
1 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от проф. д-р Юлиана Пенчева Попова, 
катедра „Европеистика и международни отношения“,  

Русенски университет „А.Кънчев“ 
относно материалите, представени за присъждане на ОНС „доктор“ 

по професионално направление 2.3 Философия, 
научна специалност Реторика във виртуалната среда 

на Ростислав Петров Давидов, 
докторант в катедра „Реторика“ на Философски факултет 

при Софийски университет „Св. Климент Охридски“  
 

 

1. Кратки биографични данни 

Ростислав Петров Давидов е получил бакалавърското и магистърското си 
образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с квалификация 
по специалностите „Регионално развитие и политика“ /бакалавър/, „Планиране 
и управление на териториалните системи“ /магистър/ и „Реторика“ /магистър/.  

Провежда научна визита в Национална френска библиотека „Франсоа 
Митеран“ и Американската библиотека в Париж, Франция и участва в семинари 
по количествени изследвания и социално образование в Университет „Paris 
Descartes”, Париж, Франция. Взема участие в Докторантската школа „Идеята за 
Европа и нейните граници” на Философския факултет при Софийския 
университет. Участва с доклади в 9 международни и национални научни 
конференции. Член е на Европейската асоциация по реторика.  

Зачислен е в докторантура в катедра „Реторика“ на Философския факултет 
на 01.02.2013 със срок на обучение 3 години. 

 
2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът Ростислав Петров Давидов е представил следните материали: 

 Дисертационен труд на тема „Виртуалната реторика в 
неправителствени организации в България /2001 – 2015/“. Трудът, 
с общ обем от 185 страници основен текст, е структуриран в 3 глави. 
Библиографията включва 190 източника, от които 88 на български и 
руски език, 59 на английски език, онлайн публикации – 14 бр. (10 бр. 
на български; 4 бр. на английски); речници, енциклопедии, 
наръчници и справочници – 10 бр.; нормативни документи – 13 бр.; 
интернет сайтове и други онлайн ресурси – 6 бр.. Приложенията към 
дисертационния труд са разположени на 45 страници.  

 Автореферат на дисертационен труд с обем 29 страници; 

 Публикации - 11 броя, от които 7 по темата на дисертационния 
труд. 

 
3. Обща оценка на представените материали 

Дисертационният труд на Ростислав Петров Давидов е посветен на 
проблем с глобална значимост в рамките на съвременното информационно 
общество. Виртуалната среда увеличава неимоверно възможностите за 
комуникиране на публичния образ на организации от всякакъв тип, а при 
организациите от неправителствения сектор именно тя осигурява неограничено 
пространство за идентификация на целите и постиганите резултати в полза на 
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гражданското общество. В такъв контекст избраният от докторанта обект на 
изследването – 356 ЮЛНЦ /юридически лица с нестопанска цел/, регистрирани 
в България през периода 01.01.2001 – 30.04.2015 г., както и неговият предмет, 
а именно уебсайтовете на избраните организации, представящи различни 
характеристика на организационната дейност, прави работата изключително 
актуална и отчитаща най-съвременните развития в ерата на информационните 
и комуникационните технологии.  

Ростислав Давидов дефинира прецизно и компетентно целта на 
дисертационния труд – анализ на виртуалната реторика на неправителствени 
организации в България от гледна точка на тяхната репрезентативност в 
онлайн среда. Набелязаните за решаване задачи ориентират в амбициозните 
намерения на докторанта да представи една цялостна и научнообоснована 
картина на постигнатото от анализираните неправителствени организации по 
отношение на техните виртуални проявления на технологично, комуникативно и 
реторично равнище. 

