
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”  

 
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
КАТЕДРА „РЕТОРИКА” 

 
 
 

Ростислав Петров Давидов,  
Докторант по Реторика във виртуалната среда  

 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ  
на 

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 
 
 

на тема:  
„Виртуалната реторика в неправителствени организации  

в България (2001 – 2015)” 
 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”  
 
 
 

Област 2: Хуманитарни науки 
Професионално направление: 2.3. Философия  

(Реторика във виртуалната среда) 
 
 
 

София 
2016 



ii 

 

 

Материалите са на разположение в кабинет № 133, бл. 4,  

бул. „Цариградско шосе” № 125, катедра „Реторика”, Философски факултет,  

СУ „Св. Климент Охридски” 

 

 

Дисертационният труд е обсъден на разширен катедрен съвет на 19. януари 2016 г. в 

катедра „Реторика“, като е взето решение за откриване на процедура за публична 

защита на дисертационния труд. 

 

 

 

 

 

Автор: Ростислав Петров Давидов 

 

Заглавие:  

„Виртуалната реторика в неправителствени организации в България (2001 – 2015)” 

 

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева,  

катедра „Реторика”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски” 

 

 

 

Научно жури – членове: 

Рецензии:  

Проф. д.ф.н. Оля Харизанова  

Доц. д-р Цветан Кулевски  

Становища: 

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова 

Проф. д-р Юлияна Попова 

Проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева 

 



iii 

 

Съдържание на автореферата 

 

Характеристика на дисертационния труд      3 

 

Актуалност на проблема         3 

Обект и предмет          4 

Цел и задачи           5 

Хипотеза           6 

Методи и методология на изследването       6 

 

Съдържание на дисертационния труд       7 

Първа глава:            

Същност и значение на гражданското общество. Основни характеристики, субекти, 

класификации и обществени измерения на неправителствения сектор  7 

Втора глава:  

Реторика – традиции и новости. Виртуалност и виртуална реторика. Виртуални 

проявления на организациите        10 

Трета глава:  

Виртуална реторика на НПО в България. Структурирано наблюдение на интернет 

сайтове. Анкетно допитване чрез въпросник      15 

 

Основни резултати от изследването       24 

 

Приносни моменти          27

         

Списък с публикации във връзка с темата на дисертацията   28

    

 

 



3 

 

 Характеристика на дисертационния труд 

 Дисертационният труд е разделен на 3 основни глави, като включва също така 

увод, заключение, библиография и приложения. Първите две глави са с научно-

теоретична насоченост и представят теоретичната рамка на изследването. Трета глава 

представя практикоприложната част и включва отделните етапи на изследването. 

Библиографията обхваща 190 източници, 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 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. Текстът е с обем 185 страници, без 

приложенията. 

 

 Актуалност на проблема 

 Темата за неправителствения сектор представлява интерес за изследователи от 

различни области на научното познание – право, национална сигурност, социални 

науки и други. От различни гледни точки са проучвани някои функционални процеси, 

комуникативни аспекти, взаимодействия с местната власт. Съществуват дисертационни 

трудове в тези и други направления. Например, Таня Колева проучва някои 

специфични особености на бизнес комуникацията в НПО в България. Веселина Жекова 

изследва процесите на взаимодействие между гражданските структури и местната 

власт, като очертава някои практики на приложение и проблеми. Възможностите за 

възлагане на някои от публичните функции на подобни структури са изследвани от 

Галина Заркова. Тя се спира на въпросите за активното участие на гражданските 

организации в процеса на държавното управление, проблемите по прилагане на 

навременна и адекватна нормативна уредба и административноправната теория. 

Изследвана е темата и за организациите в системата за националната сигурност на 

страната – Росен Игнатов, някои аспекти на политиките за социална защита чрез НПО – 

Ваня Ганева, ролята на сектора при прилагането на Европейски образователни 

политики – Ради Куртев. Това показва сериозен интерес към работата, ролята и 

значението на сектора.  



4 

 

 Фокусът в настоящото изследване е насочен към някои нови, динамично 

развиващи се и очертаващи се като съществени комуникативни аспекти на 

неправителствения сектор, а именно как структурите прилагат и използват 

възможностите на онлайн пространството за осъществяване на виртуална делова 

реторика. Изследването е насочено към значима област, която има връзка с 

обществените отношения – реториката, включително нейните специфични проявления 

в гражданския сектор и в онлайн пространството. Отделено е място за  проучване на 

така наречената „виртуална делова реторика на структурите”.  

 Настоящият текст е посветен на изучаване на виртуалната реторика в 

неправителствени организации в периода от 2001 до 2015 г., като фокусът е върху три 

проблема.  

- Възможностите на информационните технологии за онлайн комуникации се 

увеличават, същевременно се наблюдава известно изоставане при прилагането им от 

някои НПО;  

 - Виртуалната среда предлага разнообразни възможности за осъществяване на 

онлайн комуникация и в частност на виртуална делова реторика, а НПО внедряват само 

определени елементи, тоест няма достатъчно основания да се говори за ясно изразен 

модел на секторно-организационно поведение в онлайн среда; 

 - Обществените групи подкрепят идеята гражданското участие да има и 

проявления на виртуална представителност. НПО възприемат тази идея, но същата 

изисква и всекидневно проследяване на събития във виртуална среда, в това число и 

администриране на социални платформи.  

 Всичко това създава представа за състоянието на сектора и нуждите на 

гражданите, в лицето на уебпосетители на интернет страници на тези структури, както 

и на други организационни обединения – държавни институции, бизнес, медии и други.

  

 Обект и предмет 

 Обект на анализ са 356 български ЮЛНЦ, включително техните уебсайтове. 

Обхващат се следните видове структури – сдружения и фондации, в това число клонове 

на чуждестранни и български ЮЛНЦ, регистрирани в Република България 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 
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комуникация между различни групи, отчитайки съвременните комуникативни и 

реторични специфики, както и особености на виртуалната среда.  

 В контекста на виртуалната реторика и визуалната репрезентативност, като 

предмет на изследването са обособени функционално-приложни елементи, 

характеристики и особености на интернет сайтовете – визуални, мултимедийни, 

общностни, информационни, ресурсни и други. Чрез тях се подпомага провеждането на 

комуникация в онлайн среда, например, между членове на управителни органи, членска 

маса, уебпосетители, уебчитатели, журналисти, представители на бизнеса и други. Това 

води до формирането на нови роли на участниците, обусловени от комуникационната 

специфика на виртуалната среда. Проучването няма претенции за изчерпателност, но 

представлява опит да се представи концепция за избор на анализираните организации.  

