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„ДЕМАГОГИЯ В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ДЕБАТИ: 
 

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2004 – 2007)” 
 

 
Докторант: Анна Иванова Иванова , професионално направление 
2.3 Философия (Реторика) 
Научен ръководител: проф. дфн. Донка Александрова 
 
Рецензент: проф. дфн. Донка Александрова 
 
 За по-голяма прегледност рецензията е структурирана в седем 
части, съдържащи последователно биографична справка за 
кандидата; характеристика на структурата на дисертацията; 
достойнства на разработката; критичен анализ на дисертационния 
труд; приноси, автореферат и публикации; и заключение. 
 
 
І. Биографична справка за кандидата 
 Анна Иванова Иванова е редовен докторант към катедра 
„Реторика” към ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, утвърдена със заповед 
№ 0020-279/ от 31.01.2013 г. до 01.02.2016 г. Завършила е 
бакалавърската степен на специалност Руска филология и 
магистърската програма по Реторика към катедра Реторика, ФФ на 
СУ  Св. Кл. Охридски, където придобива квалификация по 
«Реторика в публичната комуникация”.  Родена е в София на 
8.03.1987 Г. Владее отлично руски и английски език. Има 
преподавателска практика по водене на Дебати в Магистърската 
програма по реторика в СУ, както и в Университета по 
библиотекознание и информационни технологии, където води 
занятия по следните учебни дисциплини: „Езикова култура“, 
„Медиалингвистика“, „Стратегии за езикова комуникация“, 
„Рекламата в печатните медии“, „Копирайтинг“. През целия период 
на обучение Анна Иванова показва подчертан интерес към 
модерното езикознание и неговото приложение в реторическата 
теория. 
 
 



 2 

ІІ. Кратка характеристика на структурата на дисертацията 
 Дисертационният труд е разработен в обем от 349 страници,  
от които 238 стр. - аналитичен текст, включващ 49 таблици, 38 
фигури, 6 приложения, библиография, (119 монографии и сборници, 
и 14 енциклопедии и речници). Изследването е осъществено върху 
колосален по обем емпиричен материал от парламентарната 
практика на български политици и частичното й отражение в 
областта на медиите за периода 2004-2007 г. 
 В структурно отношение трудът е съставен от увод, пет глави, 
заключение, библиография и приложения (записи на стенограми от 
пленарни заседания на Народното събрание на република 
България). В тях последователно са разгледани въпросите, 
свързани с изясняване на теоретичната същност на предмета на 
изследването (Първа глава), методологическия инструментариум 
(Втора глава), жалони от езиковата ситуация след 1989 г., 
определящи контекста на езиковите процеси през 2004-2007 г. 
(Трета глава). Четвърта и пета глава са посветени на 
лингвистичните аспекти на „демагогията” и нейните синоними, както 
и рефлексиите на ключовите думи от картината на света (криза, 
преход и промяна). Строгата логически обоснована структура 
следва модела: статистически данни – примери – езикова 
интерпретация – изводи.  
 
ІІІ. Достойнства на разработката 
 Темата на дисертационния труд е формулирана добре. Уводът 
съдържа необходимите параметри: Обоснована е актуалността на 
изследването; очертани са обектът и предметът на изследване; 
формулирана е работната хипотеза, която предполага „рестарт на 
демагогията” през разглеждания период (2004-2007г.) поради 
създадените социално-икономически условия. Основната цел и 
задачите са коректно изведени, като прецизно отразяват 
извършената изследователска работа от докторантката.  
 Със своите достойнства се отличават методологията на 
изследването, отразяваща интердисциплинарния подход, научната 
новост и полезност на разработката, както и ограниченията, 
валидността и надеждността на разглежданите проблеми. 
Изложението и използваната литература показват, че докторантката 
се е запознала със значителен брой литературни източници (на 
български, руски и английски език).  
 Стилът на дисертацията отразява последните тенденции в 
областта на езикознанието и реториката, а езикът прецизно 
съвмещава терминологията на лингвистиката, реториката, 
политологията, психологията и социологията. 
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 Изследователският корпус (емпиричната база) включва целия 
масив от стенограми на Народното събрание в България през 
разглеждания период (2004 -2007г.) плюс медийното отражение на 
някои от политическите послания. Извършена е огромна работа по 
осъществяването на емпиричното изследване  и представянето му 
под формата на таблици и фигури.  
 Авторката посочва онези аспекти, които не са достатъчно 
изяснени в българската литература. Положително впечатление 
оставя нейното критично отношение, което независимо от 
младостта й, точно улавя пропуските и несъответствията. 
  На изследването и резултатите от него може да се даде 
висока оценка. Приложенията допълнително потвърждават 
огромната работа, която докторантката е извършила при 
разработването на дисертационния труд. Технически, дисертацията 
е оформена грижливо и според изискванията.  
 
