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Р   Е   Ц   Е   Н   З   И   Я 

от  доц.  д-р  Цветан  Кулевски 

за  дисертационен труд на тема: 

ВИРТУАЛНАТА РЕТОРИКА В НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В БЪЛГАРИЯ (2001 – 2015) 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в Област 2: 

Хуманитарни науки в Професионално направление: 2.3. Философия 

(Реторика във виртуалната среда), съгласно Заповед N: РД 38-

95/17.02.2016 година 

на  Ростислав  Петров  Давидов 

с научен ръководител:  проф.  д.н.  Иванка Мавродиева 

 

 Представеният за рецензиране дисертационен труд е разработен в 

три основни глави, увод, заключение, библиографски източници и 

приложение. Първите две глави са с научно-теоретична насоченост и 

представят теоретичната рамка на изследването, а третата глава представя 

практико-приложната част и съдържа отделните етапи на изследването. 

Библиографията съдържа 190 източници, от които 88 на кирилица, 59 на 

латиница, както и 14 онлайн публикации. Основният текст е с обем от 185 

страници, без приложенията.  

 Притегателният център на изследването е съсредоточен върху някои 

нови и динамично развиващи се комуникативни аспекти на 

неправителствения сектор и по-конкретно, как тези структури прилагат 

възможностите на виртуалната среда за осъществяване на виртуална 

делова реторика. Според автора, въпросът за словото във виртуалната 

среда продължава да е актуален и дискусионен през последните години и 

се обуславя от бързото разпространение на нови възможности за 

публикуване на информационни материали в подходящ формат за онлайн 

среда. Това е благоприятна предпоставка за прилагане на „мултиумения“ в 
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направления като: виртуална реторика, онлайн комуникации, 

информационни технологии и т.н. По този начин, според докторанта, може 

успешно да бъде овладян виртуалния „свят“, който задава параметрите за 

интерактивност, визуална комуникативност, мултимедийност и т.н. 

 Докторантът е откроил три нерешени проблема в сектора на 

неправителствените организации: Първо -  видимо изоставане на някои 

НПО при прилагане на нови информационни технологии и онлайн 

комуникации; Второ -  липса на ярко изразен модел на организационно 

поведение в НПО, въпреки разнообразните възможности за провеждане 

на виртуална делова реторика във виртуална среда; Трето -  въпреки 

реалното администриране на социални платформи от НПО, същевременно 

те се отказват от ежедневното проследяване на виртуалните събития. 

 Авторът си поставя амбициозната цел да анализира виртуалната 

реторика на неправителствените организации в България, като изведе 

редица характеристики и практики на репрезентативност в онлайн среда. 

Задачите, които поставя за решаване в научния труд са: да проучи и 

анализира базови изследвания по виртуална реторика и онлайн 

комуникации; да изведе същността и обществените измерения на 

неправителствения сектор на основата на критичен прочит; да актуализира 

понятийният апарат в сферата на гражданския сектор; да идентифицира 

някои виртуални проявления на организационните структури; да проведе 

структурирано наблюдение на група неправителствени организации; да 

изведе тенденции за провежданите  виртуални комуникативни практики. 

 Първата част на дисертационния труд е посветена на 

гражданското общество и еволюцията на неправителствения сектор в 

България. Основната предпоставка за учредяването на НПО, според 

автора, е осъзнатата нужда от формиране на група от граждани, които да 

подпомагат развитието и осъществяването на определена дейност. 

Намирането на иновативни решения на възникнали проблеми в 

обществото, е една от главните цели на гражданския сектор, 

представляван от гражданското общество. Обикновено спецификата на 

средата определя наличието на различни казуси за решаване. Повечето от 

причините за активизиране на гражданското общество и последващото 
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формиране на граждански структури, е нежеланието за решаване на 

конкретни проблеми в полза на гражданите. Така възниква нуждата от 

сдружаване на граждански групи в наднационални обединения. 

 Авторът дефинира понятието „глобално гражданско общество“ 

като общност от НПО или граждански групи, между които съществува 

система от отношения, базирани на право и морал. Целта е провеждането 

на целенасочено сътрудничество при реализиране на определена 

политика,  насочена към постигане на определени резултати в различни 

сфери на обществения живот: екология, климатични промени, права на 

човека и т.н. Напоследък се утвърждават интернет сайтове, онлайн 

платформи и социални медии, като трибуна за обществено одобрение и 

недоволство. По-точно интернет, като глобална мрежа за обслужване на 

потребители от цял свят, дава възможности за формиране на структури, 

определяни като част от „глобалното гражданско общество“. 

