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 Нели Стефанова е родена в Пловдив през 1975 г. Завършва „Журналистика” в 

Пловдивския университет през 1998 г. и по-късно – бакалавър и магистър по 

специалността Логопедия – Специална педагогика в Софийски университет през 2002 г. 

Владее отлично италиански език – специализирала е два пъти в различни италиански 

университета във Факултети по езици и езикови-статистически и исторически анализи в 

периода 2008 – 2009 г. На работно ниво ползва и английски и руски език. Езиковата и 

подготовка безспорно влияе върху работата и по дисертацията като дава възможност на 

докторант Стефанова да ползва оригинални източници на италиански език и да ги 

съпоставя с тези на другите езици, включително и на български език. Тя е редовен 

докторант в катедра „Реторика” на Философски факултет в СУ „Св. Кл. Охридски” с 

научен ръководител доц. д-р Виржиния Радева. 

 Дисертационният труд е структуриран в четири основни глави, придружени с увод, 

заключение и библиография. Използваните литературни източници са 215 на брой на 

български, италиански и английски език. Изследваните обекти в практическия анализ са 

30.  Без представените в края на дисертацията приносни моменти, текстът е изложен на 

304 страници, доста голям обем за дисертация, кандидатстваща за придобиване на 

степента „Доктор”.  

 Събран и добросъвестно анализиран е огромен обем от източници на няколко езика 

– английски, италиански, български. Докторантката познава много добре източниците в 

областта, в която разработва темата на дисертацията си. Докторант Стефанова е 

оползотворила максимално предоставената й от СУ възможност за 9-месечна 

специализация в Италиански университет.  



 Класически, още в уводната част на дисертационния труд прецизно са представени 

целта и изследователските задачи, които докторант Стефанова си поставя. И най-

същественото – ясно е формулирана тезата, която се защитава. Тя е свързана с 

положението, че „италианската политическа транзакция има силни модифициращи 

последствия върху реторическите и аргументативните практики в политическия дебат.” 

(с.2 от Автореферата). Тази теза по-нататък се конкретизира в текста със специфичните 

италиански феномени в политическата реторика. И веднага искам да отбележа, че това е и 

първото преимущество на дисертацията, тъй като се оказва, че тези италиански 

оригинални модели повлияват развитието на другите млади европейски демокрации, 

включително и на българската. 

 Всяка следваща глава се концентрира върху определен съдържателен проблем, 

логически обвързан с останалите. Така първата глава третира въпроса за политическия 

дискурс и политическия дебат. Очертаните промени в статута на обществения дискурс, 

съпътстващи края на XX век са теоретичната основа за структуриране на концептуалната 

рамка на изследването, предмет на анализ в 2 части във втора глава. Първата част 

представя няколко теории, на фона, на които изпъква теорията за аргументацията. Втората 

част представя прилагането на автоматичния анализ на текст TaLTaC 2.  

 Третата глава подкрепя присъствието на подтемата на дисертацията, а именно – 

политическият преход от Първа към Втора италианска република. Изтъква се, че 

„паралелни конвергенции” е фразата, превърнала се в емблема на политиканския език 

през този период (с.16 от Автореферата). Драматичните събития водят до разрив в 

обществено-политическия консенсус, до силна деградация на управленския морал, до 

съдебно преследване на корупцията и нарастване на ролята на СМК като инструмент за 

разпространяване на нови политически идеи. Като изключим последното, бих казала, че 

тези изводи са подходящи и за българската практика на прехода, което още веднъж 

валидизира тезата на докторант Стефанова за влиянието най-общо на италианския модел 

върху младите европейски демокрации. Интерес представлява изводът, че 

„берлусконизмът” се е наложил като най-успешен политически адаптационен модел през 

последните 20 години. Нещо повече, Берлускони се превръща не само в нов политически, 

но и медиен феномен. (с.18 от Автореферата). 



 Логично, четвъртата глава представлява анализ на реторичната аргументация, 

фокусирана върху трите въпроса: генерални реторични процеси и явления; ораторски 

техники за постигане на консенсус и аргументативни модели на новия политически език.  

 Дисертационната разработка е перспективна и има множество преимущества. Ще 

се спра на най-значимите според мен без да преразказвам съдържанието на работата. 

Положителен момент, който ми прави много добро впечатление, е съчетаването на 

реторичния анализ с медиен анализ. Това се отнася както до теорията – аз съм пристрастна 

към Харолд Ласуел и Умберто Еко, които докторантката добре познава като автори, така и 

до практическата част на анализа. Разбира се, че е невъзможно днес – в комуникативния 

бум на края на миналия и началото на 21 век, да си представим развитието на каквато и да 

е политика извън медийното пространство. Като споменах практическата част, бих искала 

специално да подчертая, че за мен най-силният принос на дисертационната работа на 

Нели Стефанова е в прилагането на специализирания контент анализ, който дава 

възможност за съчетаване на количествения и качествения контент анализ на текстове. 

