
Рецензия 

 

 за дисертационния труд на Кремена Георгиева Георгиева  

“Реторическата аргументация в комуникацията ПР отдели – 

медии” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по 

научна специалност 05 01 13 – Философия на културата, политиката, 

правото и икономиката /Реторика и медии/  

от 

 проф. д.ф.н. Нонка Богомилова 

 

Дисертационният труд на Кремена Георгиева разглежда модерна 

и интересна проблематика: приложението на древна, но еволюирала в 

съвременността дисциплина  и практика - реториката - към една 

нововъзникнала модерна техника - ПР.  Трудът се състои от увод,  две 

глави и заключение. Първата глава представя теоретичната рамка на 

изследването, а втората прави анализ на съвременни български 

практики от гледна точка на отношението между реторика и 

ПР.Обемът на труда е 265 с., от които 30 с. са приложения. 

В Увода на дисертационния труд са представени теоретичните и 

приложните задачи и цели на труда. Обобщено представени, целите на 

анализа се свързват с доказване взаимната обвързаност между реторика 

и ПР, доколкото реторическата аргументация е същностна за всяка ПР 

техника. Хипотезата на авторката е, че специалистите по ПР в България 

осмислят частично или не осмислят значимостта на реторическата 

аргументация. Като цел на емпиричната част на изследването е 

посочено провеждането на реторически и аргументативен анализ на ПР 

техники в рамките на ПР кампании. Тук са посочени и резултатите, до 
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които достига изследването – акцент, чието естествено място е в 

заключението и в справката за приносите. 

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

рамка” разглежда основни концепции в новата реторика от гледна 

точка на ролята на аргументацията и аргументативните схеми в 

комуникацията: значението на средата /С.Тулмин/, ролята на 

аудиторията /Перелман и Олбрехт-Титека/, теории на аргументацията 

/прагма-диалектически подход/. Релевантни към по-нататъшния анализ 

са идеите за: двата вида аудитория – универсална и специфична; за 

спецификите на логическата аргументация, базираща се на истината, и 

на реторическата аргументация, целяща убеждаване и внушение; за 

истинността като основа на доказателствения процес; за сложността на 

задачата за хармонизиране на рационалността, истинността и 

ефективността, внушението при комуникацията с аудиторията; 

опасността от израждане на комуникацията в манипулация, във 

властване на индивида над масата/аудиторията. В конкретизирането на 

връзката на тези теоретични положения с проблема за същността и 

целите на ПР техниката дисертантката посочва реторическата 

аргументация  като основа за реализация на ефективни отношения 

между организацията и нейните публики - първични/медии и вторични. 

Глава втора “Реторическа аргументация и ПР: емпиричен 

анализ” цели приложението на изведените в теоретичната част 

категории, принципи и релации между реторика, аргументация и ПР 

към български ПР практики и техники в рамките на подбрани ПР 

кампании – събитийна, продуктова и политическа. Описана е 

конструираната за тази цел методика за провеждане на реторическия 

анализ. Обръща се внимание на инструментализирането на авторитети, 
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на творчески послания /музика, поезия/  при включването им в 

реторическия дискурс; предлагат се препоръки за повишаване на 

неговата ефективност. 

В Заключението се обобщава логиката и теоретико-приложните 

резултати на изследването. 

Предвид актуалността, но и относителната сложност на 

изследвания проблем,  както и на апробирания стремеж да се съчетаят 

теоретични категории и принципи с приложни практики, 

дисертационният труд има и своите сериозни сполуки, и същевременно 

дава основания за дискусионни коментари и препоръки. 

Сполуките виждам в следните направления - в теоретическата 

част: 

- налице е интересен опит да се покажат историческите 

трансформации и модерната еволюция на един древен културен 

феномен – реториката – от гледна точка на променящите се и новите 

форми на комуникация; 

- откроени са значимите алтернативи в определянето и 

развитието на реториката в културната история – между истина и 

пропаганда, убеждаване и манипулация, еднопосочно внушение или 

равноправна дискусия; 

- подчертани са онези елементи и форми в трансформациите 

в реторическата аргументация, които се отнасят до емпиричния анализ    

от гледна точка приложимостта им в съвременната бизнес култура и 

медийна среда; 

- ценно е също обвързването на тази теоретична част с 

идеята да се поставят пред съда на истината и аргументацията 

съвременните български ПР практики – един прохождащ и без силни 
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културни традиции феномен у нас – това намерение е заявено ясно в 

хипотезата на труда, представена в Увода; 

- показано е уважение към съвременната българска 

изследователска традиция в сферата на реториката чрез цитиране и 

позоваване на трудове на съвременни наши автори, разработващи 

различни нейни аспекти /на места този позитивен елемент е до такава 

степен преобладаващ, че доминира изцяло визията на дисертантката по 

тези въпроси/. 

