
                                                          СТАНОВИЩЕ 

                         по дисертационния труд на Иглика Иванова Касабова, 

                         редовен докторант към катедра Реторика,  
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Шифър 05.01.13 -  Философия на културата, политиката, правото и икономиката („Реторика в 

публичната комуникация” ), на тема  

 „Реторически техники за убеждаване в медийна среда (от телевизионните предавания до 

социалните мрежи)”      

                   От доц. д-р  Росица Михайлова Йорданова – преподавател във ВСУ „Ч.Храбър” 

Авторката на представения за обсъждане дисертационен труд има амбицията „да търси 

академичните предизвикателства за това доколко реторичните техники на убеждаване, 

динамиката в медийната среда, интензивният обмен на информация и нарастващите 

възможности на интернет пространството диктуват новите реторически практики в медиите” 

(с.4). В логиката на промяната на реторичната парадигма са изведени основната теза, 

предмета и обектите на емпиричния анализ, целите и задачите на изследването. 

Активизирането на научните конференции и публикации по проблемите на визуалната култура, 

визуалността, визуалната реторика и  комуникация, обособяването на новите познавателни 

полета  на модерната реторика в първите десетилетия на 21. век, определят актуалността и  

перспективата на изследваната проблематика. 

Оценявам като постижение строгото приложение на дедуктивно-индуктивния подход в 

процеса на анализа: обосноваване на теоретичната рамка, теоретичен обзор, нови  методики за 

изследване на медийните реторически практики, осъществяване на диференциран реторически 

анализ, съобразен със спецификата на емпиричния материал. Избраната логическа 

последователност в  конструкцията на текста допринася за добрата съгласуваност на 

вътрешната структура на отделните части.  Дисертацията се състои от 5 глави, увод, 

заключение,  приложение и библиография в обем от 220 страници. 

 Обосноваването на теоретичната рамка е разположено в първите три части на 

дисертацията. Във фокуса на първа глава са поставени както базови реторически понятия от 

класическата реторика, така и нови, които са в процес на дефиниране и въвеждане в 

теоретичното поле на медийната, визуалната и виртуалната реторика. Специално внимание е 

отделено на изясняването на едно от ключовите за дисертацията понятие „визуалната реторика” 

като са посочени школите и позициите на техните представители в критичен прочит.  

 С академична коректност са въведени понятията: медийна реторика,политическа 

медийна реторика, телевизионна реторика и политическа телевизионна реторика, 

гражданска реторика или ораторство на гражданите, виртуална визуална гражданска 

реторика, в качеството им на работни дефиниции, без претенции за универсалност. 

Притежават приносен характер авторските интерпретации, както и дефиниции, на ключовите 

понятия визуална аргументация, визуална реторика, визуални реторически образи, дигитална 

медийна среда, съвременна медийна реторика, които са мислени като „основа за бъдещи 

проучвания и създаване на речник и евентуален курс и практикум за съвременни проявления на 

реториката в медиите – традиционни, електронни, онлайн, социални” (с.32).  



Централно място във втора глава е отделено на базови термини и понятия от три 

научни области: реторика, наука за медиите и науки за комуникацията, като целта е да се 

изведат новите концептуални разграничения, с които изследователите, ги характеризират (Вж. 

стр. 38). От реторическа гледна точка са представени специфичните измерения на медийната 

среда – традиционна и нова (интернет медии: форуми, блогове, онлайн издания, социални 

медии), виртуална реторика и присъщите на тази среда традиционни и нови реторически 

жанрове/ родове/ видове. Проявленията на вътрешните нежурналистически жанрове като 

реторически, и като журналистически ориентира към идентифицрането и анализа на 

поведенческите трансформации във фигурите на водещите и участниците (Вж. стр. 34). 

Достойнство на тази част от анализа е обстойното и задълбоченото познаване и извеждане на 

промените в медийните практики, които са резултат от  бързата замяна на класическите радио и 

телевизионни форми с алтернативни аудио-визуални медийни услуги, с нови комуникативни 

практики, сред които интерактивността. За успешния анализ допринася подбраният от 

Иглика Касабова материал, съдържащ теоретични позиции и изследвания в областта на 

телевизионната журналистика, от авторитетни български автори (Маргарита Пешева, Мария 

Попова, Милко Петров). 

