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РЕЦЕНЗИЯ 
 

от проф. дфн Оля Борисова Харизанова 

 
член на научното жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по 

професионално направление 2.3 Философия, научна специалност 05.01.13 Философия на 

културата, политиката, правото и икономиката (Реторика във виртуална среда) 

 

за дисертационен труд на Ростислав Петров Давидов  

 

на тема „Виртуалната реторика в неправителствените организации в България (2001–2015)“ 

 
(Решение на Факултетния съвет на Философски факултет, Протокол № 5 от 02.02.2016 г. и заповед на Ректора на 

Софийския университет № РД-38-95/17.02.2016 г.) 

 
За рецензия е предоставен дисертационен труд на Ростислав Петров Давидов – докторант 

във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Реторика“. Наличните 

документи са в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав и 

Правилника за условията и реда за придобиване на научна степен и заемане на академична 

длъжност в СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АВТОРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Ростислав Петров Давидов е завършил бакалавърска степен в специалност „Регионално 

развитие и политика“ (Геолого-географски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, 2010). След 

това придобива магистърска степен в две магистърски програми: специалност „Планиране и 

управление на териториалните системи“ (Геолого-географски факултет, СУ „Св. Климент 

Охридски“, 2012)  и специалност „Реторика“ (Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, 

2012).  

Зачислен е като редовен докторант през февруари 2013 г. с три годишен срок на обучение. 

По време на докторантското си обучение, Ростислав Давидов активно участва в научни 

конференции (общо 9, от които 1 международна; по три на година), докторантска школа пред 2014 

г. и в научни семинари по количествени изследвания и социално образование в Университета “Paris 

Descartes University“ (Париж, Франция, 2014). През 2014 г. посещава Национална френска 

библиотека „Франсоа Митеран“ (BNF) и Американска библиотека в Париж (ALP).  

 Член е на Европейската асоциация по реторика (Rhetoric Society of Europe; 

http://eusorhet.eu/). 

За периода 2008–2015 публикациите на Ростислав Давидов са общо 11 броя. От тях по 

темата на дисертацията са 7 броя, публикувани в периода 2014–2015.  

 

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Дисертационният труд е с общ обем от 229 страници и е структуриран както следва: увод, 

три основни глави, заключение, библиография и приложения. Основният текст е с обем 185 

страници (без приложенията). Приложенията (8 на брой) включват списък на изследваните 

организации, карта за провеждане на структурирано наблюдение, въпросник до респондентите в 

анкетното допитване, графики по анализа, както и списък с използвани съкращения (общо 40 

страници). Библиографията обхваща 190 източници, от които 88 на български и руски език, 59 на 

английски език, онлайн публикации – 14 (10 на български и 4 на английски); речници, 
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енциклопедии, наръчници и справочници – 10; нормативни документи – 13; интернет сайтове и 

други онлайн ресурси – 6.  

В увода на дисертационния труд е обоснована актуалността на избраната тема, 

формулирани са обект, предмет, цел, задачи и хипотеза на изследването (стр. 6-7). 

Обект на изследване са 356 български ЮЛНЦ и техните сайтове – сдружения и фондации, 

в т.ч. клонове на чуждестранни и български ЮЛНЦ, регистрирани в РБ за периода от 01.01.2001 г. 

до 30.04.2015 г. Интернет страниците се определят като средство и възможност за провеждане на 

разнообразна събитийна дейност и осъществяване на комуникация между различни групи, 

отчитайки съвременните реторични специфики и особености на виртуалната среда. 

Като предмет на изследването са обособени функционално-приложни елементи, 

характеристики и особености на интернет сайтовете – визуални, мултимедийни, общностни, 

информационни, ресурсни и други.  

Целта на изследването е да се анализира виртуалната реторика на неправителствени 

организации в България, като се изведат особености, характеристики и практики на 

репрезентативност в онлайн среда. 

За постигане на целта са формулирани следните задачи: 

„1. Да се проучат и анализират базови изследвания по реторика, виртуална реторика, онлайн 

комуникации, социални науки, право и комуникационни технологии. 