  

 Цел и задачи 

 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 изведат 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 организациите.  

  

 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. 
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 3. Да се проведе анкетно допитване с въпросник.  

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

 3.2. Да се представят комуникационни специфики на реторично равнище при 

дейността на структурите в онлайн среда и интернет сайтовете им;  

 3.3. Да се изведат тенденции за виртуални комуникативни практики.   

 

 Хипотеза 

 Хипотезата в дисертационния труд 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.   

 

 Методи и методология на изследването 

 Методите, които се прилагат в отделните части на дисертационния труд, са 

теоретично моделиране, дискурсивен анализ, визуален реторичен анализ, реторичен 

аргументативен анализ, структурирано наблюдение и анкетно допитване. Първите два 

са използвани в теоретичната основа на текста – първа и втора глава, докато останалите 

се използват в трета глава в практикоприложната част на изследването.  

 Проблематиката на изследването предполага интердисциплинарен подход, което 

дава основание за извеждане на три основни етапа на методиката:   

 - Проучване, аналитичен обзор и критичен прочит на теоретични източници, 

свързани с гражданското общество, неправителствения сектор, виртуалната 

идентичност и представителност в онлайн среда;  

 - Провеждане на структурирано наблюдение чрез прилагане на трикомпонентна 

карта с категории и индикатори за оценка сред изследваната група;  

 - Провеждане на анкетно допитване с въпросник сред изследваната група.   
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 Съдържание на дисертационния труд 

 

В първа глава – Същност и значение на гражданското общество. Основни 

характеристики, субекти, класификации и обществени измерения на 

неправителствения сектор, се извеждат основни характеристики, субекти и 

обществени измерения на неправителствения сектор. Представят се резултати от 

критичен прочит на монографии, статии, изследвания, отнасящи се до идеята за 

същността и дейността на гражданското общество, както и до гражданския сектор в 

определен социално-политически и историко-географски контекст. Оценено е 

обстоятелството, че гражданското общество, респективно развитието и дейността на 

НПО, могат да се разглеждат като полезни и положителни, както и като необходими 

явления и фактори; както и като възможен и добър модел за обществена организация – 

от гледна точка на либералната и особено неолибералната демокрация. Същевременно 

са отчетени и някои негативни конотации на сектора, отнасящи се до работата на група 

структури – тяхната обществена полезност и морална приемливост от гражданите, 

спрямо ефектите от тяхната дейност. Включени са публикации на представители на 

българската научна традиция по тези теми – Васил Проданов, Вера Дакова, Георги 

Фотев, Деница Горчилова, Желязко Стоянов, Захари Захариев, Иван Еленков, Райна 

Гавраилова и други. Изведени са позиции и на чужди автори като Джон Кийн, Нюно 

Темюдо, Хелмет Анхайар. В контекста на развитието е дадена работна дефиниция за 

„глобално гражданско общество”. Отстоява се твърдението за поява на нови понятия и 

термини в тази област на научното познание, като например: „международно 

гражданско общество” и „глобално управление”.   

 Отделено е внимание на субектите на неправителствения сектор, определяни 

като нестопански, неправителствени, граждански, доброволни, нетърговски. 

Коментират се проблеми, свързани с терминологичната идентификация на 

организациите с гражданска активност. Проследяват се изследвания на автори като 

Маргарита Златарева, Румен Яновски, Стефан Николов, Робърт Уилямс, Даниеле 

Елизани и други. Приема се, че за целите на настоящото изследване съществува 

понятие, което точно и обосновано ограничава обхвата на структурите, които се 

наблюдават и анализират. Този въпрос се регламентира и в Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), влязъл в сила на 01.01.2001 година. Понятието 

„ЮЛНЦ” се концентрира именно върху сдруженията и фондациите. В хода на 
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теоретичния обзор се показва връзката – на теоретично и на практическо ниво, между 

НПО и ЮЛНЦ.  

 В тази връзка се коментират някои от научните разбирания и общоприети 

тълкувания на обема и съдържанието на понятието „неправителствена организация”, в 

това число и дефиниции на ООН и европейски институции. Достига се до уточнения за 

употребата на понятия в хода на изследването и представянето на резултати. С оглед 

приемствеността от страна на различните обществени групи се възприема, с определена 

условност, използването на: 1. „Неправителствена организация”, 2. „Нестопанска 

организация”; 3. „Гражданска организация”. Освен това и обобщаващите такива, като 

„организация” и „структура”. Условността се изразява в това, че смисълът, който се 

влага, е този, определен в ЗЮЛНЦ, тоест структура като сдружение и фондация. Нещо 

повече, заявява се, че политически партии, синдикати, религиозни и идеологически 

структури няма да бъдат назовавани в смисъла на маркираните по-горе понятия.  

 Класифицирането на структурите се разграничава като следващ момент в 

рамките на първа глава. Описват се няколко класификации. Първата, Международната 

класификация на организациите, разграничава различни субекти по отношение на 

тяхната основна икономическа дейност или така наречената „сфера на работа” 

(например: здравеопазване, образование, социални услуги). Втората е на виртуалната 

учебна лаборатория на „Tech Target”, като класификацията идентифицира определени 

характеристики или белези на организациите – екологична, международна, квази-

автономна, религиозна. Стига се до заключението, че видовете организации не се 

класифицират на база точни и взаимосвързани критерии. Прякото приложение на тази 

класификация, при типологизиране на ЮЛНЦ в България, се определя като 

спорадично. Не на последно място се представят класификации според правните норми 

на българското законодателство. Достига се до твърдението, че е необходимо да се 

установят целите и задачите на типологизирането, за да се прецезират критериите, 

които могат да бъдат приложени от представените класификации.    