 По-натам, за нуждите на своя анализ, докторантът дефинира и 

понятието „граждански диалог“ като официална дискусия по конкретни 

въпроси, в рамките на която две и повече страни изразяват 

противоположни гледни точки, полагайки усилия за постигането на 

консенсус, който задоволява позициите им. Този процес се осъществява с 

помощта на каналите за комуникация. Така се създават условия за 

формирането на хоризонтални връзки между хората, които възникват и се 

формират на базата на общи интереси и потребности. В процеса на 

анализа си докторантът прави кратък исторически обзор на възникването 

и дейността на гражданските обединения в България от Освобождението 

до наши дни. Авторът представя подробна класификация на видовете 

НПО. Добре изяснена в труда на Ростислав е и правно-регулаторната рамка 

на НПО. Представени са и финансово-икономическите измерения на НПО. 

 Втората част на дисертационния труд е посветена на реториката 

от древността до виртуалните й измерения. Изяснява се въпроса за 

значението на словото и убеждаващата реч в комуникативния процес, 

както и някои начини за въздействие върху аудиторията. Авторът е 

направил успешен опит за кратко представяне на реториката като теория, 

практика и учебна  дисциплина. Авторът застъпва становището, че 
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задачата на красноречието е не само да предава важна информация на 

хората, но и да служи при определяне и ръководене на социални процеси. 

Още от древността съществува практиката всеки свободен гражданин да 

отстоява публично изказванията си, като се е налагало сам да убеждава в 

тяхната правота. Докторантът прави кратък теоретичен обзор на базови 

понятия и категории от областта на реториката и ораторското изкуство. 

Най-близо до нуждите на неговия анализ се оказва краткото дефиниране 

на реториката от Умберто Еко като „наука за пораждане на изказванията“. 

  Докторантът прави извод, че комплексът от операции на 

реториката(техника, изкуство за убедително изказване, ораторство), не 

може да бъде заменен от съвременните комуникативни технологични 

процеси и явления. Предназначението на този комплекс е да създава 

значението и изкуството за убеждаване, което намира място на визуално и 

дигитално ниво във виртуалната среда. Според Ростислав, реториката днес 

продължава да разширява сферата си на приложение. Появата на 

интернет и информационните технологии създават предпоставки за ново 

поле за приложение на реториката. Докторантът определя съвременната 

реторика като устойчива и витална. 

 С усет и мярка авторът прави успешен опит да дефинира понятието 

„виртуалност“. Според него новостите във виртуалната среда са видими. 

Те са част от елементите на реализираната онлайн идентичност на 

организационните структури, към които се причисляват и НПО. Конструира 

се един своеобразен „виртуален свят“. Проследени са различните 

концепции за същностното тълкуване на „виртуалността“ като понятие и 

явление. Авторът прави уговорката, че „виртуалното“ е също реално, в 

смисъл на съществуващо и действително. Виртуалността се свързва с 

известна илюзорност за присъствие. Понякога човекът формира 

представата си за нещо на базата на възприятие, основаващо се както на 

опит, така и на мисловни връзки. Описанието и тълкуването на човешкия 

опит, е наричано често „феноменология“ или „философия на 

преживяването“. Преживяванията на човека в реална среда, могат да 

бъдат пренесени във „виртуална“, за което допринасят информационните 

и комуникационни технологии. Така, според докторанта, може да се 
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създаде лична виртуална реалност, която може да се нарече „виртуален 

свят“(Second Life). Тази виртуална реалност дава възможност за 

възпроизвеждане на дейности от реалния живот в онлайн среда. Така  се 

постига ниво на съпреживяване и социализация.  

 Комуникативните модели, от които произхождат множество 

комуникативни практики за онлайн и офлайн поведение, се прилагат във 

виртуална среда. С две думи, действията за провеждане на комуникация, 

могат да се случват и в онлайн среда, чрез съвременните проявления на 

виртуалната реторика. Понятието „виртуален“, общо казано, се свързва с 

всичко, което не е физическо. Така виртуалната комуникация се 

осъществява чрез компютър, а не по модела „лице в лице“. Авторът се е 

опитал да потърси и открои връзката между „виртуалното“ и „реалното“: 

случващото се в онлайн пространството неминуемо оставя белези и върху 

случващото се в реална обстановка. Разнообразието от нови проявления 

на виртуалната реторика дава все повече възможности за онлайн 

присъствие на виртуалния човек и виртуалните общности. Създава се една 

своеобразна „добавена реалност“ като продължение на реално-

виртуалния свят. Тя се основава на физическа реалност, към която се 

наслагват елементи от виртуалната реалност. Така добавената реалност е 

една „разширена реалност“. 

