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СТАНОВИЩЕ 

 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висшето 

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология  

научната специалност „Български език“ към Департамента по чуждоезиково обучение, 

комуникации и спорт,  Катедра по славянски езици и комуникации, МУ – Варна 

съгласно обява в ДВ, бр. 94 от 14.11.2014 г. 

с кандидат: Виолетка Горанова Тачева, научна степен „доктор”, академична длъжност   

„доцент” в Медицински университет - Варна 

Рецензент: Боян Александров Алексиев, научна степен „доктор”, академична длъжност 

„професор” в Университет по архитектура, строителство и геодезия 

 

Доц. Виолета Тачева участва в конкурса с 9 монографии и учебници и 27 статии и 

доклади. Участвала е като член на Научно жури по процедура за заемане на академична 

длъжност „доцент” и в 4 процедури за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор”. От 35-годишния ѝ стаж като университетски преподавател, тя заема ръководни 

длъжности в продължение на 20 години (ръководител на катедра, директор на департамент 

и понастоящем ръководител на Катедра по славянски езици). Този факт недвусмислено 

говори за големия авторитет, с който кандидатката се ползва в МУ-Варна. Впечатляващ е 

списъкът от 11 дисциплини, по които доц. Тачева води занятия, включително и 30-часов 

курс на английски език по Комуникация и връзки с обществеността в здравеопазването. 

Като се прибавят и седемте участия в научноизследователски проекти в качеството на 

ръководител, координатор и експерт, може определено да се твърди, че горецитираните 

наукометрични и биографични данни отговарят напълно на законовите изисквания за 

заемане на академичната длъжност „професор”   

 При проследяване на тематиката, залегнала в публикациите на кандидатката, се 

констатира определено фокусиране върху три основни теми: приложна медицинска 

комуникация, българска медицинска терминология и научноизследователски медицински 

дискурс. Разгледани и анализирани са различни аспекти на институционалната и 

професионалната комуникация в българското здравеопазване. Трябва да се изтъкне факта, 

че доц. Тачева е първият езиковед у нас, който обръща специално внимание върху 
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особеностите на комуникацията в тази сфера. Изследвани са лингвистичните и 

екстралингвистичните фактори, които влияят върху оформянето на стила на говорене на 

медицинските работници, оказващ съществено въздействие върху реакциите и 

здравословното състояние на пациентите. Посочена е ролята на въпросите при 

осъществяване на комуникативния акт говорене при общуване между медицинския персонал и 

пациентите. Анализирани са специфични невербални комуникативни умения на здравните 

специалисти и тяхната роля в комуникативния процес. Направени са изводи и са изведени 

стратегии за ефективно общуване с деца-пациенти. Като сериозен учен, доц. Тачева се стреми 

да класифицира разглежданите явления; напр. предложената от нея класификация на 

основните професионални, лингвистични и психологически бариери за успешна устна 

комуникация в големи специализирани медицински звена, или подразделянето на 

паралингвистичните елементи при говоренето на чуждестранните студенти по български език 

на фонационни и кинетични. Прави добро впечатление учебно-методическата насоченост на 

повечето публикации; напр. изследването на причините за лингвистичните парадокси в 

българоезичната комуникация на турски студенти, или на ролята на българските културни 

обекти в учебно-изпитни текстове за четене с разбиране по български език като чужд. 

 Нормално е опитен преподавател по специализиран български език с определени научни 

интереси към този дискурс да насочи част от своите изследователски усилия към 

терминологията. Като примери в това отношение могат да се посочат предложеният модел за 

изследване с дидактическа цел на невроанатомичната терминология на английски, както и 

основни номинативни модели в съвременната спортна терминология и т.н.  

Интересни са и публикациите свързани с проучването на научноизследователския 

медицински дискурс. Въз основа на анализ на конкретни примери се извеждат съвременни 

тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване. В друга 

публикация се дават насоки за формиране и развиване на умения за ефективна академична 

устна презентация. 

Като англицист не мога да не изтъкна факта, че част от публикациите са написани на много 

добър английски език при строго съблюдаване на езиковите и стилови особености на научния 

дискурс. 

В монографията, озаглавена „Комуникативни умения в медицинската практика” 

авторката обобщава своя многогодишен опит като изследовател на спецификата на 

българоезичната комуникация в здравеопазването. В. Тачева е първият езиковед у нас, 
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който обръща внимание на особеностите на комуникативните цели в тази сфера и предлага 

конкретни техники и средства за постигането им. С присъщия си усет за подреденост при 

излагане на научните факти, техния анализ и тълкуване, Тачева фокусира изследването си 

върху 4 основни аспекта на медицинската комуникация, а именно комуникативни 

стратегии, вербални комуникативни умения, вербални комуникативни техники и средства, 

и невербални комуникативни умения, техники и средства в медицинската практика. 

Разработката се базира на анализа на 1500 професионални диалози и комуникативни 

ситуации в сферата на клиничната специализирана медицинска помощ – една от най-слабо 

проучените комуникативни сфери в българската лингвистика, както и на 500 анкети. 

Изведените комуникативни стратегии са илюстрирани с автентични диалози, което прави 

текста достъпен и разбираем не само за езиковеди със социолингвистична ориентация, но и за 

конкретните адресати на посланието, съдържащо се в него, а именно медицинските 

специалисти, от чието ниво на комуникативна компетентност зависи нивото на качеството на 

предлаганите медицински услуги. Като терминолог ми направи много добро впечатление 

предложението на авторката да се търси баланс при употребата специализираната медицинска 

лексика в зависимост от конкретната комуникативна ситуация – напр. използването на 

български термини-дублети вместо професионалния медицински жаргон при комуникация 

между медик и пациент.  

Особено ценни от методическа гледна точка са учебните пособия, които доц. Тачева е 

изготвила за своите студенти и докторанти. Електронният учебник „Комуникации в 

здравеопазването” е написан за студентите от магистърските и бакалавърските програми 

по комуникация и управленски комуникативни умения в медицината. Електронният 

Интернет-базиран учебник „Български език като чужд за студенти по медицина и 

чуждестранни лекари” е предназначен за чуждестранни студенти по медицина и лекари, които 

ще специализират или ще работят в България. Той предлага автентични медицински диалози, 

документи, видео- и аудиозаписи за развиване на индивидуалните комуникативни умения на 

бъдещите лекари. В помагалото за докторанти, написано в съавторство, се излагат 

принципите, критериите, правилата и нормите при писането на дисертационен труд в 

България. За чуждестранните студенти от І и ІІ курс, които изучават медицина на български 

език, е предназначен учебникът „Български език за медицински цели”. Много висока оценка 

заслужава учебникът „Увод в медицинската терминология”, предназначен за чуждестранни 

студенти от подготвителен курс. Текстовият материал, съдържащ специализирана лексика от 