Първа глава на дисертационния труд е посветена на основните 
характеристики, субекти, класификации и обществени измерения на 
неправителствения сектор. На базата на множество проучени български и 
чуждестранни литературни източници Р. Давидов прави детайлен обзор на 
понятийния апарат, свързан с проблематиката на неправителствения сектор, и 
уточнява терминологичния обхват на използваните понятия. Още тук е 
демонстрирана способността на докторанта за анализ и синтез на информация 
и за аргументиране на собствена позиция. Умело и прецизно той обосновава 
обекта на своя анализ, а именно сдружения и фондации, регистрирани по 
ЗЮЛНЦ в България. Обзорът в първа глава е изчерпателен и информативен и 
хвърля светлина върху същността на организациите от неправителствения 
сектор, тяхната еволюция, типологичните им особености, различните 
измерения, по които разгръщат своята дейност – социални, политически, 
финансови, икономически, както и тяхната правно-регулаторна рамка. Макар и 
подчинена на целите на теоретичния обзор, първа глава на дисертацията дава 
заявка за теоретични приноси на докторанта чрез собствените дефиниции на 
понятия като „глобално гражданско общество“ и „граждански диалог“. 
Достойнство на работата в тази й част са теоретичните обобщения на 
докторанта и ясната логическа рамка на изложението. 

Във втора глава на дисертационния труд докторантът насочва 
вниманието си към предметната област на изложението, а именно реториката и 
нейните съвременни проявления във виртуална среда. Тук прави впечатление 
компетентността и научната подготовка на Ростислав Давидов в тази сфера. 
Той проследява чуждестранната и българската реторична традиция в 
диахронен и синхронен план. Разглеждайки реториката като теория, той прави 
уточнението, че с оглед постигане целите на работата се интересува предимно 
от реториката като практика и прави извода, че в ерата на дигиталните 
технологии тази наука разширява сферата си на приложение, но запазва своя 
инструментариум. Докторантът борави с изключителна лекота с понятия от 
областта на виртуалното – виртуален свят, виртуален човек, виртуална 
общност, виртуална организация, е-НПО и др., като привнася собствена 
интерпретация на тяхното значение. Ценността на изложението във втора 
глава е не само в стройната систематизация на научните постижения в 
реториката и виртуалната реторика, а и в ясно изразената лична позиция на 
докторанта за обществената потребност от използване на нови визуални и 
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интерактивни средства за въздействие върху дигиталните поколения, 
кореспондиращи с най-съвременните проявления на виртуалната реалност. 
Отчитането на тази съвременна специфика се отнася в още по-голяма степен 
за организационните структури, тъй като е свързано с тяхната организационна 
идентичност и имидж и тяхната разпознаваемост в публичното пространство. 

Трета глава на представения дисертационен труд е изцяло приносна и е 
посветена на анализа на получените емпирични данни от две изследвания на 
докторанта – чрез методите на структурираното наблюдение и анкетното 
допитване. Чрез инструментариума на двете изследвания е постигнат цялостен 
и задълбочен анализ на виртуалната реторика на НПО в България. 

В структурираното наблюдение на интернет сайтове на НПО докторантът 
обособява няколко етапа: идентифициране на онлайн присъствието на НПО в 
България, конкретизиране на равнищата на наблюдение на създадените и 
поддържани уебсайтове, подготовка и провеждане на структурираното 
наблюдение. На първия етап от структурираното наблюдение се обосновава 
обхватът на изследваните НПО до тези в обществена полза и се 
идентифицират количествените параметри на организациите с активен и 
поддържан уебсайт. За целите на осъществяване на втория етап от 
изследването е създадена Карта за провеждане на структурирано наблюдение, 
включваща три компонента: технологично равнище, функционално-приложни 
/комуникативни/ характеристики и реторически характеристики. Създадената 
карта е инструмент със значителен практико-приложен принос, тъй като тя 
съдържа обективни критерии за наблюдение и позволява детайлен и 
задълбочен анализ на наблюдаваните уебсайтове. 

