
С   Т   А   Н   О   В   И   Щ   Е 

от  доц. д-р  Цветан Кулевски 

(от УНСС, катедра „Медии и обществени комуникации“, преподавател 

по „Реторика и публична реч“) 

за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално 

направление 2.3 Философия ( Реторика ) 

във връзка с обявен конкурс от СУ „Св. Климент Охридски“, публикувано в 

ДВ, брой 91 от 14. 11. 2017 год., стр. 39, параграф № 6 

 Участник в конкурса:  Гл. ас. д-р  Нели Георгиева Стефанова  

(единствен кандидат) 

 

             Кандидатката за научната длъжност „доцент“ има завършени 

бакалавърска и магистърска степен. Защитила е докторат в научното 

направление 2.3 Философия (История на реториката и ораторското 

изкуство). През 2012 година, след участие в конкурс, е назначена за главен 

асистент, която научна длъжност заема до момента в катедра „Реторика“ 

на Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. 

         Водила е лекционни курсове по: Комуникативни умения и работа в 

екип; Реторика и комуникативни умения; Политическа реторика и водене 

на преговори; Невербална комуникация в реториката – в бакалавърската 

образователна степен, и Политическа реторика – в магистърската степен. 

Била е научен ръководител на 4 магистърски тези. Има 3 специализации в 

чужбина. Участвала е в подготовката и организацията на 7 научви форума. 

Участвала е също и в 1 изследователски проект. 

         Гл. ас. д-р Нели Стефанова е автор на 2 монографии в областта на 

реториката и 1 учебно пособие. Била е съставител на 2 научни сборника. 

Има 9 статии и студии в български научни издания и 5 статии в 

международни научни списания.  



         Основното монографично изследване на кандидатката е 

„Политическа реторика. Съвременни тенденции“. Тук тя е представила 

политическата реторика в нейните съвременни измерения. Цялостно е 

представено съвременното политическо слово: парламентарно, 

дипломатическо, военно-политическо и президентска реторика. 

Систематизирала е различни стилове, явления и тенденции в 

политическата реторика като цяло.  

           В своето изследване авторката прави паралелно сравнение и търси 

връзката между древната и модерната наука, между политическата 

реторика и политическата комуникация. Според Нели Стефанова, 

реториката и по-точно красноречието, функционират в полето на 

политическата комуникация. За нея политическата реторика и 

политическата комуникация са взаимообвързани феномени, които 

функционират в симбиоза. Тук тя въвежда и свое понятие: “гражданско-

виртуален модел на комуникация“. Негово ядро е обществено-

политическото взаимодействие, осъществявано посредством социалните 

мрежи, създаващо сполучлива сплав от политика и реторика, 

представляваща нова технология. 

           Принос на авторката е нейния обстоен анализ на класическите и 

съвременни видове красноречие. В книгата поотделно се анализират 

класическите и съвременните разновидности на политическото слово. 

Нели Стефанова поставя своя изследователски акцент върху 

парламентарните ораторски  жанрове. Тя нарича парламента 

„комуникационен форум“ – открито място за изказване на публични 

мнения и водене на дебати в условията на прозрачност. 

             Отделно внимание е отделено и на дипломатическото красноречие 

като разновидност на политическата реторика. Тя нарича 

дипломатическото красноречие „аванпост“ на политическото ораторство 

като цяло. Направен е и опит от авторката за анализ на жанровете на 

„вербалната дипломация“. Представени са и редица жанрове на 

дипломатическата кореспонденция.  

             Подобаващо място в монографията е отделено и на президентската 

реторика, като е направила опит да я представи като автономно поле за 



реторически изследвания. Посочени са и някои по-характерни тенденции в 

комуникативния спектър на българската президентска реторика. Много 

подробно, в специално обособена глава, е анализиран политическият език 

като водеща категория на политическата реторика. Като свой принос 

авторката отбелязва изготвената от нея подробна типологизация на 

стиловете политически език. Кратко място в книгата е отделено и на т.нар. 

популистка реторика.  

         Кандидатката в конкурса е автор и на много ценно и полезно учебно 

помагало. Това е терминологичен справочник по обща и политическа 

реторика, включващо 270 базови термина и понятия от областта на 

реториката. Всеки от термините е представен като самостоятелна 

справочна единица. Към всеки от тях е представена и подробна 

библиография, от използваните източници за конструирането им. Отделно 

са систематизирани и основните термини и понятия в областта на 

политическата реторика. Принос на авторката е дефиниране на понятия 

като: политическа комуникация; политически консенсус; политическа 

аудитория; политическа презентация и т.н. 

          Авторката има претенции, че е обогатила реторическата теория с 

термини, описващи реторическите механизми за въздействие върху 

аудиторията. И е успяла! Този справочник е много полезен, особено при 

обучение на студенти в сферата на реториката. 

           В редица свои публикувани статии и студии, Нели Стефанова 

разглежда, осветлява и анализира актуални проблеми на реторпическата 

теория и практика. Прави впечатление, че публикациите й не се дублират и 

не са част от други по-обширни произведения. Също така липсва 

характерната в подобни случаи повторяемост и „зацикляне“ върху едни и 

същи проблеми в различни авторови изяви. Кръгът от проблеми, 

разглеждани от авторката, е доказателство за нейните разностранни 

интереси в сферата на реторическата теория.  

           Като централен в нейното творчество можем да очертаем 

проблема за „убеждаващата реч в обществено-политическата  

комуникация“. На редица места авторката се спира на характера на речта и 

функциите на езика в съвременния политически дискурс; формите и 



функциите на политическата реч; ролята на убеждаването и реторическата 

аргументация; логическите грешки в процеса на убеждаване; средствата за 

манипулативни реторически въздействия и т.н., и т.н. 

          Без всякакво преувеличение може да се каже, че гл. ас. д-р Нели 

Стефанова е и един много добър и вече утвърдил се преподавател, който 

се радва на вниманието и се ползва с уважението на студентската 

аудитория. Моите лични наблюдения и впечатления от академичната 

кариера на кандидатката през последните близо 6 години, откакто я 

познавам, са че тя постоянно се труди и опитва да надгражда своите 

знания и умения в областта на нелеката задача да се преподава реторика 

пред млади хора.  

           Тя участва активно във всички събития от живота на катедрата. 

Старае се да присъства на всички научни прояви на нейни колеги и на 

докторантите към катедрата. В отношенията си с колегите е отзивчива, 

винаги готова да се притече на помощ. Стреми се постоянно да се развива 

и усъвършенства. Обхванала е широк кръг от разнородни специалности в 

университета, на чиито студенти преподава. Представените материали за 

участие в конкурса са достатъчни. Те дават реална представа за качествата 

на кандидатката Нели Стефанова. 

 

        ОБОБЩЕНО СТАНОВИЩЕ:  За мен няма никакво съмнение, че гл. ас. д-

р Нели Стефанова е последователен, задълбочен и усърден научен 

работник и академичен деятел. Тя притежава всички качества и отговаря 

на всички критерии за да бъде избрана и назначена да заеме научната 

длъжност „доцент“ в катедрата по „Реторика“ на СУ „Св. Климент 

Охридски“. По време на заседанието на Научното жури, определено да 

направи избора за „доцент по реторика“, чийто член съм, ще гласувам със 

„ЗА“, в полза на Нели Стефанова, макар и като единствен кандидат. Тя 

може да бъде назначена заслужено на научната длъжност „доцент“ в СУ. 

 

 

22. 02. 2018 год.                                доц. д-р  Цветан  Кулевски 


