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                                     С   Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 
                                  
                                   за дисертационния   труд на  
                                  Кремена Георгиева Георгиева  
 
         на тема:  Реторическата аргументация в комуникацията  
                                   между ПР отдели и медии   
 
               научно направление 2.3 Философия, шифър 05.01.13 Философия на  
културата, политиката,  правото  и   икономиката / Реторика и медии /  
               за присъждане на образователната и научна степен  „ Доктор” 
 

от научен ръководител:  доц. д-р Виржиния Радева 
 
 

Дисертационния труд на Кремена Георгиева  с обем 226 стр. текст  
включва: Увод,  две глави, заключение  с  библиография  на български и 
английски език  и е посветен  на  недостатъчно изследван проблем в 
българската Журналистика – реторическата аргументация и приложението й в 
комуникацията на ПР отдели и медии. Този проблем е с голяма обществена 
значимост, който изисква  както компетентност  в теорията така  и  в 
практиката. 

В рамките на теоретичната част,  реторическата аргументация е изведена 
като същностна в рамките на ПР дискурса. В  първата част  са очертани  
същността на реториката  с нейните базови теоретични постановки  и 
традициите в аргументацията – Перелман, Олбрехт Титека, Тулмин, ван 
Емерен.  На тази база, след като се спира на основните школи в теория на 
аргументацията Кремена Георгиева преминава към същността на реторическата 
аргументация като се опира на  идеята на Тулмин  за разумността  и  на Емерен 
за стратегическото маневриране, приложена специфично към ПР отдели и 
медии. Тук именно тя се опитва да примири диалектика с реторика, 
подчертавайки, че в етапа на аргументация  диалектическата  цел  е водещият да 
изпробва степента на истинност, което означава, че трябва да се реализира 
такава аргументация,  която отговаря на практическата цел на антагониста т. е 
на противника. От общата концепция  за аргументацията  Кремена Георгиева 
намира път и начин да премине   към специфичната аргументация на ПР и 
медии – диференция -  специфика,  прилики –разлики. Най- важната част е 
именно тя, а не анализи на реторическата аргументация.   В Първа  глава    тя 
навлиза плавно в същността на реториката приложена към ПР . Тук  формулира 
идеята, че  реторическата  аргументация присъства и в медии и в ПР кампании 
затова  тя  тръгва от Античността,  като посочва че  древната реторика на 
Платон се явява предшественик на модерния пъблик рилейшънс. Идеята 
всъщност е взета от сръбския изследовател Деян Вечич, с която тя се съгласява 
/с. 58/. Тук именно тя намира спецификата на реторическа аргументация във 
връзката между използваните от ПР специалисти  реторични техники  от 
съответните    ПР  отдели и въздействието им върху публиките.  В тази връзка 
тя достига до извода, че ако ораторът, разбран в контекста на древната  
реторика се изправя пред аудитория  сравнително малка  и  с еднороден състав, 
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то ораторът на новото  време е ефективен тогава и само тогава, когато 
реализира успешна комуникация по отношение на първичната си аудитория. /с. 
62/. Реторическата аргументация според Кремена Георгиева придобива своя 
специфика в тази насока  тя не е толкова аналитична, колкото прагматична. 
Понятието реч преминава в послание, ПР техника  е  метод за транслиране на 
посланията до публиката по синтезиран начин. ПР специалистите използват 
реторични техники,  за да  придадат убедителност на своята комуникация . Тук 
Кремена Георгиева би могла да задълбочи  тази  идея като посочи 
специфичните аргументи, използвани от ПР специалисти. Разбира се тя 
правилно посочва, че реторическата аргументация се превръща в същностно 
определяща ПР кампании.  Посоката, в която са насочени    усилията на ПР 
специалистите  са  конкретен ПР дискурс,  било то конкретна аудитория  или 
широка общественост. Докторантката спазва насоката на темата - специфичната 
характеристика на аргументацията,  взета в цялост – ПР отдели и медии.  Но тук 
би могла да насочи усилията си и да не хвърля само акцента върху  ПР 
кампании, но и да характеризира  аргументацията  в  медиите – телевизия,  
радио  защото  те  също имат свой ПР. Тя се спира на  прес- съобщението като 
доказателствено  изложение  на  ПР кампании,  но мисля,  че тук тя умело може 
да   използва анализ  на голямо телевизионно предаване или кампания на 
съответната медия,  за да се открои  и спецификата на тази аргументация и 
връзката й с  ПР  на отделните медии.  Всъщност медиите  в  своите   послания, 
предавания,  винаги се стремят  да следват  логото на своя ПР и образа,  
създаден им от тях.  