ІV. Критичен анализ на дисертационния труд и въпроси 
 
1. Първа глава: Правилно глава първа започва с изясняване 
на понятията, анализирани в дисертацията: взаимозависимостите 
между красноречие и демагогия, както и значенията на лексемите 
демагогия и демагог. В противоречие с евентуалните очаквания на 
читателя, че авторката ще се занимава с анатомията на дебатите, 
т.е. с диалогичните жанрове, тя  се ориентира към монологичните 
изяви, в които според нея демагогията намира по-широко поле за 
изява. Правилно е съмнението на авторката, че деятелят (демагог) 
е „незрял обществено и политически субект”). Разгледани са 
„изказите” на демагозите, областите на действие, субекта и 
каналите на въздействието. Подчертава се, че „целта на 
изследването не е да се квалифицира даден политик като демагог 
или не” (Автореферат, с.6), а да се осветят езиковите пътища и 
механизмите за реализация на демагогията, които са били 
използвани при парламентарните обсъждания през разглеждания 
период. 

 За съжаление и в последната редакция на труда остава 
контекстът за положително отношение на Платон и Аристотел 
към демокрацията, което противоречи на историческата истина: 
„В Древна Гърция с навлизането на демокрацията Аристотел и 
Платон са смятали, че най-добрата форма за управление е да 
позволиш на хората свободно да управляват живота 
си.”(Автореферат, с.11)  

 Съществува разминаване между количеството на цитираните 
в текста автори и произведения и библиографията в полза на 
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текста. Напр. Джон Остин, ("Как с думи се вършат неща?", ИК 
„Критика и хуманизъм”, С. 1996 ) е споменат в текста (с.69.), а не 
фигурира в библиографията. Това е технически пропуск, който 
лесно може да бъде коригиран. 
 Интересно хрумване и оригинално допълнение към 
теоретическите източници за тълкуването на демагогията е 
анализът на художествени произведения (Н. Макиавели и 
Е.Айзенрайх, независимо, че „Владетелят” на Макиавели е 
повече философски трактат). В този порядък от мисли аналогии 
могат да се открият в книгата на Фердинанд ”Съвети към сина”, а 
също и в творчеството на Ал. Константинов, Ст. Михайловски., С. 
Радев. Разбира се, подобно разширяване би изместило центъра 
на изследването. Споменах тези аналогии, за да подчертая 
иновативността в мисленето на Анна Иванова и откриването на 
нови, неизследвани полета, които могат да бъдат нейна бъдеща 
научна съдба. 
 

2. Втора глава, посветена на  „Методологичния 
инструментариум” обединява езиковедските и реторическите 
подходи в изследването на парламентарната практика. Анализът 
на политическия дискурс се осъществява върху фона на две 
явления – езиковата картина и модела на света. Авторката 
показва особен пиетет към „диадите” в класификациите, които 
най-често са антитетични напр: двете езикови картини : 
катастрофата ( старото) и кризата (новото) - (Втора глава, с. 
68). Авторката анализира изследвания обект от позициите на 
теорията на речевите актове, подчертавайки, че за изясняването 
на демагогията  са необходими и трите разновидности на 
локутивните илокутивните и перлокутивните речеви актове. За да 
изясни същността на демагогското изказване Анна Иванова 
открива ключовите думи в информационния масив чрез 
рейдовия контент-анализ, обединяващ анализа и синтеза, 
диахронния анализ, ретроспективния анализ посредством 
статистическите и социологически методи. 
 

Съществува известен дисбаланс в обема на Втора глава по 
отношение на останалите части на дисертацията, което поставя под 
съмнение необходимостта от самостоятелното й обособяване 
поради факта, че съдържанието й в съкратен вариант се вписва в 
Първа глава.  
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3. Трета глава:  
 Практико-приложният аспект на дисертационното изследване 
се усилва от анализа на „Езиковата ситуация след 1989 г.” 
Сравнението на езиковата ситуация у нас преди и след Промяната 
се оказва condition sine qua non за изясняване на навлизането в 
„спиралата на мълчанието”- реалното изхвърляне от употреба 
(евфимизиране) на лексемата демагогия” за сметка на другата, по-
неутрална ( за сега) лексема – популизъм. 
 Авторката стартира анализа си с една от трите книги на Човека 
– Парламент, посветени на парламентарното говорене – Гиньо 
Ганев -„Викове и шепот“ ( 1997) и сборника с интервюта  направени 
от Копринка Червенкова, Андрей Иванов, Георги Лозанов и Христо 
Буцев включващ 24 интервюта, проведени с 19 политически лидери 
в периода между 1991–1996 година - „Първата вълна или 
шизофренията на прехода“(1997). Този „анализ на анализа” сякаш 
измества в известна степен първоначалния замисъл да се изследва 
същинската парламентарна практика. Независимо от това 
обобщенията, до които се води читателя са верни и логически 
аргументирани. 
 