1.1. Да се изведе същността, значението, типологията и обществените измерения на 

неправителствения сектор на база критичен прочит; 

1.2. Да се актуализира категориално-понятийният апарат в сферата на гражданския сектор и 

виртуалната реторика, като се предефинират, актуализират и утвърдят базови понятия; 

1.3. Да се идентифицират някои виртуални проявления на организационните 

структури. 

2. Да се проведе структурирано наблюдение на група НПО. 

2.1. Да се идентифицира виртуалното присъствието на структурите; 

2.2. Да се въведе концепция за определяне на изследвано множество структури; 

2.3. Да се формулират категории и индикатори за наблюдение на три равнища – технологично, 

комуникативно и реторично. 

3. Да се проведе анкетно допитване с въпросник. 

3.1. Да се разработи концепция и принципи за приложения инструментариум; 

3.2. Да се представят комуникационни специфики на реторично равнище в дейността на 

структурите в онлайн среда и интернет сайтовете им; 

3.3. Да се изведат тенденции за провежданите виртуални комуникативни практики.“ (стр. 6-7) 

Основната хипотеза на труда е, че „приложението на технологични, функционално-

приложни (комуникативни) и реторични особености, характеристики и елементи довежда до 

доближаване на традиционните делови роли на реторическо общуване между екипите на 

структурите и техните външни и вътрешни публики, което се провежда в условия на нова среда – 

виртуална реалност, с възможности за синхронна и асинхронна компютърно-опосредствана 

комуникация“ (стр. 7). 

Методите, които са приложени в отделните части на дисертационния труд, са: теоретично 

моделиране, дискурсивен анализ, визуален реторически анализ, реторически аргументативен 

анализ, структурирано наблюдение и анкетно допитване. Първите два са приложени в теоретичната 

основа на текста (първа и втора глава), а останалите се отнасят към практикоприложната част на 

изследването (трета глава). 

Приложената методика обхваща три основни етапа: 

1. Проучване, аналитичен обзор и критичен прочит на теоретични източници, свързани с 

гражданското общество, неправителствения сектор, виртуалната идентичност и представителност 

в онлайн среда. 
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2. Провеждане на структурирано наблюдение чрез прилагане на трикомпонентна карта с категории 

и индикатори за оценка сред изследваната група.  

3. Провеждане на анкетно допитване с въпросник сред изследваната група. 

 
В първа глава („Гражданското общество и неправителствения сектор в България“; стр. 9-

52) представя еволюцията на неправителствения сектор в България. Целта е да се обоснове 

теоретично въвеждането и употребата на базови термини и понятия като „гражданско обединение”, 

„гражданско общество”, „граждански сектор”, „гражданска представителност”, „граждански 

диалог”, „глобално управление”, „неправителствена организация”, „юридическо лице с 

нестопанска цел”, „сдружение” и „фондация“. Текстът на глава първа включва резултати от 

критичен прочит на монографии, статии, изследвания и др., които се отнасят до идеята за 

същността и дейността на гражданското общество и до гражданския сектор в определен социално-

политически и историко-географски контекст. Оценява се обстоятелството, че „гражданското 

общество”, респективно „развитието и дейността на НПО”, могат да се разглеждат като почти 

безусловно полезни и положителни, непреходни и необходими явления и фактори. В същото време 

се отчитат някои негативни конотации на сектора, отнасящи се до работата на група структури – 

тяхната обществената полезност, морална приемливост на гражданите спрямо ефектите от тяхната 

дейност. Разгледани са субектите на неправителствения сектор (нестопански, неправителствени, 

граждански, доброволни, нетърговски и др.). В същата глава е изведена работна дефиниция за 

„глобално гражданско общество”. Разглеждани се някои водещи класификации на НПО 

(международни и според нормите на българското законодателство). Акцентирано е върху 

обществените измерения на сектора – социално-политическо, правно-регулаторно и финансово-

икономическо. Оценява се необходимостта от активно  присъствие и дейност на организациите, 

които работят в полза на обществените групи. Представя се връзката между държавните структури, 

нормативната уредба, която определя основните субекти, техните функции и отговорности, и 

финансовата страна на сектора. Изведени са обяснителни модели на конкретни аспекти от работата 

на неправителствения сектор, както и теоретични и практически закономерности между отделните 

структурни компоненти. В края на първа глава са направени 6 извода (стр. 52). 

