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Дисертационният труд на докторантката Н. Атанасова е посветен на съпоставителния 
анализ на стратегиите за манипулация на общественото мнение в областта на 
политическия дискурс в средствата за масова информация в България, Великобритания 
и САЩ и по-специално с оглед практиките на провеждане на предизборни кампании и 
начините на тяхното отразяване в пресата. Тази ориентация се мотивира от 
дисертантката с това, че съвременните предизборни кампании са кампании, които се 
разгръщат в медиите. От своя страна печатните медии представляват най-ефективното 
средство за въздействие върху гласоподавателите. При тях съответно най-добре биха 
могли да проличат комуникативните стратегии и специфичните езикови средства, с 
помощта на които се постига ефективно въздействие в желаната от съответната медия 
посока. В дисертацията се предлагат в тази връзка резултатите от собствени 
изследвания на характера на най-често използваните за тези цели манипулативни 
стратегии, за да се установят междукултурни прилики и отлики в осъществяването на 
манипулации в българската, британската и американската преса. Работата съдържа  
общо 230 маш. стр. и се състои от Увод, четири глави, в последната от които са 
представени заключенията от представените изследвания и анализи, и Цитирана 
литература (стр. 220-230). 
 В Увода към дисертацията се обсъждат две основни понятия с оглед 
формулирането на теоретичната база на изследването. Първото от тях е това за 
манипулация с помощта на езикови средства. В работата тя се определя като 
убеждаване, което съзнателно цели да подведе читателя чрез изразяване на 
тенденциозни мнения, като за целта се използват комуникативни стратегии, с които се 
прави опит да се минимизира възможността за критично осмисляне на предлаганата 
информация (с. 8). В този смисъл основна цел на предлагания труд се състои в това да 
се установи, в какво се заключава културната и езикова специфика в проявите на 
тенденциозност при прилагането на комуникативни стратегии в пресата в три различни 
страни и култури. Терминът комуникативни стратегии според авторката отпраща към 
„прилагане на различни трансформации или селекции на езикови изразни средства, 
които имплицират определена информация и насочват към определени интерпретации 
(с. 6). Това е твърде тясна и специализирана употреба на посочения термин, но 
очевидно тя е пригодена с оглед на тематиката на труда към възможностите 
стратегиите да бъдат използвани преди всичко за манипулация на общественото 
мнение и нагласите на гласоподавателите по време на избори.  
 В първата глава на работата е представена теоретичната база на изследването. 
Последователно се прави разбор на спецификата на предизборните кампании в 
демократичните общества с оглед на стремежа положително да се представят едни 
кандидати по време на избори за сметка на отрицателно представяни други. Изтъква се, 
че медиите при това положение не играят роля на независими посредници и доставчици 



на информация, а по същество представляват участници в политическите процеси. 
Поради тази причина се обръща внимание на различните критерии за новини с оглед на 
принципите на техния подбор. Предлагат се дефиниции на понятията „обективност“ и 
„безпристрастност“ (с. 21-22), което е съществено в контекста на работата дотолкова, 
доколкото те могат да спомогнат за подходящо операционализиране на корелативните 
понятия за „манипулативност“ и „пристрастност“. Посочва се също същественото 
обстоятелство, че манипулативността най-вече се прави опит да бъде замаскирана като 
такава в пресата в жанра на новините за сметка на коментарите, където очакването е 
даден автор или съответният вестник да изразява позиции и мнения. На това се 
основава ориентацията на авторката да изследва именно новините като информационен 
журналистически жанр, което намираме за напълно основателно. 
 В третия раздел на теоретичната първа глава на дисертацията се пристъпва към 
представяне на лингвистичната база на изследването. Дисертантката приема за 
основополагащо разширено понятие на „дискурс“, за който се твърди, че е 
едновременно текст, дискурсивна  и социална практика (с. 26). В работата се разглежда 
функционалният подход към дискурса в смисъл на изследване на специфични начини 
на употреба на езика и на тази база се осмислят стратегиите, с оглед на които 
вестниците въобще и новините в тях в частност моделират определени мнения, 
представи и идеи в публичното пространство. По такъв начин ние започваме да 
говорим за такива типове текст като „медиен дискурс“, „ дискурс на вестниците“, 
„дискурс на качествената преса“, „ дискурс на новините“ и т.н. Така представената 
теоретична рамка придобива смисъл дотолкова, доколкото се приема като мотивираща 
въвеждането на понятието за критичен дискурсивен анализ (КДА) като метод за 
изследване на текстовете, които са посветени на новините за предизборните кампании. 
Последният има за цел да изследва лингвистичното съдържание на текстовете в 
понятията на процесите на тяхното създаване и интерпретация в определен обществен 
контекст най-вече с оглед изясняване на манипулативните стратегии в дискурса на 
печатните средства за масова информация (СМИ) и анализ на тяхното въздействие 
върху читателската аудитория (с. 33-34). От съществено значение при това положение 
се оказва решението на задачата с помощта на какви езикови маркери ще бъде 
операционализирана употребата на КДА, за да могат адекватно да бъдат 
идентифицирани езиково специфичните показатели, с които медиите целят да влияят 
на своята аудитория. Ключово в това отношение се оказва понятието за дискурсивен 
модел, който авторката обосновава като се базира на работите на такива известни 
теоретици като Тьон ван Дейк, Джон Гъмпърц и Джеймс Гий. В този контекст под 
дискурсивен модел се разбират субективни ментални модели, които зависят от 
контекста и са характерни за определени социални групи. В тях се оказват включени не 
само информация за лицата, събитията и темите, които биват представяни, но и оценки 
и мнения за тях, т.е. те се разглеждат от определена гледна точка (с. 54). Логиката на 
представяне и анализ са твърде подходящи и добре теоретично мотивирани. 
Предложението е твърде интересно и с голям обяснителен потенциал, както ще 
проличи от обсъждането на резултатите от работата в четвъртата й глава. 
Проблематично в известна степен обаче се оказва въвеждането на понятия от 
когнитивната лингвистика, с които да се подкрепи връзката на когнитивния/личностния 
със социалния характер на дискурсивното моделиране (с. 50), тъй като те не намират 
директно приложение при анализа на емпиричния материал. 