  Добрите попадения във Втора глава – “Реторическа 

аргументация и ПР: емпиричен анализ” намирам в следното: 

- интересния подбор на емпирични “case study”,  които 

показват типични и разпространени у нас форми – събитийна, 

продуктова и политическа ПР кампания; 

- многопластовия анализ в контекста на реторическата 

аргументация на тези ПР кампании, илюстриран с богати на 

информация автентични приложения; 

- критичния подход към тях през призмата на фокусираната 

в труда ценност – реторическата аргументация, доказващ 

предварителната хипотеза. 

Коментарите и бележките ми към труда се отнасят предимно 

до теоретичната рамка на анализа от гледна точка на философската 

антропология и философията на културата и са препоръки към 

бъдещата работа на авторката предвид на факта, че тя е в началото на 

изследователската си кариера: 

- трудът би спечелил откъм философска подплатеност, ако 

трансформациите в разбирането и приложението на реториката бяха 

изведени от  променящия се културноисторически  контекст и по-точно 
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от променящата се комуникация в културната история между индивида 

и масата, между оратора и публиката: разпадането на универсалната 

публика /в резултат на  развитието на капитализма и частния бизнес/ до 

специфични публики, редуцирането на  оратора-просветител до ПР 

агент; 

-  в дисертационния труд тези процеси са показани повече 

като трансформации в историята на идеите, отколкото като 

културноисторически процеси; 

- плодотворно би било също така разглеждането на онези 

философски направления, които стоят в основата на тези 

трансформации и обрати в реториката – индивидуализъм, 

субективизъм, прагматизъм; така например индивидуалното начало, 

проявено в  частното предприемачество дава своето отражение като 

“субективизъм”, рационализъм и прагматизъм при тези духовни 

форми, или най-малкото става въпрос за преплитане, взаимодействие; 

- като се има предвид целта на труда, проблемността на 

философско-антропологичната му рамка не е абстрактна или 

маргинална бележка - тя оказва  влияние върху по-нататъшния анализ 

/включително емпиричния/  на ПР кампании у нас, така например: при 

редуцирането на оратора и просветителя до ПР агент, за който основна 

е ефективността на акцията, въпросът за истинността на 

доказателствата в реторическата аргументация отстъпва на заден план; 

- съответно на това самата авторка при емпиричните 

анализи, където на преден план е показано еднопосочното внушение, 

инструментализацията на чужди авторитети, манипулацията на 

потребителя / т.е. не логоса и етоса, а  “патоса” – пропагандата/ застава 

по-скоро в позицията на ПР-асистент/сътрудник, загрижен за 
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ефективността на акцията, отколкото на дистанциран анализатор и 

критик, загрижен за ценности; 

- един критичен подход в духа на този по-общ философско-

хуманистичен план и на класическото аристотелево “лого” на 

реториката /логос, етос, патос/, а не просто в полза на ефективния ПР, в 

чийто дух е реализиран емпиричният анализ на дисертантката, би 

издигнал теоретичното качество на анализа, би го сродил с критичната 

функция и универсалния хуманизъм на философията, а не просто с 

ефективността и печалбата на една или друга частна кампания и 

компания.  

От гледна точка на професионалната профилираност на 

дисертационния труд към сферата на философията тези акценти са 

важни, затова препоръчвам в бъдещата си работа дисертантката да 

работи по-задълбочено върху тях. Валидността на тази препоръка личи 

и от библиографията на труда, чиито първични източници са доста 

оскъдни, особено откъм философска литература.  

Авторефератът и справката за приносите като цяло отразяват 

адекватно духа и постигнатите резултати в дисертационния труд. 

Дисертантката е апробирала своите идеи и анализи в серия от 

публикации, сред които: монографията “PR. Реторика. Медии”, 

статиите “Реторическата аргументация в комуникацията на медиите”, 

“ПР, реторика и медии в измеренията на обществената комуникация”, 

“Реторически особености на ПР събитието” и др., както и в 6 научно-

популярни публикации. 

 

Заключение: Посочените позитивни страни и постигнатите 

теоретично-приложни резултати на дисертационния труд ми дават 
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основание да подкрепя присъждането на научната и образователната 

степен “доктор” на Кремена Георгиева Георгиева. 

 

С уважение:  

 

Проф. д.ф.н. Нонка Богомилова 

  

29 март 2012 г.    

   

  

 

 