 

Втора глава („Реторика – от древността до виртуалните проявления“; стр. 53-99) 

представлява  теоретичен обзор, насочен към разкриване на традиционното и новото в развитието 

на науката реторика. Целта е теоретично да се обоснове въвеждането и употребата на базови 

термини и понятия като виртуален оратор, виртуална общност, дигитална публика, виртуална 

организация, е-НПО и др. В тази глава се очертава реториката като теория и учебна дисциплина, 

като се тълкуват и практическите аспекти. Коментира се ролята на реториката през вековете, 

традиционните и съвременните техники за въздействие. Описани са същността на реторическите 

канони, проследяват се настъпили промени в комуникативните практики, включително в онлайн 

среда. Анализира се виртуалността като явление и процес при формирането на онлайн идентичност 

– персонална или структурно-организационна. Акцентира се върху въпроса за виртуалните 

проявления на организационните структури, включително НПО. Коментирани са отделни елементи 

на Мрежата, свързани с интегрираната комуникация в онлайн пространството. Представени са 

дефиниции за: „виртуалност“, „виртуален свят“, „виртуален човек“, „виртуална организация“, „е-

НПО“. В на глава втора са предложени 5 извода (стр. 98-99). 

 

В трета глава („Виртуална реторика на НПО в България“; стр. 100-168) е представено 

структурирано наблюдение на интернет сайтове и анкетно допитване чрез въпросник. 

Изследването включва две части, като изведените критерии и индикатори се прилагат и в 

структурираното наблюдение, и в анкетното проучване.  
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 Чрез структурираното наблюдение се търси отговор на следните въпроси: 

1. Как НПО прилагат възможностите на онлайн пространството за репрезентиране на 

дейността им? 

2. Кои базови елементи на технологично, функционално-приложно (комуникативно) и 

реторично равнище използват/прилагат? В каква степен се случва това? 

3. Как се прилагат на практика отделни базови комуникативни елементи в онлайн среда? 

Дали тяхното приложение е съобразено с възможностите на виртуалната реалност? 

При търсенето на отговор изследователският проблем е сведен до следното: до каква степен 

възможностите на виртуалното пространство на неговите три равнища – технологично, 

функционално-приложно (комуникативно) и реторическо, могат да бъдат използвани, за да 

подпомагат целите и работата на НПО, не само в реалната действителност, но и във виртуалния 

свят; и как да бъде развита комуникацията с помощта на съвременните комуникативни елементи, 

за да могат НПО да задържат вниманието, интереса и активността на виртуалните общностни 

групи, в частност – виртуалният човек. 

Обект на изследване в тази част на трета глава са 356 български ЮЛНЦ, като се цели да 

бъдат определени характеристиките на обособена група уеб сайтове от НПО сектора на три 

равнища – технологично, комуникативно и реторично. Във връзка с това са поставени и следните 

задачи: 

 да се проучи броят на структурите с виртуална идентичност в мрежата; 

 да се изведе концепция с критерии и белези за идентичност, като се обособи изследвано 

множество структури; 

 да се проведе структурирано наблюдение на групата структури, като се отчитат и 

регистрират конкретни индикатори; 

 да се изведат водещи тенденции, изводи и явления за виртуалната реалност на групата 

структури. 

 

 Чрез анкетното проучване са регистрирани нагласите и мнението на екипи на НПО в три 

основни направления:  

– общи нагласи и отношение на екипите на НПО към възможностите, които предлага 

виртуалната среда, от една страна, и функционалността на интернет сайтове им, от друга;   

– дейности от работата на НПО, в които използват възможностите на интернет сайтовете за 

осъществяване на комуникация с вътрешни и външни публики, в това число и създаване на връзки 

с други съвременни проявления на виртуалната реторика – социални мрежи, социални медии и 

други;  

– приложение на интернет сайтовете спрямо външни и вътрешни публики за управленски, 

организационни, координаторски, информативни, имиджови и други функции. 

Цели се да се проучат нагласата, отношението и дейността на структурите в онлайн 

пространството, от гледна точка на виртуалната реторика и се поставят следните задачи: 

 да се представят принципи и концепция при подготовката на анкетно допитване; 

 да се реализира анкетно допитване чрез въпросник сред групата структури;  

 да се изведат водещи тенденции, изводи и явления за виртуалната реалност на групата 

структури. 

