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Дисертацията на Кремена Георгиева е написана качествено и заслужава 
висока оценка. Причините за това следните: 

 

Библиографията 

Цитираните научни заглавия са 184 - на български и на английски език. 
Затова дисертацията отговаря за качествените стандарти в това 
отношение. 

 

Актуалност на изследването 

До момента в България, а вероятно и в други държави не е писана 
дисертация за значението на реторическия анализ в комуникацията 
между ПР отделите и медиите. 

Ако сме компетентни в теорията и практиката на риторическата 
аргументация, може да създаваме ефективен пиар, а и други масови и 
маркетингови комуникации – журналистика, реклама, комуникациите на 
стимулиране на продажбите и т. н. За съжаление този ключов аспект не 
е в центъра на вниманието нито на пиар теоретиците, нито на 
специалистите по останалите общувания, нито на специалистите по 
риторика. 

Доказателството за това е например, че като напишем в amazon.com 
дескриптора «rhetoric of PR» не излиза нито едно заглавие. Ако пуснем 
същия дескриптор в бази данни от типа на EBSCO или ProQuest, 
вероятно ще излязат единични статии. 

Това е повече от странно на фона например на книгите и статиите 
посветени на семиотиката и комуникациите. 

Проблемът е много важен и от гледна точка на специалистите по 
риторика. Основната причина за това е, че дори и повечето от 
университетските преподаватели възприемат реториката като остаряла, 
закостеняла и не особено интересна наука, която няма почти никаква 
връзка с нуждите на съвременността. 
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Това е определено несправедливо виждане. Доказателството е 
например изключително популярното и актуално понятие „убеждаваща 
комуникация” в съвременните теории за масовите общувания. Колкото 
по-адекватна аргументация използваме, толкова и общуванията ни са 
по-убеждаващи. 

Поради тези причини докторската дисертация е актуална и адекватна по 
отношение на неизследван и важен аспект от риториката и от 
различните комуникации. 

 

Предметът и задачите на изследването 

Те са дефинирани и изведени адекватно. Това е дало възможност на 
Кремена да анализира съответните научни феномени по строен и 
логически издържан научен начин. 

 

Първа глава: Реторика, аргументация, ПР и медии: теоретическа 
рамка 

Тук са изследвани следните феномени: 

• Новата реторика, аргументация и аргументативни схеми - Стивън 
Тулмин и значението на средата; Перелман и Олбрехт-Титека и 
ролята на аудиторията и прагма-диалектически подход. 

• ПР и реторика - Технологията ПР; ПР, реторика и реторическа 
аргументация 

В първата глава Кремена е анализирала някои от най-значимите 
теоретични концепции, по отношение на аргументацията в реториката - 
на Стивън Тулмин, на Хаим Перелман и Люси Олбрехт-Титека и на 
Франс ван Емерен и Роб Гротендорст, които изграждат понятието „нова 
реторика”. 

В първата подглава са изследвани някои феномени, свързани с 
истинността на реториката, както и на феномени по отношение 
ефективността на комуникациите. Например способността на 
арументатора да накара аудиторията да приеме неговата гледна точка. 
Последното е много важно за всички убеждаващи комуникации – 
рекламни, пиар и т.н. 

Кремена е демонстрирала добри познания в тази област, както и 
способности за творческо и критично осмисляне на анализираните 
феномени. В тази връзка добро впечатление прави полемиката й с 
концепцията на Перелман за ролята на аудиторията в хода на 
реторическата аргументация. 

Кремена не приема напълно категоричността, с която той определя 
аудиторията като единствения коректив на представата за истинна 
валидност. Становището й е логически издържано, тъй като процесът на 
комуникация, съответно и този на аргументацията и убеждаването е 
сложен и зависи от много променливи. Аудиторията, макар и много 
важна, е само една от променливите в тази цялост. 
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Добро впечатление прави и анализът на понятията „убеждаване” и 
„скланяне” и връзката им с понятията „истина” и „мнение” по отношение 
на различните видове общувания. 

Същото се отнася и за анализа на прагма-диалектическия подход, който 
разглежда дискусията като начин, за да достигнем до истината. 

Критичните ми бележки за написаното дотук са свързани с факта, че са 
могли да бъдат изследвани и други гледни точки по отношение на 
аргументацията. Такава би могла да бъде например семиотичната – 
аргументацията в зависимост от използваните знакови системи; 
реториката и невербалната комуникация и т.н. 

Втората подглава е посветена на връзките с обществеността – 
определенията, характеристиките й, функциите й, видовете и т.н. 
Отлично впечатление прави фактът, че Кремена е формулира собствено 
определение, което е съобразено с контекста на изследването. За пръв 
път в дефиниция на пиара присъства и понятието „реторическата 
аргументация”. 

Това е определено от полза за университетските курсове по реторика, 
защото й дава възможност да се включи по-активно в преподаването на 
такива модерни и важни общувания като пиара, рекламата и т.н. 

Направен е и съпоставителен анализ между реторическите и пиар 
комуникациите. Това определено допринася за по-високото качество на 
изследването. 

Анализирани са и различните жанрове на пиар комуникациите. 
Критичната ми забележка тук е отново по отношение на семиотичните 
аспекти. Немалко от тези общувания се осъществяват чрез изображения. 
В тази връзка би било добре, ако реторическата аргументация се 
изследва и по отношение на иконичните текстове на пиара. 

