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Увод 

Изследването е насочено към значима и проблематична област в 

общественото медийно пространство – реториката, както и нейните 

специфични проявления в класическа медийна и  виртуална (дигитална) 

медийна среда. Текстът има амбицията да търси академичните 

предизвикателства за това, доколко реторическите техники на 

убеждаване, динамиката в медийната среда, интензивният обмен на 

информация и нарастващите възможности на интернет пространството 

диктуват новите реторически практики в медиите, което прави и 

изследването наистина актуално.  

Онлайн пространството и динамичното му развитие изискват 

преосмисляне на реториката, която от изкуството за убеждаването в 

контекста на публичното говорене и писане, се превръща и в изкуство за 

ефективно убеждаване чрез визуалното. Проявленията на визуалното във 

виртуална среда с цел убеждаване се коренят в необходимостта да се 

осмисли на едно ново равнище ролята на реториката в съвременната 

медийна среда. Именно тези проявления са в обсега на академичния 

интерес на докторанта, а анализът на визуалните реторически техники 

във виртуалната среда чрез семантичните им рамки е едно от 

предизвикателствата към този академичен текст. Използваните образи, 

възприемани като част от визуалната реторика, се превръщат в основна 

част на реторическото внушение във виртуална среда. Онлайн 

социалните мрежи и тяхната гъвкавост са подходящи за развиване на 

техниките на убеждаване, що се отнася до граждански апели. Неслучайно 

анализите на визуалното в областта на политическата медийна реторика 

се определят като ново изследователско поле и те дават възможност за 

изследвания на визуалните послания, свързани с гражданските протести в 

България в периода 2010-2014 г.  

Промяната на реторичната парадигма в ерата на интернет и 

засилващите се позиции на новите социални медии, на форумите, 

блоговете, онлайн вестниците и списанията, налагат „съжителството” на 

класически телевизионни формати с новите медии. Основната теза на 

дисертационния труд е, че съвременният оратор се адаптира бързо и 
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гъвкаво към новото медийно пространство и без да подценява важността 

на аудиторията, се преориентира частично към текстови и визуални 

форми, които да обслужват новите комуникационни канали. Интернет, 

като медиен континуум, не само обслужва информационни потребности, 

а и налага новаторски информационни стандарти. Именно тези нови 

стандарти водят до преосмислянето и предефинирането на реторическите 

техники за убеждаване в медийна среда. 

Обектите на изследване са обединени в няколко корпуса, а именно: 

- Визуални изображения: снимки, постери, карикатури, пародии, плакати и 

други, публикувани в социалните мрежи; 

- Видеозаписи на телевизионни предавания, представени онлайн в 

уебсайтовете на съответните медии; 

- Виртуални форуми към отделните телевизионни предавания. 

Събрани са над 500 визуални изображения, което представлява 

достатъчен обем с материали; обособени са над 100 видеозаписа на 

телевизионни предавания, представени онлайн в уебсайтовете на 

следните медии: БНТ, bTV, NOVA, TV7 и NEWS 7. С оглед навлизане в 

проблематиката на представяне на протестите пред телевизионни и 

виртуални публики и отчитане на промените в поведението на нагласите 

на българските граждани, са анализирани 150 дискусии във виртуални 

форуми към отделните телевизионни предавания. 

 Предметът предполага комплексен анализ, фокусът на който е 

ефективното и уместно използване на реторически техники при 

анализиране на традиционните проявления на реториката във вече 

утвърдилите се, както и в относително новите журналистически жанрове 

в класическата медийна среда – основно в ТВ форматите, но и печатните 

издания ще бъдат анализирани, особено що се отнася до визуалните им 

внушения – графично оформление, шрифтове, визуални образи. 

Реторичното в онлайн журналистиката, т.е. реторическите техники на 

убеждаване във виртуална среда – блогове, форуми, социални мрежи, 

уебсайтове е анализирано, като обществено значими начини на 

комуникиране във виртуална среда. 

Целта на изследването е да бъдат изведени специфичните 
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особености на медийната и по-конкретно телевизионната реторика и на 

виртуалната реторика на теоретично равнище; да се изведат особеностите 

при практическите им проявления в България през последните няколко 

години. Направен е опит отделните проявления да бъдат анализирани на 

жанрово, функционално и инструментално равнище, като се отчитат 

спецификите на каналите на комуникация: директни или индиректни, 

електронни и печатни медии, класическа и виртуална среда, вербална и 

визуална реторика, символна реторика и т.н. Емпиричната част на 

дисертационния труд предлага богат вербален, визуален и символен 

материал, подбран от класическата и виртуална медийна среда.  

Задачите на изследването са: 

- Да се анализират теоретични постановки във връзка с медийната, 

визуалната и виртуалната реторика, да се изведат осъвременени понятия 

въз основа на преглед на теории, които да бъдат и подходящо 

интегрирани в реторическия понятиен апарат и да бъдат използвани след 

това от български изследователи; 

-  Да бъдат прецизно дефинирани следните ключови понятия: „визуална 

аргументация”, „визуална реторика”, „виртуална реторика”, „визуални 

реторически образи”, „дигитална медийна среда”, „съвременна медийна 

реторика”; 

- Да се анализира практическото проявление на медийната реторика в 

България, като се проследи усвояването или отричане на доказаните 

добри световни практики при трансформация на реторическите жанрове 

чрез емпиричен анализ на телевизионни предавания, граждански 

протести, организирани в социалните медии, социални мрежи, блогове и 

форуми; 

-  Да се анализират проявленията на българското медийно ораторство, 

ораторството на протестите и други обществени инициативи във 

виртуална среда. 

   Методиката включва анализи, адаптирани на базата на утвърдени 

реторически теории. Визуалният реторически анализ е използван при 

проучване на визуални изображения: снимки, постери, карикатури, 

пародии, плакати, комикси и други, публикувани в социалните мрежи. 
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При този анализ акцентът е върху реторичните фигури и тропи, върху 

похватите, без обаче да се елиминират вербалните им проявления, но 

вече в един контекст на съчетаване с визуалните, както и на моменти и с 

невербалните. Установяват се общите и специфичните приложения на 

реторичните фигури и тропи като част от виртуалната визуална реторика 

в специфичен български контекст. 

Визуален реторически анализ е направен и на телевизионни 

предавания, като той включва основно проучване на структурата и 

сценария на тези предавания от реторична гледна точка, спецификата на 

реторическите техники, използвани от водещи и участници в тези 

предавания, съчетаването на етос, патос и логос и постигането на 

реторичен ефект – от кого, кога и как в самото предаване. Тук са 

използвани и методи, които позволяват да се установят особености на 

сценариите на телевизионните предавания и специфичните реторически 

похвати, използвани във форматите. 

Виртуалните форуми към отделните телевизионни предавания са 

проучени при адаптиране на подхода, използван от Марчин Левински за 

анализ на форуми към онлайн публикации на водещи журналисти в 

ключови медии, като се отчита спецификата на българската телевизионна 

среда, с уточнението, че този метод на Левински е авторски, но е основан 

на предходните теоретични познания и изследвания на прагма-

диалектическия подход. Затова назоваването на метода е реторически 

аргументативен анализ. 

Дисертационният труд е разделен на 5 основни глави, включва увод, 

заключение и приложение, както и библиографията, обхващаща над 150 

заглавия, от които над 80 на английски език, а другите на български език. 

Текстът е с обем 228 страници, без приложенията. 

Първите три глави са насочени към представяне на теоретичната 

рамка, те са с научно-теоретична насоченост, a последните две глави 

представят резултати от изследвания, осъществени при използвани на три 

подхода спрямо обектите, тематично обединени около протестите в 

България от 2012 до 2014 г.  
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Първа глава: Теоретични изменения, свързани с реториката. 

