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                                               С  Т  А  Н  О  В  И  Щ Е 
                  
 

за  дисертационния труд  на Нели Георгиева Стефанова 
на тема : Реторическата аргументация в италианския 

политически дебат от края на ХХ век /Преходът от  І към ІІ-ра 
Италианска република / 

по професионално направление 2.3 Философия (История на 
реториката и ораторското изкуство) за присъждане на образователната и 

научна степен  „доктор„ 
                          
                    от доц.д-р Виржиния Радева – научен ръководител 
 

                  
             Дисертационният труд на Нели Стефанова е с обем  314 стр. текст и 
приложена библиография и декларация за оригиналност  е посветена на неизследван 
до сега проблем в  научната литература  както по история на съвременната 
философия така и  на политическата мисъл. Периодът, който докторантката  
разглежда  е изключително актуален, тъй като бележи преход от определен 
политически режим към по- висок етап от развитието на страната,  но също и поради 
факта, че засяга политическите процеси,  полемики  и аргументация така характерни 
за епохата на демократизиране на Европа  и Европейския съюз. 
          Обект на анализ са  реторическата аргументация  в делиберативната реторика  
на Италианските политически лидери,  а целта е да анализира  аргументативните  
модели в речите на новите италиански политици, да открои специфичните   
аргументативни  техники и реторическите  аспекти на политическия дискурс за 
техники за презантация на посланията. Дисертацията е структурирана в 4 глави.    

Първа глава е посветена на реторическите аспекти на политическия дискурс, 
за  което докторантката  проследява идеите на   Мишел Фуко, Клаус ван  Дайк  и 
Хабермас. Тук именно тя формулира основните изходни понятия на своя анализ: 
политически дебат и политически език, политически дискурс и  специфичното им 
проявление   в    италианския политически контекст.  
         На тази основа тя формира идеята за политически дискурс, като реч, която 
обслужва   управлението  на  властта и подчертава, че  политическият дискурс се 
превръща  в специфична секторна форма на изразяване в определена област,  каквато е 
политиката /с.12/. В определението на основните понятия – политически дискурс и 
политически дебат  тя се опира на  тезите на Джанпиетро Мадзолини, който 
теоретизира  два модела на съвременната политическа комуникация – публицистично 
диагностичен  и медиен. 
        В първа глава на дисертацията Нели Стефанова формулира понятията 
политически дебат и политически език не изолирано, а в контекста на концептуалната 
рамка на анализа. Така  тя постига консенсус с тезата на Бентивеня, че политическият   
дебат е публична съпоставка на  противопоставени тези  в рамките на италианката 
политическа действителност. Добро впечатление оставя, че тя не прави резки скокове, 
а плавно навлиза в проблематиката по глави, като използва за база формулирани 
понятия и тези. Това й позволява детайлно да навлиза в същността на анализа и да 
прави съответните изводи. 
      Втора глава представлява концептуална рамка  за анализ на реторическата 
аргументация. Тя е базата и основната част от дисертацията, върху която тя полага 
своята дисертация. Нели Стефанова  следва логиката  на приложения в  изследването 
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метод с два компонента: реторическа аргументация  и метод за автоматичен анализ на 
текст. TaL  TaC 2 . 
      Първата част представлява аналитичен обзор на основни течения в областта 
теория на аргументацията, в която докторантката ни въвежда в полето на   
реторическата аргументация  и нейните школи от 50-те години до наши дни, сред 
които Хаим   Перелман,  Олбрехт Титека, Стивън Тулмин, Хабермас  както и на 
италианските учени като Умберто Еко, Паоло Роси, Марчело Пера. Прави добро 
впечатление, че Нели Стефанова не само анализира, но  и коментира  като изразява  
собствено мнение че  полето на диалогичните контексти   заедно  с  тезите  както и 
аргументите  са съществена част от аргументативния  дискурс,  влияят   и се проявяват 
в значения , ценности  и йерархии. /с.37-44 /. Тези идеи и анализи са верни,  но могат 
да се съкратят подробностите и да се премине към същността на реторическата 
аргументация в политическия дебат – диференция специфика,  прилики,  разлики и да 
спазва принципа от общото към частното.  Доминираща е най-вече тяхната 
диалектическа същност,  която се проявява в процеса на аргументация.  

Във втора глава тя обстойно се спира  и на полето на диалогичните 
контексти.Авторката подчертава, че диалогичните контексти имат отношение към 
текстуалната рамка на анализа. Причината е,  че те водят началото си от  други две 
влиятелни направления в съвременните теории – учението за неформалната логика  и 
теорията на прагмадиалектика. В тази връзка тя насочва вниманието си към теорията 
на аргументативната граматика на Винченцо  ла   Кашо.  Приема я като своеобразна 
компилация на  съчетаваща прагма диалектиката на Емерен Гродендорст  и 
формалната структура на аргументация на Стивън Тулмин.  

Трета глава е посветена на реторическите аспекти на политическия преход от І 
към ІІ–ра Италианска република. Тук тя проследява обстойно всички политически 
промени от последните 20 години в италианския политически живот като на тази основа 
търси политическата рамка на прехода и присъствието на Националния алианс, 
Северната лига на Умберто Боси и политическия проект на Силвио Берлускони – Форца 
Италия.   В тази част на своята дисертация Нели Стефанова се проявява и като историк, 
умело съчетавайки историческия анализ с политически коментари и оценки, което й 
дава възможност да сложи акцента на изследването.  

В компаративен  план са политическите идеи и платформи на отделните лидери 
на партии при формиране на мнение и обществена позиция. Тук Нели Стефанова 
извежда пропагандни механизми, характерни за италианския политически дебат – 
преплитането на  идеологически  и реторически средства в сферата на политиката. 
Основните субекти на италианския политически дебат  са  електорат, политически 
лидери  и  Парламент, като е отчетена ролята на медиите в неговите мащаби и 
последици. 

Последната  Четвърта глава предлага анализ на реторическата  аргументация. 
Аргументативният  анализ минава през няколко нива – генерални реторически процеси 
и тенденции, различните аргументативни модели и лидери  и трето ниво-
аргументативни техники за презантация   на речта. В тази глава  с метода на 
автоматичен анализ TaL – TaC 2 тя търси специфични  реторически фигури,  механизми 
за словотворчeство, честотна употреба на определени думи, специфични аргументи и 
др.  Тази глава е илюстрация за специфичните реторически фигури и характеристика на 
езика на политическите лидери. На този основа тя би могла да направи компаративен 
анализ между специфичната лексика и аргументи на отделните политически лидери, 
посочвайки характерната лексика и аргументи на всеки от тях, което всъщност ще бъде 
пряка илюстрация и проява на единството между  политическа лексика и аргументация 
в италианския политически дебат.  
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Като цяло дисертационният труд на Нели Стефанова е обстоен анализ на 
реторическата аргументация  в италианския политически дебат, в който тя се справя с 
лекота с огромен теоретичен и фактологичен материал, анализиран в детайли   и  с 
направени приноси като персонален алгоритъм на реторическата аргументация, 
изгражда аргументативни портрети  на италианските политически лидери и езиковите 
детайли специфични за италианското политическо ораторство. Тя не копира готови 
текстове, а коментира  със собствено отношение  и стремеж да влезе в същността на 
политическия дискурс. 

Като отчитам всички достойнства на дисертационния труд,  смятам, че покрива 
всички изисквания  научното жури да присъди на Нели Стефанова научната и 
образователна  степен   „доктор по философия „  
  
 
  
София,  15 март 2012                        Научен ръководител :    

/доц.д-р Виржиния Радева/  
 
                  