Втората глава  е посветена  на  реторичен  анализ  на различни кампании 
– продуктови кампании, политическа ПР кампания,  видео клип,  реторически 
анализ  на официални специални събития. С много примери,  богата  
фактология  тя прави точни на  реторическите средства, техники и начина на 
въздействие върху публиките. Тук  Кремена Георгиева доказва, че има не 
просто познания в реториката и ПР,  но и умения практически да ги свързва и 
анализира. На практика тя доказва и научните си приноси - Реторически 
аргументиран анализ,  апробиран върху три групи  кампании и създаване на 
работеща методика за ПР специалисти.  Разбира се, те не са само тези, за които 
тя има приложение. 
          Във  Втора глава, когато навлиза в същността на различните ПР 
кампании, Кремена Георгиева  намира  точен подход да анализира реч на 
политически лидери в техните  кампании. Затова тя прави реконструкция, 
свързани с анализа като се опира на теорията на Емерен и  Гротендорст  за 
стратегическото маневриране и реконструкция на текста – речеви актове преди 
и след реконструкцията, специфика  аргументи и произнасяне / елокуцио/  на 
речта. 

Добре се справя и с реторически анализ на безплатен вестник -   
Промяна, използвайки целия арсенал на реториката – вербални и невербални – 
цвят, образ, цветови решения, образ, икони  и  др. В диспозициото тя намира 
специфичните реторически средства - доказателства на авторитет, привнасяне 
на авторитет, поднасяне на логически доводи,  числа и статистически данни 
като аргументи,   примери,  лична мотивация. /с. 197-199/. Много добре 
подхожда, когато трябва да направи анализ на различни кампании – 
политически,  продуктови,   събитийни,  което доказва,  че не копира текстове,  
а се стреми да ги анализира чрез намиране на специфичен подход за всяка 
кампания    с   наличните реторически средства и съответното прес-съобщение. 
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Като цяло дисертацията на Кремена Георгиева оставя много добри 
впечатления- задълбочен теоретичен анализ на реторическата аргументация, 
която се явява база за открояване на спецификата й в комуникацията на ПР 
отдели и медии, свободно боравене с категориалния и понятиен апарат на 
известни изследователи и учени,  към   които подхожда критично – не винаги се 
съгласява,  но и  критикува,   за да изведе собствени изводи.  На тази база,   тя 
ни поднася  едно стегнато изложение,   аргументиран анализ   и  собствени 
изводи и приноси-прилага  методика за реторически аргументативен  анализ, 
провежда проучване за ефективността на ПР технологията,  приложена към 
качеството и реторическа ефективност на съответни ПР кампании.    

Като отчитам положителните достойнства на дисертационния труд -
задълбочен теоретичен анализ  и терминология,  използвана адекватно на 
темата,  стремеж към собствен анализ,  коментар и  изказване  на мнение по 
третираните проблеми, смятам,  че дисертационният  труд има качества  
научното  жури   да   присъди   на Кремена Георгиева  образователната   и 
научна   степен   „Доктор по философия”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 София, 23.03.2012 г.             Научен ръководител :  

/доц. д- р Виржиния Радева/  