Класическа и нова реторика. Новости, школи, направления 

Поради изложените причини в първа глава е отделено място на 

извеждане на базови реторически понятия, завещани от древната 

реторика, като се прави преглед от античността и се стига до 21. век. При 

представяне на термините и промените в развитието на реториката като 

наука са ръководни принципите на извеждане на тези автори, школи и 

направления, които, от една страна са оценени като базови: Горгий, 

Аристотел, Теофраст, Цицерон, Квантилиан, както и актуални за 

съвременното състояние, като Перелман, Олбрехт-Титека, Лойд Битцър; 

а от друга страна – имат отношение към проблематиката в дисертацията – 

реторическите техники, убеждаването и спецификите при използването 

на реторическите техники. Направен е преглед на публикациите на 

представители на българската научна традиция в областта на реториката 

и интернет комуникациите, а именно: Богданов, Ведър, Александрова, 

Руменчев, Мавродиева, Методиева, Ботева, Дичев и др. Навлизайки в 

проблематиката, е отделено внимание на изясняване на понятието 

„визуална реторика” в контекста на известни школи и преглед на техните 

постановки; изведени са позиции на Ролан Барт, Умберто Еко, 

Флоренски, Диранс, Филипс, Маккари, Крусиус и Чанел, Ричард Вац, 

Пол Ранд, Стив Джобс, Жан-Мари Флош, А. Крьобер, Лариса Катс, 

Карън Фос, Хил и Хелмерс и др. 

В резултат на критичния прочит, анализ и изготвянето на 

теоретичната рамка, се достига до извода, че е налице промяната на 

реторичната парадигма в новите медии, ситуация, която потвърждава 

експерименталния ù статус. Засилващите се позиции на новите социални 

медии и платформите в интернет изискват търпение и време, за да 

привлекат последователи, да вдъхнат доверие и да намерят мястото си в 

потока на полезна или ненужна информация. Успехът на такъв вид 

убеждаваща комуникация е възможен само когато се даде време на 

тактиките да докажат себе си и нуждата от съществуването им. Както в 

реалния живот доверието и добрата репутация се изграждат постепенно, 

така и в новите медии модерните реторични практики невинаги намират 
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безпроблемно пътя си към целевите аудитории. Новаторските проекти 

като убеждаването посредством социални медии крият известни рискове, 

тъй като не всички хора са запознати с предимствата на онлайн 

медийното пространство. Достига се до извода, че е налице нужда от 

реконцептуализация и предефиниране на някои реторически понятия, 

които адекватно да отчетат промените на медийния пазар и оттам да 

стимулират преквалифициране на специалисти от полето на класическите 

медии в сферата на новите медии. Освен това, с оглед тези задачи, 

реториката би трябвало да излезе от руслото на традиционните 

възприятия и да се насочи към нови практики, като запази своето поле, но 

и като направи опити за адаптиране към новата среда: като теория, а и 

като реализация в различни сфери, в това число нови медии и интернет. 

Дисертационният труд е опит да се представят тенденциите в медийната 

реторика в България в последните няколко години. В този научен текст се 

извеждат някои от съвременните дефиниции, като си поставя 

изследователската задача да се обогати реторическият понятиен апарат 

на български език, като се акцентира на медийната, визуалната и 

виртуалната комуникации. Въпреки това е налице осъзнатостта, че един 

начинаещ изследовател не би могъл да реализира такъв мащабен проект, 

без да го подложи на известни ограничения. В медийната реторика често 

аргументацията бива изместена от вербални и визуални провокации чрез 

адаптирани за специфичните канали на комуникация реторични 

практики.  

Използваните в текста понятия са опит за извеждането на дефиниции, 

без претенции за универсалност, като се прави и уговорката, че те са 

работни и биха могли да претърпят промени. До началото на 21. век се 

използва терминът „журналистическа реторика”, но през последното 

десетилетие все повече се утвърждава терминът „медийна реторика”, 

което кореспондира с честотата на употреба на термините „медии” и 

производните терминологични словосъчетания „медийна комуникация”, 

„медиязнание”, „медийна реклама”, „медия планиране” и др. 

В текста на дисертацията са изведени особености на медийната 

реторика, която се фокусира върху дейностите по осъществяване на 
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връзките с обществеността, промотирането, автопромотирането на 

телевизионни предавания в ефир и/или чрез други канали на 

комуникация във формата на радио спотове, принт визии в печатни 

издания, билбордове реклама, интернет банери, рекламиране в новите 

социални медии като фейсбук, туитър и др.  

В тази глава са въведени и работни дефиниции на „политическата 

медийната реторика”, „телевизионната реторика”, „политическата 

телевизионна реторика, „гражданската реторика”, „визуалната 

гражданска реторика” и др. Освен това детайлно е акцентирано върху 

факта, че онлайн социалните мрежи и тяхната гъвкавост са подходяща 

среда за развитие на техниките на убеждаване, що се отнася до 

политически апели. Неслучайно визуалните изследвания в областта на 

политическата медийна реторика, като ново изследователско поле, дават 

възможността за дълбочинни изследвания на визуалните послания. 

Според дисертационния текст, както дългата традиция на реториката, 

така и сложността на политическото дават всичко друго, но не и директен 

отговор за връзката между двете, за същината на техните 

взаимоотношения и зависимости. Систематичният и теоретично 

обоснован поглед върху инструментите на убеждаване умело преплитат 

интересите към реториката и политиката с различни дисциплинарни 

подходи – дискурсен анализ, теория на аргументацията, политическа 

теория и лингвистика, като загатват, че фокусът на модерните реторици и 

анализатори на дискурса е върху лингвистичните и металингвистични 

проявления, както в реална, така и във виртуална среда.  

 

Втора глава: От традиционна медийна среда (телевизия, печатни 

издания) към нова медийна среда (интернет медии: форуми, онлайн 

издания, социални медии ) и виртуална реторика   

Във втора глава е обоснована значимостта на избраната тема на 

дисертацията и се отделя централно място на базови термини и понятия 

от три научни области: реторика, науки за медиите, науки за 

комуникацията. Тази глава представлява задълбочаване на теоретичния 

обзор, като логично се навлиза в друга група реторически понятия, а 
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именно в три от петте реторически канона: търсене на материал, 

структуриране/композиция и аргументация, словесно украсяване. 

Направено е ясно терминологично разграничаване между специфични 

реторически жанрове и такива, които се използват в телевизиите. 

Докторантът се позовава на Поля Иванова, която прави разграничения 

между външни нежурналистически жанрове (телевизионно изказване, 

телевизионен коментар, телевизионно изявление, телевизионна реч, 

пресконференции и др.) и за вътрешни нежурнарлистически (Иванова 

2009 а, 2009б).   

Във втора глава, съобразно спецификата на предмета на изследването 

– български телевизионни предавания, са изведени теоретичните позиции 

и резултати от анализ на български изследователи в областта на медиите 

и в частност на телевизиите, а именно Маргарина Пешева, Мария 

Попова, Милко Петров и други. Отделено е внимание и изследвания за 

новите медии, като са изведени позиции на автори като Любомир 

Стойков, Иванка Мавродиева и др.; представени са новите практики в 

социалните мрежи и на тяхното теоретично изясняване, а именно: туитър, 

блог, социална мрежа, подкаст и др.  

Изяснени са проявленията на медийната реторика, като се обхващат 

проблемите на теорията, методиката и практиката на целенасоченото 

медийно общуване в средствата за масови комуникации, както и 

дейностите по осъществяване на връзките с обществеността, 

промотирането, рекламирането на  телевизионни и радио формати, 

статии и ПР материали в печатни издания и алтернативни медийни 

пространства като онлайн медии и други. Достига се до извода, че 

съвременната медийна реторика цели да предостави оценка на ролята на 

ораторството в създаването и поддържането на комуникация, да 

насърчава изследването на ролята на символите върху човешкото 

съзнание, да анализира ролята на комуникацията в съвременното 

общество и да отчете значимата роля на медийните канали като 

платформа за публични дискусии. 

Изследователите в областта на класическата реторика, досега 

фокусирани върху публичното говорене и писмени образци на 
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реторическо красноречие, намират тази все по-доминираща форма на 

комуникация като проблемна за анализиране, тъй като обвързването на 

визуалната реторика с терминологичния апарат на реториката от времето 

на античното ù проявление изисква период и процес на адаптация на 

понятия към новите форми на комуникация.  

Отделено е внимание на промотирането в ефир. Макар и игнорирано 

доскоро в българската медийна среда, промотирането извоюва мястото си 

на печеливш механизъм за привличането и създаването на лоялна 

аудитория на даден телевизионен канал или продукт. Отчетена е 

важността на избора на водещ, направен на база на концепция за 

конкретно предаване, като изключително важен за живота на 

предаването. Установено е, че друг проблем в медийната среда е това, че 

журналистите и ПР специалистите работят по-скоро в среда на 

неразбирателство, отколкото в симбиоза.  

