Рецензия
на научните трудове и учебната дейност
на д-р Димитър Радев Маринов
представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент“
в професионално направление 2.1 Филология по специалност Български език
(Ономастика и езикова археология),
обявен в ДВ бр. 95 от 16.11.2018г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Рецензент: проф. д-р Нено Петров Неделчев – пенсионер
2.1 Филология Български език – диалектология,
ономастика и социолингвистика.

Настоящата рецензия е изготвена въз основа на документи, постъпили по конкурс,
обявен от ВСУ „Черноризец Храбър“ (ДВ, бр. 95 от 16.11.2018г.) и на интернет
страницата на университета за нуждите на катедра ………………… към Факултет
…………………. . Представените по конкурса документи съответстват на
изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за
академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър“. Процедурата по конкурса е
коректно спазена.

1. Общо представяне на получените материали
За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат
д-р Димитър Радев Маринов от Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър“.
За участие в конкурса кандидатът д-р Димитър Маринов е представил списък от
общо 18 заглавия, в т.ч. 18 публикации в български и чуждестранни научни
издания научни форуми, 9 студии, 3 монографии, 3 книги, 1 учебници и учебни
пособия. Приемат се за рецензиране 18 научни труда, които са извън дисертацията.
Не се рецензира 1 научен труд извън проблематиката на конкурса. Представени са
и документи (във вид на служебни бележки) за участие и за внедрени разработки.
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Участникът в конкурса за доцент д-р Димитър Маринов на мене, като един от
рецензентите му, ми е изпратил на хартиен носител следните свои авторски и
съавторски научни трудове:
1. Монографията си Nomen et aeniqma. Име и загадка, с подзаглавие Принос към
езиковата археология и ономастичната просопография, която в съдържанието
си се състои от 142 стр. (без Послеслова, т.е.)
Становището на проф. Т. Балкански, което има характер на професионално
написана рецензия. Този труд авторът го определя като хабилитационен и той е
приет за печат от ИК „Знак’94“ Велико Търново, 2019г. Редактор на книга е
Тодор Балкански, а рецензент на издателството Кирил Цанков.
Монографията е обсъдена на заседание на Съвета на Департамента, в
който д-р Димитър Маринов е преподавател, проведено на 28.I.2019г. във
Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ под председателството
на директора (директорката) проф. д-р Галина Шамонина.
По азбучен ред в съдържанието са включени 128 имена, в по-голямата си
част на емблематични български, а и на световно известни личности. С чуждите
имена като тези на: Пикасо, Едгар По, Путин, Ричард Никсън, Янош Хуниади,
Силви Вартан, Скендер бег, Шандор Петьофи, Уилям Шекспир, Хаджи Калфа,
Хитлер, Християн (Кръстьо) Раковски, Христо Ботев, а и многото други
български, нашата българска ономастична литература се присъединява „към
проблемите на световната ономастика и просопография“, според разбиранията и
думите на автора.
Много важно е това, че д-р Маринов не изпуска да следва възприетата от
него линия в центъра на вниманието му да е българското име, дори когато е
чуждо по произход, но е влязло трайно в българската ономастична система. Тези
имена правят системата на изследване диахронна и синхронна. Става дума за
имена като Баязид, Тимирязев, Сталин, Никсън, Хитлер и под. Читателят,
какъвто съм и аз, следи с интерес ономастичния текст на автора 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.
Разбираемо е, че към тези 128 имена в словника биха могли да се добавят още,
ако не стотици, то поне десетки на наши народни будители, а защо не и на
национални предатели, които безспорно са част от омонимната ни система и
любознателният и интелигентен българин родолюбец ги знае. В статийния ред на
книгата особен интерес представят имената с бугарско начало: Микаел Бащу,
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Боян, Бакшев, Боксо и особено пък руските имена, в които се открива бугарското
като Суворов, Мусоргский, Тимирязев и др. По-ограничено са представени
псевдоними: Ворошилов, Яна Язова, Сталин, Ясер Арафат.
Както е известно просопографията е наука за историческата личност,
включително и откъм име, етноним, т.е. и ономастично. Този подход на автора с
ономастичната просопография следва една вече утвърдена традиция от редица
български учени.