 Пространствената действителност създава съществуваща виртуална 

реалност, към която се добавят елементи от физическата реалност, т.е. тя 

отново се явява „разширена реалност“. Докторантът прави извод, че 

надграждането на реалното с виртуалното показва редица промени в 

обществения живот, като: поява на диалогични форми на комуникация в 

онлайн среда; колаборативни форми за обучение, споделяне и 

дискутиране; провеждане на общностни инициативи в интернет; обмяна 

на информационни масиви в разнообразни формати. Виртуалният свят не 

е просто продължение на реалния, но и негово допълнение. 

 Изграждането на собствена реалност в киберпространството не е 

просто някакъв вид фикция, а активно участие на едно, или повече лица в 

убеждаването на публиките в дадена кауза. Част от гражданите на 

виртуалния свят започват да придобиват усещане за обективна 
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действителност и истинност на публикуваната информация в онлайн 

платформи. Основна причина за връхлитащата „виртуална реалност“ в 

редица направления на обществения живот, е развитието на 

информационните технологии. Това, според докторанта, улеснява 

осъществяването на дейности, за които преди години са влагани 

допълнителни човешки и финансови ресурси. Днес все повече се създава 

нужда от виртуална реалност като явление на илюзорна присъственост на 

дадени лица. Виртуалността може да се възприема като вид сила. 

Възможностите за създаване на „лична виртуална реалност“, където 

можем да „построим“ свят и да трансформираме реални дейности във 

виртуални, са реално съществуващи на съвременния етап от развитието на 

информационните технологии. Така „виртуалния човек“ има активна 

функция в онлайн пространството. Създават се предпоставки и реална 

възможност хората да се обединяват в групи по интереси в рамките на 

обществения им живот. 

 Третата част от дисертационния труд е посветена на 

виртуалната реторика на неправителствените организации в България. 

Тази част от изследването е твърде съществена, защото тя потвърждава 

или отхвърля хипотезите, възприети от докторанта в началото на научното 

му съчинение. Пределната яснота и последователност с която е изготвен и 

въпросникът, както и методиката на изследването, са гаранция за 

авторовата прецизност. Изобилието от данни, представени чрез таблици, 

диаграми и функционални криви – е позволило на докторанта да направи 

множество изводи. Емпиричният материал е обемист и дава основание да 

говорим за представителна извадка на изследваната съвкупност. Макар 

голяма част от индикативните признаци да са дихотомни(двузначни), 

похвален е опита на докторанта да представи резултатите не само в 

процентни съотношения, но да приложи и някои методи за статистически 

анализ на относителни дялове. Много добро впечатление остави у мен 

изчислените  от докторанта: „коефициент на свързаност“ - (R); 

„коефициент на съгласуваност“(конкордация) - (K); „индекс на 

сходство“- (Iсх); „индекс на оптимизъм“ -  (Iоп). Това е истинско 

доказателство за убедителността на неговите теоретични прозрения и 



7 

 

констатации в цялостното изследователско поле на неговия 

дисертационен труд. 

 

 КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ВЪПРОСИ: Разбира се, че работата не е 

лишена от някои пропуски и непълноти. Съществува известна 

недовършеност в някои от опитите за теоретични  обяснения и обосновки. 

Има известна непрецизираност в дефинитивните понятия и категории. 

Тези непълноти в никакъв случай не са непреодолим недостатък в 

контекста на цялостното изложение. Възприемам ги като знак и заявка за 

бъдещо доуточняване и прецизиране в по-нататъшните научни занимания 

на Ростислав Давидов. 

 Бих искал да задам на докторанта следния въпрос, на който да 

отговори по време на публичната защита: Крие ли виртуалната реалност 

опасност за отчуждение у гражданите в процеса на комуникация?  

 

ОБЩ  ИЗВОД:  Представения дисертационен труд от Ростислав Давидов е 

едно цялостно, хармонично построено и завършено научно изследване по 

зададената докторска теза. Написано е на ясен език, демонстрирана е 

научна прецизност и смислова разбираемост на анализираните процеси. 

Като член на Научното жури предварително заявявам, че по време на 

публичната защита ще гласувам  „ЗА“ присъждане на образователната и 

научна степен „доктор“ на Ростислав Петров Давидов. 

 

 

21. 03. 2016 г.                                   Рецензент: доц. д-р Цветан Кулевски 
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