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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. дфн Донка Иванова Александрова-Бубняк 

Катедра „Реторика”, Философски факултет  

на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” 

 

на дисертацията на Иглика Иванова Касабова 

на тема:  

 

„РЕТОРИЧЕСКИ ТЕХНИКИ ЗА УБЕЖДАВАНЕ В МЕДИЙНА 

СРЕДА 

(ОТ ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ДО СОЦИАЛНИТЕ 

МРЕЖИ)" 

 

 

  Пред нас е интересно изследване на модерните превъплъщения 

на реторическата теория, насочено към изясняване на новите 

форми и методи на процеса на убеждаването в медийна среда. 

Авторката е избрала интердисциплинарния подход, включващ 

знания и методи на анализи от реториката, журналистиката, 

културологията, психологията и пр., за да даде своя интерпретация 

в приложението на реторическите техники в онлайн 

пространството. Без претенция за първооткривателство и в същото 

време с достатъчно обоснована позиция авторката представя своето 

виждане за актуалността и неотложната необходимост от 

преосмисляне и допълване на основния терминологичен, 

фигуративен и аргументативен инструментариум на класическата 

реторика, приложен в сферата на виртуалната среда на 

съвременните медии.  

  Иглика Касабова си поставя за цел да изследва спецификата на 

медийната (телевизионната и виртуалната) реторика през 

последните години (2010-2014). Изследователската база включва 

огромен обем от обекти за наблюдение и анализ, разделени в три 

корпуса: 1) над 500 визуални изображения (снимки, постери, 

карикатури, плакати, пародии и др.; 2) над 90 видеозаписа на ТВ 

предавания; 3) 20 виртуални форуми към отделните телевизионни 

предавания.  

   Авторката избира дедуктивния подход и структурира своето 

изследване върху 241 стр., включващо пет глави, увод, заключение 

и библиография  (197 заглавия, от които повече от половината на 

английски език, 168 – печатни книги и 28 интернет ресурси):  
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 Първа глава: Теоретични изменения, свързани с реториката. 

Класическа и нова реторика. Новости, школи, направления;  

            Стъпила върху внушителна теоретическа база от изследвания 

на български и чуждестранни автори, докторантката търси и 

постига свои интерпретации на „промяната на реторичната 

парадигма в новите медии”. Иглика Касабова разглежда в 

съпоставителен план класическата и новата реторика, отчитайки 

новите социо–културни условия: характеристиките на 

постиндустриалното общество, родило новите технологични 

медии,  лингвистичните теории за речевите актове и 

диалогизирания дискурс, разширяването на предмета на 

реториката, който включва визуалната реторика във всички нейни 

аспекти и проявления. При това авторката осъзнава хлъзгавата 

почва, върху която е принудена да стъпва, защото: ”новаторските 

проекти като убеждаването посредством социални медии крие 

известни рискове, тъй като не всички хора са запознати с 

предимствата на онлайн медийното пространство.” (с.19) Тя 

анализира визуалните реторически техники във виртуалната среда 

чрез семантичните им рамки , които се обуславят от функциите им 

в медийното виртуално пространство. 

            Иглика Касабова предлага „работни дефиниции” за новите 

термини и понятия, свързани с виртуалната реторика, които 

обогатяват категориално - понятийния апарат на  съвременната 

реторична теория: медийна реторика (вм. журналистическа 

реторика), политическа медийна реторика, телевизионна реторика, 

гражданска реторика, визуална гражданска реторика. Тя възприема 

принципната постановка на Лойд Битцер за детерминиращата роля 

на „реторическата ситуация” – първооснова за реторическия ефект 

независимо дали става дума за класическата или най-новата – 

виртуална реторика. Авторката се опира на автори като Хаим 

Перелман, Стивън Тулмин, Карен Фос, Мария Залезка, Богдан 

Богданов, Поля Иванова, Иванка Мавродиева и др., за да изгради 

своя теоретична база на изследователската си хипотеза. 

 

 Втора глава: От традиционна медийна среда (телевизия, 

печатни издания) към нова медийна среда (интернет медии: 

форуми, онлайн издания, социални медии) и виртуална 

реторика;  

          Авторката развива разсъжденията си за визуалната реторика 

изхождайки от предпоставката, че визуализацията на медиите се 

основава върху  двете основни реторически функции на образите – 

символичната и естетичната. Символичният дискурс на 
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изображенията провокират на естетическо ниво емоционални 

реакции като удоволствие, отвращение, надежда или страх 

(с.38).Авторката критически анализира политическата „говорилня” 

на сутрешните блокове, еднообразието в програмното 

програмиране на различните телевизии, промотирането в ефир, 

ролята на водещите, както и реторическите особености на 

управлението на проектите за телевизионните предавания. 

Комуникационната стратегия се изяснява чрез нейните 

компоненти: цел, послание (слоган), фази на проекта и пр. 

