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Представеният за рецензиране труд е обсъден на 02.05.2011. в 

катедрата по англицистика и американистика във ФЗНФ при СУ „Св. 
Климент Охридски” и е препоръчан за защита по направление Филология 
2.1. Общо и сравнително езикознание (Прагматика с английски език) за 
придобиване на образователната и научна степен доктор. Като участничка 
в първото заседание на научното жури по конкурса удостоверявам, че 
работата получи положителна оценка. Направени бяха и някои препоръки 
за подобряване на текста. С повечето от тях дисертантката се е съобразила. 

Дисертацията на Надежда Атанасова е интересна и съдържателна. В 
настоящата рецензия ще се постарая да покажа в най-общ вид нейните 
безспорни достойнства, които ми дават основание да твърдя, че това е един 
защитим труд. Ще си позволя да покажа и някои отделни моменти, които, 
според мен търпят корекция и допълване. 

Работата е изградена стройно и логично. Поставената цел да бъдат 
показани тенденциите в използването на лингвистичните стратегии за 
манипулация в пресата изисква изясняването на теоретичната база на 
изследването. Тази теоретична база е представена трихотомично от гледна 
точка на лингвистичните убеждения, залегнали в нея, от гледна точка на 
разбирането на авторката за същността на медиите и ценността на 
новините  и, накрая, от гледна точка на политическия дискурс с 
акцентиране на вниманието върху езиковите решения за провеждане на 
предизборни кампании. В първа глава разделът 1.2.6. е много интересен и 
това, че разсъжденията на тема „Медиите като субект за манипулиране” са 
изведени най-накрая, ги прави убедителни именно защото са предшествани 
от редица интересни мисли, свързани с въпроса, дали медиите могат да 
бъдат обективни и каква е възможната степен на тяхната обективност. Без 
да настоявам за прекрояване на труда, на обсъждането посъветвах 
авторката да промени част от глава 2 Методология на изследването, 
защото по-логично е първо да бъде описан обектът, а после да бъдат 
представени лингвистичните решения за неговото отразяване. Имах 
предвид факта, че така и частта 2.3, свързана с политическия дискурс, ще 
се доближи до изясняването на самото понятие  дискурс, а така също на 



дискурсивните модели за внушение, аргументация и манипулация. 
Удовлетворена съм от представеното в новия вариант членение на главата, 
в която частите Жанр, Процедура, Корпус се намират в логическа връзка 
помежду си и убедително мотивират избора на обекта и неговото 
превръщане в добре очертан предмет на лингвистично изследване. 
Удовлетворена съм и от изнасянето на някои методологични предпоставки 
в първата част на работата. В сегашния си вид тя е значително по-стройна 
и очистена от излишни повторения. 

По отношение на разбирането за дискурса мога да кажа, че 
възприемането на неговото функционално тълкуване е напълно оправдано 
и добре съчетано с представянето на езика като социален феномен. Тук се 
крие и оправданието на подхода, свързан с критичния дискурсивен анализ 
(CDA), защото именно така езикът може да бъде показан като социално-
политическа сила. Казаното е в пълен унисон с твърдението на авторката, 
че тя си поставя за цел да покаже разнообразието на манипулативните 
стратегии в пресата и да анализира и изясни влиянието им върху читателя.  