Поставен е акцент върху особеностите от реторична гледна точка на 

проектите в телевизиите. Дефинирането на реторическите особености на 

управление на телевизионни проекти позиционира реториката като 

динамична, модерна наука, която чрез гъвкавост на посланията може да 

послужи на различните етапи на проекта, за да изгради работещ медиен 

продукт. Ролята на реториката в осъществяването на тези проекти е да 

послужи като практически инструмент за реализацията и успешната 

„гледаемост“ на даден  телевизионен продукт. Думите, като основна част 

от арсенала на реториката, трябва да бъдат така подбрани, че да 

подпомагат осъществяването на проекта. Начините за словесно 

въздействие (elocutio) чрез правилното съчетаване на реторични фигури 

помежду им биха могли да повлияят както положително, така и 

отрицателно върху телевизионния продукт. Комбинирането на реторични 

фигури с ясно дефинирани аргументи е само част от предизвикателството 

към телевизионния проект. Съчетаването на реторически с 

психологически механизми допълнително изпълва продукта със 

съдържание. 

Реторичните фигури са разгледани като един от основните 

инструменти на новата реторика в управлението и реализацията на 
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телевизионни проекти. Предпочитаните реторични фигури са тези, чрез 

които се създава впечатление за водене на диалог с присъстващите, т. е. 

зрителят трябва да възприема себе си като участник в комуникацията. 

Реторичните фигури, създадени на принципа на брахилогията, особено 

при елипсата на съюзи при формулирането на слогани и рекламни 

послания, се приема добре от зрителите, създават ритмизация и избягва 

накъсвания и паузи при произнасянето на рекламни послания в радио и 

телевизионните реклами, анонси на предавания и имиджови промоции. 

Това е така, защото телевизионният продукт и канал се стремят да не се 

допуснат комуникативни бариери и неразбиране на това, което казва. 

Фигурите, чрез които се изграждат сложни образи с много значения, са 

рисковани за телевизията като медия. Комуникацията между телевизия и 

зрител е директна, зрителят/слушателят чува и възприема казаното от 

говорещия. Той няма възможност да се върне към написан текст и да го 

преосмисли или да потърси евентуални значения в подтекст. Именно 

заради този факт при такъв тип комуникация се избягват непознати  

семантични символи, многозначни лексеми и словосъчетания. Спорно е 

дали са уместни и тези реторически фигури, които в класическата 

реторика са се използвали за създаване на приповдигнато настроение и 

които са изградени на принципа на натрупването и плеоназма.  

През последните десетилетия развитието на медиите, промените в тях 

под влияние на технологиите, медийния пазар и променените нагласи на 

зрители, онлайн потребители поражда въпроса за преосмисляне на 

реторичното теоретично наследство,  съобразно с особеностите на уеб 2.0 

– адаптирането на реторични термини към една радикално нова сфера, 

имайки предвид нелинейността на комуникацията в интернет, за разлика 

от традиционната реторика: оратор – реч – аудитория. На този етап е 

важно те да се представят спрямо новата виртуална среда, да се осмисли 

прилагането им и след това да се създадат указания как точно да бъде 

използвано класическото реторично теоретично наследство с практическа 

цел. Именно в това виждаме едно ново поле за приложение на 

реториката, като е необходимо преодоляване на наслоенията и 

конотациите, както положителни, така и отрицателни.  
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Новата медийна среда предполага както обединяване на традиционни 

и утвърдени дейности, професии и ангажименти, известни от 

десетилетията опит в телевизиите в България и извън нея, така и такива, 

които възникват и се утвърждават постепенно. Водещият телевизионни 

предавания и участниците в тях заемат централно място, а погледнато от 

реторична гледна точка, от етапа инвенцио (inventio), диспозицио 

(dispositio) и елокуцио (elocutio), настъпват редица промени. Едни от тях 

са работата на екипен принцип при подготовка на материали, въпроси и 

изготвяне на сценарии – както за водещите, така и в известна степен и за 

участниците, ако нямат опит и ползват услугите на специалисти по ПР и 

медиен тренинг.  

Медиите публикуват части от предавания или цели такива в сайтовете 

си, а към тях добавят и допълнителни текстови съобщения, които да 

преразкажат сбито съдържанието, да коментират допълнително, да 

анализират случващото се. Тези съобщения не само представят 

медийната, комуникативната, реторичната ситуация, те са важни за 

представяне на контекста и вече не са единствено и само 

субординационно разположени, не играят ролята предимно на помощни 

материали към вече реализиран медиен формат, предаване, сутрешен 

блок, интервю и други; тези съобщения са пълноценни източници на 

информация, ситуирани в различен комуникационен канал. Споделянето 

на тези материали в социалните мрежи, след като вече са позиционирани 

в сайта на електронната медия, е активна практика, която още веднъж 

доказва, че интерактивността между класически медийни платформи и 

нови медийни канали вече не е лукс, а необходимост. Така медийното, а в 

частност и ораторското поведение на участниците и журналистите става 

достояние на по-широка публика, която има постоянен достъп до тези 

видеозаписи и има възможността да харесва, коментира и добавя 

информация относно засегнатата тема и текстовото и визуално 

съдържание на репортажа или интервюто. 

Потребителите на социалните мрежи, като участници в 

комуникативния акт, обменят информация помежду си, използвайки 

различни знакови системи (напр. текст, визуализация, символи) чрез 
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пренасочване на информация. Графичните средства, освен поддържащи 

внушенията на посланията, създадени чрез говоренето и писането, могат 

да бъдат и самостоятелни носители на информация. Новото във 

виртуалните медии е, че графичните/визуални изображения вече не са в 

ролята на поддържащи илюстрации, а носят собствена информация. 

Например, шарж или карикатура са визуално средство за отразяването на 

мнение относно деликатни събития. Увлекателността и нагледността на 

графичните носители на информация спестяват място, допринасят за 

наслагването и преразпределяне на послания и фокусират вниманието на 

реципиента върху конкретни послания. Въпреки богатите възможности 

на визуалното във виртуална среда, трябва да се вземат предвид и 

основните композиционни принципи в онлайн изданията на медиите: 

максимална лаконичност на графичните средства в композицията на 

дигиталното издание, акцентиране на основни смислови елементи 

(конкретни заглавия, подзаглавия, ключови думи, изводи) и унификация 

на елементите в обща стилистика. И макар че амбициите на дигиталните 

медии в България е да бъдат модерни, гъвкави и адекватни, все още има 

много техники и похвати на визуалното внушение, които предстоят да 

навлязат в българската онлайн медийна среда.  

 

Трета глава: Анализ на визуална реторика и визуална култура в 

телевизионна медийна среда 

В трета глава е направен обзор на базови автори, като се започва от 

утвърдени школи и направления, сред които Нова реторика, прагма-

диалектически подход, визуални изследвания. Цитирани са автори, сред 

които Хелмерс и Хил, Чадхури и Бук, Дилард и Пек, Нисбет и Рос, 

Грийнспан, Келдсен. Направен е опит да се установят параметрите на 

визуалното спрямо две различни комуникационни среди – онлайн и 

телевизионна, каквито са телевизионните предавания, на начините на 

обновяване и адаптиране на визуалното към променящите се телевизии.  

Теоретичният преглед, анализ и обзор дава основания да се говори за 

реализиране на визуални изследвания както като самостоятелна дейност 

и обособено научно поле, така и при изясняване на такива обекти, 
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каквито са телевизионните предавания и социалните мрежи. Това е 

особен ракурс за изследвания в полетата на хуманитарни и социални 

науки. 

Текстът на тази глава започва с изясняване на специфични измерения 

на визуалната култура. Този проблем е съществен тук, доколкото 

съвременните технологични средства предоставят среда от неподозирани 

и невиждани до сега възможности за създаване и мултипликация на 

образи чрез копиране, печат, фотографско фиксиране, анимационно 

оживяване чрез движение на образи в киното, препредаването им чрез 

средствата на телевизията, различните техники на записването им и 

свободното им споделяне в интернет. Добре известни са твърденията за 

визуален обрат в съвременната култура, заменил времената, доминирани 

от вербалната култура. Известно е също, че освен апологети – като 

Гюнтер Крес (Kress 2003), тези твърдения имат и отявлени противници, 

като напр. Дж. Сартори (Sartori 1997, 1998).  