В късата втора глава (с. 67-69) са представени методите на изследване. Тук се 
мотивира изборът на жанр (новини от пресата), както и способът на селекция на 
езиковия материал. Последният се състои от вестникарски текстове от два български, 
два британски и два американски вестника с приблизително равен обем според 



бройката включени в корпуса статии – 99 в британската преса, 90 от американската и 
95 от българската.  

Третата глава на работата съдържа емпиричните анализи и тяхно обсъждане при 
изследването на комуникативните стратегии за манипулация на читателя и средствата 
за тяхното постигане. В британската преса тези средства се идентифицират на базата на 
пропускане на част от информацията, чрез нейно подчертаване или омаловажаване, 
чрез представяне на мнения за факти, чрез постоянен лексикален избор и чрез 
систематично представяне на определени кандидати по време на изборите в определени 
семантични роли. По адекватен начин като основни техни маркери се посочват 
подходящо идентифицираните и представени с многобройни примери транзитивност, 
неодушевени извършители, номинализация, генерализирани източници, страдателен 
залог, а така също лексикален избор (с. 70-129). В американската преса колективният 
образ на комуникатора на двата избрани за анализ вестника изглеждат по друг начин – 
на обективен и безпристрастен посредник и наблюдател и на емоционален и разпален 
привърженик. При все това двата американски вестника използват близки 
комуникативни стратегии, които са идентифицирани в работата като представяне на 
мнения под формата на факти, емоционално въздействие чрез употреба на метафоричен 
език и т.н. Най-често срещаните езикови средства за осъществяването на тези стратегии 
отчасти се различават от тези в британските вестници – лексикален избор, структури, 
които създават екзистенциални пресупозиции, метафори и неодушевени извършители, 
които са дефинирани по определен начин и илюстрирани с подходящи примери (с. 129-
168). При анализ на българската преса се посочва, че съпоставката до известна степен 
се оказва затруднена поради липса на корелативна на британската и американската 
„качествена преса“. Поради това за анализ се избират два не напълно равнопоставени 
вестника – „Дневник“ и „Дума“, – тъй като вторият за разлика от първия е орган на 
определена партия. Основните комуникативни стратегии при тях се идентифицират 
като степенуване на информацията и пропускане на информация или внушаване на 
определена информация за сметка на друга. Езикови средства за тяхна реализация 
стават в българския случай структурите, с които се създават пресупозиции, 
номинализацията, страдателният залог (с цел да се избегне именуването на 
извършителя на действието) и изборът на лексикални средства преди всичко с 
отрицателно значение (с. 168-210). Идентификацията на езиковите средства и връзката 
им със съответните комукативни стратегии и в трите случая е извършена по подходящ 
начин и представлява принос на работата. 

Въз основа на представената теоретична база и направените практически 
анализи по комуникативни стратегии и средства за тяхната езикова реализация 
четвърта глава предлага приносни обобщения за характера на колективния 
комуникатор в СМИ в трите вестникарски традиции. Съпоставките и обобщенията са 
при това на две равнища. На първо равнище те се основават на идентификацията на 
комуникативни стратегии, които намират реализация в езикови избори. На второ 
равнище с оглед на констатираните комуникативни стратегии се правят изводи за 
характера на дискурсивните модели в българската, американската и британската преса. 
На тази основа се достига до обобщаващия извод, че трите изследвани култури 
представят предизборните кампании чрез прилагането на различни дискурсивни 
модели: американските вестници представят кампанията като състезание; в българската 
преса изборите се приемат като дискусия на политически и социални теми от гледна 
точка на партиите като политически субекти; в британските вестници изборите също 
биват представяни като дискусия, но тук участниците в нея са персонифицирани от 
отделни политици (преди всичко водачите на съответните партии). И на двете 



споменати по-горе равнища дисертантката предлага приносни дискусии и обобщения, 
които се основават на събрания и представен от нея емпиричен материал.  

Посочените качества на дисертационния труд ми дават основание убедено да 
препоръчам на научното жури да присъди на докторантката Надежда Иванова 
Атанасова образователната и научна степен „доктор”. 
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