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 В дългия период на политически преход, характерен не само за 
България, политическата комуникация във всичките й познати форми на 
практикуване, успя да докаже, че е основно средство за придобиване на власт. 
Анализът на европейската специфика е със висока стойност за българските 
изследователи на политическия дебат, поради взаимното влияние на 
процесите, които протичат в европейски контекст. В тази връзка изучаването 
на реторическата аргументация в политическия преход на Италия от 90-те 
години на ХХ век е значим принос на Нели Стефанова към изучаването на 
проблема. 

 Трудът се състои от 313 страници, съдържащи увод, четири глави и 
заключение, като включва и 231 литературни източника, от които 75 на 
български език, 142 на италиански и английски език и 12 интернет сайта. В 
текста има 4 таблици и 2 фигури. Анализираните политически фигури на  
италианския преход са Берлускони, Проди, Фини и Боси. 

 Първа глава разглежда въпроса за политическия дискурс и 
политическия дебат, по-конкретно техните реторически аспекти. Отчетени са 
промените в статута на обществения дискурс, протичали в края на ХХ век. 
Отбелязани са класически и съвременни автори с принос в теоретичния и 
понятиен апарат. Провокативният акцент на теоретичния анализ в първа глава 
е тезата на италианския експерт по аргументация К.Дел’Аверсано за 



несъстоятелността на съвременната базова аргументативна теория на 
Перелман – Титека, която предполага общност на равни индивиди. 

Втора глава е обособена в две части. Първата разглежда теоретичните и 
функционални параметри на теорията за аргументацията, а втората представя 
приложения изследователския метод за автоматичен анализ на текстови 
корпуси – TaLTaC2. В първата част са посочени основните научни школи в 
съвременната теория на аргументацията, като предпочитанието на автора 
подчертава зависимостта на валидността на аргументацията от ситуационния 
и общо дискурсивен контексти. Статистико-лингвистичните ресурси на 
програмата  TaLTaC2 за различните нива на анализ, схематично са 
представени в таблица. 

Трета глава разглежда реторическите аспекти на политическия преход 
от Първа към Втора италианска република. Изведени са шест заключения за 
обновяването на политическия елит, за новия професионален профил на 
италианския политик, за промяната на партийната система, за 
парламентарната централизация и честите правителствени кризи като 
характеристика на отношението между Правителство и Парламент, за 
деструктивността между правителство – опозиция и за незавършеността на 
прехода от гледна точка на непоследователната политическа линия и честите 
правителствени кризи. 

Четвърта глава представя анализ на реторическата аргументация на 
четирима италиански политически лидери – Берлускони, Проди, Фини и 
Боси. Анализът е направен на три нива – първо фокусира новостите в 
политическата реторика – генералните реторически процеси, второто ниво се 
занимава с различните модели на лидерство, а третото – с аргументативните 
техники за презентация на посланията. Резултатите от анализа с прилагания 
метод TaLTaC2 доказват, че политическия дебат е подчинен на два основни 
процеса – медиезиране и опростяване. Новите характеристики на 
медиезираната политическа комуникация предпоставя използването на 
кратки послания и налага специфично редуване на бързи и кратки интервали. 

Накратко, дисертационният труд представя ясен теоретичен преглед на 
класическите и съвременни философски изследователски търсения по 
разглеждания проблем, като представя прецизен количествен и качествен 



анализ на големи текстови корпуси. Направени са методически коректни и 
значими изводи за италианската реторическа практика. При оценката на 
труда трябва да се отбележи и перспективите за развитие на изследването. В 
това отношение несъмнен интерес предизвикват изводите за опростяването и 
медиезирането на политическия дебат, които могат да бъдат разпознати и в 
българската съвременна политическа комуникация. 

Представеният текст от Нели Стефанова съчетава като стил 
класическото философско понятийно писане и съвременния, опростен език на 
кратко и директно изразяване, с което още веднъж се онагледяват част от 
направените изводи. 

Авторефератът отразява адекватно съдържанието на представения труд. 

В закрючение: представеният дисертационен труд представя ново по 
същество равнище на анализ и има определени приноси за италианската 
политическа реторика, както и очертава перспективи за крос-културни 
изследвания в разглежданата проблематика. Мнението ми за представения 
труд е положително. Предлагам на Нели Стефанова да бъде присъдена 
образователна и научна стерен „Доктор”. 
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