Дисертацията приема и твърдението, че „пренасянето от една форма 

на изкуството към друга са неизбежни” (Mitchell 1980: 281). Мичъл 

насърчава интердисциплинарните изследователи в сферите на 

реторическото, както и културните критици „да разработят системен 

метод за изследване на връзката между изкуствата и думите, за да се 

избегнат обвиненията в импресионизъм” (Mitchell 1980: 291). Този 

систематичен подход изисква сериозна теоретична основа и набор от 

термини от областта на визуалната реторика. Именно в 

интердисциплинарността се припокриват методологиите (на реториката 

семиотиката, културните изследвания) и дисциплините (реторика, 

комуникации, изкуствознание), чрез които визуалните явления се 

проучват. Обхватът на визуалните елементи, който влиза в сферата на 

рeторичното е огромен, като разбира се, визуалното, разгледано в този 

текст, е само част от  богатството на образи, които биха могли да са 

предмет на реторичното.  

За целите на текста е поставен акцентът върху визуалното в 

телевизионните предавания. Визуалното може да се разглежда най-общо 

и като снимачна студийна обстановка: декори, студио, графични 
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елементи, които се появяват в кадър, и дори като избор на облекло, 

аксесоари, поведение пред камерата. Устойчива тенденция в ТВ 

предаванията е вече визуалното да се „дублира“ чрез показване на 

интерактивни пособия – електронни дъски, таблети, модули в студиото, 

които търпят трансформации, за да подчертаят внушенията на 

различните рубрики. Още по-разширено, визуалното може да се 

разглежда и като своеобразно ТВ разширение в уеб версиите на 

телевизионните предавания или чрез присъствието им във фейсбук, 

туитър или инстаграм. Когато се говори за социалните медии във 

връзка с визуалното, важно е да се подчертае, че всяка от социалните 

медии продължава да се развива и еволюира, но една тенденция остава на 

фокус: телевизионните брандове стават все по-визуални за своите 

потребители. Една от индикациите за тази тенденция е внезапното 

появяване на нови играчи, като например социалната мрежа, носеща 

висок трафик – Пинтерест (Pinterest) или пък въвеждането на таймлайн 

(timeline) изгледа на фейсбук.  

Дигитализирането на изображения, използването на архивни кадри, 

интервюта и албуми от миналото, както и срещите с хора, които 

пресъздават в ефир или в онлайн платформите собствените си истории, 

създават не само усещането за истинност, за житейска реалност, но и 

допълват цялостната картина. Видно е, че социалните медии си служат 

повече с визуални образи отколкото с вербални. Освен това 

съдържанието под формата на изображения подхранва по-бързо, а и по-

ефикасно информационните нужди на интересуващите се. Ето защо от 

изключителна важност е какво и как се предоставя на потребителите, а 

манипулирането на внушенията е една от задачите на всеки специалист 

по реторика, журналист и модератор.  

Много практици – специалисти по реклама, ПР консултанти, имидж 

мейкъри, политически съветници и медийни специалисти са занимават на 

практика с това, как най-добре и най-трайно да се задействат визуалните 

образи, за да повлияят ефикасно на зрителското мнение. Тези правила и 

методи се основават най-вече на досегашни практики, но и на 

експериментални изследвания, които демонстрират относителната 
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ефективност на редица промени в медийната класическа и виртуална 

среда.  

В последната теорeтична глава на дисертацията се търсят отговори на 

това как изображенията влияят на нагласите на зрителите, дали 

представителните образи биха могли да предизвикат бързи емоционални 

реакции, които да подтикнат зрителя да игнорира рационалния фактор и 

в резултат на това да реагира по-силно на ирационалното. 

Психологическият анализ предполага, че тeзи конвенционални обяснения 

на реторическата сила на образите в общи линии се приближава до 

истината, макар и не дотам, че да обяснява колко убедително действат 

образите.  

До съвсем скоро визуалното се възприемаше до голяма степен като 

„емоционално” по своята същност, и поради тази причина голяма част от 

реторическите техники и похвати бяха пренебрегвани като недостойни за 

предмет на сериозни проучвания. Реакцията на зрителя/потребителя към 

визуалните аргументи трябваше да бъде доказвана като подобна на тази 

към словесните аргументи – едно твърдение, което би лишило от 

доверие, научна легитимност голяма част от психологическите 

изследвания за силата на убеждението на образите, да не говорим за 

възприятията на тези, които ежедневно боравят с образи в контекста на 

убеждението.  

Тази осъзната необходимост допринесе за възприемането на езиковата 

терминология при изучаването на изображенията – един своеобразен 

опит да се внуши на зрителите, читателите и интернет потребителите, че 

визуалната комуникация е подобна на вербалната. Едва наскоро 

опозицията „емоционална – рационална” комуникация се 

проблематизира в теоретичната литература и се демонстрира, че тя е 

невалидна в емпиричните изследвания в контекста на когнитивните и 

неврологични процеси. Това допринесе и за приемането на реторичните 

образи като предмет, достоен за сериозно научно  изследване, без да е 

необходимо да се отрича емоционалната им природа.  

Да се убеди аудиторията да промени възгледите си или да заеме 

позиция по обществено значими теми, може да бъде много амбициозна 
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задача. Очакването аудиторията да заеме позиция по важни въпроси, 

свързани с политика, икономика или социални придобивки и липси може 

да бъде изключително трудно поради няколко причини. Например, много 

спорни въпроси, свързани с политически скандали, икономически кризи 

и извънредни бедствени положения изискват предварителните познания 

на аудиторията  

Целта на оратора не е да създаде присъствие там, където преди то не е 

съществувало, а по-скоро да вмъкне допълнителни елементи в дадена 

ситуация, в която те биха били благоприятни за неговото изложение. 

Всъщност крайната цел на оратора е, когато това е възможно, да 

превърне даден обект или стойност в значими за аудиторията, като 

запълни „полето на съзнание” на публиката (Перелман и Олбрехтс-

Титека 1969: 118). С други думи, когато отделните елементи имат 

достатъчно присъствие, те могат да изтласкат други образи от съзнанието 

на зрителя, независимо от логическата им сила или значимост в един 

друг момент.  

Но както теоретиците в областта на реториката, така и психолозите, 

изучаващи процеса на убеждаване по същество търсят отговорите на 

едни и същи въпроси, а именно те се опитват да обяснят защо някои 

твърдения са склонни да имат извънредно убедителна сила в реторична 

ситуация, като дори засенчват други. Без значение коя методика бива 

прилагана в тези случаи, се оказва, че учените са съгласни с две неща. 

Първо, убеждаващите елементи, които инициират емоции сред 

публиката, притежават невероятна сила на убеждаване. Второ, този 

феномен изглежда свързан със зрителното възприятие, което неизбежно е 

свързано с въображаемите значещи образи, чрез които се разпознават 

зрително възприемаемите изображения. Информация, която е изразявана 

или във визуална, или във вербална форма и която насърчава 

изграждането на ментални образи, е по-вероятно да инициира тези 

емоции и да даде допълнителна убеждаваща тежест. 
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Четвърта глава: Анализ на особености на виртуалната реторика в 

България    

Четвърта глава е посветена на виртуалната реторика и по-

конкретно на установяване на специфики и особености на реториката във 

виртуалната медийна среда, на извеждане на практически проявления и 

измерения. Тук се навлиза в аналитично-изследователската част на 

дисертацията и обектът на изследване са реторическите техники, 

използвани по време на протестите, как тези техники се използват са 

мобилизация, организация на гражданите, как реторическите техники на 

вербално и визуално равнище се прилагат от българите като нетизени – 

граждани, използващи интернет за представяне на граждански искания. 

Достига се до извода, че в медийното пространство виртуалната реторика 

като трибуна на гражданското има нарастващо приложение, като 

реторичните практики задават все по-често начина, по който се извършва 

виртуалният комуникативен акт, съобразявайки функциите си със 

спецификата на средата на комуникация в социалните мрежи. 

Динамичното развитие на интернет като огледало на нагласите и 

поведението на мрежова генерация (net generation) предопределя 

глобалната мрежа като най-адекватната трибуна за участие в 

обществените и политическите процеси. По време на протестите от 

лятото на 2013 година в България под надслов „ДАНСwithme” успешно 

използват фейсбук като платформа на гражданското недоволство. Онлайн 

социалните мрежи са гъвкави, в тях се съдържа голяма колекция от 

реторически техники на убеждаване, що се отнася до политическия апел. 