Г-жа Атанасова проявява безспорно умение да работи както с цели 
теории, така и с терминологичния им код, което е много важен признак на 
добра и добросъвестна лингвистична работа. За пример ще дам 
предложения от нея разбор на сравнително новото в езикознанието 
понятие идеология (или, по-точно на новото му тълкуване, защото то се 
използва от И. Абаев и други славяноезични лингвисти още през първата 
половина на ХХ в., но само като антипод на понятието езикова техника). 
Много сполучливо е свързването на това понятие с гледната точка на 
автора и адресата – това е един чисто прагматичен подход. Интерес 
представлява и съпоставката на различни възгледи за дискурса и за 
дискурсивните модели, като най-прецизно е представен Ван Дейк и това е 
похвално. Жалко само, че авторката, както се вижда, не е запозната със 
сборника Models of Meaning, съставен от М. Стаменов и съдържащ 
докладите от симпозиума със същото название, проведен във Варна 
през1988 г. В него взеха участие световни светила, работещи в областта на 
дискурсивния и текстовия анализ – достатъчно е да спомена Роланд 
Харвег, Януш Петьофи, Роналд Лангакър и др. Не мога да не отбележа, че 
ме смущава липсата на тези имена в библиографията – за пръв път ми се 
случва да чета работа, посветена на дискурса и там да не е цитирана 
книгата на Лангакър Grammar of Discourse. А тя тук има своето място, 
защото именно този автор е един от първите, които свързват термина 
аргумент с убеждението и го откъсват от емоционалните взаимодействия. 
Лангакър е реално най-прецизният когнитивист в дискурсивния анализ, а 
когнитивните моменти в дисертацията, макар и незаявени категорично,  не 
са епизодични и просто насочват читателя към споменатия автор. Известно 
е, че под влияние на Р. Лангакър руската лингвистка Т. Николаева въведе 
понятията продвигающее и продвинутое убеждение.  



В работата е отбелязано, че се възприема едно от най-новите 
определения на понятието истина, което я съотнася с фактите, поддаващи 
се на проверка и обяснение. От гледна точка на съвременното наукознание 
това е един много важен момент, който лежи в основата на теориите, 
свързани с делението на науките на две основни групи – Letters u Sciences. 
Всъщност разбирането за истината е приложимо не само към изследваните 
текстове, но и към позициите на авторката. За да изясни характера на 
политическия дискурс, тя по необходимост трябва да си изясни маса 
понятия от обществения живот и от историческото развитие на събитията в 
него. С голямо умение г-жа Атанасова подбира илюстриращи позицията й 
цитати, които не се нуждаят от доказателство, например „По-рано 
историята бе белязана от датите на кралете...Сега е белязана от датите на 
изборите” (Бътлър). Абсолютно на мястото си са и чертите, 
характеризиращи изобщо съвременните национални изборни кампании, 
показани в интерпретацията на Денвър. 

Във втора глава се излага изследователският метод. По нея теоретични 
забележки не бих могла да имам, но, струва ми се, тя, както и някои други 
фрагменти на труда, жанрово не е съвсем оправдана. Първо, много е 
кратка, за да бъде наречена глава, а, второ, казаното в нея би моглода 
отиде в началото, в уводната част. В този си вид тя съдържа някои 
повтарящи се твърдения, които се срещат нееднократно в работата и 
въобще са доста популярни в съвременната лингвистика и 
обществознание, поради което могат напълно да бъдат спестени на 
читателя. По този начин ще изпъкнат по-ярко онези твърдения и възгледи 
на някои не толкова известни поне у нас автори, които придават на 
работата оригиналност и завършеност на подхода. Към тях бих отнесла 
всички разсъждения за социалната и партийна детерминация на 
политическото мислене, за различната сила на влиянието на пресата върху 
него в различни моменти и т.н. Намирам за напълно правилно, че 
дисертантката изгражда своята концепция в тази зона, главно опирайки се 
на съществуващи вече трудове по политология, социология, логика на 
социалното поведение и т.н., защото тя е езиковед и нейният индивидуален 
изследователски натюрел натежава в лингвистичния анализ. 