 Теоретичният обзор преминава към разглеждането на въпроси, отнасящи се до 

обществените измерения на работа на НПО. Първо, за тази цел се обособяват две 

направления – социално и политическо. Анализират се конкретни примери, като се 

прилага сравнителен подход. Разписани са добри практики на сътрудничество с 

неправителствения сектор. Набелязват се комуникативно-поведенчески особености и 

предпоставки за формиране на виртуални модели на комуникация, като се дава заявка, 
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че в хода на изследването се анализират възможности и канали, чрез които това може 

да се случва. Основната задача тук е да се проследи активността на структурите, от 

една страна, и връзките, които се създават с други структури – държавни, частни, 

обществени и така нататък, от друга. Изразяват се предпочитания към извеждането на 

конкретни практики – договаряне на услуги чрез партньорство, работа с доброволци, 

провеждане на дискусионни срещи с членове и заинтересовани лица, вземане на 

колективни решения, работа на терен по проекти, участие в работни групи и 

обществени обсъждания. Всичко това предполага: 1. Комуникация между екип и 

публики; 2. Обмен на информационни масиви; 3. Публикуване на изображения, видео и 

аудио съдържание. Извежда се условието, че виртуалните общности задават нови 

форми на представителност, като изискват от гражданските структури адекватно 

виртуално присъствие. Това може да бъде постигнато чрез внедряване на 

функционално-приложни елементи в уебсайтовете на ЮЛНЦ на няколко равнища – 

технологично, комуникативно и реторично.  

 Второ, изясняват се някои въпроси, отнасящи се до правно-регулаторната рамка 

на сектора. Идеята е да се синтезират нормите, които урегулират проявлението и 

организирането на тези субекти през годините. Цитират се Конституцията, като 

първоизточник на правата на хората да се сдружават, както и някои действащи и 

отменени закони. Тълкуват се принципни положения за правовия ред, като същите се 

обвързват със ситуацията през съответния период. Спира се вниманието и на въпроси 

от правно-регулаторен характер, като водещата идея е да се прецезират субектите на 

сектора. Извеждат се предпоставки за това и се правят съответните изводи и бележки.  

 Трето, анализират се някои от механизмите за финансова подкрепа на ЮЛНЦ в 

Република България. Въпрос, който оказва влияние върху цялостната им дейност.  

  

 От представения теоретичен обзор, обединяващ постановки за гражданско 

общество, НПО и неправителствен сектор, се достига до следните изводи: 

 - Актуализират се понятията „гражданско общество” и „гражданска 

представителност”. Извежда се работна дефиниция за „глобално гражданско 

общество”, в контекста на обхвата и нивата на дейност – местно, национално, 

международно;  

 - Обосновава се теоретично въвеждането и употребата на базови термини и 

понятия като „гражданско обединение”, „граждански сектор”, „гражданска 
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представителност”, „граждански диалог”, „глобално управление”, „неправителствена 

организация”, „сдружение” и „фондация"; 

 - Формулираните от Мария Златарева и Румен Яновски виждания за неясноти 

около уточняването на терминологията в третия сектор, и по-точно употребата на 

привнесения от английски и френски език модел – „неправителствена организация”, са 

налице; 

 - Неправителственият сектор се отличава с разнообразни структури, от гледна 

точка на тяхната същност, роля и цели, през отделните исторически периоди. 

Разграничат се традиционните форми на самоорганизация и колективен живот от тези 

на гражданските обединения. Налице е промяна на ниво концептуализация на 

проблемите в сферите, в които работят НПО в началото на 21 в. Формират се две 

основни насоки – икономическа и социална;  

 - Гражданският диалог може да се възприеме като процес, осъществяването на 

който да се случва и по обособени за целта комуникативни канали. Обуславят се форми 

на участие на отделните страни с идеята за преход към темата за осъществяването на 

виртуална делова реторика. 

 

  

 Във втора глава – Реторика – традиции и новости. Виртуалност и 

виртуална реторика. Виртуални проявления на организациите, е направен 

теоретичен обзор, който е насочен към установяването на традиционното и новото в 

развитието на науката реторика. Накратко се засягат въпроси, свързани с реториката 

като теория и учебна дисциплина, докато практическите аспекти се тълкуват по-

широко. Представени са значението и ролята на реториката през вековете, изведени са 

традиционни и съвременни техники за въздействие. Направени са интерпретации от 

научна гледна точка за значението на словото и убеждаващата реч, за ролята на 

активния субект в комуникативния процес, както и за някои начини за въздействие 

върху аудиторията. Отделя се внимание на базови автори, сред които Аристотел, 

Имануел Кант и Умберто Еко. Българската научна реторична традиция също е 

представена – Величко Руменчев, Виржиния Радева, Донка Александрова, Йордан 

Ведър, Кирил Василев, Иванка Мавродиева, Мариета Ботева, Янка Тоцева и други. 

Коментират се етимологията и дефинирането на базови понятия като реторика и 

ораторско изкуство. Направен е опит за кратко представяне на реториката като теория, 
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практика и учебна дисциплина. Основното е да се изведе уточнението, че за 

осъществяване на целите и задачите на настоящия текст, реториката се разглежда като 

практика.   

 Идеята при представянето на реторическите канони е да се опише тяхната 

същност, без претенции за пълно и обстоятелствено представяне. Впоследствие се 

търсят евентуални промени, които са настъпили, или нови проявления на тяхното 

приложение от гледна точка на съвременни комуникативни практики за директно 

реторическо общуване, както и такива, предназначени за репрезентиране във виртуална 

среда. Тълкуват се въпроси, свързани със специфичното приложение на реторическото 

наследство в съвремието. Коментират се автори като Роланд Барт, Иванка Мавродиева 

и други. 

 В крайна сметка се достига до обобщението, че инструментариумът или 

комплексът от операции на реториката (rhêtorikê tehne – техника, изкуство на 

изказване, ораторство), не може да се замени или подмени от съвременните 

комуникативни, дигитални, технологични процеси и явления. Неговото предназначение 

е да създава значение или още изкуство за убеждаване. То намира място на визуално и 

дигитално ниво в киберпространството. Следователно реториката продължава да 

разширява сферата си на приложение, но запазва своя инструментариум. Появата и 

развитието на интернет и информационните технологии създават предпоставки за ново 

поле на реториката. Тя е устойчива, но и витална.  

