
Югозападен университет „Неофит Рилски” 

 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Антони Стоилов, член на Научното жури  
за обсъждане на труда на Галина Радева Никодимова, 

редовен докторант по научната специалност „Български език“  
в професионалното направление 2.1. Филология  

на Югозападния университет „Неофит Рилски“ за присъждане  
на образователната и научна степен „Доктор“  

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

Докторант Галина Никодимова е родена през 1963 г. Висшето си 
образование завършва през 1990 г. във ВТУ „Кирил и Методий“. Участник 
е в проекти на МОН и на издателство „Просвета“. По темата на 
дисертацията си има четири публикации, една от които – в чужбина. 
Представеният труд е първото нейно самостоятелно и голямо научно 
изследване. 

II. Оценка на научните резултати и приноси на представената 

творческа продукция 

Представеният труд се състои от пет глави, всяка от които – с 
отношение към темата на докторантурата „Константин Петкович като 
езиковед и лексикограф“. 

Закономерно, в духа на традицията при разработване на такъв труд, 
в уводната глава докторантката представя предмета, целите и задачите на 
изследването, както и използваната методология, за да добие то 
изчерпателен и завършен вид. Съвсем уместно тук Галина Никодимова 
въвежда в контекста на историческото време, за да може заслугите на 
Константин Петкович в областта на езикознанието и в частност – 

лексикографията, да получат необходимата оценка и правилна 



интерепретация.  
В първата глава на своя труд авторката анализира заслугите на 

Константин Петкович като езиковед българист и отбелязва конкретните 
негови приноси в тази област, някои от които – неизвестни преди нейното 
изследване.  

Следващите глави (втора, трета и четвърта) са основни за труда, тъй 
като в тях докторантката прецизно и пълно анализира структурата и 
особеностите на основния труд на Константин Петкович – неговия 
Българо-руски речник от 1848 г., представящ 2271 заглавни единици.  

Представянето на особеностите на Речника докторант Галина 
Никодимова е изпълнила компетентно и професионално. Анализира 
детайлно структурата му, графиката и правописа на неговите речникови 
единици; представя и анализира лексикалните пластове в него, произхода и 
тематичните кръгове, които очертава представената в него лексика. 

     При анализа на речниковия материал докторант Галина 
Никодимова се ориентира сполучливо и борави правилно с езиковедския 
терминологичен апарат.  

Достойнствата на труда са вън от съмнение. Достатъчен в този 
смисъл е дори само фактът, който авторката представя на с.125 и на с. 130 

от труда си, а именно – като какъв сам авторът определя своя труд 
(българо-руски – бел.моя) и как той самият определя своята национална 
принадлежност (...составляемый болгариномъ Константиномъ М. 

Петковичемъ). В контекста на казаното внимание заслужават и данните, 
изнесени от авторката на с. 51 от труда, имащи отношение към 

народностния състав на жителите на Башино село – родното място на 
Константин Петкович. Обръщам внимание на тези факти в труда, защото 
те се скриват от езиковедите в Скопие в опита им да представят автора на 
Речника като свой „преродбеник“.  

Приносните моменти на труда са безспорни – и обнародването на 
споменатите по-горе факти, и подчертаването на приноса на К. Петкович 



за очертаването на границите на българското езиково землище в 
тогавашната епоха, и детайлното проследяване на особеностите на 
съставения от него речник. 

III. Критични бележки и препоръки 

В труда се забелязват дребни правописни неточности, свързани с 
неправилна механична замяна на една буква с друга. 

Неприятно впечатление прави разминаването на страниците на 
отделни части в труда с тяхното действително разположение в него. 

Не са номерирани използваните и цитирани библиографски 
източници.  

В края на автореферата докторантката информира, че е автор на 
четири публикации с отношение към темата на докторантския труд, но не 
посочва нито заглавията, нито местопубликуването им. 

Изводите и заключенията – с. 254-258 (защо не заключение и 

изводи?!) би могло да се прецизират откъм конкретика. 
IV. Заключение 
Трудът е изцяло авторски, дело на докторант Галина Никодимова. 
Той отговаря на всички необходими изисквания – темата е 

дисертабилна, докторантката е извършила прецизен и сполучлив анализ на 
Речника на К. Петкович, притежава умението компетентно да анализира и 
да формулира произтичащите от интерепретирането на текста изводи. 

Убедено декларирам, че съм „За“ присъждането на образователната 
и научна степен „Доктор“ на Галина Радева Никодимова.     

 

Дата: Член на журито: 
12.09.2018 г. 


