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СТАНОВИЩЕ 

За докторската дисертация на  тема: "Наративът в англоезичната 

реторика на естонския президент Ленарт Мери в периода 1992-2001г." на 

Георги Петров Мерджанов, редовен докторант в катедра „Реторика“ на 

Философски факултет на СУ “Св.Климент Охридски“. За присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” , професионално направление 

2.3. Философия  на културата, политиката, правото и икономиката 

(Реторика - История на реториката).  
Научен ръководител : доц. д-р Герасим Петрински  

Автор на становището: проф. д-р Маргарита Пешева, преподавател във 

ВСУ. 

 

1. Актуалност на избраната  тема за дисертация 

 Избраната тема за докторска дисертация  е  много  оригинална, тя е 

първа по рода си в българските изследвания по история на  политическата 

реторика. Темата за наратива в англоезичната реторика (речите на 

английски език) на естонския президент Ленарт Мери по време на 

неговите два мандата (1992-2001) е  много сериозно научно 

предизвикателство. Докторантът Георги Мерджанов акцентира главно 

върху наратива в политическата реторика на естонския президент, която се  

осмисля  чрез структурен и софтуерен анализ. Това многократно повишава 

оригиналността и ценността на извършеното научно изследване, което 

показва сериозните професионални познания на  Георги Мерджанов, който  

ясно и  дефинитивно  представя своите научни оценки.  

 2. Структура и съдържание на дисертацията. 

 

Дисертацията съдържа 319с. и се  състои от Увод,  четири глави, 

заключение и библиография.  Литературата включва общо 324 заглавия 

на английски и български език. Тя е много добре структурирана, отделните 

глави и параграфи са професионално подредени. Текстът е написан с 

научна прецизност  и отлично познаване на водещите научни изследвания 

в областта на  история на реториката и политическата реторика.  

Уводът на дисертацията концептуално въвежда читателя в 

посланията и смисъла на научното изследване. Георги Мерджанов 

представя някои основни реквизити, които са задължителни за всяка 

дисертация- обект и предмет на изследването, цели и задачи, избрана 

методология,резюме на съдържанието по отделни глави. Дисертационният 

текст показва задълбочено познаване на проблема в научната литература, 
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езикът и научният стил на изложението се отличават с концептуалност и 

логическа яснота.  

Първа глава разглежда история на наратива в реториката- от древна 

Гърция, ранното християнство, Средновековието, Ренесанса и 

Просвещението до наратива в модерната реторика, в т.нар. наратология и 

обозначаването на две  много  интересни фигури в развитието на  наратива 

в реторическите похвати - на Джоузеф Кембъл и  Ювал Ноа Харари. 

Докторантът показва задълбочени теоретични познания, умения за научен 

анализ, изводи и обобщения. 

Втора глава  е  посветена на  президентската реторика, която се 

анализира на дедуктивен принцип- чрез историята на президентската 

институция в Естония, развитието на наратива в президентската реторика и 

политическата фигура на Ленарт Мери в политическия живот в Естония. 

Тази глава е написана, въз основа на многобройни факти и събития от 

политическия живот на Естония, която са много любопитни и интересни за 

всеки образован читател. 

Трета глава  е посветена на структурния  анализ на президентската 

реторика на Ленарт Мери по време на неговите два мандата, приликите и 

разликите между тях. Георги Мерджанов показва отлични познания 

относно разгръщането на наратива в президентската реторика именно в 

Естония, и най-вече по време на двата мандата на Ленарт Мери. 

Извършеният научен  анализ показва, че докторантът отлично познава този 

научен проблем, и го изследва чрез различни методологически 

инструменти и научни индикатори. 

Четвърта глава е посветена на софтуерния анализ на англоезичните 

президентски речи на Ленарт Меси, произнасяни при неговите два мандата  

на различни световни форуми. Корпусът съдържа 324 президентски речи, 

които се разглеждат с помощта на структурен анализ: по жанр, 

аудитория, сюжет, персонажи, тема и конфрикт. Извършен е също 

софтуерен анализ на 324 президентски речи, които се изследват в 

контекста на: клъстери с високо честотни думи; употреба на лични имена; 

организации и събирателни названия; географски понятия; 

словосъчетания/колокати и др. Подробно са разглеждани и  24 характерни 

президентски речи. Извършеното емпирично изследване наистина е 

мащабно, и то, по моя преценка, надхвърля  рамката на тази докторска 

дисертация. 

