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СТАНОВИЩЕ 

 

по дисертационния труд на Нора Атанасова Голешевска,  

редовен докторант към катедра Реторика,  

Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”  

Шифър: 05.01.13 – Философия на културата, политиката, правото и икономиката 

(Реторика и медии), на тема  

„ Визуални медии и визуална реторика в края на ХХ и началото на ХХІ-ви век. 

Херменевтични и семиотични стратегии в изследването на визуалната реторика” 

 

 от доц. Иванка Тодорова Мавродиева-Георгиева  

 

 

 Дисертационният труд на докторанта Нора Голешевска на тема „Визуални медии и 

визуална реторика в края на ХХ и началото на ХХІ-ви век. Херменевтични и семиотични 

стратегии в изследването на визуалната реторика”  има качествата на такъв труд; налице е 

оригиналност и анализ на актуална и значима тематика при прилагане на изследователски 

методи и проучване от ракурс, който е насочен към обхватно и същевременно критично 

представяне на визуалната реторика, визуалните медии и визуалните изследвания в полето 

на интердисциплинарността.  

Десертационният труд е изготвен в структурно и техническо отношение прецизно, 

включва заглавна страница, съдържание, увод, изложение, заключение, декларация за 

оригиналност, библиография и резюме на резултатите от изследването. Дисертацията 

обхваща  307 страници заедно с увода; основната част, включваща 3 глави; заключението 

и библиографията – 232 източника на три чужди езика и на български. В текста се 

открояват ясно и детайлно отделните проблемни области, всяка глава е обособена 

тематично.  

Първа глава е посветена на визуалния обрат в хуманитаристиката. Уменията на 

Нора Голешевска като изследовател са показани при прилагането на формирани умения за 

критичен прочит на научни текстове. Тези умения проличават в тази глава при 

представяне позициите на учените Томас Мичъл, Готфрид Бьом, Барбара Стафорд, Ханс 
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Белтинг, Никлас Мирзоф и други. Критичен анализ е направен във втората част на първа 

глава във връзка с позициите, представени от учения Гюнтер Крес (с.71-75); като акцентът 

е върху социосемиотиката; върху критиката на Крес относно съвременната културна и 

комуникативна ситуация, която той разглежда като ситуация на преход и трансформация, 

които имат последици върху грамотността. Отделено е внимание и на изследванията на 

Джовани Сартори (с.75-82), като тук прецизно са въведени термини и понятия, 

представени от автора като видео политика,  властта на видеото и политическите 

процеси; Хомо Виденс. Нора Голешевска прави критичен прочит и на медийната теория на 

Маршъл Маклуън. Докторантът в края на главата вече говори за визуална реторика в по-

категоричен план и обосновава наличието на визуален обрат в хуманитаристиката.  

Във втора глава фокусът е върху визуални изследвания и визуална реторика и в 

частност върху прагматиката и реторическата критика в изследванията на визуалната 

култура, като тук са обхванати проучванията на Соня Фос, на Крисъл и Ръни. Отново при 

тези автори и школи е направено задълбочено и критично проучване на изследванията на 

визуалната култура и са формулирани обосновани изводи след анализа. Следвайки 

принципите на ясното обособяване на тематични и научни проблемни области, Нора 

Голешевска отделя внимание на Англо-саксонските изследвания на визуалната реторика, 

както и на северноамериканския дебат относно визуалния аргумент. В центъра на 

изследователския й интерес са публикации на Антън Блеър, на Дейвид Бърдсел и Лео 

Грорк; както и такива, които са свързани с прагма-диалектическия подход.  Докторантът 

ориентира отделна част за представяне на теорията за визуалните тропи и моделите на 

визуалната метафора: Ноел Карол и Чарлз Форсвил, на визуалната метафора и 

произведенията на визуалното изкуство; като ясно е представен моделът на Ноел Карол. 

Оценявам като обосновани изводите, направени от Нора Голешевска в края на тази глава 

(с. 185-187). 

Трета глава  (с. 198-279) е отделно обособена на тематично и научно-проблемно 

равнище, в нея се представя Неореториката и визуална семиотика; тук фокусът е върху 

франкофонската семиотична парадигма в анализа на визуалната комуникация, а също 

така и върху визуалната метафора; както и върху моделите на визуалната метафора във 

визуалните изкуства и рекламата. Докторантът показва умения за ползване на научните 

текстове и на анализи и критиките по тези текстове, като успява да изрази и своята 
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позиция накрая. Нора Голешевска извежда резултати от изследвания относно визуалната 

реторика на Групата µ; върху Oбща реторика на образа и класификацията на визуалните 

реторически фигури. Тук е налице отново обогатяване на съществуващите знания в 

областта на реториката и представяне на развитието им. Нора Голешевска има висока 

библиографска култура и познания в областта на реториката, както и умения да 

интерпретира научни текстове с оглед поставени научни задачи. В тази глава са направени 

анализи на около 30 изображения, а оценявам като особено сполучливи тези на „Маргит”, 

с. 250 и тези в частта 2.2.1., когато докторантът анализира пластични тропи на иконично 

ниво, по-конкретно хроматичната трансформация, която според Голешевска задейства 

реторичното въздействие на контровезната акция (с. 264-267). 

