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ABSTRACT
“…The monograph comprises diverse information ranging from a comparison of sentence
definitions in the Bulgarian grammatical literature that encompasses a period of 120 years, to
the types of simple and complex sentences, to issues in linguistic typology and utterance
pragmatics, to the study of the relationship between language and thought and the application
of interdisciplinary approaches. This rich description turns the book into an encyclopedia of
knowledge…
The linguistic representation by means of constituent rules, the application of the Government
and Binding Theory, the use of configurational syntactic analysis, as well as the elaborated
statistical model provide reliable advanced research tools for the analysis and description of
sentence structure. The work is marked by in-depth theoretical interpretation of the syntactic
structure, the application of contemporary linguistic theories that expand the possibilities for
understanding and employing syntactic knowledge and a complex approach to the analysis of
linguistic phenomena based on the inseparable relationship between morphology, syntax and
semantics.
The author introduces sentence structurography, which may be considered as an independent
applied field of syntax with the potential to become an individual discipline. This study of the
quantitative parameters of sentence structure is the first to provide real-language data that
support the theoretical conclusions.
The study is of interest not only to syntacticians but also to researchers in stylistics,
morphology, translation theory, text linguistics and comparative studies…”
Prof. Dr. Svetla Koeva
Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences
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“… The science of the sentence is primarily viewed as the accumulation of understanding
through one’s own observation of and interaction with language. This approach presents an
inspiring methodological paradigm for syntactic analysis.
Structurographic analysis also provides arguments in support of the author’s idea of an
“individual grammar” and may be viewed as a source of new or accrued syntactic knowledge.
In this sense, the study is a contribution to the philosophy of language not only through the
numerous references to various works on language from antiquity to Chomsky’s ideas but
also through the author’s understanding of the relationship between language and thought in
deep “individual grammar”.
The language of the monograph deserves special mention. Besides discussing linguistic facts
with clarity and precision, the author has managed to present a complex theory with a
distinctive conceptual apparatus in a way that is accessible to a broader audience. Her delivery
is exciting and inspiring…”
Prof. Dr. Radka Vlahova-Ruykova
Sofia University St. Kliment Ohridski
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РЕЗЮМЕ
„…Монографията съдържа разнообразна информация: от сравнение на дефинициите за
изречение в българската граматична литература в течение на 120 години, през представянето на различните видове прости и сложни изречения, до проблемите на езиковата
типология, прагматичната насоченост на изказването, връзката на езика с мисленето и
приложението на интердисциплинарни подходи. По този начин книгата се превръща в
енциклопедия за знание…
Работата с конституентни правила, прилагането на Теорията за управление и свързване,
конфигурационният синтактичен анализ, както и построеният статистически модел
осигуряват надеждни съвременни изследователски инструменти за анализ и описание
на изреченските структури. Трудът се отличава със задълбочена теоретична интерпретация на синтактично равнище, с приложение на съвременни лингвистични теории,
които разширяват възможностите за разбиране и използване на синтактичното знание, с
комплексен подход при анализа на езиковите явления, опиращ се на неразривната връзка между морфология, синтаксис и семантика.
Въвежда се изреченската структурография, която може да се разглежда като самостоятелна приложна област на синтактичната наука с потенциал да се превърне в отделна
дисциплина. Изследването на количествените параметри на изреченската структура за
първи път предоставя данни, които подпомагат теоретичните заключения.
Трудът представлява интерес не само за специалистите по синтаксис, но и за занимаващите се със стилистика, морфология, теория на превода, лингвистика на текста и
съпоставителни изследвания на българския език с други езици…“
проф. д-р Светла Коева,
Институт за български език, Българска академия на науките
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„…Науката за изречението е представена преди всичко като натрупване на разбиране
посредством собствено наблюдение и взаимодействие с езика. Този подход представя
вдъхновяваща методологическа и методическа парадигма на заниманията със синтаксис.
Структурографският анализ предоставя и аргументи в подкрепа на споделяната от
авторка визия за „индивидуална граматика“ и може да се разглежда като източник на
ново или добавено синтактично знание. В този смисъл цялостното изследване е и принос към философията на езика не само поради многобройните препратки към редица
трудове от древността до идеите на Чомски, но и в авторовия поглед към връзката между език и мислене в дълбоката „индивидуална граматика.
Специално искам да отбележа езика, на който е написана монографията. Той е не само
ясен и точен. Авторката успява да представи достъпно и за по-широка аудитория една
сложна теория със специфичен понятиен апарат. Представянето е вълнуващо и вдъхновяващо…“
проф. д-р Радка Влахова-Руйкова,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