Неслучайно визуалните изследвания в областта на политическата 

реторика като ново изследователско поле дават възможността за 

дълбочинни изследвания на визуалните апели, послания, плакати и др. 

Проявленията на политическа реторика в интернет не само че приемат, 

но и увеличават начините за по-добро визуално представяне на 

политическата реторика във виртуална среда. Публикуването на 

фотографии в реално време, например, автори на които са участниците в 

митинги, протести и политически събирания, допринасят за актуалността 

на реторическите похвати, за достоверността на визуалното реторическо 



 

 
20 

внушение. Въпреки че гражданските протести се зараждат и в интернет, 

без „промотирането” им в класическите медии като телевизия и радио 

животът им би бил краткотраен. Онлайн медиите действат едновременно 

като комуникационен посредник, проводник на обществени идеи, 

средство за манипулация на обществото, информационна система. Ето 

защо агресивното навлизане на новите медии в социалното и културно 

пространство като платформа за мобилизация на гражданите не могат да 

бъдат измерени с традиционни методи, тъй като динамиката в процесите 

пречи за констатиране на трайни и устойчиви явления. Ефективността на 

комуникацията на протеста, обаче, е гарантирана, когато освен на темата 

на комуникация, се обърне внимание и на канала, който задава стила, 

формата, езика на говорене, писане, изобразяване. 

Темата за протестите, за използването на интернет като инструмент на 

мобилизация, както и трансформациите на традиционната реторика е 

актуален и значим предмет на изследване в настоящата глава. Обект на 

изследването са както визуалните и вербални послания в лозунгите, 

плакатите и другите агитационни материали, така и коментари, публични 

изказвания, постове в социалните мрежи, събития в социалните мрежи и 

други. Налага се уточнението, че не е възможно да се обхване цялото 

разнообразие на изяви на протестиращите, но корпусът е съставен след 

селекция с цел установяване нови граници за проявление на реториката в 

гражданското общество, медиите и интернет. Корпусът на изследването 

взима предвид, че реториката по време на гражданските протести в 

България преминава през различни трансформации, които се разглеждат 

като процес, в който традиционната реторична триада оратор-реч-

аудитория се нуждае от преосмисляне, тъй като комуникационните 

канали и реторичните средства разширяват своя периметър и включват 

визуалните елементи. Реториката на гражданите в България има своите 

нови проявления като виртуална реторика и като виртуална визуална 

реторика, паралелно с устното говорене; тя се осъществява в рамките на 

гражданската активност, но и на виртуалната агора. Трудно е да се зададе 

теоретична рамка въз основа на наблюдаване и анализ на протестите. 

Още по-трудно е да се сътвори/създаде теоретична матрица, когато се 
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изследват и анализират явления и процеси, които все още протичат и 

които се назовават от различни учени и изследователи по различен 

начин; когато категориално-понятийният апарат се обновява в стремежа 

си да бъде актуален и относително пълен, компактен, консистентен и да 

покрива критериите на научната коректност и научния стил. Ето защо ще 

бъдат дадени работни дефиниции и ще се въведат основни понятия, 

някои от които все още не са общоприети и не са част от терминологични 

речници и енциклопедии, т.е. научният им статут е в процес на 

утвърждаване. Постепенно започва да се говори за е-гражданственост 

(Анна Кръстева – 2013, Иванка Мавродиева – 2013), виртуална Агора 

(Анна Кръстева – 2012, Иванка Мавродиева – 2010), виртуални граждани 

(Ивайло Дичев – 2009, Анна Кръстева – 2013, Иванка Мавродиева – 

2013),  виртуални общности (Христо Проданов – 2012) дигитални 

граждани (Анна Кръстева – 2013), новите млади (Ивайло Дичев – 2009). 

Виртуалното пространство се превръща в трибуна, от която гражданинът 

(е-гражданин, виртуален гражданин) реагира като част от (виртуалната) 

общност. Социалните мрежи и форумите са новият „сборен пункт” на 

протеста, както и най-ефективният начин посланията му да стигнат до 

политиците, до другите граждани и до медиите (класически и онлайн).  

В новия век на комуникация реципиентите стават все по-резистентни 

към лъжливите комуникационни послания, не вярват на традиционни 

реторични практики, адаптират се бързо към гъвкавия глобален 

информационен поток и активно участват като автори, съавтори, 

събеседници на протеста в интернет пространството. Социалните мрежи 

като канал на комуникация предразполагат към бързо търсене и намиране 

на последователи. Но изкуството на убеждаването се проявява едва при 

опита да се задържи вниманието и интереса на виртуалната аудитория – 

чрез релевантно и атрактивно съдържание под формата на текст, снимка 

и/ или видео. Модерни в най-ново виртуално време в българската 

действителност станаха хаштаговете, или на български език „ключови 

думи”, „етикети”, които обединяват около себе си събития, каузи, 

публикации, новини и информация относно каузи. Например всеки 

потребител на социалните мрежи е информиран за това какво са 
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хаштаговете, някои от които са символ на протестите: #ДАНСwithme, 

#усмихнисебе, #occupybulgaria, #орловмост, #идвайте, #интернетлумпен, 

#СвободнаБългария. 

Свободата на словото, достъпът до интернет, дигиталната 

компетентност, гражданската активност са една нова, и то доста силна 

конфигурация, която все още не се осъзнава от институциите. Бързината 

на разпространение на информацията, отразяването на всяка промяна и 

новосъздадена идея, е радикално различна от мудната машина на 

пропагандата, при която има тотален контрол върху комуникационните 

канали и банално възпроизвеждане на едни и същи послания, лозунги и 

апели, дори когато те са изпразнени от съдържание и са станали 

дразнещи клишета. Ето защо в тази четвърта глава се търсят отговори на 

редица въпроси, един от които е „Кои всъщност са вербалните послания, 

които впечатляват по време на масирания протест през лятото на 2013 

г.?”  

Основният метод, избран за определянето на реторическите техники 

на убеждение в посланията на гражданската политическа реторика, е 

визуалният реторически анализ на социални мрежи в България, като не 

се пренебрегва и вербалният реторически анализ. В основата на анализа 

са теоретичната база и представеният метод за анализ в книгата ”Visual 

Language. Perspectives for both Makers and Users” от холандските учени 

Йош фон ден Брук, Вилям Кутшенрайтър, Яп де Йонг и Летиция Шмит 

(Broek, Koetsenruijter, Jong, Smit 2012). Това е моделът за реторически 

визуален анализ, обект на който са визуалните изображения от различни 

жанрове. Този метод е адаптиран за целите на изследването в настоящата 

дисертация. В случая методиката е адаптирана към нуждите на 

изследването, ето защо реторическата или комуникативната ситуация се 

проучва, за да се установи дали и доколко тя е ясно детерминирана или е 

флуидна с оглед особеностите на глобалната мрежа.  

Разгледаният корпус обхваща около 500  фотографии, лозунги, 

плакати, послания от социалните мрежи, онлайн медиите и електронните 

медии, като само част от тях са използвани с илюстративна цел в 

основната част на текста. Другите визуални материали са класифицирани 
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в Приложението. Изследователската теза е, че ораторството на 

гражданите в България има специфични особености, детерминирани от 

политическите, икономически, социални, културни и технологични 

особености. Както и че гражданите са на улицата и на е-улицата, като 

директната политическа реторика се съчетава с виртуалната политическа 

реторика на гражданите в социалните мрежи. Анализът изхожда от 

предположението, че българската политическа реторика след 1990 г. е 

билa подложенa на различни трансформации в резултат на 

технологичните, социални и политически фактори. В резултат на което 

реторическото общуване се променя и включва все повече визуални 

елементи, а гражданското красноречие много бързо се адаптира към 

новите тенденции.  

С оглед постигане на прецизност, е взет предвид текстово-

интерпретативният анализ на МакКари и Мик (1996, 1999), 

систематизиран от Десислава Добрева (Добрева 2014). Трябва да се 

отбележи, че той е разработен с цел да се анализира вербалното и при 

него възможността за обръщане на вербалната реторика във визуална е 

само допусната, но не и верифицирана; установени са три нива на 

тропите.  