Обобщавайки, заключавам, че има покритие между заглавията на отделните глави 

дисертацията, както и между частите в отделните глави. 

Текстът е написан при използване на ясна терминология, налице е коректно 

цитиране, има прецизно извеждане етимологията на термините и са следвани принципите 

на билингвизма и диграфията при представяне на термините и словосъчетанията. В текста 

има достатъчно доказателствен и илюстративен материал, включени са над 60 

изображения и 5 таблици и схеми. Нора Голешевска стъпва на сериозна теоретична база и 

след това представя методи на изследване в едно поле, което предполага 

интердисциплинарност. Тя работи с научни източници на три чужди езика, 

библиографията е богата и актуална, включваща базови публикации. Настоящият 

дисертационен труд е резултат на солидна теоретична подготовка и показва 

компетентността на автора Нора Голешевска, както и уменията й да систематизира и 

обобщава коректно и обосновано след критичен прочит на научни публикации, 

представящи нови полета на изследвания в реториката. Тя има изграден свой стил на 

писане и изложение, показва аналитични умения; изводите, които прави, са обосновани. 

Текстът прави впечатление с показана висока езикова култура, както и с точно използване 

на понятията. Същевременно е възможно Голешевска да направи опити за намаляване на 

чуждиците в текста. Препоръките са в няколко посоки. Първо, по-ясно осмисляне на 

възможности за бъдеща прагматична реализация при извеждане на методи, критерии и 

стъпки за анализи под формата на методика за изследвания. Второ, в бъдеще Нора 

Голешевска да изготви речник или наръчник с термините, представени в текста на 
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дисертацията, който ще има методическа стойност при анализи на речи, видеозаписи, 

медийни изяви и участия и други.  

 Нора Голешевска има 7 публикации по темата на дисертацията в списания, 

докторантски сборници и сборници от конференции. Тя е представяла резултати от 

изследвания от дисертацията на научни конференции в България и в Италия. Като 

докторант е участвала е в екипите на два научни проекта по НИС към Софийския 

университет (оповестявала е резултати, в това число презентация в мултимедиен диск, 

посветена на визуалната реторика). Това дава основания да направя заключението, че 

Нора Голешевска показва активност в академичната общност, нагласа към научни 

изследвания, както и готовност за поетапното огласяване на резултати от тях. 

Авторефератът представя пълно и точно съдържанието на дисертационния труд. 

 Приносните моменти в дисертационния труд откривам в няколко насоки. Първият е в 

направените компаративни анализи в няколко области: едната обхваща стратегиите за 

визуални изследвания Visual Studies и Bildwissenschaft, втората – двата англо-саксонски 

дебата на визуалната метафора (Ноел Карол и Чарлз Форсвил), третата област включва 

категориалния апарат на подходите на франкофонската стара реторика на образа и новата 

визуална реторика. Вторият принос е ясно очертан при направената съпоставителна 

реконструкция на генезиса на две направления на визуалната реторика: визуалната 

аргументация и теорията за визуалните тропи. Третият принос се отнася до анализите във 

втора и трета глава, които анализи са направени върху селектирани от различни области и 

прецизно групирани визуални изображения; а също така е налице коректно апробиране, 

уместно адаптиране и прилагане на методите и подходите на съответните научни школи и 

направения, което е един интересен и иновативен подход за структуриране на 

дисертационен труд. Четвъртият принос се заключава в представянето на обогатен и 

актуализиран категориален апарат на изследванията по визуална реторика, като правя 

уточнението, този апарат, както съобщава и докторантът, е понятийно хомогенизиран, а 

според мен това е постижение на докторанта. 

Основанията ми за това да направя заключението, че дисертационният труд на Нора 

Голешевска покрива изискванията на Закона за развитие на академичния състав, 

Правилника към него, както и на Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” са: 
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дисертационният труд обогатява съществуващите знания в областта на реториката и 

визуалните изследвания и ги развива творчески; той представлява новост за науката в 

областта на визуалните изследвания. Докторантът показва задълбочени теоретични 

познания, умения да синтезира и да формулира след анализите и критичния прочит 

обосновани изводи. Нора Голешевска демонстрира умения за прилагане на съвременни 

изследователски методи.  

 

В заключение давам положителна оценка на дисертационния труд на Нора 

Голешевска на тема „Визуални медии и визуална реторика в края на ХХ и началото на 

ХХІ-ви век. Херменевтични и семиотични стратегии в изследването на визуалната 

реторика” и предлагам уважаемото жури да гласува да бъде присъдена на докторанта 

образователната и научна степен „доктор”.  

 

 

 

1 май 2012 г.    Подпис: 

      доц. дфн Иванка Мавродиева 