Намирам за напълно лингвистично оправдано отделното описание на 
британската, американската и българската преса. Много добре е 
организирано търсенето и показването на най-характерните лингвистични 
различия и съответно решения в споменатите национални 
журналистически традиции. Използването на транзитивните модели в 
британската преса наистина е показано убедително като начин за много 
силно представяне на релациите между участниците в политическия 
процес и на ролите, които те се стремят да играят в него; доказано е 
въвеждането на неодушевена агентивност като начин за представяне на 
процесите като протичащи от само себе си; добре са изследвани формите 



за представяне на институциите, анализите и избирателните списъци като 
неодушевени деятели; в споменатата група специално се разглеждат така 
наречените генерализирани източници от типа на мюсюлманското 
виждане и др. Особено интересно ми беше да прочета частта за 
пасифицирането на агенса - една процедура, в която аз виждам огледално 
отражение на така нарастващата в европейските езици топикализация, но 
отражение с обратен знак. 

В главата, посветена на американската преса, ми допаднаха най-много 
две части – тази за лексикалния избор (3.2.1) и, освен нея, за метафората 
(3.2.3). Достойнствата им са очевидни и няма нужда специално да се 
описват.  Известно е, че метафората като лингвистичен феномен получи 
истинската си тежест именно в американското езикознание и по-точно в 
трудовете на Дж. Лейкъф. А в разглежданата дисертация тя намира 
точното си място като компонент на специфична езикова стратегия. Частта 
3.2.2, посветена на екзистенциалните пресупозиции, според мен би 
спечелила, ако в нея намерят отражение някои положения, формулирани 
именно в американската лингвистика и, доколкото ми е известно, за пръв 
път в съвременното езикознание, от Катрин Чвани.  

Ще си позволя да споделя, че на фона на американската и британската 
преса българската е описана по-семпло. Няма да давам съвети как би могла 
да се разшири и обогати тази част, защото това вече е направено у нас от 
сериозни автори, които, за съжаление, не виждам дори в библиографията. 
Имам пред вид докторската дисертация на Елена Метева, посветена на 
аналогична на разглежданата тема, но разработена върху български и 
френски езиков корпус. Имам пред вид също многобройните изследвания 
на Снежина Карагьозова и Христо Кафтанджиев, свързани с рекламния 
дискурс, обхващащи и основните стратегии за манипулация в 
политическия дискурс. С въвеждането на български езиков материал 
авторката навлиза така или иначе в проблематиката на славянското 
езикознание. В славистиката разработката на манипулативния характер на 
текстове от печатните издания е на най-високо равнище в полската 
лингвистика и особено в Люблинската школа на много нашумялата 
напоследък авторка Мария Войтак. Нейните изследвания са напълно 
приложими и към българския корпус. Общо взето българската част е най-
уязвимото място в дисертацията, защото и малкото цитирани автори не са 
представени с най-интересните си творби, а и в подбора им има елемент на 
случайност и те се оказват в положение на неравнопоставеност с 
чуждестранните автори. Ако г-жа Атанасова беше проучила по-
основателно нашата литература по въпроса, сигурно от вниманието й 
нямаше да отбегнат и някои трудове, свързани с лингвистиката на лъжата 
и с езиковата демагогия, които имат пряко отношение към разглежданите 
стратегии. Позволявам си да направя тази забележка, защото трудът буди 
респект и според мен заслужава да бъде допълнен. Това ни най-малко не 



означава, че и в този вид той няма качествата на завършена дисертация. 
Надявам се, че авторката и в бъдеще ще работи по избраната тема и ще 
допълва изследването си с нови материали както за англоезичната, така и 
за българската преса. 

Заключителната част на работата е изградена логично и убедително 
доказва, че авторката е последователна в концептуалната схема, която й 
позволява да открои както универсалните моменти, така и различията в 
изследваните национални традиции.  За читателя е напълно ясно, че е 
извършена голяма работа по събиране на материала, по неговата 
систематизация и осмисляне. Работено е професионално и добросъвестно. 

В най-общ вид достойнствата на труда се свеждат към следното: 
1) Основните понятия, с които авторката оперира, са снабдени с точни 

и ясни дефиниции. Така манипулацията се определя като вид прикрито или 
имплицитно съзнателно убеждаване, извършвано с цел подкрепа, 
засилване или лека промяна на мненията на читателите в посока на 
определена позиция; комуникативните стратегии се определят като 
извършване на различни трансформации или селекции на езикови изразни 
средства за постигане на определени внушения – и т.н. 