Предложената от докторанта методика за структурирано наблюдение на 
виртуални обекти е изключително ефективна и може да бъде използвана при 
аналогични изследвания за организации от различен тип, опериращи в 
разнообразни сфери. Тази част от дисертацията представя компетенциите на 
Р. Давидов в много положителна светлина, тъй като свидетелства за неговия 
интердисциплинарен профил и задълбочени познания в сферата на високите 
технологии. 

Достойнство на емпиричната част на дисертационния труд е 
комбинирането на два различни изследователски метода. Чрез анкетното 
допитване докторантът допълва и уплътнява аналитичната тъкан на 
изложението в трета глава чрез изводи за нагласите на екипите на НПО към 
възможностите, предлагани от виртуалната среда, техните дейности за 
осъществяване на комуникация с външни и вътрешни публики във виртуална 
среда, както и по отношение възможностите на уебсайтовете за реализиране 
на управленски, информационни, имиджови и др. функции. Разработеният 
въпросник, като инструмент на анкетното проучване, демонстрира 
способността на изследователя да извлича информация с качествен характер, 
която след това да интерпретира прецизно и в дълбочина. Още едно 
свидетелство за високото ниво на подготовка на докторанта е умението му да 
обработва емпирични данни чрез SPSS и да се ориентира с вещина в 
получените количествени резултати. 

Като цяло представеният дисертационен труд и направените на негова 
база публикации съдържат индикации за една монолитна, издържана в 
структурно и стилистично отношение разработка, която се отличава с 
целенасоченост, задълбоченост, аналитичност и демонстрирана способност за 
собствена интерпретация на теоретични и практически резултати. Броят на 
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проучените литературни източници на български и английски език е 
впечатляващ и заслужава адмирации. Същото може да се каже и за 
приложенията, които имат висока информативна и научна стойност. 

 
4. Оценка на личния принос на кандидата 

Представеният дисертационен труд регистрира редица приноси на своя 
автор. На първо място може да се отбележи приносът към теорията на 
виртуалната реторика чрез собствените дефиниции на немалък брой понятия 
от нейния категориален апарат: виртуален човек, виртуална общност, е-НПО 
и много други. Като следващ приносен момент може да се открои обоснованата 
по безспорен начин от докторанта необходимост от нов вид компетенции на 
съвременния оратор в допълнение към традиционните реторически средства, а 
именно дигитална компетентност и владеене на визуални аргументативни 
техники. Най-същественият принос на дисертационния труд е в 
идентифицираната авторова методика за изследване комплексната природа на 
виртуалната реторика в онлайн среда, съчетаваща методите на 
структурираното наблюдение и анкетното допитване и извеждаща обективни 
количествени и качествени индикатори за оценка на виртуални обекти, каквито 
са уебсайтовете на НПО в България. 

 
5. Критични бележки 

Достойнствата на работата превишават многократно спорадичните 
основания за критичен тон. Все пак може да се твърди, че по-честото 
илюстриране на работата с примери от практиката на НПО в България би 
допринесло за още по-сериозната научно-приложна насоченост на 
дисертационния труд. 

 
6. Лични впечатления 

Впечатленията от работата на докторанта са индиректни и се основават 
единствено на представените текстове. Въпреки това може да се твърди, че 
чрез своята дисертационна разработка и публикуваните трудове Ростислав 
Давидов прави сериозна заявка за научна и академична кариера. Той 
демонстрира заслужаваща уважение квалификация в областта на реториката и 
виртуалната реторика, научна ерудиция, високо ниво на методологическа 
подготовка, компетентност в областта на високите технологии и най-важното – 
иновативен потенциал и способност за авторови интерпретации на научни 
факти и явления. 

 

7. Заключение: 
Имайки предвид гореизложеното, предлагам на Ростислав Петров 

Давидов да бъде присъдена ОНС „доктор“ по професионално 
направление Философия, научна специалност Реторика във виртуалната 
среда. 

 

 

20.03.2016 г.   Член на журито:  
/проф. д-р Юлиана Попова/ 

 

 