 Следвайки принципа на представяне на базови и след това на специфични 

постижения в реториката, но с акцент върху съвременните, се извежда на преден план 

новата роля на реториката, въпросът за съвременния терминологичен апарат и 

идентичността на виртуалното. Представени са дефиниции за „виртуалност” и 

„виртуален свят”:  

 Виртуалност – това е реалност, която има своите специфични черти и 

проявления, в зависимост от това дали понятието се използва за означаване на 

киберпространството или на човешкото въображение, фантазия или сънища. Тя е 

базирана на мисловна дейност и/или виждане за дадени процеси и явления от 

реалността, които могат да бъдат репрезентирани, чрез използване на възможностите за 

осъществяване на компютърно-опосредствана комуникация. 

 Виртуален свят – това е разширена реалност в киберпространството или на 

човешкото въображение, фантазия или сънища, която оказва влияние върху 
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преживяванията на човек. От гледна точка на киберпространството, този свят 

обединява хора в общности и им придава определени нива на съпреживяване, 

социализация и идентичност. Този свят допълва съществуващата реална 

действителност и се назовава, с определена условност, с понятия като: „виртуална 

реалност”, „реална виртуалност”, „добавен виртуален свят”, „продължаващ реално-

виртуален свят” и други. В тази среда е-потребителите и обособените е-потребителски 

общности, могат да създават свои лични виртуални реалности, да инициират и 

провеждат разнообразни комуникативни практики, да задават своя динамична 

характеристика на социалната си идентичност – положителна, отрицателна, неутрална; 

разпознаваема или анонимна. 

 Търсени са и са представени прилики и различия между реално и виртуално 

измерение, от гледна точка на философията, технологиите и процеса на онлайн 

комуникацията. Споделя се мнението, че съществува голямо разнообразие от понятия, 

които се използват в научните среди за назоваване на индивида и ролите, приемани от 

него в киберпространството. Извеждат се основни роли и характеристики на 

„жителите” на дигиталното общество – от шпионин до старейшина, от уебрайтър до 

уебчитател, от актьор до автор, като се отчита пътят от виртуалния човек до 

виртуалната общност. Коментират се изследвания на Лон Сафко, Марчело Розати, Ели 

Александрова и други. Въвежда се понятието „виртуален човек” със следния смисъл: 

 Виртуален човек – уебпотребител с активна функция във виртуалния свят, 

който показва желание за е-представителност, като изказва мнение, споделя 

разнообразни електронни ресурси, причислява се към виртуални общности и участва в 

групи по интереси. Виртуалният човек приема роли (актьор, автор, съавтор) и 

изпълнява различни функции („виртуален” редактор = уебредактор, „виртуален” 

райтър = уебрайтър) според целта и задачите, които „среща” в е-пространството. Този 

уебпосетител може да бъде идентифициран, не е анонимен, и се обявява като отговорен 

за собствените си действия. 

 Направен е преход от виртуалния човек до виртуалната общност и виртуалната 

общностна група. Първото понятие се актуализира, докато второто се въвежда. Видно 

е, че действителността на виртуалния свят се доказва с времето. Отделните елементи на 

уебпространството осъществяват връзки помежду си, които добиват нови устойчиви 

реалности. Ето защо организациите предприемат действия по репрезентиране на 
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дейността си чрез е-платформи. Представени са спецификите на организация в 

дигитална среда, включително по отношение и на неправителствения сектор: 

 Виртуална организация – това е онлайн платформа, която обединява 

комуникационни връзки от различен ранг между вътрешни и външни публики на 

организацията – ръководители, координатори, служители, представители на сродни 

организации, ползватели и други, като създава благоприятни условия за тяхното 

провеждане. Платформата позволява обмяна на данни и съобщения, като се изгражда и 

съпътства от информационна концепция – публикуване на разнообразно съдържание и 

електронни ресурси. Това допълва виртуалната идентичност и е-представителност на 

структурата в глобалната мрежа, което допринася за цялостното й функциониране.   

 е-НПО – Информационна и комуникационна онлайн платформа, която 

притежава организационна ефективност и дава възможност за комуникация между 

дигиталните публики. Притежава виртуална идентичност в глобалната уебсреда, където 

се създава съдържание (текстово, аудио, видео, мултимедийно и друго) и се повишава 

информираността по проблеми и въпроси, свързани с дейността на НПО. 

 

 Не на последно място, разглежда се въпросът за етоса на виртуалния 

оратор/комуникатор като част от виртуалния ред, ведно с неговата реторична и 

дигитална компетентност. В този ред на мисли се открояват дейности като подготовка 

на визуални елементи с цел постигане на определено ниво на въздействие върху 

аудиторията, прилагане на аргументативни техники и проучване на нагласи. Основната 

идея е, че новостите във виртуалната комуникация са видими, те са само част от 

елементите на реализираната онлайн идентичност на организациите, в това число и 

НПО. Концепциите за е-структури се случват, но това изменя виртуалния ред. Всичко 

това задава нови условия за изява както на индивида, така и на общностите. Тези 

изменения показват нуждата от това да бъде направен преглед на някои понятия и 

термини, които се използват през годините в конструирането на виртуалния свят. 

Констатира се формирането на научни направления и школи, които имат своите 

последователи.  

 След обособяването на теоретичната рамка, във втора глава се отделя внимание 

на виртуалните проявления на структурите, с оглед обекта на изследване в 

дисертацията. Коментира се въпросът за репрезентирането на дейността на структурите 

в киберпространството. Маркирани са взаимовръзки между екипа и публиките – 
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външни и вътрешни, както и такива с общностни групи в онлайн среда. Отделя се 

внимание на изясняването на спецификите на интернет сайтовете, онлайн порталите и 

платформите, както и същността на понятията „социална мрежа“ и „социална медия“. 

Заявява се тяхното пряко отношение към анализирането на виртуалната идентичност на 

сектора, в това число и прякото им приложение в работата на НПО.    

