
 

                                      С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е      

                            на  доц.  д-р  Цветан  Монов  Кулевски                                                         

  за дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“ по научна специалност 05.01.13 – Философия на културата, 

политиката, правото и икономиката (Реторика и медии), съгласно заповед 

на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски, № Р 038-75/16.02.2012 год., на  т е м а :                        

РЕТОРИЧЕСКАТА АРГУМЕНТАЦИЯ В КОМУНИКАЦИЯТА ПР ОТДЕЛИ-МЕДИИ                           

                            от  Кремена  Георгиева  Георгиева 

 

 Докторантката насочва усилията си към доказване на взаимната 

обвързаност между реториката и теорията на връзките с обществеността. 

За целта авторката разглежда реторическата аргументация като същността 

страна на всяка една ПР-техника при изграждане на ефективна 

комуникация с публиките. 

 Представеният научен труд е опит да се докаже взаимната 

обвързаност между реториката и ПР, а реторическата аргументация е 

разгледана като „същностна“ за всяка една ПР-техника, използвана от 

специалистите по комуникации  при изграждането на ефективна 

комуникация, както с медиите, така и с широката общественост. 

 За обект на своето изслеидване докторантката е избрала три 

съществуващи ПР-компании, чрез които тя е „проверила“ емпиричната 

устойчивост на поставената работна хихотеза. Предметът на изследването 

е проследяването на тясната обвързаност между реториката и ПР. 

 В процеса на изложението докторантката очертава различните 

области на понятието „реторика“. За целта тя е проследила редица 

ключови теоретични концепции, свързани с произхода и развитието на 

науката реторика. Акцент в нейната разработка е изследването на 

съвременните интерпретации, които настъпват във възприемането на 

реториката през ХХ век. 



 По-голям акцент в анализа си авторката придава на важната 

аристотелова константа за известното взаимопреливащо се единство на: 

„логос“, „етос“ и „патос“. Логосът отразява дедуктивният начин на 

логическо излагане на фактите. Етосът кореспондира максимално с 

адаптирането и нагласите на аудиторията. Патосът отразява 

възможностите и намеренията на оратора за публична изява. 

 Още в началото на разработката се прави опит за разширяване на 

обема на понятието за „доказателство“ и се дефинира по-строго понятието 

„реторическо доказателство“. Последното като съвкупност – както от 

логически, така и от психологически елементи – подбирани спрямо 

конкретния речеви дискурс и подчинени на целта „да убеждават“. За 

убеждаването в реален контекст, е необходимо още нещо – излизане 

извън рамките на формалната логика. Според Кремена, в реторическото 

доказателство, важен дял имат и психологическите елементи в рамките на 

речевия акт. 

 В ядрото на дисертационния труд авторката поставя проблемът за 

„аргументацията“ и по-конкретно техниките, които тя изгражда и прилага 

впроцеса на „убеждаващото въздействие“. На аргументацията се гледа 

като на социално събитие и вербална дейност, проведена на даден език. 

Аргументацията винаги се свързва според авторката – с определено 

мнение или становище по даден въпрос. Търсенето на съгласие с „другия“ 

е основано на излагането на „мнения“. 

 Част от третата глава на изследването е посветена на някои 

теоретични аспекти на връзките с обществеността. Авторката е направила 

кратък исторически преглед на възникването и развитието на ПР като 

приложна сфера на публичната комуникация. Потърсена е връзката с 

реториката и са очертани общите допирни пространстна на двете сфери на 

убеждаващата комуникация. 

 Приносен момент в работата на докторантката е успешния й опит за 

реторичен анализ на три големи ПР-кампании. Този анализ е осъществен 

добросъвестно и детайлно. Приложен е и достатъчен визуално-

илюстративен материал в подкрепа на защитаваните тези. Първата 

кампания е от типа на т.нар.“събитиен ПР“ – за козметичната марка AVON, 



използвана в борбата с рака на гърдата. По-големия брой използвани 

аргументи се основават според авторката на принципа на 

„рационалността“. Тя въвежда и дефинира понятието „супераргумент“ в 

процеса на реторическата комуникация. 

