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РЕЗЮМЕ

на трудовете на д-р Димитър Радев Маринов
за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“

по професионално направление 2.1. Филология
(Български език. Ономастика и езикова археология),
обявен в Държавен вестник, бр. 95 от 16.11.2018 г., с. 180

Кандидатът има повече от 30 научни публикации, от които за участие

в конкурса и рецензиране са представени 18 заглавия (за периода 2014-2019

г.) с обем над 700 стандартни машинописни страници. Те обхващат  важни

научни изследвания в областта на българската и общата ономастика и

езикова археология.  Трудовете са съставени на точен научен език, а в

методологически план - на прецизен езиковоархеологически и ономастичен

анализ. Повечето от разработките са резултат от няколкогодишни авторови

изследвания в сферата на ономастичната наука. Някои от публикациите са

обвързани и  с чуждоезиковото обучение и, по-конкретно, с преподаването

на български език като чужд. Направен е опит представените за конкурса

дидактическите материали да бъдат обвързани с практическото им

приложение в учебния процес с чуждестранни студенти от Варненския

свободен университет „Черноризец Храбър” в усвояването на българския

език. Приносният характер на депозираните за рецензиране трудове може да

се обобщи по следния начин.

• В монографията Nomen et aenigma. Име и загадка. Принос към
езиковата археология и ономастичната просопография (2019) (№ 1 от
списъка с представените за участие в конкурса публикации) задълбочено се
изследват в ономастичен и езиковоархеологически план 128 имена
доминиращо на емблематични български и световноизвестни личности. В
този смисъл трудът се явява принос към българската и общата ономастика.
С тази книга българската ономастична литература се отваря към проблемите
на световната ономастика и просопография. С вклюването на такива
световни имена като: Пикасо, Едгар По, Путин, Ричард Никсън, Янош
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Хуниади, Силви Вартан, Скендер бег, Шандор Петьофи, Уилям Шекспир,
Хаджи Калфа, Хитлер, Християн Раковски, Христо Ботев и др.

В центъра и в перифериите на изследването основната линия, която се
следи, е за Българското име дори когато е чуждо по произход, но влязло в
българската ономастична система.  Без тези имена системата няма как да
бъде с оценката на диахронна и синхронна. Имат се предвид имена като
Баязид, Тимирязев, Сталин, Никсън, Хитлер и под. Читателят следи
ономастическия текст за емблематичните имена на българите като:
Черноризец Храбър, Паисий Хилендарски, Христофор Жефарович, Петър
Берон, Петър Динеков, Петър Дънов, Райна Футекова (Княгиня), Симеон
Радев и др. С булгарско именно начало са: Микаел Бащу, Боян, Бакшев,
Боксо, булгарско в руските имена като Суворов, Мусоргский, Тимирязев и др.
Макар и по-ограничено в статийния ред са представени псевдоними:
Ворошилов, Яна Язова, Сталин, Ясер Арафат; хороними: Франция;
събитийно име: Уотъргейт и др. Сериозно застъпен е просопографският
план (просопография – наука за историческата личност, включително и
откъм име, етноним, т.е. и ономастично) в статиите за Леда Милева, Панаит
Черна и др. Така се продължава работата по т.нар. ономастична
просопография. Подобни просопографични антропонимикони се откриват в
трудовете на редица учени от ономастичната школа на проф. Т. Балкански.

• В монографията (в съавторство) Симеон Атанасов –
първопроходецът в ономастичното пространство на Добруджа и още
нещо (2017) (№ 2 от списъка с представените за участие в конкурса
публикации) се разглежда темата за ролята и мястото на Симеон Атанасов,
Христо Милев и Димитър Ралчов в историята на българската ономастика.
Представя се техният принос в преименуването на български селища от
турски на български език малко след Освобождението. Симеон Атанасов е
Първопроходецът в ономастиката на Добруджа и на добруджанците.
Български държавен мъж, създал първата прагматична платформа за
преименуване (на 23 селища в Спасовска околия на Добруджанското
краище) заедно със своя съратник, също така знаменитият Христо Милев (в
основата на преименуването на 347 селища в Старозагорско), управителят
на Старозагорска област и техният следовник Димитър Ралчов, създал най-
знаменателната Българска комисия по Преименуванията на селищните
имена  и Програма за преименуването (на 453 ойконима във Варненско)!

Това изследване е по същество за историята на Българската
ономастична наука. Поради това се подчератава значимостта на тримата
държавници по отношение на прочистването на българската ойконимия от
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ненужните турцизми.  Поставен е акцент и върху механизмите в
имеобразуването на разглежданите селища с българско население.