Авторефератът подробно представя дисертационния труд. Той е  

много добре структуриран и съдържа основните  реквизити, които са 

задължителни за един дисертационен труд- актуалност на  

дисертационната тема, обект и предмет на изследването, основни цели, 

задачи, получени резултати, приносни моменти, избрана методология, 

обобщения и научни изводи. 
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 3. Научни приноси 

 Дисертацията е много задълбочено и професионално научно 

изследване, което  съдържа няколко основни научни приноси:  

 Първият принос е извършеният научен анализ на  политическата 

реторика в  президентските речи на естонския президент Ленарт Мери- в 

контекста на наратива, тяхната пропагандна функция и дългосрочни  

политически стратегии. Този научен принос е  концептуален. 

 Вторият принос е обстойният научен преглед в развитието  на 

наратива в реториката в отделните епохи- от древна Гърция до наши дни. 

Такъв теоретичен подход е особено полезен за политическите лидери от 

различни европейски държави, защото резюмира натрупаната мъдрост в 

реторическите практики през вековете. Те се разглеждат главно в 

контекста на развитието и промяната на наратива. Този научен принос е 

общотеоретичен. 

 Третият принос е извършеният софтуерен анализ на наратива в 

президентската реторика на Ленарт Мери, въз основа на сложен 

алгоритъм/особено  трудна емпирична решетка, в която са направени 

сравнения на политическата употреба на  лични имена; метоимения и 

глаголи, фразеологизми и идиоми и др. Извършеният софтуерен анализ 

придава доказателствена тежест на дисертационния труд. Този научен 

принос е емпиричен. 

 4. Публикации по темата на дисертацията. 

Докторантът Георги Мерджанов е представил  три научни публикации, 

които са направени в Годишник на Софйския университет, Философски 

факултет, книга Докторанти и в Докторански четения на Софийския 

университет, книга първа. Те са напълно достатъчни и  отговарят на 

изискванията, които се предявяват към една докторска дисертация 

 5. Въпроси  и препоръки към  дисертацията 

 Имам следният въпрос към докторанта Георги Мерджанов: 

 1. В речите на кой български президент  в годините на политическата 

промяна след 1989г.,  наративът изпълнява особено важна роля? 

 Основната ми препоръка към този дисертационен труд е той да бъде 

издаден, след известна редакция. Така  ще получи по- голяма публичност и 
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читатели, ще  има практическа полза  за развитието на  съвременната 

политическа реторика у нас. 

  

  6.  Заключение 

 Представената докторска дисертация действително е оригинално 

научно изследване, което има  безспорен приносен характер. То е първо по 

рода си в българските изследвания по история на реториката и 

политическата реторика.  Научното изследване с отличава с  отличен език 

и стил, то показва професионалната зрялост и компетентност на неговия 

автор, неговото задълбочено познаване на един оригинален и практически 

неизследван у нас научен проблем.   

 Докторантът Георги Мерджанов показва сериозни теоретични 

познания в областта на изследванията по реторика, културна антропология 

и социолингвистика  в световен мащаб. Той надгражда над постигнатото в 

редица други европейски изследвания в областта на президентските речи и 

политическата реторика. Извършеният научен анализ се основава на 

многобройни авторитетни научни изследвания,  докторантът прави смели 

научни сравнения,  показва висока експертност,  умение за  самостоятелни 

оценки и научни позиции.   

 Всичко това ми дава  нужните основания напълно убедено да 

препоръчам на уважаемите членове на научното жури да присъдят 

образователната и научна степен „доктор“ на Георги Петров Мерджанов  

за неговата дисертация на тема: "Наративът в англоезичната реторика на 

естонския президент Ленарт Мери в периода 1992-2001г.",професионално 

направление 2.3. Философия  на културата, политиката, правото и 

икономиката (Реторика -История на реториката).    

          

София, 30 декември  2020г.                       Подпис: 

              проф. д-р Маргарита Пешева 

 

 


