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1. Данни за дисертанта. 

Кремена Георгиева е родена на 28 май 1983 г. Средното си образование е 

получила в Първа английска езикова гимназия – София.  От 2006 година е бакалавър по 

специалността „Връзки с обществеността” на Факултета по журналистика и масова 

комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”. От 2007 година е магистър по реторика. 

От февруари 2008 е редовен докторант в катедра „Реторика”.  През юли 2010 година е 

участвала в Лятното училище за докторанти, посветено на аргументативния контекст 

във Факултет по комуникации, аргументация и реторика на Амстердамския 

университет. Има богат професионален опит в сферата на ПР и медии като репортер – 

сътрудник, редактор, отговорен редактор, PR Assistant в консултантска агенция, 

директор на M3 Communications College, редактор на PR раздел. 

 

2. Данни за докторантурата 

 Кремена Георгиева е редовен докторант към катедра „Реторика”. Тя е зачислена 

със Заповед № РД  № 20-351/14.02.2008 г.  и отчислена с право на защита  според 

Заповед № РД 20-509/07.03.2011 г. По време на обучението е положила успешно 

докторантските си изпити и е подготвила дисертационния си труд, който е обсъден на 

разширено катедрено заседание /Заповед № РД 20-99/17.01.2012 г./  проведено на 

23.01.2012 г. Решението на катедрата е за допускане до публична защита. 

3. Данни за дисертацията и автореферата.  



 Дисертационният труд се състои от 225 страници текст структуриран в увод, две 

глави и заключение. При подготовката са му са използвани общо 171 литературни 

източници, разделени на първични и вторични като от тях на кирилица са 140 и 42 на 

латиница. Към работата са прибавени 11 приложения.  

 Уводът обосновава актуалността на проблематиката свързана с реторическия 

анализ на комуникацията между ПР отделите и медиите като разкрива връзката между 

реторика и ПР.  Представени са обекта на емпиричното изследване и предмета на 

дисертацонния труд. Посочена е целта на емпиричното изследване и задачите на 

дисертационния труд. Направен е опит за извеждане на хипотеза представена като 

научно предположение.  За съжаление в увода е нарушена логиката на научното 

изследване, защото липсва представяне на обекта и целите на дисертационния труд, а 

вниманието се насочва само към емпиричното изследване, което е част от общата 

работа. Неточно звучи посоченото на страница 4 като цел, а именно „Провеждането на 

реторически и аргументативен анализ, в рамките на емпиричната част....., е цел на 

настоящото изследване.”  

Първата глава „Реторика, аргументация, ПР и медии: теоретическа рамка” е в 

обем от 80 страници. Още в самото начало тя насочва вниманието към аргументацията, 

новата реторика и аргументативните схеми. В нея се представят и анализират 

позициите на съвременни автори с най-серозен принос в разработването на тази 

проблематика. Анализирани са аргументативни схеми, модели и подходи. Разгледани 

са връзките между реториката и ПР. ПР е представен като технология и нова научна 

област и е предложено авторско определение (стр. 68).  

Втора глава „Реторическа аргументация и ПР: емпиричен анализ” започва с 

постановка на изследването, в която са посочени обекта и критериите за подбор на 

конкретните кампании. Представена и обоснована е оригинална авторска методиката на 

изследването. Последователно са анализирани трите ПР кампании в съответствие със 

стъпките от методиката и са изведени основните изводи, които потвърждават 

хипотезата за недостатъчната подготовка на специалистите в областта на реторическата 

аргументация.  

В заключението е направен преглед на постигнатото в дисертационния труд 

както по отношение на теоретичната част, а така също и в емпиричното изследване. 

Изведени са устойчивите тенденции, диагностицирани в хода на проучването и анализа 

относно работата на ПР специалистите, касаещи осмисленото и целенасочено 



използване на реторическата аргументация в различните ПР техники реализирани в 

хода на кампаниите. 

Авторефератът е разработен съгласно изискванията и отразява основните 

положения на дисертационния труд. 

 

4. Научни приноси 

Научните приносите в дисертационния труд условно могат да се открият в 

две посоки – в теоретичната част и свързани с изследователската работа. 

В теоретичната част авторският принос е в първото за България 

изследване на реторическата аргументация като фундаментална част от 

реализирането на ПР като технология. Като теоретичен принос оценявам и 

конструираната авторска методика за анализ на ПР кампании. 

В частта представяща реторическия анализ на аргументативните техники 

използвани в проучваните ПР кампании принос е направения модел за анализ, който би 

могъл да се използва като рамка и за други анализи.  

 

5. Публикации и участия в научни форуми. 

По темата на дисертацията са представени 6 научни публикации, от които една 

книга и 5 статии и студии, от които две в списания, а останалите в сборници. 

Представени са и 6 научно-популярни материала отпечатани в списание „SIGNCAFE”. 

 

Заключение 

 Към силните страни на представения труд могат да се посочат сериозното и 

отговорно отношение на авторката към проучването и разработването на проблема. 

Прави много добро впечатление цялостността и завършеността на работата като се 

започне от прегледа на литературния материал и историко-теоретичния анализ и се 

завърши с конструирането и апробирането на авторска методика за анализ на 

реторическата аргументация в ПР кампаниите. 

Към работата могат да се отправят някои препоръки, свързани с подобряването 

и2: 

1. В увода последователността на представянето на обекта, предмета, целта и 

задачите на дисертацията и нейната хипотеза не следват методологическите стъпки.  



2. Необходимо е увода да се допълни с целта на дисертационния труд, да се 

прецизират обекта и предмета на научното изследване, да се представят методите, 

които се използват в разработката. 

Независимо от направените забележки,  представеният труд има обективни 

достойнства като теоретичен принос в изследването на проблема за реторическата 

аргументация в тази толкова актуална и бързо развиваща се област като ПР. 

Емпиричният анализ и направените от него изводи дават насоки за подобряване на 

качеството, ефективността и ефикасността на комуникацията между ПР екипите, 

организациите и техните публики.  

 Характерния научен стил, както и представените тези и идеи не оставят 

съмнение, че дисертационният труд е лично дело и плод на сериозна работа в сферата 

на реториката и ПР и той притежава всички необходими качества, за да бъде присъдена 

на Кремена Георгиева образователната и научната степен „доктор”.  

 

22. 03.2012 г.                                  ....................... 

       (доц. д-р Янка Тоцева) 

 

 