 

Втора глава: Реторическа аргументация и ПР: емпиричен анализ 

Във втората глава са анализирани следните феномени: 

- Методика за провеждане на реторически анализ 

- Реторически анализ на ПР техники в рамките на ПР кампании - 
реторически анализ на техники от събитийна ПР кампания; 
реторически анализ на техники от продуктова ПР кампания; 
реторически анализ на техники от политическа ПР кампания 

Добро впечатление прави подборът на пиар кампаниите – те са 
съобразени с: 

- времето на провеждането (реализирани са в периода септември 
2010 – ноември 2011г.; 

- тематичната актуалност (кампаниите обхващат трите най-
актуални за съвременния български ПР проблематики – събитиен 
ПР, продуктов ПР и политически ПР); 

- многообразието в използваните ПР техники (използвани са, както 
най-често срещните в ПР техники – прессъобщение и специално 
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събитие, така и по-рядко срещаните, но важни пиар общувания – 
публична реч, издаване на безплатен вестник, видео послание). 

Определено достойнство на дисертацията е, че Кремена е разработила 
специална методика за провеждане на реторически анализ. Хубавото в 
случая е, че в тази методика са съчетани антични схващания за 
реториката с елементи от теоретичните концепции на изследователите 
на „новата реторика” - Стивън Тулмин, Хаим Перелман и Люси Олбрехт-
Титека и Франс ван Емерен. 

Една от критичните ми забележки в случая е, че тази методика трябва 
да се доразработи, за да се постигнат по-акуратни и адекватни 
резултати. 

Етапите на провеждането на методиката са следните: 

1. Определят се особеностите на средата; променливите в конкретната 
речева ситуация; прави се „моментна снимка” на комуникационния 
контекст; характеристиките на аудиторията. 

2. Изследват се особеностите на самото послание. 

3. В зависимост от резултатите съответната пиар комуникация се 
коригира - махаме ненужните части на посланието; прибавяме важната 
информация и заместваме нещата, които биха могли да объркат 
публиката. 

Без съмнение е, че това е работеща методика и ще може да се използва 
активно в практиката. 

Във втората подглава на втора глава е са анализирани от гледна точка 
на реториката и на аргументацията три пиар кампании. Всяка една се 
състои от различни ПР техники. 

Първата е реализирана с помощта на събитийния пиар - социална 
кампания на AVON срещу рака на гърдата. В началото са анализирани 
риторичните аргументи на тяхната емоционалност и рационалност. 
Изследвана е и лексикалната структура на пиар текстовете. 

Кремена достига до интересни и важни заключения по отношение на 
степента и вида на рационалност и на емоционалност на риторическите 
аргументи. Важни изводи са направени и по отношение на негативния 
факт, че са свръхактуализирали логото. 

Този анализ и изводите определено могат да помогнат на пиарите да 
създават по-качествени комуникации в бъдеще. Това е и силен аргумент 
в защита на тезата, че дисертацията е насочена към практиката. 

Втората кампания е на водка Абсолют. Използвани са техники както на 
основата на Прагма-диалектическия анализ на отделните 
аргументативни елементи, така и според правилата на Амстердамската 
теория на аргументацията. Според Кремена аудиторията и съобщението 
се разминават. Направени са добре защитими и важни изводи по 
отношение на ниското качество на аргументацията. 

Затова и този анализ определено ще помогне на пиар специалистите да 
създават по-качествени текстове в бъдеще. 
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Третата анализирана кампания е политическа. Изводите в случая е, че 
като цяло кампанията е ефективна от гледна точка на реторическата 
аргументация.  

Една от критични ми бележки в случая е, че биха могли могли да се 
използват в анализ на кампании и понятията „кохеренция” и „кохезия”. Те 
са важни, защото благодарение на тях отделните текстове се 
съединяват и започват да действат като едно цяло в рамките на дадена 
кампания. Тези понятия биха могли да бъдат интегрирани отлично в 
теория на реториката. 

Важни са и изводите, постигнати на основата на този реторически 
анализ, а именно: 

• слаби познания в областта на реторическата аргументация; 

• текстовете се са адаптирани максимално към нагласите, 
очакванията и нуждите на съответната аудитория; 

• немалко неефективни елементи в рамките на отделните 
използвани ПР техники; 

• еднотипни аргументи, които се повтарят в рамките на един и същ 
текст, което води до монотонност и т.н. 

 

Научните приноси на дисертацията 

Според мен те са следните: 

• Дефинирана е пресечната област между реторика и ПР и са 
предложени важни термини в това отношение. 

• Създадена е и е приложена методология на основата на 
аргументативните теории на Перелман и Олбрехт-Титека и 
Амстердамската школа по теория на аргументацията. 

• Създаден е и приложен метод, с който се прави реторичен анализ 
на ПР кампании. 

 

Научни публикации, свързани с дисертационния труд 

Кремена е публикувала 6 научни статии – в научни списания и в научни 
сборници. Освен това има и 6 научни статии в списание SIGNCAFE, 
което е много сериозна медия в областта на маркетинговите 
комуникации. По този показател Кремена е надхвърлила значително 
изискването на 3 научни статии. 

Поради всички тези причини определено смятам, че дисертационния 
труд на Кремена Георгиева отговаря на критериите за научно качество. 
Затова ще гласувам на Кремена Георгиева да бъде присъдено научното 
и образователно звание „доктор” и се надявам и останалите членове на 
Комисията да гласуват по този начин. 
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