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Авторката на представения за обсъждане дисертационен труд „Демагогия в 

парламентарните дебати: България в Европейския съюз (2004-2007)” е направила 

първи опит в нашата научна литература да формулира неизследваните въпроси: 

„Има(ло) ли е демагогия в този период и какви са (били) проявите й тогава, дали вече 

не е започвал своеобразен „рестарт” на демагогските изяви, или трансформации с 

демагоски привкус, които носят дългосрочен ефект” (с.6, дисерт.) Анна Иванова се 

ориентира към проблема за демагогията в парламентарните дебати с цел „да 

експлицира езиковите пътища и механизмите за реализация на демагогията” в 

изказванията на депутатите по общата тема – присъединяването на България към ЕС. 

Избраната логическа последователност в конструирането на текста допринася за 

добрата съгласуваност на отделните части във вътрешната структура. Озаглавяването 

на тези части детайлно и четливо определя стъпките на изследователското дирене.   

Дисертацията се състои от увод, пет глави, заключение, библиография и приложение. 

Обемът е 349 стандартни страници. Библиографията съдържа 119 заглавия, 14 

енциклопедии, речници и електронни ресурси. Приложението на изследваните  записи 

на стенограми от парламентарните заседания в обем от 105 страници представя езиков 

доказателствен материал, който експлицира езиковата картина на евроговоренето, 

евродемагогията.  

В увода са обосновани актуалността и значимостта на изследвания проблем, 

определени са прецизно ракурсът, параметрите, основният изследователски проблем. 

Обоснован е изборът на периода от 2004 до 2007 като белязан от надежди и отчаяния, 

присъщи на българския „непреходен” преход, когато се проявяват нови регистри и 

стилове на убеждаващия политически език, отличаващи политическата реторика на 

прехода. Обект на изследване са изказванията на българските политици в периода от 

2004 до 2007, публикувани в стенограми на Народното събрание, допълнени частично 

от изказвания на политически лидери в пресата, в книги и е-книги. Изискване, което е 

централно за авторката е, изказванията да бъдат анализирани като езиков проблем, като 

проявления на демагогията, нейното идентифициране и експлициране в тях. 

Изследването на демагогията като фактор за решаване на проблеми е съществена 

характеристика в позицията на авторката.  



Заслуга на авторката е прецизното въвеждане на понятията и термините,  коректното 

открояване на различията, произтичащи от разбирането на явлението демагогия, което 

по-нататък в текста е графично изразено: като явление е немаркирано (демагогия), като 

означение е с долна черта (демагогия), като концепт с получер (демагогия) и като 

лексема е курсивирано (демагогия)(с.10, дисерт.).Постигнатото разграничаване 

повишава четливостта на смислите в реконструираната езикова реалност.  

В първа глава „Красноречие и демагогия: разбирания за демагогия и за основния й 

деятел - демагога” Анна Иванова анализира демагогията в контекста на реториката 

като сложно и многопластово явление. Оценявам положително създадената теоретична 

рамка и собствената позиция на авторката; обзора на проучените научни публикации на 

български и чужди автори, чиято цел е да се изведат дефиниции на явлението 

демагогия и на неговия  деятел и тенденциите в разбирането на демагогията във 

времето. Реторическите аспекти на релациите красноречие –демагогия авторката 

представя чрез система от зависимости между общуване и комуникация; аргументация 

и демагогия; убеждаване, въздействие, манипулация, демагогия; морално 

(не)допустими средства за убеждаване; политика, лидерство, демагогия; парламентарна 

демагогия и парламентарна реторика; медии и демагогия. В обобщените изводи 

авторката представя съвременното значение на лексемите демагогия и демагог в 

контекста на реториката като „съвкупност от ораторски и полемични методи и средства 

за заблуждаване на публиката и спечелването й на своя страна”  (с.36, дисерт.) 

Интерпретацията на  „полемичните методи и средства” като „езикова стратегия” 

насочва изследователските дирения към езиковите манипулации като част от езиковата 

прагматика. Релефно са откроени реторичните аспекти на триадата език – власт – 

демагогия, белязали спецификата на българското разбиране.  

Постижение на авторката е защитената интердисциплинарна логика на изследването 

във втора глава на анализа „Методологичен инструментариум”. Приносен характер 

има избраната методология, която успешно съчетава изследователски и 

интерпретативни методи както от дисциплинарната област на  науката реторика, така и 

от лингвистиката (елементи на системен лингвистичен анализ, анализи от езиковата 

прагматика, анализи на реторични похвати, статистично-лингвистичен анализ). В 

качеството на водещ е приложен рейтинговият контент-анализ, чрез който се изследва 

съдържанието на комуникацията -  значенията, контекста и намеренията, съдържащи се 

в посланията. Съобразно изискванията на статистическите методи на анализ авторката 

изведежда ключови думи и фрази, които в качеството си на структурно–семиотични 

единици, подлежат на дескриптивен, количествен, корелационен и сравнителен анализ. 

Успешно избраната от авторката методология и технология на изследването на 

демагогията определят в голяма степен обогатяването на познавателно поле на 

политическата реторика и нейните проявления в парламентарните дебати.  Изведените 

понятия характеризират езиковата ситуация, в която се експлицират проявите на 

демагогия в политическия дискурс (конкретно в парламентарните дебати) от периода 

2004-2007. Заслуга на Анна Иванова е постигната пластично нюансирана чрез 

терминологията езикова картина, която демагогията създава.   