Тази книга е създадена поради липсата на „Начало” в Българската
ономастична наука. Трудът „реанимира” имената и делото на такива
стойностни „вносители” в българския ономастичен фонд като Симеон
Атанасов, Христо Милев и „Варненския Симеон Атанасов” - Димитър
Ралчов. Направен е опит да се съберат сведения за енциклопедическия
тезаурус по отношение на тримата първопроходци в побългаряването на
ойконимията. Изследването се стреми да постави  Началото на „Началото в
българската ономастична наука”, раздели Ойконимия и Пуризъм.

• В монографията (в съавторство) Разселването на българите.
Проучване на имената пилигрими в българската ойконимия (2014) (№ 3 от
списъка с представените за участие в конкурса публикации) се описва и
представя голяма част от българските селищни имена, които се създават по
специфичен езиков механизъм, наречен пилигримия. В българското
езикознание с термина пилигрим се означават пренесените при миграцията
имена от метрополиите в колониите. В руската ономастика терминът е:
перенесенный топоним , а във френската: homonime.

В това изследване най-добре е описана ойконимната пилигримия при
румънските, молдовските и бесарабските българи. Така напр.:

– бежанският керван от с. Кортен, Новозагорско, създава в ногайската
степ на Бесарабия ново село Кортен, в близост е Твърдица, което пренася
името на Твърдица, Сливенско, Вайсал, Одринско е пренесено в буджашкия
Вайсал, Дермендере, Сливенско, в Дермендере, Болгардско, Башкьой, сега
Жеравна, в Башкьой, сега Кирсово, Молдова, и десетки други, описани в
литературата;

- българските колонии по различни причини „рояват” и се стига до
вторична ойконимна  пилигимия, така напр.: жителите на десетки
бесарабски села създават нови селища в Приазовието, където пренасят
имената на вече метрополиите в Бесарабия без значение от това дали тези
имена са български, или на чужди езици. По този начин в Приазовието се
създават нови селища с пренесени имена от селищата метрополии в
Българската Бесарабия: Бановка, Трапоклово, Импуцита, Каракурт, Дермен
дере, Ташбунар, Чешма Варуита и под. Пилигримията от първичен и
вторичен ред е важен оператор в езиковата археология и респ. за
установяване на българските колонии по света.
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В научен план откриването и описването на пилигримията в
системата на българската ойконимия запълва една празна ниша както в
онимообразуването, което се интересува от първия етимон, така и в
езиковата археология, която по сведенията в името проследява състава на
бежанските кервани при тяхното разселване.

• В студията Три страници към Началото на българската
ономастика (№ 4 от списъка с представените за участие в конкурса
публикации) се представя „Панагюрската ономастична школа”. В историята
на българската ономастика за първи път се заговаря за „ономастична школа”
по географски признак. Изследва се началото на Панагюрската ономастична
школа от времето на Българското възраждане. Обект на разглеждане са
първите двама значими представители на тази школа – Алекса Чолаков-
Атанасий и Васил Чолаков. Представят се обстойно техните просопографии
и приносите им в българската ономастика. Стремежът тук е обективно да се
опишат и достойно да се оценят представените в трудовете им имена,
даващи важна информация за развоя на българския език и за историческите
процеси в Панагюрското краище.

• В студията Глототомия и глотогоня (№ 5 от списъка с
представените за участие в конкурса публикации) се идентифицират и
обясняват важни и незадълбочено изследвани досега процеси в историята на
езика, в случая – на българския език. Един от предметите на това писание е
Българската глототомия. Тя е политически ангажиран инструмент за
създаването, чрез деленето на езиците, на нов народ или на стар
незабелязван народ. Исторически реализирана е при две части от българския
народ: македонските българи във Вардарска Македония и при българите
карашовени в Банат. Глотогонията е другият предмет на статията, който
представлява естествен процес в развитието на всеки език, който може да
създаде нов език. Такъв е например случаят със създаването на българския
език от кръстосването на славянския и булгарския фонд.

• В студията Иван Калчев Добрев в българската ономастика и
булгарология (№ 6 от списъка с представените за участие в конкурса
публикации) се описват приносните и проблемите моменти по двете обявени
в надслова на писанието теми, разработвани в творчеството на проф. Иван
Добрев. Тази е причината в това писание вниманието да се фокусира
изборно върху трудовете на този български професор. Замисълът на тази
публикация, с персонално обявено име на български ономаст и булгаролог, е
да представи чрез някои от неговите трудове  (Златното съкровище на
българските ханове от Атила до Симеон. С., 2005 и др.) проблемите преди
всичко в българската ономастична булгарология. Това сравнително обширно
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представяне на проф. Ив. Добрев сред българските ономасти не е случайно.
По същество той е явление в българската ономастика и булгарология, но за
жалост като пример за това как тя не бива да се развива и да се оценява
постигнатото в нея, макар и с грешки. Така или иначе, името на проф. Иван
Добрев ще продължи да бъде цитирано по плюс-минусовите дестинации.