В труда на д-р Димитър Маринов на 11 страници (от стр.121 до 131) е
включена и студията (статията) му За няколко прототипа в „Хоро“ на Антон
Страшимиров ( Между ономастиката и литературознанието), която е печатана в
Сборник „Език свещен“ в чест на 70 – годишнината на проф. д-р Пенка Радева,
В. Търново, 2018г.
Подходът на автора към ономастичната задача, която си е поставил, е
езиковоархеологическа.
Авторът на статията си поставя сам няколко въпроса. Първият от тях е:
„Съществувало ли е реално „кърваво хоро“ около труповете на избитите
въстаници или метежници по време на Септемврийските събития през 1923г.?“
Това не са успели да установят досега литературоведите и са приемали идеята за
„кърваво хоро“ за авторска хипербола. Да, но д-р Маринов установява, че в една
брошура, създадена по вестникарски материали в „Нова камбана“ от декември
1944г., издадена без автор през 1945г. по надслов „Убиецът на Александър
Стамболийски говори“, се споменава следният факт: “ В едно село, след като
избива 80 души, след убийството им Харлаков нарежда музиката да свири и
оставя всички селяни да се наловят на хорото и да играят хоро около труповете
на своите съселяни.“
Впрочем за зверските изстъпления на капитан Иван Петров Харлаков в
Северозападна България през 1923г. свидетелят и на „кървавото хоро“
протоиерей Йордан Попов (тогава свещеник в гр. Фердинанд) в спомените си,
издадени през 1933 и преиздадени от писателя Георги Мишев след 10 ноември
1989г. с автентичното си заглавие „Спомени по небългарските въстания“.
Второ, според автора да се предполага с голяма вероятност, че кап. Харлаков
е прототип на героя от романа „Хоро“ на полковник Гнойнишки. А.
Страшимиров е кодирал мястото, където главният му герой извършва ужасното
престъпление: именно с. Гнойница. Името на полковника е типично
отойнонимно, каквито в българската фамилноименна система има множество,
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срв. Еленски, Вишовградски, Севлиевски, Дряновски, Габровски, Мусински о
под.
Неприятни асоциации предизвиква участието в кървавите събития на кап.
Иван Василев Динчев (не по вина на д-р Маринов, защото това са исторически
факти!), син на Райка Попгеоргиева (Райна Княгиня), по сетнешен генерал (1885
– 1954). Трима са физическите убийци на водача на Селска България
Стамболийски: кап. Иван Харлаков, „макединският“ войвода Величко Велянов –
Чичето и Иван Динчев.
От съчетанието бели нощи употребявано в „Хоро“, което няма нищо общо
с руските бели нощи, а по-скоро с бял терор, се образува и става, поради
широката популярност на „Хоро“ като роман на А. Страшимиров, в хрононим в
българската ономастична система, макар и авторски. Този е един от изводите на
автора на статията, снабдена с важни и богати отпратки и бележки.
Монографията на д-р Димитър Маринов Nomen et aeniqma: име загадка е
голямо научно постижение на автора с приносен характер за българското
езикознание и по-точно и конкретно за утвърждаващата се езикова археология и
ономастичната просопография. И написаното след Към историята на тази книга в
бележка под линия (стр.6): „Тази книга не съдържа теоретична част, тъй като се
явява продължение на поредицата от трудове, в които са представени
характеристиките на езиковата археология като една от основните съставни
части на ономастиката , както особеностите на ономастичната просопография
като наука за личността, чиято фактология се извлича по ономастичен път, и
т.н.“, не е оправдание на автора пред читателя, а негов отговор на въпроси, които
е нормално да възникнат.
Хабилитационната работа на участника в конкурса за научното звание
„доцент“ е снабдена с богата библиография от 219 заглавия на публикации на
български и чужди автори. Не е без значение фактът, че в статиите на научния
труд са включени още стотици оними, освен заглавните и те са подкрепени от
библиографията и нещо много важно, а именно, че част от библиографията е
била досега непозната на българските ономастични издания, например работите
на булгаро-татарските учени Мирфатих Закиев, Гомар Саттар – Мулиле и др.
2. На предоставената ми монография „Симеон Атанасов – първопроходецът в
ономастичното пространство на Добруджа и още нещо“ за участие в конкурса
за доцент д-р Димитър Маринов е съавтор със своя учител проф. д.ф.н. Тодор
Балкански. Издадена е от ИК „Знак’94“, В.Търново, 2017г., 151 стр.Редактор
на книгата е проф. д-р Кирил Цанков, а рецензент проф. д-р Веселин
Бояджиев (географ – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“).