 За провеждане на анкетното допитване са изпратени уведомителни електронни писма до 

356 ЮЛНЦ от обособената група, като въпросникът е получен от организациите чрез: (а) 

електронна поща; (б) платформа за контакт, включена във функционалното поле на сайта на 

организацията; (в) предоставяне на хартиен носител.  Анализът на данните от проведеното анкетно 
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допитване достига до извеждане на обобщени изводи за виртуалната идентичност и приложението 

на съвременни проявления на виртуалната реторика от представителите на структурите.  

В края на двете части (за структурираното наблюдение и за анкетирането) са описани 

тенденции и изводи. Особен интерес за следващи изследователски инициативи представляват 

констатациите, че: (а) повече от 50% от сайтовете не разполагат с възможност за синхронна или 

асинхронна комуникация; (б) почти 2/3 от организациите няма човешки ресурс, който да осигури 

консултирането им в сферата на онлайн комуникациите, като подобни дейности се извършват от 

служители или доброволци. 

 

В заключението (стр. 169-171) са предложени 7 обобщи изводи. Посочено е, че основната 

хипотеза, представена в увода, както и първата на изследването се потвърждават. Организациите 

на неправителствения сектор създават основно виртуална идентичност в онлайн среда, но не 

прилагат в голяма степен съвременните проявления на виртуалната реторика – виртуално обучение, 

виртуална конференция, реторическо общуване в диалогичен режим и други“ (стр. 170). Според 

автора, „втората хипотеза се потвърждава частично, поради това, че някои реторични и 

комуникативни практики се прилагат целенасочено в работата“ (стр. 170). В заключението са 

очертани и дискусионни въпросите за перспективата пред неправителствения сектор и 

внедряването на концепцията за електронно управление, от една страна, и залагането и 

изпълнението на стратегии за онлайн присъствие – от друга. 

 

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА АВТОРЕФЕРАТА КЪМ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 Авторефератът е с общ обем от 28 стр. (формат А4). Предлага: съдържание на 

дисертационния труд, характеристики на труда (включително актуалност, обект и предмет, цел и 

задачи, хипотези), основни резултати от изследването, обобщения. Отразява вярно представеното 

в дисертацията. 

 

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Постиженията на труда са безспорни и очертават поредица от приноси по темата. Все пак, 

могат да се направят и някои бележки. 

1. Формулирането в увода на основна хипотеза (стр. 7), а след това в глава трета на други 

две хипотези (стр. 103) създава впечатление за разпокъсаност. Това води и до 

затруднения при обобщаването на резултатите в заключението (стр. 170).  

2. В структурно отношение се забелязва известен дисбаланс с доминиране на трета глава. 

Това се дължи на избрания подход: първо накратко да се опишат спецификите на 

ЮЛНЦ, както и тяхната роля за гражданското общество; после да се анализира накратко 

развитието на реториката от древността до виртуалността, като се изведат/въведат 

новите понятия; в края да се представят и анализират две мащабни проучвания (чрез 

наблюдение и чрез анкетиране).  

3. Поради обхвата на глава трета се достига до натрупване на идеи, цели, задачи, хипотези, 

изследователски методи (за структурирано наблюдение, за анкетиране), които 

„откъсват“ тази част от останалите. Целесъобразно е трета глава да бъде разделена на 

две отделни глави – една за структурираното наблюдение, което по същество 

регистрира активността на НПО във виртуалните среди, и още една глава, която да 

регистрира чрез анкетиране общите нагласи, отношението, мнението на персонала в 

НПО към виртуалните проявления. 
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4. Заключението, предвид обхвата на проблематиката, включена в трите глави, е 

лаконично. То не отразява в пълнота същинските постижения в дисертацията. Не е 

отделено достатъчно място за представяне на няколкото групи резултати – във връзка с 

еволюцията на реториката (от древността до виртуалността); по отношение на 

резултатите, регистрирани от структурираното наблюдение; ролята, нагласите и 

мнението на персонала в НПО. 