• В статията Топонимията на Паркан(и), Приднестровска молдовска
република (№ 7 от списъка с представените за участие в конкурса
публикации) се допълва и разширява известното за с. Паркан(и), останало
непредставено до този момент в българската ономастика - за топонимията,
хидронимията и други онимни категории, регистрирани в това българско по
етнически състав селище. Тук е направен опит да се представи сравнително
цялостно топонимната система на с. Паркан(и) в неофициално
съществуващата Приднестровска Молдовска република. Съвкупността от
местните имена в това „най-голямо българско село в света” се явява
отражение на историята на езика и неговите носители. Освен това
топонимните названия, регистрирани в езика на жителите от Паркан(и),
носят съществена информация за конкретни исторически факти, за живота
на тази група от българския народ, за поминъка, за бита и за контактите на
българите с други народи, населяващи територията на Бесарабия.

• Статиите № 8, 9, 10 и 11 от списъка с представените за участие в

конкурса публикации разглеждат отделни аспекти от научната тематика,

свързана  проучване на имената пилигрими в българската ойконимия.

Ойконимите-пилигрими са „пътуващите” имена на родните места. Такива

имена мнозинството бежанци в даден бежански поток поставят на

новосъздадените колонии. В писанията се представя движението на

българското население като емигрантско, мигрантско или реемигрантско

най-вече от балканските провинции на Османската империя към Бесарабия и

респективно - от Бесарабия във Варненско и Добричко или към Русия и

Казахстан. Целта на тези статии е да се допълни познатата история на

Северното Причерноморие с нови ономастични данни за въпросния клас

селищни имена във Варненското, Добричкото и Тараклийското краище.

Проследяват се и ойконимите-пилигрими в Русия и Казахстан, където

живеят българи и „бивши” българи.

• В статията Антропонимът Ленин (№ 12 от списъка с представените
за участие в конкурса публикации) се представят важни и неизвестни до
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този момент в българската ономастична наука обстоятелства, мотивирали
избора на  Владимир Илич Улянов да приеме антропонима (псевдонима)
Ленин.

• В доклада Български ономастични знаци на съхранена историческа
памет за Руско-турската война от 1877-1878 г. (№ 13 от списъка с
представените за участие в конкурса публикации) се представят подбрани
илюстративни примери за ономастична знаковост (ойконими, топоними,
ходоними и др. оними), съхраняваща историческата памет на българския
народ за Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г.

• В доклада Кратка история на селищните имена Гюневка и Преслав
в Таврия (№ 14 от списъка с представените за участие в конкурса
публикации) се осветлява темата за историческия път на ойконимите
Гюневка и Преслав, регистрирани в областта Таврия на днешна Украйна,
според различните научни изследвания, в които са разгледани въпросните
селищни имена. По такъв начин със средствата на ономастическия анализ се
изследват не само имената на таврийските колонии, но и на метрполиите, за
да се опише движението на заселническите групи в тези български по
етническа природа селища.

• Докладите № 15 и 16 от списъка с представените за участие в
конкурса публикации разглеждат въпроси, свързани с изключително
важното и съществено участие на старозагорския областен управител
Христо Милев и на варненския окръжен управител Димитър Ралчов в
държавното преименуване на селищни имена от турски на български език в
Старозагорска  (1906 г.) и Варненска (1910 г.) област. Чрез тези публикации
имената на двамата държавни мъже са „реабилитирани” за историята на
българската ономастика. Оказва се, че Христо Милев и Димитър Ралчов са
сред най-стойностните „вносители” в българския ономастичен фонд, по
специално – в следосвобожденската българска ойконимия.

• В доклада Движение на населението в Северното Причерноморие
(Варненско и Добричко). Езиковоархеологически прочит (№ 17 от списъка с
представените за участие в конкурса публикации) по данни на езика се
проследява  движението на част от преселнически и изселнически групи на
българи, турци, татари, черкези, гърци и власи от  проучваната част на
българската езикова територия като например: гагаузи, шиковци, паскалевци,
гьочове, малазийци и под. В това писание се осъщестествява и
езиковоархеологически прочит на името Варна.
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• Електронното учебно помагало по български език като чужд
Българският глагол (№ 18 от списъка с представените за участие в конкурса
публикации) е предназначено за усъвършенстване на комуникативните
умения на чуждестранни студенти с цел повишаване на езиковата им
компетентност по български език в областта на глаголната система.

Учебното съдържание на помагалото е структурирано в шест урочни
единици. Те обхващат различни по жанрови характеристики текстове,
кратки граматически статии, разнообразни упражнения и оригинални
тестови задачи за подобряване на лингвистичната компетентност и
информираност на студентите за българския глагол.

Обяснителните бележки са представени адаптирано и с минимум
езикова терминология с оглед практическата насоченост на помагалото и
специфичната аудитория, за която то е предназначено.

15.02.2019 г.

гр. Варна Подпис:

/д-р Димитър Маринов/