 В края на втора глава са направени следните изводи: 

 - Обогатява се категориално-понятийният апарат. Извеждат се нови понятия – 

„виртуалност”, „виртуален човек”, „виртуална общност”, „виртуална общностна 

група”, „виртуална организация”, „дигитална публика” и „е-НПО”, докато други се 

утвърждават – „виртуална реторика”, „визуална реторика”, „виртуален  свят”, 

„виртуално събитие”, „виртуална аудитория”, „виртуален оратор”, „дигитално 

общество”, „дигитален гражданин”, „уебавтор”, „уебредактор”, „уебчитател” и други;  

 - Утвърждават се нови начини за словесно изразяване и провеждане на 

комуникативни процеси във виртуална среда – чрез интернет сайт, онлайн портал, 

онлайн платформа, социална мрежа, социална медия, блог, влог, форум и други; 

 - Обществените отношения и социалните ситуации в области като 

организационен мениджмънт, организационно поведение, комуникации – с вътрешни и 

външни публики, реклама и други се повлияват от технологиите, интернет и новите 

комуникативни възможности. Без да се поставят под съмнение разгледаните до 

момента научни постановки, се изказва необходимост от преосмисляне на така 

наречените „продуктивни технологии”. Тяхната същност е насочена към постигане на 

въздействие върху аудиторията, но не само словесно, а и визуално, интерактивно, 

общностно, чрез съвременните проявления и характеристики на виртуалната реалност;     

 - Формулираните възможности за разсъждение на човешкия разум и свободно 

съпоставяне на знания при построяване на аргументация има нови реалности, които по 

никакъв начин не отричат традиционните. Технологичните възможности позволяват 

виртуалната среда да се развие и утвърди като пространство на виртуалния човек, 

свързван в мрежи и колаборативни платформи. Осъществяването на комуникативни 

процеси не отчита влиянието на фактори като време, пространство и местонахождение, 

но приобщава обмена на данни и възпроизвеждането на образи. Изграждането на 

модели и техники за ефективна социална комуникация и релевантна аргументативност 

при ораторска изява, в контекста на нови технологии и виртуална комуникация, е 

стъпка към утвърждаването на виртуалния оратор, организационния имидж, 
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виртуалната идентичност и представителност. Владеенето на допълнителни знания и 

умения за работа с програми за изработване на визуални елементи (лого, банер и 

други), тяхното внедряване в онлайн платформи и последващо репрезентиране като 

елемент от аргументативната цялостност на публикувания материал, са само малка част 

от новите умения, които следва да се притежават от специалистите по виртуална 

реторика и комуникации; 

 

 

 В трета глава – Виртуална реторика на НПО в България. Структурирано 

наблюдение на интернет сайтове. Анкетно допитване чрез въпросник, са 

представени методите, етапите на изследването и резултатите от него. 

 Изследването включва две части, като изведените критерии и индикатори се 

прилагат и в структурираното наблюдение, и в анкетното проучване. По този начин се 

създават възможности за по-цялостно и задълбочено анализиране на виртуална 

реторика на НПО в България.  

 Причините, които мотивират да се проведе изследването, са нарастващите през 

последните години процеси по създаване на виртуална идентичност и осъществяване 

на комуникация в онлайн среда на различни структури, в това число и НПО. В някои 

сектори широко се използват онлайн портали и онлайн платформи, които предлагат 

разнообразни услуги на уебпосетителите, например – достъп до е-администриране и 

управление на комуникациите между екип и дигитални публики, създаване на условия 

за свързване на социалните мрежи с описаните платформи и други. Втората причина, 

която може да се изведе като водеща, е приемствеността на ръководителите на НПО и 

техните екипи. Приложението на различни комуникативни елементи в интернет 

сайтовете на организациите е необходимо и подобрява работния процес. Не на 

последно място се нареждат начините, по които НПО могат да използват и прилагат 

възможностите на тези елементи при комуникация с вътрешни и външни публики.  

 Изведени са следните водещи идеи в предварителния етап на изследването:  

 - Структурите на гражданския сектор създават виртуална идентичност в онлайн 

среда чрез интернет сайтове и профили в онлайн платформи, като прилагат някои от 

комуникативните канали за репрезентиране на реалната действителност във 

виртуалното поле;  
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 - Структурите на гражданския сектор създават общностни групи в реалния свят, 

провеждат процеси за съпреживяване, социализация и изразяване идентичността на 

хората, като насочват усилията си и към обединяването им във виртуални общности, 

чрез провеждане на разнообразни реторични и комуникативни практики в онлайн 

среда.  

 Изследователският проблем може да бъде обособен по следния начин: 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 – 

виртуалния човек. Това ни дава основание да се потърсят отговори на няколко въпроса: 

 - Как НПО прилагат възможностите на онлайн пространството за 

репрезентиране на дейността им?  

 - Кои базови елементи на технологично, функционално-приложно 

(комуникативно) и реторично равнище използват/прилагат? До каква степен може да се 

говори за успешни практики? 

 - Как се прилагат на практика отделни базови комуникативни елементи в онлайн 

среда? Дали тяхното приложение е съобразено с възможностите на виртуалната 

реалност? 

 Обект на изследване са 356 бр. български ЮЛНЦ, включително техните 

интернет страници. Обхващат се следните видове структури – сдружения и фондации, в 

това число клонове на чуждестранни и български ЮЛНЦ, регистрирани в Република 

България.  

 Предмет на изследването са специфичните проявления на виртуалната делова 

реторика на НПО в интернет сайтовете им, като се коментират конкретни 

функционално-приложни елементи. Обособени са три равнища – технологично, 

комуникативно и реторично. 

 Целта на изследването в трета глава на дисертационния труд е да бъдат 

определени характеристики на обособена група уебсайтове от НПО сектора на три 

равнища – технологично, комуникативно и реторично; да се проучат чрез анкетно 
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допитване нагласата, отношението и дейността на структурите в онлайн 

пространството, от гледна точка на виртуалната реторика. 

 За постигане на основните и специфичните цели са формулирани следните 

основни 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 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.  

 

 Основните хипотези на изследването са:  

 - В стремежа си да създават своя виртуална идентичност (чрез интернет 

сайтовете и профили в онлайн платформи), структурите на гражданския сектор 

използват ограничено и непълноценно възможностите на виртуалната среда;  

 - Преобладаващата част от изследваните структури на гражданския сектор не 

прилагат налични разнообразни реторични и комуникативни практики в онлайн среда. 

  

 За по-ясно представяне на методиката на изследването, са обособени два 

модула: 

1. Структурирано наблюдение на интернет сайтове на НПО;  

2. Анкетно допитване чрез въпросник до НПО.  

Конкретизирани са етапи и стъпки, по които се преминава в процеса на 

изследването.  

