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СТАНОВИЩЕ 
по дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” 

на Ростислав Петров Давидов,  

редовен докторант по направление Философия на културата, политиката, правото и 

икономиката  (Реторика във виртуалната среда) 

с научен ръководител проф. дфн  Иванка Тодорова Мавродиева-Георгиева  

 

Тема на дисертацията: „Виртуалната реторика  в неправителствени организации в 

България (2001-2015)“   

 
Изготвил становището: Проф. д.пс.н. Толя Стоицова 

Департамент „Масови комуникации”, НБУ 

 

 Представеният за защита дисертационен труд от докторант Ростислав Давидов, 

свързан с ролята на виртуалната реторика в неправителствените организации, представлява 

сериозно научно изследване, както в теоретичен, така и в емпиричен план. Темата може да 

се определи като особено актуална в два аспекта. От една страна, това е особената значимост 

на възможността да бъдат възлагани част от публичните функции на неправителствените 

организации в развитието на гражданското общество у нас. От друга страна, актуалността 

се свързва с комуникативните аспекти на неправителствения сектор. Като млад човек, 

докторантът се фокусира върху използване на възможностите в онлайн пространството за 

осъществяване на виртуална делова реторика. Много добро впечатление ми направи, че още 

в характеризирането на труда си, докторант Давидов коректно цитира други дисертационни 

трудове от различна научна сфера, посветени на подобна проблематика, напр. Игнатов в 

областта на националната сигурност (2015) и Колева, в областта на бизнес комуникациите 

на НПО (2012). 

Дисертацията е структурирана в три основни глави, придружени с увод, заключение, 

библиография и приложения. Текстът е с обем 185 страници, без приложенията. 

Библиографията обхваща 190 източници на български, руски и английски език, както и 

онлайн публикации. Разбираемо, по-големият брой източници са съвременни – след 2000 г. 

За мен подчертан успех на докторанта е авторефератът, който в малък обем – 29 с., 

представя най-важните резултати от теоретико практическите анализи. Обикновено с 

дисертациите, кандидатстващи за „малък доктор“, както се изразяваме, имат обратния 

проблем. Докторант Давидов обаче, ни предоставя възможността да оценим способността 

му да синтезира най-важното от дисертацията си в строго научен лаконичен стил.  
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Напълно логично, структурирането на дисертационния труд обхваща ключовите 

понятия, заложени в темата на работата. Така първата глава е посветена на анализи на 

гражданското общество и неправителствения сектор. Втората глава засяга специфичните 

проблеми на реториката от древността до съвременните й измерения – виртуалния свят. Във 

втора глава за мен личи подчертаното влияние на научния ръководител – проф. Мавродиева. 

Така, както тя е прецизна в проследяването на развитието на дадена проблематика, така и 

нейният докторант детайлно в историко научен план, преминава от ораторското изкуство  в 

древността през реторичните канони, за да обуслови появата на виртуалната реалност, 

виртуалният човек, дигиталните публики и социалните медии. Третата глава се фокусира 

върху ядрото на дисертационната тема, а именно върху виртуалната реторика в НПО у нас.  

Тази последна глава е и най-силната за мен. В нея докторантът показва, че освен, че 

притежава способности за висок стандарт на научно теоретичен анализ (първите две глави), 

умее и да извършва емпирични изследвания също на високо ниво. Затова ще отбележа някои 

от основните достойнства на проучването. То обхваща голям брой интернет сайтове на НПО 

– 356, представени подробно в приложенията. Наблюдението обхваща период от близо 3 

седмици, септември – октомври 2015. Тоест, изследването е много актуално. Зададени са 30 

въпроса, разпределени в три групи. Така са представени и резултатите, както изводите от 

тях. Става въпрос за технологично; функционално приложно или комуникативно и 

реторично равнище на анализ.  

Освен цитираното наблюдение, емпиричната процедура включва и анкетно 

проучване чрез въпросник към НПО. В анкетното проучване, респондентите са 232 НПО, 

които работят в различни сфери – здравеопазване, околна среда, образование, джендър 

проблематика и др. Отново искам да отбележа като преимущество на дисертацията много 

големият, почти изчерпателен, брой на изследваните НПО у нас. Това позволява да се 

използват статистически процедури за обработка на данните и резултатите от тях да бъдат 

надеждни.  