И тъй като от Античността съществува една доста добре развита 

реторична теория за тропите и фигурите – Горгиевите фигури, 

изследването ще се опре на нея, за да представи един нов и подробен 

визуален и вербален реторически анализ на гражданските протести. Що 

се отнася до систематизация на тропите, през вековете има не една или 

две систематизации. Иван Касабов предлага систематично определение 

на основните тропи и взаимоотношенията между тях, като отбелязва, че 

съществува обща база за „тропите и фигурите като основни реторични 

средства за постигане на хармонично благозвучие” (Касабов 2013: 79). 

Според неговата класификация по принципа на елементарните тропи, 

сред които основните са метафората (пренос на значението по 

сходство), метонимията (по съседство) и синекдохата (по отношението 

част–цяло или като особено между общо и единично), както и 

алегорията (иносказателно представяне на абстрактни значения чрез 
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конкретни) и символа – характеризиращ (предметно) образа в неговата 

същностна осмисленост с неизчерпаема (метафорична) многозначност и 

съотнесеност с други образи (Касабов 2013: 2014).  

Анализът на визуалните реторични фигури, техники и похвати дава 

основания да се стигне до заключението, че се използват най-често 

сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, перифраза, аналогията, 

литота и реторичен въпрос. Когато се изразяват несъгласие, негативни 

емоции и отношение към властимащите, протестиращите използват 

ирония, сарказъм и др.    

Като сполучливо визуално сравнение се откроява т.нар. медиен 

октопод на Пеевски, като октоподът е символ и на всички други  

монополи в България – октоподът е многобройните си пипала може да 

достигне до най-секретните кътчета на държавата, да мине през най-

тъмните етажи на властта, защото е хитър, ловък, слузест, мълчалив и 

многорък – класически образ, символ на мафията в цял свят. Независимо 

от субектите, изобразени в протестните плакати, темите остават същите – 

корупция, мафия, лъжи, жажда за власт. Една от метафорите, например, 

за членовете на кабинета на управляващите е зоопарк, тъй като се счита 

от протестиращите, че управляващите никога не синхронизират 

действията си, говорят нечленоразделно, държат се първосигнално. 

Кабинетът-зоопарк е сравняван с карнавал, карнавалното и цирковото в 

посланията на протеста са анализирани в текста, но преди това на 

принципа на аналогията се трансформира и устойчивият израз 

“изтичане на мозъци”, който се използва при посочването, че 

интелигентните хора на България напускат страната. Интелигенцията на 

България е противопоставена на политиците на държавата, които за 

разлика от можещите, са се прикрепили към управлението и се държат 

непочтено. 

Друга реторична фигура, а именно метонимията, е предпочитана от 

протестиращите за изразяване на техните идеи. Според протестиращия 

Иво Инджев СССР е антоним на свободата, т.е. СССР е метонимия за 

робство, несвобода. Визуалният символ на СССР е Паметникът на 

съветската армия в София, като изборът на червено и черно като цветове 
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също носи послание. Червеното е цвят с двойно значение – ако в 

християнството е символа на Христовата кръв, олицетворява  руменината 

от покаянието и е знак на лоялност и честност, по-късно той се превръща 

в знак на блудниците, символ на ада и дявола.  

Резултатите от анализа показват, че примерите за алегория в 

гражданските реторични послания са наистина много. И това има своето 

обяснение. Алегорията е  израз, в който се описват предмети или прояви, 

а се подразбират други. Алегорията борави с устойчиви словосъчетания, 

фразеологизми, конкретизира идеи или мисли посредством образи, в 

които са вложени преносни значения. Друга реторична техника, която е 

предпочитана от протестиращите, са фразеологизмите. Фразеологизми от 

типа „На лъжата краката са къси” и „Пуснете кокала!” отговарят на 

абстрактни идеи, поуки, направени в басните и приказките. 

Фразеологизмите, които в реторическия анализ са примери за алегория, в 

двете изображения са примери за двойна метафора. Веднъж играта на 

думи е достатъчно провокативна, и втори път е визуализирана по най-

интересния и атрактивен начин – късите крака на дакела визуализират по 

хумористичен начин „късите крака” на лъжата, а в другото изображение 

кокалът по аналогия отново е свързан с храната на кучето, която то 

здраво държи в уста и не пуска, т.е. властта, която политиците отказват 

да пуснат, като тук метафората за власт е кокалът.  

Другата предпочитана реторическа техника е перифразата, която е 

вид троп, чиято функция е да обясни понятие с многословие. В този 

смисъл лексикографските дефиниции използват перифразата като 

основен метод на работа. При нея назованото вече в текста се назовава 

отново, но с разширен описателен израз. В посланията на протеста 

съществуват изрази като „свидна родина” (България), „алчни 

продажници”(политиците), „червени бабички” (симпатизантите на БСП), 

„алчна примадона” (Ахмед Доган) и др. И ако вербализацията на 

„червени бабички” (в устен или писмен текст) е перифраза, то в 

Изображение 22 и Изображение 23 отново е алегория.  

Реторическите техники са разнообразни и някои от тях са създадени 

при използване на аргументи. Аргументът ad hominem има следните 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


 

 
26 

разновидности: ad personam и ad hominem circumstantiae; ad hominem tu 

quoque и се използва от протестиращите, когато изразяват своето 

отношение към политическия елит. Използват се и Argumentum аd 

populum, аргументът към авторитета или позоваване на авторитет или 

апел към нелегитимен авторитет, теоретично представени от Донка 

Александрова (Александрова 1997: 43).  

Нуждата от аргумент ad hominem circumstantiae ражда и явлението 

контрапротест. Целта на поддръжниците на управляващите е да се 

внуши, че опонентът е предубеден и така да се създаде съмнение в 

истинността на казаното от него.  

Това, което превръща анализа в предизвикателство не е толкова дали 

определени израз или визия са конкретни фигури, тропи или аргументи, а 

пътят на трансформация от една в друга реторическа техника. 

Натрупването на различни културни модели (митологични, исторически, 

фолклорни), както и осъвременяването на класическите образци и 

похвати (по отношение на реторика, драматургия, анимация) определят 

динамиката на езиковите средства. Тук водещи са въздействащите и 

апелативни функции на езика и образа, които се отнасят с целта на 

комуникационния модел – бунт срещу правителството и неговото 

сваляне. На база на вербалния и визуален реторически анализ може да се 

направят следните заключения:  

- повтарящата се метафора се превръща в символ; 

- разчитането на алегорията е подпомогната със забавни атрибутивни 

похвати; 

- всички образни средства водят към фарса; 

- хиперболата, иронията, сарказмът са емоционалният израз на 

отрицанието; 

- културата и креативността на адресанта определят императивната форма 

на протеста и на е-протеста; 
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Пета глава: Анализ на реторическите техники за убеждаване в 

медийна и онлайн среда    

В пета глава са анализирани  видеозаписи на телевизионни 

предавания и форуми към телевизионни предавания.  

Методът за анализиране на телевизионните предавания е създаден 

така, че в него да се включват базови реторически канони и техники, а 

именно структурата на речта или dispositio и аргументация основно на 

визуално и невербално равнище. Методиката е създадена при съчетаване 

на два подхода, които са използвани от изследователи с обекти, отнесени 

към медиите и в частност телевизионните предавания.  

Видеозаписите на телевизионни предавания, представени онлайн в 

уебсайтовете на съответните медии са анализирани въз основа на два 

метода. Първият е представен в статията „VOX POPULI: Automatic 

Generation of Biased Video Sequences” от авторите Стефано Бакони и 

Франк Нак (Stefano Bocconi, Frank Nack). Двамата автори представят 

отделни етапи и начини за анализ на видеоклипове, като отчитат ролята 

на документалните елементи (Bocconi, Nack, 2004). Анализаторите 

приемат, че на първо място трябва да се анализира публиката, както и 

нейните нужди, желания и/или мисли по отношение на ситуацията. На 

второ място е поставен анализът на видовете доказателства (факти, 

свидетелства, статистика, законови разпоредби, максими, примери, 

органи и институции), които служат за убеждаване на аудиторията. На 

трето място се проучват апелите към публиката, основани под влиянието 

на фактологията, логиката, но и на емоциите. На трето място при 

проучване на ситуацията се изследва как се генерират идеи. Последният 

пети етап изисква т. нар. тайминг (от англ. timing) или пропорционално 

разпределяне на времето за комуникация (Bocconi, Nack, 2004). 