Изследването на реторическите особености, прилагани от реализаторските екипи 

(копирайтъри, монтажисти, графични дизайнери, тонрежисьори), авторката свързва с новите 

функции и значимата роля на медийните канали за комуникация, със „съществените промени в 

техниките на убеждаване”, които са най-ярката проява във визуалната реторика. 

В резултат на прецизното вглеждане в спецификата на виртуалния свят  авторката е 

направила,  цялостно, пластично, с усет за детайлите представяне на новите реторически 

практики в социалните мрежи. С въвеждането на  терминологичното словосъчетание медийно 

виртуално пространство  Иглика Касабова предлага първи работен вариант за точно 

определение на това ключово понятие. Второто базово понятие визуална аргументация във 

виртуална среда по-нататък ще послужи за реторическия анализ на спецификата на визуалните 

изображения, чиято цел е убеждаване на виртуалната аудитория „в тезата на изпращача на 

визуални и вербални послания в условията на виртуални диалогични формати, сред които 

форуми, социални мрежи и др.” (с. 73).  

В теоретичните предизвикателствата, идващи от новите практики, Иглика Касабова 

открива богати възможности, които „позиционират реториката като динамична, модерна наука, 

която чрез гъвкавост на посланията може да послужи на различни етапи на проекта, за да 

изгради работещ медиен продукт”.(с.11 авт.)  Авторски принос е установяването на нови 

практики, сред които копирайтър при телевизиите и хаштанг – при социалните мрежи. 

Акцентът върху медийните практики - промотиране в ефир, управление на телевизионни 

проекти, които все още не са обект на изследователски интерес от страна на науката реторика, 

има за цел да докаже необходимостта от дефиниране на реторическите им особености. 

Уместно в хода на анализа са въведени базовите постановки на класическата реторика: 

реторическа цел ( Цицерон, Квинтилиан); invention, elocutio, dispositio; ethos, pathos, logos; 

фигурите на словото и фигурите на мисълта, които намират приложение в теоретичните 

анализи на практическите проявления в новата виртуална среда. Предефинирането на базисни 

понятия, артикулирането на нови, е представено от авторката като незавършен процес.     

Оценявам високо научната строгост в позицията на Иглика Касабова, която 

съумява да дисциплинира собствените си наблюдения, да осмисли и анализира връзките и 



взаимодействията в динамичния хаос на виртуалното пространство, сполучливо описано на 

страница 71: „Виртуалният свят се обогатява в реално време от всеки един от участниците – 

той расте, дори мутира, но все пак се подчинява на някаква логика, която е встрани от 

индивидуалната воля на всеки един от участниците в комуникативния акт. Колкото и могъщ 

институционално да е някой от участниците (партиен лидер или граждански активен блогър), 

той е зависим от виртуалната среда, тя го коригира и го контролира”. Длъжна съм да откроя 

приносното въздействие на изследванията на проф. дфн Иванка Мавродиева в областта на 

виртуалната реторика, виртуалната политическа реторика и реторическия анализ, към чиято 

модерна перспектива се приобщава с дисертацията си Иглика Касабова.  

Към достойнствата на дисертационния труд разглеждам успешно защитената 

интердисциплинарност както при обосноваването на теоретичната основа на дисертацията, 

така и в комплексния анализ и интерпретация на феномените на медийната реторика. 

Оценявам направения успешен избор като адекватен на хетерогенния характер на изследвания 

материал. Именно в интердисциплинарността авторката открива възможностите за 

припокриване на методологиите на реториката, семиотиката, културните изследвания и 

„дисциплините (реторика, комуникации, изкуствознание), чрез които визуалните явления се 

проучват” (с. 26). „Систематичният и теоретично обоснован поглед върху инструментите на 

убеждаване умело преплитат интересите към реториката и политиката с различни 

дисциплинарни подходи – дискурсен анализ,теория на аргументацията, политическа теория и 

лингвистика, като загатват, че фокусът на модерните реторици и анализатори на дискурса е 

върху лингвистините и металингвистични проявления както в реална, така и във виртуална 

среда.” (с.15, авт.)  