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Заглавието на монографията (книгата) е говорещо, макар че се разглежда
темата за ролята и мястото на Симеон Атанасов, Христо Милев и Димитър
Ралчов в историята на българската ономастика. (Последните двама навярно са
това, което в заглавието е закодирано с „и още нещо“ ?!). а и тримата имат
трудно съизмерим принос в преименуването на български селища от турски
на български език малко след Освобождението. Ето и стореното по отделно от
всеки един от тримата достойни държавници, българи за прочистване на
българската ойконимия от ненужните и непонятни за българите турцизми.
В книгата Симеон Атанасов е наречен Първопроходецът в ономастиката
на Добруджа, защото той е създал първата прагматична платформа за
преименуване (на 23 селища в Спасовска околия в Добруджа). Христо Милев
е негов съратник и той е в основата на преименуването на 347 селища в
Старозагорско. Димитър Ралчов е създал най – авторитетната Българска
комисия по Преименуванията на селищни имена и Програма за
преименуването (на 453 ойконима във Варненско).
Изследването цели да установи исторически научно началото в българската
ономастична наука. И както от съдържанието и изводите се вижда и разбира,
особено в разделите Ойконимия и Пуризъм целта е постигната. И опитът на
авторите да съберат сведения за енциклопедическия тезарус по отношение на
тримата първопроходци в побългаряването на ойконимията е повече от
сполучлив!
3. Другата многостранична монография, също създадена в съавторство: проф. Т.
Балкански и д-р Димитър Маринов е Разселването на българите. Проучване на
имената пилигрими в българската ойконимия, издадена в книга със същото
заглавие от ИК „Знак’94“, В. Търново, 2014г., 315 с. Редактор е проф. д-р
Кирил Цанков.
В този забележителен и важен за българската ономастика труд се
представя и описва 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
миграция имена от метрополиите в колониите.
В руската ономастика терминът е пренесеннЫй топоним, а във френската
homonime.
В изследването 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 Твардица, което пренася името на
Твърдица, Сливенско; Вайсал, Одринско е пренесено в буджашкия Вайсал;
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Дермендере, Сливенско в Дермендере, Болградско; Башкьой (сега
Жеравна) в Башкьой (сега Кирсово) в Молдова и десетки други, описани в
литературата;
- българските колонии по различни причини „се рояват“ и се стига до
вторична ойконимна пилигримия, 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 поселища с пренесени имена от селищата метрополии в
Българската Бесарабия: Бановка, Импуцита, Каракурт, Дермендере,
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.
В научен план откриването и описването на пилигримията в системата
на българската ойконимия запълва една празна ниша, както в
онимообразуването, така и в езиковата археология, която по сведенията в
името проследява състава на бежанските кервани при тяхното разселване.
Много ценна за темата, началната глава на монографията „Автори с
коментари за пилигримията“, в която са посочени приносите на
множеството автори – българи и небългари, като Георги Акрополит
(византийски хронист), Георги поп Аянов (историк на Странджа), Михаил
Греков (бес. Българин), Владимир Дякович (бесарабски българин гагауз),
Анатол Еремия (молдовски ономаст), Константин Иречек (историк), Калчо
Калчев (бълг. Историк, професор), Юрий Карпенко (украински ономаст,
Одеса), Васил Кондов (бесарабски българин – проф. диалектолог и
ономаст), Алла Войникова (д-р – ономаст от Молдова), Никола Куртев
(учен от Бесарабия, Молдова), Ал. Матковски (ономаст от Македония),
Иван Мещерюк (историк, проф. – бесарабски българин – наречен в книгата
„Иван Мещерюк – бесарабският Кръсте Мисирков“), Васил Миков
(археолог и ономаст), Едуарт Мурзаев (руски географ и ономаст), Евген
Отин, Йов Титоров, Елена Хаджиниколова, Андрей Шабашов (чуваш,
професор – етнограф).
4. Студия „Иван Калчев Добрев в българската ономастика и булгарология“, В:
Сборник В науката за Българите. В чест на проф.
д-р Нено Неделчев по случай на неговата 70- годишнина. В. Търново, Изд.
„Ивис“, 2017, с.393 – 419.