 

 Структурираното наблюдение на интернет сайтове на НПО е разделено на 

няколко етапа. Първият е обособен като „Идентифициране на значимостта и онлайн 

присъствието”. Представени са данни за броя на НПО в България – в обществена и 

частна полза (над 40 000 бр. към 30. април 2015 година). Поетапно се обособява 
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изследваната група, а именно организациите, които работят в обществена полза (12 691 

бр. към 30. април 2015 година). Дават се аргументи за направения избор. Не на 

последно място се проучва виртуалната идентичност на тази група, тоест наличието на 

организационен интернет сайт в мрежата. Установява се, че под 20% притежават такъв.  

 Вторият етап от методиката на изследването включва елементите и дейностите 

от създаване и поддържане на интернет сайт до конкретизиране на равнища за 

наблюдение. За начало се извежда концепция с критерии и белези за идентичност, 

базирана на виждания и мнения на изследователи, теоретици и практици (Роберт 

Басьйров, Джон Скот, Джулиана Гаарзоун, Елиът Ръбинович, Крис Уелс, Онриет 

Мартъл-Уолсън, Петко Димов). Критериите за селектиране се свързват с виртуалната 

идентичност на НПО, а именно със сайтовете на организациите. Направен е опит да се 

изведат множество от структури, които отговарят едновременно на три заложени 

критерия – 1. Навигация за уебпосетителя; 2. Актуалност и динамичност; 3. 

Функционалност. Представят се резултати за броя на ЮЛНЦ, които притежават тези 

критерии – 356 бр. Последната стъпка от втория етап е съсредоточена върху изясняване 

на равнищата на картата за наблюдението.  

 След това се преминава към третия етап „Подготовка и провеждане на 

структурирано наблюдение” и е разяснен обхватът му. Включени са общо 30 въпроса, 

обособени в три групи – технологично равнище, функционално-приложни 

(комуникативни) характеристики и реторични характеристики. Всяка от групите 

включва по 10 въпроса. Първата обединява въпросите, свързани с технологичната 

достижимост на сайтовете, оценяват се елементи, които целят да установят така 

нареченото „поколение на услугите” – Уеб 1.0 или Уеб 2.0. 

 Във втората група се акцентира върху комуникативните особености на сайтове, 

тоест въпросите са функционално-приложно ориентирани. Установяват се елементи, 

които правят възможно свързването на представители на вътрешни и външни публики; 

включването на уебпосетителите в групи или дейности, които им дават възможност за 

последваща комуникация; провеждане на дейности, свързани с виртуалната делова 

реторика; създаване на колаборативни платформи и други.  

 Последната трета група съдържа функционално-приложни въпроси, чрез които 

се задават параметри на реторичните особености на компонентите на сайтовете, тоест 

търсят се реторични характеристики. Примери в това отношение са начините за 

задържане интереса и комуникацията между уебпосетителите; съчетаването на 
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вербални и визуални елементи; прилагането на тактики/начини за визуална и 

реторическа аргументация; провеждане на виртуална комуникация в диалогичен 

режим; съхраняването на реторическото наследство и други.  

 В следващата стъпка на трети етап „Формулиране на категории и индикатори” 

се извеждат категории и индикатори на база 30-те въпроса в картата. Обединяват се 

сходни въпроси и/или характеристики, като се запазват уточнените три равнища 

(групи), тоест мисловните връзки се случват единствено и само в рамките на всяко едно 

от тях. Технологичното равнище се състои от три категории – „Технологична 

достижимост на сайтовете”, „Публикуване и осигуряване на достъпност до електронни 

ресурси” и „Публичност на събитийна дейност”, съответно – 7 индикатора за първата 

(логична структура, търсене, „Site Map”, хиперлинкове, онлайн контактна форма, 

„Newsletter”, лого/банери/анимиращи ефекти), 3 индикатора за втората (е-библиотека, 

е-обучителни материали, е-обучения) и 3 индикатора за третата (публикуване в сайтове 

на НПО, медии, онлайн платформи). На второ равнище се задават две категории – 

„Функционално-приложни елементи” и „Осъществяване на комуникативна цялостност 

(интерактивност и динамика на споделяне)” с по 4 и 6 индикатора. Групата на 

реторичните характеристики, трето равнище, е най-детайлизирана, съотнесено към 

предходните две, като включва 9 категории с общо 32 индикатора. Ето някои от 

категориите – „Съчетаване на вербални елементи при публикуване”, „Съчетаване на 

визуални елементи при публикуване”, „Използване на източници на реторическа 

аргументация” и „Достъп и провеждане на виртуална комуникация в реално време”. 

 Индикаторите се отчитат, като се следи за проявяването им – наличие или 

отсъствие на съответния елемент, особеност или характеристика, в сайта на 

организацията. Някои от индикаторите могат да бъдат измервани количествено, докато 

други имат по-скоро качествена характеристика. 

 Структурираното наблюдение се провежда при принципното положение, което 

управлява процеса на работа – обективно, коректно, достоверно и последователно 

регистриране и отчитане на индикаторите. 

    

 Обобщена представа за цялостното прилагане на базови комуникативни 

елементи, както и оценката на характеристиките и особеностите на интернет сайтовете 

на наблюдаваните структури, ни дават основание да се изведат следните изводи: 
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 Технологично равнище 

 - НПО в България насочват усилия към формиране на положителен имидж, в 

това число чрез медиите, както и на база разпознаване от членовете на виртуалната 

аудитория;  

 - Залага се на аргументация чрез използване на различни подходи, включително 

и такива, утвърдени в практиката на визуалната реторика; 

 - Показват се нагласи към споделяне на онлайн ресурси и провеждане на 

асинхронна комуникация;  

 - Определя се висок дял на организациите, чието технологично равнище и 

функционалност на сайтовете се съотнасят към традиционния Уеб 1.0; 

 - Наблюдава се нисък дял на структурите, които осъществяват пряка 

комуникация, характерна за Уеб 2.0. Това определя и изведения процентен дял на 

коментарните или аналитични сайтове;  

 - Постига се диалогичност при реторическото общуване в онлайн среда, но 

главно чрез възможностите на свързващата комуникация. Това се постига, когато 

материалите от сайта се репрезентират и в профили на популярни социални платформи. 

В тази посока се прилага и линкването, което показва значително проявление.  

 - Полагат се усилия от активните организации във виртуалното пространство за 

достъпност и бързо намиране на публикувана информация. 