Трета глава „Езиковата ситуация след 1989 г.” съдържа ретроспективен анализ на 

езиковата ситуация преди и след 1989, когато в политичското говорене се създават 

нови  форми, различни от тези на казионния политически тоталитарен  език. Авторката 

обяснява повишената оценъчност в употребата на лексемата демагогия като плод на 

полюсното идеологическо противопоставяне, отразено в конструирането на 

манихейски тип езикова картина („лошото е на чуждия (капиталистическия свят)”). В 

тази част Анна Иванова разширява не само времевите граници на изследването, но и 

обекта на изследването, включвайки наред с парламентарните изказвания и две книги с 

емблематични заглавия: „Викове и шепот” (1997) на Гиньо Ганев и „Първата вълна или 

шизофренията на прехода” (1997), К. Червенкова, Г. Лозанов, Хр. Буцев, автори от 

редакцията на вестник „Култура”. В изводите по трета глава езиковата ситуация след 

1989 година е характеризирана като динамична, променлива, белязана от факторите на 

прехода, промяната и кризата. Тя (езиковата ситуация) е повлияна от бързото навлизане 

на новите информационни технологии; парламентарното говорене съчетава 

демократичния и тоталитарния език в посттоталитарен език; в преговорния процес 

по присъединяването се формира специфичната лексика на т.н. „брюкселски език”. 

Според авторката езиковата ситуация създава условия за проявата на демагогията, 

която се изразява в употребата на ключовите думи: преход, промяна, ново, членство, 

приемане, добро, стремеж, все „ хубави думи” - мимикрия на кризата. 

Оригинално авторско изследване на лингвистичните аспекти на явлението демагогия 

представлява четвърта глава на дисертацията, озаглавена „Лингвистични аспекти на 

демагогията и нейните синоними”, която заема почти 100 страници от текста. Пета 

глава „Ключови думи от картината на света” внася допълнителнителни щрихи в 

конструкциите на демагогията през изследвания период, в който се активизира 

употребата на ключовите думи криза, преход и промяна. Графично е представена 

честотата на употребата на всяка една от тях в периода от януари до юни, вкл. 

Доказателства за безспорните изследователски качества на Анна Илиева откривам в 

анализите както на теоретико-методологичното равнище, така и на емпирично 

равнище: а)  детайлното вглеждане в езиковата ситуация, разкриване на динамиката на 

употреба на лексемата демагогия/демагог, синонимията, евфемизмите, ключовите 

думи, фрази, фрази-маркери; б) прилагането на методите на сравнителния, динамичен и 

корелационен статистически анализи; в) графичното и табличното изразяване на 

получените резултати, което потвърждава уменията на авторката да представя релефно 

корелациите и тенденциите, регистрирани в резултатите от количествените 

изследвания. Като достойнство на дисертационния труд оценявам изводите, съдържащи 

основните изследователски резултати след всяка отделна глава. Постигнато е единство 

на лингвистичния и реторичен дискурс в пластичното конструиране на езиковата 

картина в определен период - 2004 - 2007; в определено място - институцията Народно 

събрание; в определен реторичен жанр - изказвания на депутати в процеса на 

парламентарни дебати по темата  за присъединяване на България към ЕС. 

Приложенията в Том 2. съдържат доказателствен материал, който обогатява научната и 

практико-приложна стойност на дисертационното изследване. Приложение №1 



представя таблици с датите на парламентарните заседания, проведени през 2004-2007 

година;  приложение №2  показва ексцерпция на лексемата демагогия като резултат от 

приложението на възможностите на новите информационни технологии; приложение 

№3 съдържа контексти на употреби на съставката демагог***, демагогски, демагогско, 

демагогска; приложение №4 допълва със синонимия и евфемизация на лексемите 

демагогия и демагог: контекстите на употребите – популист, измамник/измамници, 

ексцерпция на думи със съставки лицемер***: лицемер, лицемери, лицемерие; 

ексцерпция на думи със съставка лъж***: лъжа, лъжи, лъжец, лъжци; приложение №5 

съдържа ексцерпция на контекстите със съставка попул***, популист, популисти, 

популистка, популистко; приложение №6 съдържа ексцерпция на контексти със 

съставка спекул***, спекула, спекулация, спекулирам. Тази част е изключително полезна 

за работа със студентите, за приобщаването им към изследователски проекти в полето  

на професионалната реторико - лингвистична култура. 

Към изследователските качествата на Анна Иванова ще добавя апробирането на 

резултатите в три от публикациите. Авторефератът отразява адекватно и 

систематизирано както сруктурата на дисертационния труд, така и авторските идеи, 

обобщения и изводи, научните приноси. Изборът и прилагането на 

интердисциплинарна методология  в изследването е безспорен принос за 

конструирането на реална картина на езиковите механизми на демагогията. 

В заключение давам положителна оценка на дисертационния труд „Демагогия в 

парламентарните дебати: България в Европейския съюз” и препоръчвам на 

уважаемото научно жури да гласува за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” по професионално направление Философия (Реторика) на Анна Иванова 

Иванова, като ще гласувам „за”. 
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