във връзка с различните 

концепции за същината на фразеологизмите в български и английски. Трите 

авторки на българския речник, изповядващи възгледите на руската 

(петербургската) фразеологична школа на В. М. Мокиенко, че 

фразеологизмът, едва ли нè, споделя особеностите на думата и е почти неин 

еквивалент, са представителки на възможно най-тясното разбиране за 

същността на фразеологизмите. 



По-широко схващане по тези въпроси у нас има В. Кювлиева, която 

включва и устойчивите сравнения към фразеологията. В известните българо-

английски и английско-български речници тези проблеми не стоят в 

полезрението на авторите им. Подобна констатация се отнася дори и до 

специалните английски фразеологични речници. Практически, в тях се дава 

широк простор на всякакъв тип устойчиви съчетания, в това число и на цели 

малки контексти, което затруднява съпоставките. Повече от очевидно е, че 

тясното разбиране на фразеологичната единица не спомага особено много при 

сравненията между по-отдалечени езици. В крайна сметка, дисертантката 

работи с даденостите, такива каквито са, и тя изгражда своите модели по 

опорните думи еднакви или сходни в двата езика, отразени в съществуващите 

речници. Категорични отговори на въпросите за релацията фразеологизъм – 

дума и за съответствията на фразеологизмите от различни езици не могат да 

се открият даже и в най-новото издание на тритомната Лексикология на 

Института за български език, излязла по книжарниците във време, когато 

дисертацията на Б. Георгиева беше вече почти написана (Имам предвид по-

специално том ІІ. Българска фразеология на Стефана Калдиева-Захариева). 

7. Цитирайки току-що новия том на БАН бих искал да отбележа 

абсолютно самостоятелната разработка на структурните типове 

фразеологизми у дисертантката. Тези типове нямат нищо общо с типовете, 

разгледани от Калдиева-Захариева (Споменах вече, че липсата на някаква 

връзка между тях се дължи и на почти еднаквото по време създаване на 

проучванията). 

Анализът на Б. Георгиева, освен че е самостоятелен, е и пространен и 

съпоставителен. 

8. Самостоятелна и оригинална е също така разработката, за която 

дисертантката е положила много труд, свързана със статистическите 

изследвания. Подобна работа  за фразеологизмите се прилага, доколкото ми е 

известно, за пръв път у нас. 

Към изследването могат да се поставят отделни въпроси, които не 

променят високата положителна оценка, направена досега, например: 

доколко е нужна съпоставимостта на английската и българската членна 

морфема при структурален анализ, след като те морфологично и синтактично 

са съвсем различни като типология; защо сходните български и английски 

фразеологизми не са изнесени едни срещу други в „клетките“, а са изведени 



накрая; и наистина ли те са относително малко на брой; замяната на глагол с 

глагол при вариантните структурна ли е или лексикална; защо в 

конструкциите глагол + наречие са пренебрегнати предлозите като компонент 

и пр. 

Подобни доуточняващи въпроси не могат да не възникнат при едно 

толкова обемно проучване, изпълнено за удивително кратък срок – само за 

две години, и то при изключително тежката годишна натовареност на 

преподавателката. 

В заключение искам да обобщя: Представената докторска дисертация 

на Биляна Георгиева е посветена на нова (неразработена досега) и важна за 

българското и английското езикознание тема с приложно значение. Изградена 

е върху изключително богат конфронтативен материал от двата езика. 

Структурният анализ, и особено граматико-фразеологичният, е извършен 

детайлно. Приложен е също и нов статистически подход. Постигнатият 

респектиращ обем на работата далече надхвърля изискванията за подобен тип 

изследване. Авторефератът отразява точно основните постановки на 

дисертацията. 

Като оценявам високо представения труд, с пълна убеденост давам своя 

положителен вот за присъждане на ас. Биляна Станиславова Георгиева 

образователната и научната степен „доктор“. 

 

 

Благоевград                                                 Член на журито: 

07. 08. 2015 г.                                                     (проф. д-р Ив. Кочев) 

 

 