 Успоредно с рационалните аргументи докторантката се насочва и 

към някои специфични емоционални конотации, с които са натоварени 

ключови думи от текста. Така според нея се обособява своеобразен „втори 

план“ на въздействие, който паралелно повлиява частната аудитория. Така 

се оказва допълнителен психологически натиск върху аудиторията. 

 Реторическият анализ на текстовете позволяват на докторантката да 

направи някои изводи: аргументацията е сложна, но дедуктивно 

организирана; в стилово отношение текстовете са пряко подчинени на 

целите на съобщението; налице е „свръхупотреба“ на найменованието на 

бранда-организатор; в рамките на прессъобщенията липсват заключения. 

По подобен начин са анализирани и другите две кампании. 

 Изключително важна за настоящия научен проект е връзката между 

аргументация и реторика. Според докторантката, именно 

„реабилитацията“ на античните реторически постулати залягат в основата 

на модерния прочит на теорията на аргументацията или „новата 

реторика“. Всяка аргументация цели да бъде изградена по начин, 

максимално лесен за възприемане от адресатите, към които е насочена. 

 Авторката твърди, че процесът на обосноваване на становището се 

изгражда посредством мисловни схеми, които позволяват 

аргументативния процес да бъде проследен от аудиторията. Това според 

нея е своеобразен опит за излагане на отделните аргументи според 

философските правила на логиката. Присъствието на „логиката“ в рамките 

на реторическия дискурс се осмисля практически по два начина – единият 

регламентира присъствието й като част от концептуалното построяване на 

отделните аргументи в аргументативния процес, чрез който реториката 

изпълнява своите цели, а другият – позволява съществуване на логика 

вътре в рамките на самата реторика, като възприема реториката за 

резултат от диалектика и реторика, т.е. „еристика“. 



 Извършеният от докторантката задълбочен реторически анализ на 

резултатите от научните й наблюдения над трите ПР-компании, дават 

основание тя да очертае някои устойчиви тенденции: Първо – ораторите, 

инициатори на  комуникацията между ПР-отдели и медии, демонстрират 

слаби познания в областта на реторическата аргументация и това се 

отразява на ефективността на произведените от тях текстове. Второ – 

недоброто познаване на реторическата аргументация от страна на ПР 

специалистите, позволява съществуването на реторически неефективни 

елементи в рамките на отделно използваните ПР техники. Трето – в голяма 

част от текстовете, генерирани от ПР специалистите и предназначени за 

медиите, се наблюдава свръхупотреба при наименоването на дадена 

марка. 

 Като обобщен резултат от цялостния проект на докторската теза  

на Кремена Георгиева, могат да бъдат отбелязани следните по-важни 

приноси и достижения на нейната разработка: Първо - направен е 

успешен опит  за търсене на общо пресечно поле на реториката и връзките 

с обществеността; Второ - приложена е авторва методика за реторически 

аргументативен анализ; Трето - постигнати са полезни за практиката 

резултати. 

 Наред с положителните страни на дисертацията, към текста и към 

докторантката могат да се отправят и някои бележки за непълноти: 

употреба на „наукообразни чуждици“; липсата на обобщаващи изводи за 

постигнатото от докторантката след всяка от основните глави и т.н. Ако тя 

реши да публикува своята работа, би могла да подобри в стилово 

отношение някои от по-протяжните абзаци и твърдения. 

 ОБЩО СТАНОВИЩЕ: Представената работа има характера на 

завършено съчинение. Авторката е постигнала голяма част от целите и 

задачите, които си е поставила в началото на работата. По време на 

публичната защита, в качеството ми на член на Научното жури, съгласно 

заповед на ректора на СУ №Р 038-75/16.02.2012 г., ще гласувам „ЗА“ 

присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Кремена 

Георгиева Георгиева. 

23. 03. 2012 г.                                          Доц. д-р Цветан Кулевски 



  

  

 