Авторката съсредоточава вниманието си към реторическите 

фигури, които предпоставят диалогичност на екранното действие и 

предизвикват положителна нагласа у зрителите (ирония, сарказъм, 

гротеска или пародия.  (с. 48)  

          Вниманието на дисертантката е привлечено от специфичните 

измерения на новата медийна среда (онлайн новинарските портали, 

форумите, блоговете, социалните мрежи в интернет, които са 

характерни за новото поколение медийна среда. Тяхната специфика 

изисква и нов подход към създаването на текстовете, 

съобразяването с техните жанрове (напр. текстовете за Интернет, 

които са няколко вида в зависимост от мястото на публикуването 

им: сайт, блог, форум, електронна кореспонденция (с.55).Част от 

реторичното наследство се инкорпорира към дейности, свързани с 

рекламата и промотирането. Появява се нова професия – 

„копирайтинг” – изкуството да се пишат рекламни текстове. 

Усилва се значението на „постинга” ( писането на кратки 

съобщения (постове) с цел скрита реклама. 

            Умелото боравене както с теория на реториката, така и с 

модерното медиязнание позволява на Иглика Касабова да разкрие 

същността на разновидностите в дигиталната (виртуалната) 

реторика: подкаст – асинхронното радиопредаване, което се 

излъчва по Интернет; микроблог – тип блог, изразяващ 

информацията с възможно най-кратки изречения (140-160 символа; 

RRS известия / фийдове – кратка и бърза информация за новото 

съдържание в дадена уеб станица.  

  Авторката убедително води читателя към извода за 

необходимостта от „нова парадигма на реториката в контекста на 

няколко нови области: интернет, онлайн журналистика, нови 

медии, социални мрежи, социални медии”. Тя правилно разглежда 

потребителите на социалните мрежи (виртуалната аудитория) като 

съавтори на реторическото послание. Не можем да не се съгласим и 

с един друг извод, че „Новото във виртуалните медии  е, че 

графичните/визуални изображения вече не са в ролята на 
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поддържащи илюстрации, а носят собствена информация”(Напр. 

шаржа или карикатурата) (с.72) 

            

 Трета глава: Анализ на визуална реторика и визуална култура 

в телевизионна  медийна среда;  

         Обикнат от авторката е сравнителният анализ - в случая 

между визуална реторика и визуална култура. В тази глава 

вниманието се съсредоточава върху три аспекта: културно-

антропологичните, психологическите и лингвистичните 

проучвания (с. 81). Реторическите образи, представени чрез 

реторичните фигури, тропи и аргументи , влизат в служба на 

новите  дигитални изображения, които съдържат в себе си още по-

голям потенциал за манипулиране.(с.87) Авторката следва теорията 

на Ч. Пърс, според когото една снимка е „индекс” за разлика от 

другите видове знаци като „икони” и „символи”. Индексовият 

аспект на фотографията и видеозаписите заставя зрителите да 

разсъждават върху характера на доказателствата. Затова, заключава 

авторката, образът на гладуващи деца на снимката съвсем 

рационално би имал повече тежест, както и би предизвикал остра 

емоционална реакция.(с.87) Не може да не се съгласим с извода на 

авторката, че „образната яркост” подобрява/ усилва убедителността 

на аргументацията. 

 

 Четвърта глава: Анализ на особености на виртуалната 

реторика в България;  

  Особено внимание заслужава Четвърта глава, посветена на 

реториката на протестите в България през 2013 -1014 г., за които 

специална заслуга има „виртуалната агора”. Авторката има 

основание да твърди, че „в новия век на комуникация реципиентите 

стават все по-резистентни към лъжливите комуникационни 

послания, не вярват на традиционни реторични 

практики...Социалните мрежи като канал на комуникация 

предразполагат към бързо търсене и намиране на последователи” 

(с.35). Разбира се, тази констатация е вярна. Но в същото време е 

вярно и твърдението, че новите възможности за въздействие 

(убеждаваща комуникация) улесняват и ускоряват процеса на 

манипулация... В следващото си изложение авторката сама достига 

до подобен извод, разсъждавайки  за прекомерната употреба на 

хаш-таговете, която може да доведе до злоупотреба с тях – 

например като стратегия за оптимизация на съдържанието чрез 

„вкарването” на ключови думи от актуални теми в теми, които 

нямат връзка с тях”. Авторката подчертава, че новото в протестите 

между 2010 и 2014 г. е включването на социалните мрежи и 
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отчитането на дигиталната активност на гражданите паралелно с 

участието им в митинги, протести и демонстрации (с.97) Ражда се 

„гражданската реторика” на „кросмедиите”, гласът на хората става 

по-реален и по-звучен. В ежедневието навлизат такива понятия 

като „е-гражданственост”, виртуален гражданин”, „виртуална 

агора”, „виртуална аудитория” и пр. Основни инструменти за 

формирането на виртуалната реторика се явяват хаштаговете, 

ретуитите (RT), отговорите (@). Иглика Касабова се позовава на 

популярни или по-малко известни автори в изследваната 

проблематика, но запазва собственото си критично отношение. 

Така е и с позоваването на авторския метод на Марчин Левински за 

анализ на форуми към онлайн публикации, който авторката 

правилно определя като „реторически аргументативен анализ”. 