Изхождайки от базови реторически канони, авторите предполагат и 

задълбочено анализиране на етоса, патоса и логоса, но в контекста на 

конкретния видео запис (Bocconi, Nack, 2004). От значение тук е да се 

представят гледните точки, а именно: гледната точка на отделния човек; 

представяне на различни гледни точки, разглеждането на събитието от 

различни ъгли; гледна точка от позицията на компетенциите и 
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експертното мнение, която е колективна, а не лична визия върху 

процесите, явленията и фактите; рефлексивната или оценъчната гледна 

точка, при която представя материала като едно цяло, тъй като 

телевизионният зрител следва да е осведомен за това. 

Друг автор, който активно се занимава с аргументация, визуална 

реторика и визуална аргументация и прави изследвания в тази област е 

Йенс Келдсен (Jens E. Kjeldsen). В статиите “Visual argumentation in 

Scandinavian political advertising: A cognitive, contextual, and reception-

oriented approach.” (2007), “Pictorial argumentation in advertising: Visual 

tropes and figures as a way of creating visual argumentation” (2012), „Virtues 

of visual argumentation: How pictures make the importance and strength of an 

argument salient” дава теоретични обосновки, но и анализ на фотографии 

и открива специфични приложения на визуалните аргументи. Авторът 

търси отговори на въпроси, свързани с реториката и визуалните 

изследвания, но фокусът  на изследванията му е върху реториката на 

визуалната аналогия и на визуалната хронология, както и върху 

установяване на присъствието или представянето, приложението и 

модалността и обусловеността при използване на визуални аргументи. В 

текста на дисертацията се изследва именно по какъв начин в 

телевизионните предавания,  кога и къде в сценарийния им ред темата за 

протестите се представя, както по хронологичен признак, така и по 

аналогия, и как се извеждат визуалните и вербални аргументи, свързани с 

гражданската реторика.   

В тази емпирична глава се търси съчетаване на аргументи и 

реторически фигури, разбирани като реторически инструментариум и 

техники в телевизионна среда. Видно е, че тук фокусът е върху 

диспозициото – структурата и аргументацията, но с оглед на 

телевизионните предавания. Подходът изисква и включване на 

реторическите канони етос, патос и логос, като по този начин се търсят  и 

корелации на тези подходи и спрямо другите обекти на изследване, както 

и дали и доколко се постига търсеният реторически и комуникативен 

ефект. 
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Аргументите, извлечени от ценностите (като достойнство, етика, 

отговорност и т.н.) се срещат много често в диалозите – интервюта, 

репортажи, диспути в предаванията „Лице в лице”, „На светло с Люба 

Кулезич”, „Събуди се”. Те са и най-силните в случая, използвани в 

подкрепа на аргументите и контрааргументите, които комуникаторите 

прилагат при защита на тяхната теза, когато са поканени в студиото на 

„Панорама” по БНТ или в „Здравей България” по NOVA и „Тази 

Сутрин” по bTV. Според типологията на формите на диалога, направена 

от Уолтън, съществуват пет основни вида диалог: първият е убеждаващ 

диалог, а към него се причислява критическата дискусия; вторият е този, 

който има за цел някаква информация и има три подвида – интервю, 

диалог, ориентиран към търсене на съвети, диалог експертна 

консултации; третият вид е преговарящият диалог; четвъртият е 

изследващият диалог и към него спадат научното изследване и 

публичните изяви следващият вид е еристичният диалог, към който се 

причислява спорът. В по-голяма част от случаите комуникацията в 

телевизионните формати наподобява дебатиращ диалог (а не еристичен, 

който е присъщ на повечето комуникационни актове в интернет 

форумите).  

В предавания като „Панорама”, „Лице в лице”, „Всяка неделя” и др. 

публицистични и информационно-публицистични формати участниците 

в телевизионната дискусията изпитват необходимост да аргументират 

становищата си, за да се разграничи тяхната позиция от тази на масовите 

коментатори по форуми и блогове, които обикновено пишат 

емоционално и кратко, а нямат предимството да „изразяват себе си” и 

чрез невербална комуникация.  

За да има ясна аргументация в телевизионното студио, участниците в 

комуникацията трябва да използват един или няколко реторически 

аргумента, най-вече заради спецификите на телевизионната  средата. 

Вниманието на аудиторията по-лесно може да бъде задържано с кратки 

ударни форми и динамичност в структурата на изказването, отколкото с 

празнословни и дълги изказвания. Участниците в телевизионните 

формати използват най-често аргумент към човека, аргумент към 
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публиката, аргумент към невежеството и аргумент по същество (ad 

rem). Те стават основа за логически съждения, които в по-голямата си 

част не подлежат на анализ според законите на формалната логика, но 

придобиват степен на убедителност в среда, в която законите не са 

познати.  

Комуникацията в публицистичните предавания е до голяма степен е 

критична дискусия, когато са поканени повече от един гост в студиото по 

дадена тема. Често участниците в тази дискусия използват личностни 

нападки с полемични нагласи, като въвеждат и подтеми, които често са 

далече от първичната. Критиката е насочена към основната информация 

или към аргументите на коментиращите я, което пък от своя страна 

премахва ограниченията към използването й. Тоест, критиката може да се 

използва спрямо всеки един аспект на комуникацията, заради което се 

разширява почти пропорционално с коментарите. Марчин Левински 

нарича този тип комуникация „тестване на ума“, което се изразява в 

набързо сътворени стратегии за критика на чуждото мнение, без да се 

налага да доказваме на всяка цена по правилата на аргументацията 

нашето мнение (Lewinski 2010).  

Смесеният формат на диалогичност е характерен за форумите на 

предаванията, които също са предмет на изследването. Комуникацията в 

уебсайтовете на телевизиите би могла да се разгледа като особен вид 

критична дискусия, която постига и спецификите на критикуващия 

диалог според Емерен и Гротендорст, които смятат, че „аргументацията 

възниква, за да оправдае нечия гледна точка или да обори друга“ 

(Емерен, Гротендорст 2006). Методиката на анализ на форумното 

пространство  включва следните етапи: идентифициране на 

участниците; времетраене на дискусията; часове и честота на включване; 

аргументация и видове аргументи; реторически похвати; изводи. 

Трябва да се вземе предвид и това, че комуникацията във форумите и 

техните алтернативи не е директно общуване, а освен това 

комуникацията във виртуална среда е различна, тъй като посетителите и 

участниците във форумите имат възможността да редактират и 

преосмислят изказването си/своя пост – вербален, визуален или 
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комбинация от двете, без това да бъде забелязано и отчетено от 

останалите участници, както и от модератора на форума, ако има такъв. 

Участниците имат възможност сами да решат колко време да отделят за 

подготовка на поста, дали да го редактират, като етапът на търсене на 

материала и структурирането се активира отново, дори когато вече има 

публикуване. Има и случаи, при които участниците решават да заемат 

мястото на медиатор, да играят ролята на направляващ дискусията, но 

тази функция се поема доброволно и само след одобрение от другите 

участници.   

Тъй като основно БНТ и в bTV поддържат форуми, е направен 

съпоставителен анализ именно между виртуалните платформи на тези 

две медии. И двете телевизии имат модератори, които навигират 

форумите. В TV7 модератори контролират коментарите, като в сайтовете 

на bTV и TV7 това става постфактум, докато в БНТ модераторът първо 

одобрява, а след това разрешава публикуването на коментар. 

Коментарите в някои случаи са последователни, под формата на 

диалог между участниците във форума, в други те са реакция, отговор на 

репортаж, на изказване на гост в студиото, на водещия. Това са 

обръщения към неприсъстващи пряко в онлайн дискусиите субекти, 

тоест, към участници от самите новини. Някои от примерите в 

дисертационния труд демонстрират и истински диалог между двама 

участници във форума. Прилагат се аргументи и контрааргументи, които 

целят да убедят опонента в правотата на събеседника. Визуалният 

комуникатор оперира със силата на аргументите, поднесени под формата 

на реторични въпроси.  