Искам да споделя също, че онагледяването в дисертацията – таблици и графики е 

също много сполучливо. В заключение на трета глава, смятам, че тя цялата представлява 

принос към разбирането, от една страна на възможностите на НПО да функционират във 

интернет пространството и от друга – реалната ситуация на виртуалната делова 

комуникация на НПО днес с различните публики у нас.  
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Приложенията за мен бяха повече от интересни, защото едни от тях дават знание за 

различни организационни и функционални аспекти на НПО в цялата страна. Други 

приложения са свързани с представянето на въпросниците, картата за наблюдение на НПО, 

първични данни от въпросника, оформени в таблици, както и допълнителни графики, 

свързани с анализа на виртуалното обучение на екипи и по-общо, на виртуалната 

комуникация. С едно изречение, мога да обобщя, че приложенията в дисертацията на 

докторант Давидов не са самоцелни, а носят допълнителна съществена информация по 

изследваната тема.  

Приемам формулировката на приносните моменти, така, както ги е представил 

докторанта. Формулировката им отново е достойнство на докторанта, както и отговорно 

отношение от страна на научния му ръководител. Отново лаконично, но прецизно – без 

изхвърляния от типа „за първи път в България …“, четирите приноса са разделени в два 

аспекта – в научно теоретичен и методичен и приложен план.  

Имам само две малки бележки, свързани с пропуски в работата  според мен. 

1. Не открих конкретно формулирани препоръки към подобряване дейността на 

НПО във виртуалната им комуникация, които да са следствие от извършеното 

много добре проучване. Ще бъда удовлетворена, ако докторант Ростислав 

Давидов посочи основните си препоръки към НПО при официалната защита на 

дисертационния си труд. 

2. Тъй като дисертацията е в областта на реториката, мисля, че би било полезно 

докторант Ростислав Давидов да се стреми да не използва чуждици, особено 

русизми и окончания, след като има Речник за българския език и телефон в 

Института по български език за справки. Най-дразнещи за мен са ежедневно и 

производните му, вместо всекидневно; окончанието –ически, вместо –ичен, 

например реторически въпрос, вместо реторичен въпрос, касае вместо засяга и 

т.н.  

3. В последните години в библиографията е възприет стандарт у нас, собствените 

имена на авторите да се изписват изцяло. Напр. не Мавродиева, И., а Мавродиева, 

Иванка. 

Позволявам си тези критични бележки, които не омаловажават работата на 

докторанта, защото искам да предложа дисертацията да бъде издадена като книга, за да бъде 

полезна не само за изследователите, но и за практиците.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Докторант Ростислав Давидов представя за защита сериозно разработен аналитичен 

дисертационен труд с изводи, подкрепени от теоретичния и още по-важното – от практико-
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приложния му анализ. В него проличават способностите на докторанта да подбира 

подходящи научни източници, след като познава добре литературата в областта си, да ги 

реферира и анализира на теоретично научно равнище, както и да провежда емпирични 

изследвания, адекватни на заложените теоретични въпроси. Освен актуална, темата е и 

значима за практиката на НПО у нас.  

Авторефератът пресъздава точно съдържанието на дисертацията с приносите в нея. 

За две години докторантът има седем самостоятелни публикации по темата в списания, 

сборници – книжни и електронни издания, което надхвърля изискванията. Отново 

подчертавам, че бележките ми са доброжелателни, насочени по-скоро към евентуалното 

публикуване на труда в монография и не принизяват по никакъв начин достойнствата на 

дисертацията.  

Убедено и без съмнение за мен трудът удовлетворява високите изисквания за 

исканата степен и затова предлагам на уважаемите колеги от научното жури да присъдим 

образователната и научната степен „Доктор“ на Ростислав Петров Давидов за дисертацията 

му на тема „Виртуалната реторика  в неправителствени организации в България (2001-

2015)“.   

 

 

 

18.03.2016       Член на научното жури: 

         

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова 