  

 Функционално-приложни (комуникативни) характеристики 

 - От някои НПО в България не се полагат достатъчно усилия за проследяване 

особеностите на виртуалната аудитория. Това възпрепятства целенасоченото 

провеждане на цялостни комуникативни кампании към външни и вътрешни публики;  

 - Формират се виртуални общности, с които структурите провеждат 

комуникативни дейности от НПО, но не се насочват достатъчно усилия към генериране 

на виртуални общностни групи. Вторите имат различни нива на интерес към онлайн 

съдържанието, което се публикува;  

 - Утвърждава се членуването в мрежи за партньорство от НПО, които имат 

своите съвременни проявления в мрежата;  

 - Създава се виртуална идентичност, но нивото на активност между различните 

канали в онлайн среда е недостатъчно. Налице са практики, които са ориентирани към 

общуване в социалните мрежи; 
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 - Наблюдава се поетапно заместване на утвърдени във времето канали за 

осъществяване на виртуална комуникация – блогове и виртуални форуми, от социални 

мрежи;  

 - Публикуването на материали при използване на отделни комуникативни 

канали невинаги се провежда организирано и ефективно, като все още не се използват 

напълно функционалните възможности на уебсайтовете. 

 

   Реторични характеристики 

 - Прилагат се разнообразни начини за задържане интереса на виртуалните 

общностни групи, като се отчитат средни нива на внедряване на видеоблогове; 

 - Залага се на онлайн каузата като предпоставка за формиране на виртуални 

общности при повече от ¾ от структурите; 

 - Прилагат се традиционни средства за въздействие на вербално и визуално 

равнище. Екипите владеят и прилагат във висока степен нетикета. Възможно е по-

пълноценно използване на визуални елементи във видеоклипове и в презентационните 

материали;   

 - Във висока степен се използват източници за реторическа аргументация, сред 

които онлайн медии и електронни ресурси;  

 - Не се използва с висока честота каналът за синхронно реторическо общуване 

във виртуална среда;  

 - Не се прилагат в достатъчна степен съвременните проявления на виртуалната 

реторика, в това число уебинар и виртуална конференция и виртуална 

пресконференция;   

 - Публикуват се видео материали в онлайн среда, но същите не отразяват 

управленска и/или вътрешноорганизационна дейност.  

  

 За нуждите на втората част на изследването, а именно провеждане на анкетно 

допитване чрез въпросник, са поставени някои предварителни условия: 1. Изготвяне на 

въпросник на база трето равнище от картата на структурираното наблюдение; 2. 

Включване на допълнителни въпроси, свързани с виртуалната делова реторика и 

реализирането й на практика; 3. Тестване на въпросника чрез провеждане на 

структурирано интервю с фокус група; 4. Провеждане, обработка и резултати.  
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 Mетодът, който се използва за набиране на първична емпирична информация, е 

анкета, като се възприема употребата и на „анкетно допитване” и „анкетно проучване”, 

докато инструментариумът, чрез който регистрираме първичната информация, 

наричаме въпросник. Съставен е въпросник с общо 15 елемента. Получените данни се 

въвеждат и обработват с SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences, от 

английски език: Статистически пакет за социални науки). Изчисляват се коефициенти и 

индекси за зависимости, като например – коефициент на конкордация (Ксъгл.), 

коефициент на свързаност (R), индекс на сходство (Iсх.) и.индекс на оптимизъм (Iопт.).   

   

 Целта на приложения анкетен метод е да се проучи 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. 

 Изведени са последователно принципите, които се прилагат при изработване на 

инструментариума, видовете въпроси, които се включват и начина на тяхното 

кодиране. От друга страна, се коментират някои особености, които се отнасят до 

попълването на въпросника и осъществяването на обратна връзка.  

 За провеждане на анкетното допитване са изпратени уведомителни електронни 

писма до 356 бр. ЮЛНЦ, обособената група. Въпросникът се получава от 

организациите чрез електронна поща; чрез платформа за контакт, включена във 

функционалното поле на сайта на организацията; чрез предоставяне на хартиен 

носител.   

 

 Респондентите, които се включват и участват в анкетното допитване чрез 

въпросника, са 232 бр. НПО, които работят в различни сфери – здравеопазване, околна 
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среда, образование, джендър проблематика. Това съставляват 65,2% от включените 

организации в изходната група. Анкетирани са, както следва: 97 бр. председатели на 

Управителни съвети (41,8%), 46 бр. административни мениджъри (19,8%), 21 бр. 

доброволци (9,1%), 19 бр. мениджъри по комуникации (8,2%), 13 бр. финансови 

мениджъри (5,6%) и 2 бр. стажанти (0,9%) и други. 

 Анализът на данните от проведеното анкетно допитване дава основание да се 

изведат обобщени изводи за виртуалната идентичност и приложението на съвременни 

проявления на виртуалната реторика от представителите на структурите: 

 - Публикуват се материали, които съхраняват реторическо наследство в онлайн 

среда, като предпочитани при над 2/3 от членовете на групата остават видеоклиповете;  

 - Висок е процентът на тези, които публикуват видеоклипове по принцип, но 

малка част от тях се концентрират върху съхраняване и популяризиране на управленска 

и организационна дейност във виртуална среда; 

 - Онлайн медиите, електронните медии и данните от статистиката са 

предпочитани като източници на реторическа аргументация при публикуване в 

организационната интернет страница; 

 - Социалните мрежи и социалните медии изместват печатните медии и блоговете 

на експерти, от гледна точка на честотата на приложение, като източници на 

реторическа аргументация; 

 - Средно половината от респондентите никога не са провеждали виртуални 

курсове, онлайн семинари, виртуални пресконференции, контакт чрез онлайн 

съобщение или видеоразговори през интернет сайтовете си; 

 - Повече от половината НПО изказват необходимост от провеждането на 

реторическо общуване в диалогичен режим с помощта на съвременните проявления на 

виртуалната реторика;  

  - Екипите следват някои от етичните норми за общуване в интернет и показват 

прецизност при оформяне на титулни елементи;  

 - Голяма част от сайтовете не разполагат с възможност за синхронна или 

асинхронна комуникация;  

 - Почти 2/3 от организациите не разполагат с човешки ресурс, който да обезпечи 

консултирането им в сферата на онлайн комуникациите.  
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 Основни резултати от изследването  

 - Обосновава се теоретично, въвеждането и употребата на базови термини и 

понятия като „гражданско обединение”, „гражданска представителност”, „виртуален 

човек”, „виртуална общностна група”, „виртуална организация”, „дигитална публика” и 

други.  