5. Формулираната дефиниция на понятието „Виртуален свят“ („разширена реалност в 

киберпространството или на човешкото въображение, фантазия, сънища и така нататък, 

която оказва влияние върху преживяванията на човек“; стр. 74) в известен смисъл е 

неточно. Доколкото в нея е споменато киберпространството следва да се уточни, че 

например в ИКТ понятието „разширена реалност“ се обозначава като Augmented reality. 

Понятието „добавена/разширена реалност“ се използва в случаи на пряко или непряко 

допълване на реалния физически свят с компютърно генерирано сетиво/възприятие 

(звук, видео, графики, данни, текстова информация и комбинации между тях, 

разпознаване на обекти). То е разновидност на т. нар. медиирана реалност. От тази 

гледна точка в някои случаи в киберпространството даден „виртуален свят“ може да е 

разширена реалност, но не винаги; даден „виртуален свят“ е разновидност на 

виртуалните реалности (VR), но те невинаги VR са разширени/добавени.  

 

Направените по-горе бележки нямат за цел да омаловажават постиженията на труда, а само 

да посочат друга гледна точка по темата и евентуално да послужат на дисертанта в бъдещи научни 

дирения.  

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Като цяло, избраната тема се отличава с актуалност, а получените резултати – с научна и 

практическа значимост. В дисертационния труд се прилага интердисциплинарен подход за преглед 

и анализ на развитието на виртуалните общности сред ЮЛНЦ, проблемите и перспективите в тази 

област. Изследва се как ЮЛНЦ прилагат и използват възможностите на виртуалната среда за 

осъществяване на виртуална делова реторика.  

Посочените от Ростислав Петров Давидов приноси в научно-теоретичен план, в 

методически и в научно-практически план отразяват правдиво достиженията на дисертацията. Като 

приноси могат да се посочат следните: 

(А) Приноси в научно-теоретичен план  

 Актуализирана е част от категориално-понятийният апарат на реториката във връзка с 

виртуалните среди, като са дадени авторови дефиниции на понятията „виртуалност”, 

„виртуална общност”, „виртуална организация” и „виртуална публика”. Дефинирани са 

понятията „е-НПО”, „виртуален човек”, „виртуална общностна група”. Описани са 

специфики на понятията „виртуална реторика”, „виртуалната делова реторика”, „виртуален 

свят”, „виртуално събитие”, „виртуална аудитория”, „виртуален оратор”, „уеб автор”, „уеб 

редактор”, „уеб читател”.  

 Обоснована е необходимостта от дигитална компетентност за съвременния оратор във 

виртуална среда и специалиста по виртуална реторика. Обоснована е необходимостта от 

комплексни знания, съчетаващи традиционното реторическо наследство по отношение на 

фигури и аргументи на вербално равнище с визуални аргументативни техники. 

(Б) Приноси в методически и в научно-практически план 

 Систематизирани са критерии за селектиране на ЮЛНЦ с цел изследване на 

организационна и виртуална идентичност.  
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 Създадена е нова методика, която е приложена успешно за: структурирано наблюдение на 

сайтове на НПО при установени категории и индикатори за оценка относно комплексната 

природа на виртуалната реторика в онлайн среда; анкетно допитване, което може да се 

прилага в изследвания за виртуалната реторика и на други структури. 

 

ВЪПРОСИ КЪМ АВТОРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Какви са най-често прилаганите от НПО начини за задържане интереса на виртуалните 

общностни групи? 

2. Какви средства най-често прилагат НПО за въздействие върху виртуалните общностни 

групи на вербално и визуално равнище? 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

След обстойно запознаване със съдържанието на дисертационния труд и автореферата към 

него мога да направя извода, че той отговаря на нормативно поставените изисквания за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор“. Трудът се отличава с: актуалност на 

темата; прецизност на проучените множество научни трудове, теренни изследвания, примери от 

практиката; оригиналност. 

 

Препоръчвам за дисертационен труд на тема „Виртуалната реторика в неправителствените 

организации в България (2001–2015)“ на Ростислав Петров Давидов да бъде присъдена 

образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3 Философия, научна 

специалност 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Реторика във 

виртуална среда). 

 

 

 

18.03.2016    Рецензент:  

проф. дфн Оля Харизанова 