Във визуалната култура и визуалната реторика се пресичат естетически, 

психологически, изкуствоведчески подходи, което се потвърждава в направения обзор на 

базови автори, утвърдени школи и направления, сред които Нова реторика, прагма-

диалектическия подход, изследвания на визуалния език, на което е посветена трета глава. В 

заключителната част на анализа на трета глава авторката оценява критично модерните 

дискусии относно реторическото, в които обикновено не се използват психологическите 

изследвания за образната яркост и влиянието на емоциите, както и психологическите 

изследвания, които малко цитират Пелерман и Олбрехтс – Титека като изследователи на 

визуалното. (с. 92) На критиките по повод подценяването на визуалната реторика авторката 

противопоставя твърдението за взаимовръзката между „образната яркост, емоционалната 

реакция и убеждаването” на авторите Чаудхури и Бърк. (Вж.с.89)  

Принос в изследването на реторическите техники на убеждаване в съвременните 

реторически практики на медийната, визуалната и виртуалната реторика, представлява 

обоснованата и приложена в емпиричото изследване авторската методика. В четвърта и пета 

глава успешно са защитени предимствата на  методиката на емпиричното изследване Тя е 

съобразена с апробиран инструментариум за реторически анализи, който е адаптиран за 

конкретното изследване в условията на българската реалност.  Предпочетената методиката на 

изследването показва осведомеността на авторката по проблемите на визуалната и виртуалната 

реторика, публикувани в най-новата литература, уместно защитен концептуален избор. 

Например към школата на т.н. „нова реторика” - Хаим Пелерман и Олбрехтс -  Титека, заради 

реторическия анализ на визуалния език; към Марчин Левински, заради обоснования и 

апробиран реторически аргументативен анализ на телевизионни предавания; към 

представителите на новата модерна реторика холандски учени Jos vаn den Broek, Willam 

Koetsenruijter, Jaap de Jong, Letitia Smit, заради теоретичното обосноваване на изследването на 



визуалния език; към текстово-интерпретативния анализ на МакКари и Мик и възможностите за 

„превод” на вербалната реторика във визуална, заради анализа свързан с фигурите на речта, 

тропите и самите фигури и тропи като реторични похвати. Възприета е класификацията на 

българския учен Касабов,  която се опира на античната реторическа теория за фигурите на 

мисълта и фигурите на словото, но дава възможност за осъщестяване на „един нов и подробен 

визуален и вербален реторически анализ на гражданските протести” (стр. 113) 

За първи път в съвременната българска научна литература по реторика е направен нов и 

детайлизиран визуален и вербален реторически анализ на съвременни реторическите техники  

върху прецизно класифицирани и систематизирани подбрани обекти:  визуални изображения 

(снимки, постери, карикатури, шаржове, плакати, комикси и др., публикувани в социалните 

мрежи); видеозаписи на телевизионни предавания, представени онлайн в уебсайтовете на 

съответните медии; виртуални форуми към отделните телевизионни предавания както и 

страници на предаванията във Фейсбук, които изпълняват ролята на форуми.  

 Изборът на реторическата ситуация, създадена от гражданските протести (2010 - 2013), 

дава възможности за първи път да се изследва в реторически дискурс една „доста силна 

конфигурация”, в която се открояват в действие свободата на словото, дигиталната 

компетентност и използването на интернет като „инструмент за мобилизация” (Вж. с.105)   

Постигната е обоснована класификация и анализ на реторическите техники в различните 

послания: вербални, визуални, визуално-виртуални  и чрез пърформънсите.  Респектира  богата 

и многопластова аргументацията, с която авторката анализира феномените на протеста, 

експертното ориентиране в „прочита” на визуалната и вербалната образност. Успешно са 

подбрани фактите от богатия, пъстър, ироничен арсенал от изображения и думи, с които 

протестиращите заявяват своето гражданско отношение към управляващите.  

Приносните моменти, съдържащи се в дисертацията, са лична заслуга и постижение на 

Иглика Касабова. Препоръчвам съдържанието на четвърта и пета глава от дисертацията да 

бъде подготвено за издаване.  

В заключение давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: 

„Реторически техники за убеждаване в медийна среда (от телевизионните предавания до 

социалните мрежи )” и препоръчвам на уважаемото научно жури да гласува за присъждане на 

образователната и научната степен „доктор” по професионално направление „Реторика в 

публичната комуникация” на Иглика Иванова Касабова, като ще гласувам „за”.  

 

 

23 март 2015                                     Доц. д-р Росица Йорданова 

 

 

                                                              