2) На базата на богат езиков материал е доказано, че средствата за 
масова информация по дефиниция представят само една от гледните точки, 
от които събитията могат да бъдат оценявани. По този начин авторката 
убедително показва, че езиковите решения винаги са в по-голяма или по-
малка степен субективни, а изследването на субективния момент в 
езиковата употреба е една от най-актуалните задачи на съвременното 
езикознание и в частност на прагматичните теории за езика. 

3) Дисертантката сполучливо прилага един плуралистичен подход към 
обекта на своето изследване, като се стреми да обяснява системно и 
последователно лингвистичната тъкан на текстовете с процеса на тяхното 
изграждане и интерпретация, като при това не престава да следи и 
актуалния обществен контекст. 

4) Осъзнала добре факта, че всички манипулативни техники имат 
прагматични характеристики, г-жа Атанасова въвежда понятието гледна 
точка, като го обвързва с аксиологичните характеристики на речевия акт 
(в случая с неговия писмен вариант, който е по-труден за наблюдение по 
обективни причини – липса на интонационен контур, липса на невербални 
форми на комуникация и т. н.) . 

5) Сполучливо е разработен въпросът за жанровата характеристика на 
манипулативните текстове и особено за незабележимото или най-малко 
неочаквано убеждаване в информативните статии. 

6) Споменатото в предишното изложение сполучливо решение за 
разделяне на текстовете на български, британски и американски създава 
комфортни условия за опериране със специфичните репертоари от езикови 



средства и откроява националните особености на съответните текстове от 
универсалните им граматико-стилистични характеристики.  

7) Отделянето на американските текстове от британските показва и 
действието на екстралингвистичния фактор в рамките на един език,  
разпространен на различни землища и обслужващ доста диференцирани 
помежду си етноси, носители на различни традиции и културно-ценностни 
системи. 

8) Специалното внимание, обърнато на въпроса за избора на 
лексикалните средства, е напълно оправдано и може да се тълкува като 
задълбочено виждане за особената роля на лекскиалното равнище в 
езиковата употреба, а така също за неговата много пряка обвързаност със 
семантичния компонент на езика – една обвързаност, която проявява и 
вариативност в рамките на изреченските схеми. 

9) Основният извод от цялото изследване се свежда към твърдението, 
че вестниците използват определени комуникативни стратегии в 
представянето на лицата и събитията в предизборните кампании, като тези 
стратегии са съзнателно подбрани и съответстват на политическата 
позиция на съответните издания. В този извод не би имало нищо ново, ако 
той звучеше декларативно. Но в представения труд е извършена голяма 
изследователска работа, която не само доказва споменатото твърдение, но 
и убеждава читателя, че в езика се крият особени потенции за все по-нови 
конструктивни решения за изразяване на определени интенции или, казано 
с думите на Н. Д. Арутюнова, „понякога езикът може това, което делата не 
могат”. 

Накрая ще повторя това, с което започнах: разглежданата дисертация е 
сериозен, напълно защитим лингвистичен труд. Не претендирам авторката 
да приеме докрай всичките ми препоръки и забележки, но искам да 
подчертая, че те са продиктувани от чувството ми за уважение към 
извършеното от един млад, но определено перспективен научен работник. 
Казаното дотук ми дава основание да изкажа мнението, че дисертацията на 
Надежда Атанасова на тема Комуникативни стратегии за манипулация в 
политическия дискурс: печатни издания от България, Вилокобритания и 
САЩ напълно отговаря на изискванията, предявявани към докторските 
дисертации и на авторката може да бъде присъдена образователната и 
научна степен доктор. 

                      
 

София, 06.03.2011.   
     