4. Четвърта глава е най-пространна и обоснована с конкретните 
„Лингвистични аспекти на демагогията и нейните синоними”. 
На близо сто страници авторката прилага честотния анализ върху 
статистическите данни за употребата на демагогия и демагог, както 
и на техните синоними: измама -измамник, лъжа- лъжец и пр. 
Приложението на математическата лингвистика и приведените 
диаграми и таблици дават възможност за обективен сравнителен 
анализ. Изводите, до които достига откривайки синонимията и 
евфемизацията на изследваните явления (лексеми) са, че вместо 
демагогия-демагог в публичното пространство твърдо се 
настаняват синонимите: лъжа, измама и популизъм.   
 Като особено положителна страна в анализа на авторката 
искам да подчертая постигнатия стремеж към обективност, без 
излишни, нарушаващи научния характер политически пристрастия. 
Доказателство за това е съзнателното избягване на личните имена 
на политическите оратори (където това е възможно) при цитирането 
на примерите. 
 
5. Пета глава хвърля мост между българската речева практика и 
„Ключовите думи от картината на света”. Авторката не се увлича 
от абстрактно – глобални проблеми, а  отново концентрира 
вниманието си върху ключовите думи, свързани с 
присъединяването на България към Европейския съюз – членство, 
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приемане, присъединяване, преговори. Езиковата интерпретация на 
честотата на тяхната употреба я довежда до изводите, че 
българският парламентарен език навлиза във фаза на 
синхронизиране с „брюкселския език”, а нарастващото мълчание на 
парламентарните оратори за състоянието на обществото и 
държавността доказва интуитивно зараждащия се у българския 
политик евроскептицизъм. 
 
6. Заключение: Заключението на дисертацията коректно включва 
изводи и препоръки, изведени от петте глави на труда и от 
конкретното практическо изследване, проведено от Анна Иванова.  
 
V. Приноси на дисертантката: 
 

1. Направен е езиковедски, политологически и реторически анализ 
на езиковата ситуация в България (2004-2007), който обективно 
отразява политическия новоговор с неговите симулакруми, 
клишета и тенденции към „аргумента на мълчанието”. 

 
2. Изяснен е терминологичният апарат, особеностите на 

явлението (демагогия) и неговите метаморфози през годините 
на Прехода ( демагогия-популизъм).  

 
Авторката  обективно откроява три свои приносни момента с 
теоретичен и научно-приложен характер: 

1)Изработена, представена и апробирана успешна методика за 
изследване, която обогатява научното пространство на 
реториката. 
2) За първи път в българската езиковедска и реторическа 

литература се изясняват статистическите връзки между 
демагогия и нейната синонимия. 

3) Описан е непроучван досега в науката демагогски похват – 
разкъсването на връзките между деятел и явление.  

 
VІ. Автореферат и публикации по темата: 
 Авторефератът достоверно възпроизвежда съдържанието на 
труда.  В обем от 38 страници са представени общата 
характеристика, структурата и съдържанието, изложението, 
приносите и публикациите по дисертационния труд. Справката за 
приносите отразява обективно реалните достижения на 
докторантката.  Резултатите от изследването са апробирани чрез 
доклади и изказвания на конференции и са публикувани в 
сборниците от тези научни форуми, в учебници  и др. По вид и брой 
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представените публикации (четири на брой) съответстват на 
обявените от авторката в приложения списък и автореферата. Те 
представят реално нейните постижения и са достатъчно 
представителни, за да ги огласят пред академичната общност и 
заинтересованите делови кръгове от практиката. 
 
VІІ. Заключение 
 В дисертационния труд са поставени ясни цели и задачи, които 
докторант Анна Иванова безспорно е постигнала и изпълнила. 
Изследването е задълбочено, добре аргументирано и 
добросъвестно. Проучена е както съществуващата литература, така 
и актуални документи в изследваната област. Анализите са 
коректни, препоръките обосновани и произтичащи от резултатите от 
изследването. Докторантката демонстрира умения за задълбочен и 
аргументиран анализ, обобщения и критично мислене. 
Авторефератът съответства на съдържанието на дисертационното 
изследване.  Самооценката за научните приноси е точна и 
отговаря на действителното състояние на нещата. Анна Иванова 
има сериозни научни публикации по темата на дисертацията.  
 Дисертацията е творческо постижение, което като тематика и 
теоретични обобщения, изводи и препоръки има своето безспорно 
значение за теорията и практиката на политическата реторика и 
конкретно на парламентарната практика. Извършеното емпирично 
проучване може да се използва и като методика за оценка на 
състоянието на други езикови и реторични обекти, а предложените 
модели – като възможни варианти за действие. 
 
 Всичко това ми дава основание да предложа на 
уважаемите членове на научното жури да присъдят на Анна 
Иванова Иванова образователната и научна степен „доктор“ по 
Професионално направление 2.3. Философия (Реторика). 
 
 
  
      Рецензент: 
18 април 2016 г. 
София     проф. дфн Донка   Александрова 