Замисълът на тази публикация, с персонално обявено име на български
ономаст и булгаролог, е да се представи чрез някои от неговите трудове
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(Златното съкровище на българските ханове от Атила до Симеон, С.2005 и
др.) проблемите преди всичко в българската ономастична булгарология. По
тази причина вниманието на автора на студията да се фокусира върху
проблемните моменти в двете обявени в надслова теми, разработвани в
творчеството на проф. Иван Добрев. Това сравнително обширно представяне
на проф. Ив. Добре 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.
Иван Калчев Добрев български турколог и ономаст. Интересите му са
предимно към булгаризмите ономи и оними. Представят се в множество
статии и два капитални труда, единият, от които е предмет на студията на д-р
Д. Маринов.
Ив. Добрев завършва турска филология в СУ. С кандидатска дисертация от
1982г. Доцент от 1990г., а професор във Военна академия София по
съвременен турски език от 2002г. Според писмените му твърдения негов е и
„първият превод на Свещения коран на български език“. Изключително важен
труд за българската ономастика по отношение на т. нар. коранови имена,
които в началото на българското помачество са безизключителни.
За втория превод (1993г.) на Свещения коран от арабски език е казано, че е
дело на проф. д-р Недим Хафъз Ибрахим Генджев (II С., 1997 V, X)?! А най първият превод на Корана, направен от английски език, е от 1930г. Името на
Иван Добрев не се открива никъде?!
Нашият учен Иван Добрев и с други свои открития в науката, но те могат
да му послужат за авторитет пред аудитория, която хал-хабер няма от
ономастика. Например той просто не е знаел, че булгарските руни къде добре,
къде не толкова добре вече са разчетени от палеографите. Макар и близки до
тези от тюркското руническо писмо (Орхонски паметници), те се различават
от него.
Д-р Д. Маринов констатира, според нас справедливо, „Изобщо, където и да
„разровиш“ в творчеството на проф. Ив. Добрев, навсякъде е налице
библиографска недостатъчност, респ. претенции за откривателство на вече
открити неща в българската ономастика?!“.
5. Статия Топонимия на Паркан (и) Приднестровска молдовска република
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.
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Публикувана е в: Сборник В науката за Българите. В чест на проф. д-р
Нено Неделчев по случай на неговата 70-годишнина. В.Търново, Изд. „Ивис“,
2017, с. 420-428. В началото на статията си д-р Маринов описателно със
съответните дименсии посочва местонахождението на селището в състава на
официално непризнатата Приднестровска молдовска република. (Призната
само от Русия) и реално е един от няколкото анклави на Русия, като
Кьонингсбергска област (Калининградска област), Кримския полуостров ,
Осетия и др., и с вътрешната си политика, макар че териториално е част от
Република Молдова е изцяло зависима от Москва, а не от Кишинев.
Първите български семейства се заселват тук в 1806г. В момента селото
има 10 500 жители, от които 81% са българи. Тези хора и до сега се гордеят,
че живеят в най – голямото село в света. Това не е така, защото аз знам едно
българско село в Молдова – с. Светлое, в което живеят българи и гагаузи в
два квартала разделени само от една улица. А до преди 20-тина години и
днешния град Тараклия беше село с 20 - хилядно население, от което 18
хиляди етнически българи.
В с. Паркан(и) освен българи живеят още руснаци (ок. 1200 души),
украинци (ок. 1200 души) и молдовани (около 150 души).
Участникът в конкурса е създал една образцова статия – по структуриране,
информационна наситеност.
2 . Данни за кандидата.
Кандидатът Димитър Радев Маринов е роден на 18.11.1974г. Има невероятно
богат преподавателски, научен и професионален опит във връзка с обявения
конкурс. Завършил е Шуменския университет през 1998г. и магистър по
българска филология. Трудовият му стаж по специалността е 20 години. Работил
е като учител по български език и литература в СОУ (гр. Исперих), в ОУ (гр.
Варна) – 7 години и е придобил II квалификационна степен „старши учител“; от
2005 - 2009г. с конкурс е изпратен от МОН за учител методист по български
език и литература в Теоретичен лицей „Н. Михай“ в Кантемирски район, Реп.
Молдова. От 2009 г. е докторант в Института за български език на БАН, в
секция „Българска ономастика“ с научен ръководител проф. д.ф.н. Т.