 - Виртуалната среда позволява провеждане на диалог между граждани и 

граждански структури. Това се възприема като процес, осъществяването на който се 

случва и по обособени за целта комуникативни канали – социални мрежи, социални 

медии, блогове, виртуални форуми и други. Обуславят се форми на участие, част от 

виртуалната делова реторика;  

 - Влагането на човешки ресурси в провеждането на комуникативни практики, 

основно в режим на асинхронност, показва високи резултати. Блоговете и виртуалните 

форуми като утвърдени канали за осъществяване на реторическо общуване с външни и 

вътрешни публики, постепенно се изместват от социалните мрежи и микроблоговете. 

Това са местата, където дигиталните публики участват в работата на организацията, 

макар и косвено, но имат възможността да споделят мнение, да изказват позиция, с 

която не са съгласни, или да подкрепят дадена инициатива; 

 - Поведението във виртуалната среда от страна на тези екипи, търсенето на 

одобрение или несъгласие от обществените групи, задава психологическа 

приемственост към цялостната програма на тези активни структури. Те осъзнават 

нуждата от виртуален диалог и прилагането на нови комуникативни концепции. 

Същите трябва да бъдат ориентирани към надграждане на уебсайтовете до онлайн 

платформи;   

 - НПО успешно използват базови компоненти за съхраняване на реторическо 

наследство, като публикуват видеозаписи и разнообразни информационни материали; 

издават или споделят бюлетини със събития, програми, конкурси, презентации; 

протежават ресурс за представянето на чуждия опит и дейности; 

 - Като цяло екипите на НПО използват източниците на реторическа 

аргументация в достатъчна степен, за да подкрепят своя позиция или да представят 

възможни бъдещи решения; те се позовават на традиционни и онлайн медии, 

статистически данни и стратегически документи.    
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 Направено е обобщението, 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. Това дава 

основание да се заключи, че директните канали за комуникация се прилагат 

ограничено. Структурите работят все по-активно и свързват уебсайтовете си с профили 

в социалните платформи. Наблюдава се намаляване на честотата на приложение на 

блоговете и виртуалните форуми с работни цели.  

 Втората хипотеза се потвърждава частично, поради това, че някои реторични и 

комуникативни практики се прилагат целенасочено в работния процес. Първо, 

видеоклиповете, като възможност за съхраняване на реторическото наследство, имат 

водеща роля и място за репрезентиране на дейността. В същото време, екипите не ги 

свързват с управленската и организационната си дейност. Второ, секторните и 

организационните комуникативни кампании показват водеща позиция, докато при 

онлайн анкетите се наблюдава спад. Това не позволява проследяване особеностите на 

виртуалната аудитория. Описват се и други предпоставки в защита на тези различия.  

 С реализиране на структурираното наблюдение се доказва твърдението, че 

съществуват различия при прилагането на базови елементи за изработване и ефективно 

използване на интернет сайтове на български НПО. Потвърждават се известни 

различия при наблюдаваните характеристики и реторични особености; в някои случаи 

при прилагане на отделни функционално-приложни елементи, а при други – 

неоползотворяване на възможности за свързваща комуникация и отчитане особености 

на аудиторията. 

 Дискусионни остават 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. Интересно би 

било да се проучи съдържанието на видеоклиповете, които публикуват НПО, както и 

някои елементи и практики, отнасящи се до визуалната реторика. Оптимизираните 

уебсайтове, социалните мрежи и онлайн колаборативните платформи могат да 

подпомогнат значително този процес, като кореспондират на нуждите и дейностите, 

които осъществяват НПО във виртуална и реална среда. Могат да се прилагат нови 

проекции на съвременна комуникация, които да са част от разбирането за 
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стратегическо управление на сектора. Смислените връзки между отделните 

организации, работещи в различни направления, и интегрираните платформи, могат да 

бъдат изградени в онлайн среда. Комуникативните елементи на една е-НПО дават 

възможност на обществеността да се свързва чрез социалните платформи с 

информационни масиви и онлайн услуги, които са създадени или обособени от НПО. 

 Доказват се влиянието, значението и възможностите на виртуалната среда, което 

дава основание да се счита, че в бъдеще приложението на технологични, 

функционално-приложни (комуникативни) и реторични особености би довело до нови, 

неизползвани до момента, проявления на реторическо общуване между екипите на 

структурите и техните външни и вътрешни публики.  
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Приносни моменти, изведени от докторанта Ростислав Давидов  
 

А. Приноси в научно-теоретичен план, систематизация и допълнение на 
съществуващото знание и придобиване на ново научно знание  

 
1. Актуализирана е част от категориално-понятийния апарат на виртуалната 

реторика, като са дадени авторови дефиниции на понятията 
„виртуалност”, „виртуална общност”, „виртуална организация” и 
„виртуална публика”. Извеждат се и се дефинират понятията – „е-НПО”, 
„виртуален човек”, „виртуална общностна група”. В контекста на 
проблематиката в дисертацията са представени специфики и особености 
на понятията „виртуална реторика”, „виртуалната делова реторика”, 
„виртуален свят”, „виртуално събитие”, „виртуална аудитория”, 
„виртуален оратор”, „уебавтор”, „уебредактор”, „уебчитател” и други.  
 

2. Обосновава се необходимостта съвременният оратор във виртуална среда 
и специалистът по виртуална реторика да развиват постоянно 
реторическа и дигитална компетентност; да имат комплексни знания, 
съчетавайки традиционното реторическо наследство по отношение на 
фигури и аргументи на вербално равнище с визуални аргументативни 
техники, което е възможно да стане и чрез обучения и овладяване на 
специални софтуерни програми. 

 
 

Б. Приноси в методически и в научно-практически план 
 

1. Систематизирани са критерии и белези за селектиране на множество 
ЮЛНЦ, обединени в концепция за организационна и виртуална 
идентичност на изследваната група.   
 

2. Създадена е и е приложена успешно в проведеното изследване авторова 
методика, която включва, първо, метода за структурирано наблюдение 
на сайтове на НПО при установени категории и индикатори за оценка 
относно комплексната природа на виртуалната реторика в онлайн среда и 
второ, анкетно допитване, което може да се прилага в изследвания за 
виртуалната реторика и на други структури.   
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