Става въпрос за TaLTaC 2, специализиран софтуер, оригинално разработен от италиански 

изследователи. Докторант Стефанова се е обучила и коректно го прилага към подбрани от 

нея текстове, за да докаже своята дисертационна теза. Ще дам само един пример, за да 

подчертая значимостта на автоматичния анализ, който многократно надхвърля човешките 

възможности. На с. 109 от дисертацията, Нели Стефанова пише: „Ако приемем, че 

речникът (листата с думи) в един текстови корпус с размер от 1 МВ има средно 

лексикално богатство, включващо 14 000 – 15 000 словесни единици, то неговият прочит е 

вън от нашите адекватни способности за внимание”. Задълбочаването на коментара на 

този факт ми се струва излишен. 

 По-нататък в работата криативитетът на докторантката се изразява и в 

конструирането и прилагането на собствен алгоритъм за анализ на реторичната 

аргументация.  

 Като социален и медиен психолог смятам, че в рецензираната дисертация 

политическата реторика сполучливо е свързана с проблематиката за политическото 

лидерство. Тази връзка според мен е неизбежна и прави чест на докторант Стефанова да й 

посвети един цял параграф от Трета глава, озаглавен „Политическо лидерство и средства 

за политическа пропаганда” (с. 174 от дисертацията). 



 В това отношение, изцяло подкрепям идеята за използването на метафорите в 

политическите речи и необходимостта от тяхното анализиране. От години се занимавам с 

използването на метафоричния език в медиите и смятам, че той е особено подходящ при 

въвеждането на нова система от политически възгледи. Това не е убягнало от 

професионалния поглед на докторантката.  

 И накрая, особено важно е да се отбележи, че Нели Стефанова доказва категорично 

своята теза като обобщава във заключението си, че за преходната фаза и след нея вторият 

републикански период очертават облика на една нова форма на политиканство, която се 

определя от Джузепе Антонели като „реторическа дегенерация” (с.29 от Автореферата). 

Изследването на онагледяването на езиковите детайли на новото политическо ораторство 

показва, че те се превръщат в модел на подражание за младите европейски демокрации. 

 Формулирани са 6 приноса, които приемам съдържателно изцяло. Мисля обаче, че 

като формулировка, първият и вторият биха могли да се обединят в един по-общ принос. 

Както вече отбелязах – най-силен за мен е третият принос – прилагането на автоматичния 

анализ на текст TaLTaC 2  и произтичащите от метода анализи и най-вече – заключения, 

които съществено допринасят за изясняване на докторската теза.  

 Впечатляващи са публикациите на докторантката по темата – 2 на италиански и 3 

на български език в сериозни научни издания. 

 Авторефератът отговаря изцяло на научното съдържание на дисертацията. Искам 

да отбележа само, че в заглавната му страница липсват имената както на научния 

ръководител, така и на рецензентите. 

 Като вътрешен рецензент на дисертационния материал, искам специално да 

отбележа, че сериозно е работено по отстраняване на някои от основните забележки, което 

улеснява моята преценка. Останали са малко и по-скоро технически бележки, които искам 

да споделя:  

1. Уводът, въпреки, че е преработен и в него е формулирана ясно тезата на работата, 

продължава според мен много нашироко да се разказва какво се случва в 

дисертацията. Би могло да бъде по-кратък и центриран върху класическите 

моменти като добре формулираните сега цели и изследователски задачи на 

дисертацията, мотивация за избор на темата и актуалност и перспективи на 

проблематиката.   



2. В края на всеки цитиран интернет източник би следвало да се изпише кога за 

последен път е отварян сайта, за да може да се провери, ако вече на съществува и е 

в архив.  

3. И накрая, въпреки, че съзнавам същността на реториката, мисля, че не само тази 

докторска дисертации, но и другите би следвало да се стремят към малко по-

лаконично представяне на изследователските анализи.  Дисертация, надхвърляща 

300 страници за степента „Доктор” ми се струва твърде обемна.  

 Заключение: 

 Заключението ми е изцяло положително. Дисертационна тема: „Реторическа 

аргументация в италианския политически дебат от края на XX век” е разработена на 

високо теоретично и емпирично равнище. Работата ще обогати познанията в българската 

литература по отношение на реторичните аспекти на политическите речи, свързани с 

конкретен период от развитието на политиката в Италия, както и влиянието на 

италианските форми на аргументация върху младите европейски демокрации.  Освен това, 

би било чудесно, ако приложеният специализиран италиански софтуер TalTaC 2 

предизвика интерес и желание за разработване на аналогичен статистически продукт за 

българския език. Публикациите на докторанта, освен на български език, и на италиански 

език, показват високото ниво на изследвания, до което е стигнала Нели Стефанова още 

като обучаваща се в докторска програма. Всичко това оформя категоричното ми 

становище, че рецензираната дисертация е разработена на високо професионално ниво и 

удовлетворява най-високите изисквания за исканата степен. Затова убедено предлагам на 

научното жури да присъди образователната и научната степен „Доктор” на Нели 

Георгиева Стефанова.  

      Подпис: 

18.03.2012        Проф. д.пс.н. Толя Стоицова  