Балкански. През 2013 г. успешно защитава дисертация на тема „Ономастика на
българските селища в северната част на Молдовския Буджак“ и получава научно
– образователната степен „доктор“. От 2014 г. до сега е преподавател по
български език в Департамента „Чуждоезиково обучение“ на ВСУ „Черноризец
Храбър“. Има публикувани повече от 30 научни труда. Някои от тях са в
съавторство. Всички те показват неговата богата библиографска осведоменост и
вече големият му опит да работи на езиков терен – у нас и сред българската
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диаспора в чужбина. Д-р Маринов през последните години 11 пъти е бил
участник в квалификационни курсове. Шумен, Ст. Загора, Варна, София. На
22.09.2009г. е награден от кмета ма Община Варна със стипендия за
докторантурата.
Приемам всички научни трудове на кандидата за оценка (включените в
приложената тук таблица), защото по обща характеристика, по тематика и
проблематика те се отнасят към ономастиката и езиковата археология – обявени
за конкурса. Д-р Маринов е работил и продължава да работи в професионално
направление 2.1 Филология по специалност Български език – Ономастика и
езикова археология. Трудовете му са високо оценени от водещи специалисти у
нас, а и в чужбина (Молдова, Украйна), защото имат приносен характер в
езикознанието, в българистиката и булгарологията, т.е. отговарят, поне според
моите разбирания, на всички изисквания за академични публикации.
4 . Не бих могъл да давам категорични оценки за учебно – педагогическата
дейност на кандидата, защото нямам преки наблюдения и впечатления от тази
му работа, по ясни причини. Но по представените от него документи като съдя
ми се струва, че той за тези 20 години учебно – педагогически стаж премного се
е квалифицирал – 11 курса е посещавал, за които има надлежните документи.
Разбира се, че с този всичкия си опит може да бъде много полезен като лектор,
ръководител на упражнения и да поема ръководство в бъдеще на дипломанти,
докторанти и др. Нека се има предвид, че той е създател на едно Електронно
учебно помагало по български език като чужд със заглавие Българският глагол.
Дигитална платформа.ВСУ, 2016г.
5 . Като съавтор на изследвания (издадени книги) с проф. д.ф.н. Т.
Балкански, проф. д.ф.н. М. Пързулова, проф. д-р В. Кондов (Молдова), проф.
д-р К. Цанков. Той има приносен дял в утвърждаването на езиковата
археология, ономастичната просопография, пилигримията, имената
пилигрими в българската ойконимия, а и към историята на българската
ономастика. Изработил си е свой авторски стил, своя методология и създава
нови оригинални научни класификации на фактологията.
6 . Личният принос на кандидата в съответните авторски негови трудове
вече ги посочих. Що се отнася за трудове, които са създадени в съавторство,
би следвало да кажат самите те, авторите!
7 . Моите критични бележки не са много. Но нека да кажа, че те са повече
препоръки.
- Когато не една територия се проучва някое диалектно явление или
ономастиката би следвало да обхваща цялата географска територия, а не
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някаква административна област. Например Бесарабия е географска
област, от която една част е в Молдова, а другата, по – голямата в Украйна.
В южната част на Молдовска Бесарабия има една територия, означавана с
топонима Буджак. Как да разбира читателят, например, че в научния труд
се изследва пилигримията или ойконимията само в Северен Буджак, или в
Южен Буджак. Между тях няма някаква исторически създадена граница:
географска, етнографска, етнонимна, диалектна (говорна) и т.н.
8 . Моите лични впечатления за кандидата не биха могли да бъдат други
освен отлични. Твърдо съм убеден, че той е и ще бъде един ерудиран
хабилитиран преподавател и етичен, възпитан член на научния колектив, в
който работи или ръководи.
Заключение
Запознаването ми с научните трудове на д-р Димитър Маринов и другите
му професионални качества ме кара категорично да подкрепя заемането на
академичната длъжност „доцент“ от него.
След запознаване с представените в конкурса материали и научни
трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащите се в тях научни,
научно – приложни и приложни приноси, давам своята положителна
оценка и препоръчвам на Научното жури да предложи на Научния съвет
при ВСУ „Черноризец Храбър“да избере д-р Димитър Радев Маринов да
заеме академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.1
Филология по специалност Български език – Ономастика и езикова
археология.

18. III. 2019 г.
Рецензент………………….
(проф. д-р Нено Неделчев)
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