           Реторическите техники на убеждаване, разгледани от 

авторката, включват основните групи тропи: за сходство: метафора, 

олицетворение, алегория и символ; фигурите на образа: 

перифразата, сравнението и оксиморонът, олицетворението, 

хиперболата и пр. Авторката акцентира върху единството на 

вербалното и визуалното в карикатурите, слоганите, колажите, 

плакатите и пр. Получава се двойственост на внушението и се 

усилва ефектът на убеждението. Текстът изобилства от 

изображения, които са както обект на анализа, така и негова 

визуализация. Заслужава внимание приложението на тропите и 

фигурите към личния пърформанс – театралните жанрове на 

протеста, както и специалното внимание към видовете на 

комичното: иронията, саркастичните слогани, игрословието, 

пародията. 

 

             Пета глава: Анализ на реторическите техники за убеждаване в 

телевизионна и онлайн среда;  

                     Вниманието на читателя е привлечено и от интересните 

анализи на телевизионни предавания и форумите към тях. 

Авторката подбира предавания с подчертано висок рейтинг като: 

„Лице в лице”, „На светло с Люба Кулезич”, „Събуди се” 

Панорама”,”Здравей България” по NOVA и „Тази сутрин” по bTV. 

Като уточнява, че ще се ръководи от типологията на формите на 

диалога на Джон Уолтън (без да цитира конкретното произведение) 

             Иглика Касабова продължава анализа, при което фигурите вече се 

изместват от видовете аргументи. Приносен момент съдържат 

размислите за ролята на водещия на телевизионните предавания 

(с.168)., на модератора и администратора в структурата на 

Интернет форумите (с.182). 
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 Приложение: Тук в Включен изобилен илюстративен материал, 

представящ анализираните визуални и речеви послания. Като дава 

своя интерпретация на основните термини (медийна реторика, 

телевизионна реторика, гражданска реторика и пр.) Иглика 

Касабова води читателя до извода, че „използването на визуалната 

реторика се превръща в основна част от реторическо внушение в 

дигиталното медийно поле”.  

               На фона на общото впечатление от една задълбочена и актуална 

дисертация контрастират някои пропуски от техническо естество, 

чието редактиране би допринесло за усъвършенстване на текста: 

- Страниците в съдържанието не съответстват на реалното положение 

вътре в текста. Единствено вярната страница е на Увода- с.4. Има 

разместени части: „Списък с публикации” – с.240 е преди „Приносни 

моменти” – с. 238. 

- На места прилагателните „реторично” и „реторическо” се използват 

не по предназначение: Напр. на с. 5 наред с правилната употреба на 

„реторически техники за убеждаване” се появяват „реторични 

жанрове” вм. „реторически жанрове” , „реторична парадигма” вм. 

„реторическа парадигма”. На с. 8 наред с правилната употреба на 

„реторически аргументативен анализ” виждаме „ реторичен (вм. 

„реторически” ) визуален анализ” и др. 

- На с. 164 авторката констатира, че почти всички компоненти  на 

диалога между Г. Налбантов и П. Симеонов „са по модела на Ст. 

Тулмин, след което в скоби  отбелязва: „Александрова, Д. Стивън 

Тулмин за реторическата аргументация – явно е глава от някоя от 

книгата й, но не знам коя).” Очевидно става дума за технически 

пропуск... 

- Наблюдават се редица повторения (не с реторична цел!). Напр. на 

с.179 на осем реда четири пъти се повтаря словосъчетанието 

„едновременното говорене”. На няколко места се повтарят 

хаштаговете: „ДАНСwithme”, „усмихнисебе” и др. 

- Желателно е да се избягва „преразказаното” цитиране. Напр. на с. 43 

позицията на Хр. Кафтанджиев не се предава от неговите трудове, а 

преразказана от Вагалинска.  

- На с. 69 да се прецизира израза: „Символиката и ЕСТЕТИКАТА като 

реторически инструменти са основни както в класическата 

телевизионна и печатна среда, така и в онлайн пространството...” 

Ако не искаме да бъдем обвинени в защита на „пан-реториката” не 

бива да посочваме една цяла наука като „естетиката” за 

„реторически инструмент”... 

- На с. 81 за „културните” изследвания на визуалната реторика като 

очевидно се има предвид „културологичните” изследвания. 
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- На с.115 се анализира „ангажираната гражданственост”. Възниква 

въпросът: Има ли „Не-ангажирана гражданственост”? 

- На с.157 авторката задава въпрос: „Трябва ли да се разшири 

разбирането за аргументация като се вземе предвид новото и 

СЛУЧВАНЕ в онлайн среда?” Едва ли е необходимо да обясня колко 

не на място е това отглаголно съществително... 

  

  В заключение искам да подчертая, че запознаването с 

дисертационния труд на Иглика Касабова доставя реално 

интелектуално удоволствие и бих препоръчала на уважаемия 

научен съвет да присъди на авторката научна степен:  „Доктор” по 

професионално направление „Реторика в публичната 

комуникация”. 

 

 

      Подпис: 

16 март 2015 г. 

София                                                          (Проф. дфн Донка Александрова) 
  


