
СТАНОВИЩЕ

на  доц.  д-р  Бойчо  Йорданов  Бойчев  (ВСУ  „Черноризец  Храбър”, 

Юридически факултет,  катедра „Психология”),  хабилитиран по научната 

специалност  05.01.13  Философия  на  културата,  политиката,  правото  и 

икономиката,  член  на  научно  жури,  утвърдено  със  заповед  №  РД  19-

142/08.04.2011 г.  на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”.

ОТНОСНО:  дисертация  на  тема  „Етотическата  аргументация:  опит  за 

класификация  на  аргументите”,  разработена  от  Методий  Андреев 

Рождественский за присъждане на ОКС „доктор” по 2.3. професионално 

направление  „Философия”,  научна  специалност  05.01.13  Философия  на 

културата,  политиката,  правото  и  икономиката  (Реторическа 

аргументация).

Обща оценка на дисертационния труд
Дисертационният  труд  на  Методий  Андреев  Рождественский  е  в 

обем от 361 страници.  Структурно се състои от въведение,  три глави и 

заключение. Библиографията обхваща 228 източника. Отделно в основния 

текст  са  направени  впечатляващите  1104  цитата,  препратки,  бележки  и 

коментари „под линия”.

Във   Въведението  авторът  аргументира  актуалността  на  темата, 

нейната проблемност и степен на разработеност. Похвално е посочването 

на  източниците  (стр.  11-12),  както  и  типологията  им спрямо  основната 

идея и текстово разгръщане на дисертацията. Освен това са формулирани 

основните цели и задачи на дисертационния труд, методологията, полето 

на изследване и извежданите тези.

Първа глава (стр. 18-104) е посветена на етотическата аргументация, 

като  по  принцип  се  разкрива  ролята  на  характера  в  аргументацията, 



обосновават се аргументите ad Hominem като клас аргументи, предлага се 

модел за  оценка на  реторическата  аргументация (според мен –  напълно 

обоснован и релевантен), правят се две вметки по посока на етоса и нивата 

на реторическия анализ. Втора глава (стр. 105-168) е изцяло посветена на 

Аристотел  и  спецификата  на  етотическата  аргументация  в  „Реторика”. 

Искам да отбележа,  че докторантът е успял много добре да премине от 

общотеоретичните постановки на първа глава към анализа на конкретно 

произведение,  каквото  е  „Реторика”  –  във  втора.  Същата  тази  глава 

завършва  с  обобщение  (стр.  164-168),  което  свързва  теоретичното  и 

конкретно-историчното  със  „същинската”  част  на  дисертацията  – 

класификацията  на  етотическите  аргументи.  Като  текстови  обем  трета 

глава е най-голяма (170 страници) и същевременно – най-задълбочена и 

аналитична  (без  това  да  означава,  че  предишните  две  не  са  такива). 

Впрочем, двадесетте страници „Уводни бележки” (стр. 169-188), показват 

че  тази  глава  спокойно  би  могла  да  бъде  самостоятелно  произведение. 

Същевременно тя  не  е  „откъсната”  и  „дистанцирана”  от  другите  две,  а 

своеобразно ги  завършва и надгражда.  Класификацията  на етотическите 

аргументи е направена методологически обосновано и последователно, но 

и  конкретно-прецизно,  в  някои  отношения  -  дори  завидно  детайлно. 

Последователно  се  разглеждат:  общ  етотически  аргумент,  аргумент  от 

качествата, аргумент от действията, аргумент от ангажимента, аргумент от 

авторитета и обстоятелствен аргумент. 

Дисертацията  завършва  със  Заключение  (стр.  339-344),  което 

обобщава основните стъпки в разгръщането на проблематиката и текста, 

като  заявява  и  ясна  перспектива  за  по-нататъшно  изследване  на 

реторическата аргументация, а именно – емоционалните апели (с. 344).



Оценка на научните резултати и приноси на кандидата
Съдържанието на дисертационния труд и автореферата, справката за 

научната  работа  на  докторанта,  изпълнението  на  индивидуалния план и 

атестатите  на  научния  ръководител,  убедително  сочат,  че  Методий 

Рождественский има траен научен интерес  към реториката,  способен  е 

задълбочено  да  работи  върху  конкретни  тематични  полета  от  нея  и  да 

постига значими резултати.  

Приносите на дисертацията се изразяват в следното:

Първо, тъй като проблемът за етотическата аргументация не е бил 

предмет  на  задълбочено  изследване  досега  в  България,  самото 

формулиране на темата и нейната структура са новост, която има приносен 

характер.

Второ,  оригиналните  моменти  в  дисертацията  не  са  самоцелни,  а 

съобразени с реторическата традиция, от една страна, и със съвременните 

изследвания – от друга. Прави впечатление, че постиженията на автора са в 

няколко посоки –  методологическа  подготвеност,  концептуална  широта, 

задълбоченост на анализа и коментарите.

Трето, справката за научните приноси в  Автореферата ги отразява 

коректно и точно, без да ги преувеличава (Автореферат, с. 17). 

Четвърто, в този си вид текстът е съвсем близо до „напълно готов” за 

издаване.  Като  източник  на  информация  и  като  последователност, 

систематичност и всеотдайност, той може да е полезен както за една по-

широка аудитория, така и за специалистите.

Пето, стилът и езикът на дисертационния труд са адекватни на този 

тип  научно  произведение  и  на  терминологията  в  тази  научна  област, 

същевременно текстът е „четивен”, на места и увлекателен.

Към  това  мога  да  добавя,  че  Авторефератът съответства  на 

структурата и съдържанието на дисертацията, а публикациите, свързани с 

дисертационния труд, са достатъчни и като брой и като обем.



Критични оценки, забележки и препоръки
Нямам  съществени  забележки  (съдържателни,  композиционни  и 

методологически)  към  дисертационния  труд  на  Методий  Андреев 

Рождественский.  Имам две  второстепенни забележки,  които по никакъв 

начин не намаляват неговата стойност. Първата е свързана със заглавието. 

„Опит за...” спокойно можеше да се пропусне, но след като докторантурата 

е официализирана по този начин, приемам че това има своите основания. 

Втората забележка е относно структурните единици на текста и по-точно 

-за  тези  в  отделните  глави.  В  съдържанието  те  не  са  индексирани,  а  в 

автореферата  веднъж  се  отбелязват  като  „подглави”,  друг  път  като 

„дялове”  (Автореферат,  с.  9).  Поне аз  не виждам нищо лошо те  да  са 

„параграфи” и „подпараграфи”. Това би улеснило възприемането на текста.

Тези забележки не засягат същността на изследването и категорично 

не намаляват научната стойност представения труд.

Заключение
Предоставените  материали  ми  дават  основание  да  заключа,  че 

дисертацията  „Етотическата  аргументация:  опит  за  класификация  на 

аргументите”, разработена от Методий Андреев Рождественский отговаря 

на всички съдържателни, композиционни и формални изисквания. Спазени 

са  всички  процедури  и  изисквания  на  ЗРАС и  Правилника  за  неговото 

приложение.

Въз  основа  и  на  изтъкнатото  в  становището  давам  изцяло 

положителна оценка дисертационния труд. Позволявам си да предложа на 

членовете на уважаемото научно жури да гласуват положително за даване 

на  образователната  и  научна  степен  „ДОКТОР”  на  Методий  Андреев 

Рождественский.  

02. 06. 2011 г. доц. д-р ...........................

Гр Варна /Бойчо Й. Бойчев/