По същество тезите на ораторите са правилно построени, дори са 

логични, но в повечето случаи са изградени на базата на невярна, отчасти 

вярна и субективно анализирана информация. Докато в сайта на БНТ не 

може да се наблюдава последователност и изобщо динамично протичаща 

виртуална комуникация, в сайта на bTV това е факт – няколко 

потребители коментират темата или други изказвания по няколко пъти, 

връщат се към дискусията в различни часове. Въпреки че поради липсата 

на цензура от страна на модератора, потребителите, които най-разпалено 



 

 
32 

и често се включват в комуникацията, обикновено го правят, 

нарушавайки етикета и подхождайки агресивно към останалите 

участници.  

В цитираните коментари прави впечатление, че нито един от 

участниците не се е възползвал от опцията да идентифицира профила си 

със снимка. Това навява съмнения в убедителността на думите и 

категоричното им припознаване (а следователно и заявяване), но също 

така може да се счита за не докрай сериозно възприет канал за 

прокарване на идеи. И въпреки наличието на няколко фрагмента от 

дискусията, които могат да я определят като диалог, преобладават 

монологичните форми на изказване, макар и с елементи на задълбочен 

интерес по темата. Наблюдава се и въвеждането на аргументи и 

контрааргументи (спрямо самата новина или предшестващо изказване на 

участник в дискусията) като част от своеобразния диалог и дори като 

част от монологичните изказвания на участниците.  

Като цяло, аргументацията във форумите на телевизионните 

предавания не прави впечатление на обстойно и задълбочено изградена 

като структура, дори напротив – мненията на участниците са кратки и 

предимно даващи оценки на новината. Въпреки липсата на ефективни 

техники на реторическа аргументация във форумните платформи и може 

би именно заради това, е важно да се отбележи, че функциите на форума 

в уебсайтовете и на bTV, и на БНТ са иззети от страниците на 

предаванията в уебсайтове на телевизиите и са пренесени във фейсбук 

страниците. Най-вероятно това предпочитание е съвсем логично, тъй 

като фейсбук разполага с голям арсенал от емотикони, с които 

допълнително се изразяват мнения и емоции. Фейсбук позволява и 

редактиране на коментарите и не налага цензура на съдържанието, което 

прави социалната мрежа предпочитана платформа на споделяне на 

възгледи и оставяне на коментари.  
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Заключение 

В заключение е важно да се отбележи, че целта на дисертационния 

труд е постигната, поставените задачите са изпълнени, анализите са 

детайлно осъществени, като се потвърди основната теза на изследването, 

а именно: съвременният оратор се адаптира относително бързо и гъвкаво 

към новото медийно пространство като отчита важността на аудиторията, 

което и налага преориентирането му към текстови и визуални форми, 

които да обслужват новите комуникационни канали. Новите стандарти, 

наложени от виртуалните медии водят до преосмислянето и 

предефинирането на реторическите техники за убеждаване в медийна 

среда, което обаче става постепенно.  

Представени са изводи относно използването на реторическите 

техники в две области на проявление, а именно медиите и в частност 

телевизионните предавания и интернет, в частност социални мрежи и 

виртуални форуми към телевизионни предавания в периода от 2010 до 

2014 г. по проблематика, свързана с протестите в България. Представени 

са практическите особености на различните видове ораторски проявления 

в телевизиите и интернет в конкретен политически, обществен, медиен и 

реторичния контекст. Отчетени са разликите между традиционните и 

нови проявления на ораторството в телевизионни предавания и социални 

мрежи, изведени са базови и специфични приложения на реторическия 

инструментариум, разбиран като техники, използвани на вербално, 

невербално и визуално равнище, с фокус върху вербалното и визуалното. 

В резултат на цялостното изследване може да се обобщи, че 

дисертационният труд е изпълнил поставените задачи с оглед на 

основната си цел – извеждането на специфичните особености на 

медийната и по-конкретно на телевизионната реторика, както и на 

виртуалната реторика. Установени са особеностите на практическите им 

проявления в България през последните няколко години (2010-2014). 

Отделните проявления са анализирани на жанрово, функционално и 

инструментално равнище, с отчитане на спецификите на каналите на 

комуникация: директни или индиректни, електронни и печатни медии, 

класическа и виртуална среда, вербална и визуална реторика, символна 
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реторика и т.н. Специално и подробно са анализирани емпиричните 

материали от класическата и виртуална медийна среда, върху които се 

основават резултатите на този дисертационен труд.  

Като обобщаващо заключение на дисертационния труд следва да се 

изтъкне обосноваването на значимостта на избраната тема. Обосновано е 

централното място на базовите термини и понятия от трите научни 

области: реторика, наука за медиите, науки за комуникацията. 

Резултатите от направените анализи на над 500 изображения, 100 

предавания и 150 коментара в медийни форума потвърждават изложените 

теоретични постановки. Основната теза, че промяната на реторичната 

парадигма в ерата на интернет и засилващите се позиции на новите 

социални медии и платформи в интернет, на форумите, блоговете, онлайн 

вестниците и списанията, налагат „съжителството” на класически 

телевизионни формати с новите медии бе напълно потвърдена и дори се 

оказа, че подробно обсъдените в този труд нови информационни 

потребности водят не само до преосмислянето и предефинирането на 

реторическите техники за убеждаване в медийна среда, а и до 

необходимостта от нов тип адаптация на съвременния оратор към тях в 

краткосрочните и дългосрочни перспективи на това развитие.  

Посочените резултати потвърждават анализите на теоретичните 

постановки във връзка с медийната, визуална и виртуална реторика и 

изведените осъвременени понятия въз основа на разгледаните теории. 

Постигната е и интеграцията с актуализацията им в реторическия 

понятиен апарат в България. 

Емпиричните глави от дисертационния труд, четвърта и пета глави, 

анализират детайлно съвременния синдром на споделянето в социалните 

мрежи, поделянето на гражданска отговорност и групирането покрай 

определена идея, като доказват, че гласът на хората става все по-реалeн с 

виртуални средства, В медийното пространство виртуалната реторика 

като трибуна на гражданското има нарастващо приложение, като 

реторичните практики задават все по-често начина, по който се извършва 

виртуалният комуникативен акт, съобразявайки функциите си със 

спецификата на средата на комуникация в социалните мрежи. 
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Емпиричната част на дисертацията предлага три колкото различни, 

толкова допълващи се изследователски метода, които изследват 

реторическите техники на аргументация в класическа и онлайн медийна 

среда, като анализират гражданската политическа реторика в социалните 

мрежи, реториката на телевизионни предавания и реторическите техники 

във форумите към телевизионни предавания и страниците им в 

социалните  мрежи и дават примери от медийната практика, които 

потвърждават тезата, представена в увода на академичния текст. 
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ПРИНОСИ  

на докторанта Иглика Иванова Касабова във връзка с темата на 

дисертацията „Реторически техники за убеждаване в медийна среда 

(от телевизионните предавания до социалните мрежи)” 

1. Дадени са авторови дефиниции на понятията „медийна реторика”, 

„политическа медийна реторика”, „телевизионна реторика”, „гражданска 

реторика”, „виртуална гражданска реторика”, което допринася за 

актуализиране на терминологията на науката реторика. 

2. Реторическият анализ в методически план е представен чрез 

диференцирано използване на методите на визуалния реторически 

анализ, реторическия аргументативен анализ спрямо обособени обекти на 

изследване, а именно: публикации в социални мрежи и форуми, участия в 

телевизионни предавания, което обогатява българската изследователска 

традиция. Методиката се основава на модели на анализ, използвани както 

в полето на реторическите традиции, така и в нови полета, сред които 

визуалната и виртуалната реторика. Тази методика позволява използване 

и в бъдещи проучвания, тъй като представя възможности за разширяване 

обхвата на реторичното в полето на публичната, медийната и интернет 

комуникация. 

3. Проведено е изследване, в което се използват съвременни реторически 

методи за анализ, след като е създаден корпус с подкорпуси. В 

изследването не само се пробира авторската методика, но и се 

илюстрират и допълват заключенията от теоретичния анализ. 

Направеното изследване е с практико-приложен характер по отношение 

на медийната, в частност телевизионната реторика и виртуалната 

реторика.  

4. Обособен е представителен корпус на изображения, форумни коментари 

и телевизионни репортажи, изказвания и видео материали, отразяващи 

гражданската реторика в периода 2010-2014. Освен посочените 

теоретични приноси, той може да бъде използван и за следващи 

изследвания  от различни гледни точки на очертаната широка 

проблематика. По смисъла на тяхната представителност, те могат да 

служат и като своеобразен модел на изследванията в тази област. 
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