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Представяне на работата по О2 ‒
Online Course in Rhetoric ‒
„Онлайн курс по реторика“
Онлайн курсът по реторика представя накратко теоретичното и методическо наследство на реториката и някои съвременни
ораторски и комуникативни практики.
Курсът е предназначен за студенти, преподаватели и обучители, които изучават реторика и които биха могли да преподават
този предмет в средните училища, по време на обучителни курсове или консултации за подобряване на ораторските умения.
Курсът е с практическа и методическа насоченост и няма за
цел да представи широкия спектър от реторични знания и многобройните практики през хилядолетията.
Курсът има за цел да представи някои от основните тематични области в реториката, както и методи за преподаване на
ораторско майсторство.
Курсът е разделен на 4 части.
Теоретичен модул. В него накратко са представени основните понятия. Дадени са дефиниции. Изведени са линкове към
речника (терминологичен речник, включващ термини и дефиниции, обединени по различни теми и области от реториката),
където са дадени дефиниции на над 90 термина. Представени
са възможности за усвояване на допълнителна информация от
онлайн ресурси.
Изследователски модул. В него е направен опит синтезирано да се изведат видове анализи относно оратори, реторични
жанрове, ролята на реториката в обществото, реторични аргументи и др.
Приложно-практически модул. В него информацията е насочена към формиране и усъвършенстване на умения за участие
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в различни жанрове и формати и придобиване на практически
опит. Дадени са реторични канони и етапи. Изведени са възможни структури на речта.
Обучителен модул. Обучението е част от реторичното наследство и в този модул са дадени варианти как може да се организира формиране, развиване и усъвършенстване на умения по
ораторско изкуство, в частност произнасяне на речи и реализиране на презентации.
Целта на това издание е изграждането на базови умения,
които съчетават критичен анализ на теоретичното реторично наследство, аналитични умения, умения за провеждане на тренинги за произношение от ораторска гледна точка и произнасяне на
речи, за създаване на текстове на различни реторични жанрове
и формати и за подготовка на аргументи при участие в дебати и
дискусии.
Онлайн курсът по реторика е организиран така, че да има
възможност за самоорганизация и самостоятелна подготовка
при наличие на ресурси; дефиниции за някои жанрове са дадени
в речника.
Читателят вероятно ще успее да намери отговори на редица въпроси, сред които са и тези:
– Как да преодолее притеснението, преди да говори публично или да участва в дебат?
– Как да контролира поведението си при говорене?
– Как да се подготви за участие в диалогични формати?
– Кои неезикови средства правят речта въздействаща?
– Какви грешки не трябва да допуска ораторът?
– Как да привлече вниманието на аудиторията в увода?
– Как да направи ефективно заключение?
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Теоретичен модул
В този модул се представят основни реторични термини и
понятия. Реторичното наследство в теоретичен план е богато
и не е възможно да бъде представено обстойно. Целта на този
модул е да насочи към някои термини, които са обединени по
групи. Този модул е свързан с хипервръзки с речника. Това е отворен модул и може да се допълва от всеки, който преподава
реторика, според изискванията, програмите, традициите и индивидуалния си подход.
Тази част дава възможност и за самостоятелна подготовка.
Модулът е ориентиран към самоорганизация на времето и начина на изучаване на реториката, като открива в самия текст налични ресурси ‒ основно това са дефинициите в отделни части
в речника.
Предназначението на модула е представяне на традиционни
и нови реторични понятия, на гледни точки и възможност.

Теоретичен модул

 Дефиниции за реториката и видове реторики
 Основни термини
 Монологични реторични жанрове
 Диалогични реторични формати
 Аргументи и аргументация
 Реторични фигури и тропи
 Библиография

Дефиниции за реториката и видове реторики
Няколко дефиниции и мнения за реторика и мястото в системата на науката и образованието.
Христо Паунов, представяйки своята позицията за ретори-
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ка и разсъждавайки за съвременните проявления на реториката,
смята, че реториката е „интегрална теория за социалното въз
действие и социално-технологична програма, свързана с усъ
вършенстването на човека и на обществото“ (Паунов 2010: 49).
Авторът разсъждава за мястото, предназначението и статуса на
реториката; анализът е на философска плоскост и е ориентиран
към предназначението и функциите на реториката в обществото
в Античността.
Неординерно мнение за научните трансформации на рето
риката, за нейните адаптации и за отстояване на идентичността й
представя Виктор Мейзерски в главата „Семиотична и реторич
на теория на текста“ от монографията „Философия и реторика“.
Той заяв ява, че що се отнася до френск оезичната неореторика,
съвременната реторика в значителна степен се превръща в ан
тропологична дисциплина (Мейзерский 1991). Авторът запазва
респекта към приноса и ролята на реториката в научното познание и в обществото.
Съществуват различни мнения, оценки и позиции за реториката, които представят същността, предназначението и ролята й в друга плоскост. Марк Фюмароли в статията „История на
реториката в съвременна Европа” изразява своето становище
относно спецификата на реторичното знание и традиции така:
„Реториката никога не е представлявала система, тя е по-скоро
опит, опиращ се на отдавна съществуваща нормативност. По дефиниция тя разполага със своя история, бих казал дори, че има
свои спомени. Когато излага норми, тя ги извлича от примери,
които оставят свобода за интерпретация и изобретение” (Фюмароли 2010: 26).
Съществуват и не особено позитивни оценки за реториката. Сред тях е тази на Майкъл Чарланд, който не просто прави
констатации, но и дава негативни конотации. Той пише, че „реториката не е дисциплина”, и формулира въпроси, които очак-

9
Институт по реторика и комуникации ‒ RHEFINE Project
________________________________________________________________

ват отговор от реториците: „Реториката всъщност изкуство ли
е за откриване на възможните значения на убеждаването? Или е
проява на гражданско поведение? Или е откривателски метод?
(Сharland 2003: 119).
Иванка Мавродиева смята, че реториката не е фундаментално знание или метанаука. Също така същият автор приема, че реториката не се отличава с монументалност. Тя изразява позиция,
че реториката не е фрагментирано знание, основано предимно на
описателност и нормативистичност; реториката има своя обект,
запазвайки прагматическия си уклон (Мавродиева 2013: 27).
Без да се представят всички възможности и оценки за това
какво е реторика и какви са нейното предназначение и роля в
различни сфери на обществото, във фигура 1 е направен опит да
се изведат някои от основните:
Фигура 1. Реториката: наука, изкуство, практика
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Онлайн курсът по реторика не може да обхване всички видове реторики.
Тръгвайки от Аристотел, споменаваме, че той разделя реториката на три жанра: политическа/делиберативна, тържествена
и съдебна (Аристотел 1986).
По сфера на приложение реториката може да бъде политическа, дипломатическа, военна, бизнес, медийна, съдебна, богословска/религиозна, академична и педагогическа, филмова, битова, интернет/виртуална и др.
Като варианти на политическата реторика могат да се обособят парламентарната, президентската, партийната, предизборната. Вероятно към политическата реторика може да се
отнесе и тази на гражданите и гражданските движения по време
на протести и демонстрации. Реториката (изявленията, речите,
декларациите, призивите) по време на протести, условно казано
е гражданска; по-скоро това е политическо говорене от страна
на граждани и на представители на неправителствени организации.
Интернет и реториката от края на 20. век и началото на
21. век имат пресечни точки, а това създава условия за ново поле
за реторични изследвания. Учените правят опити да се назове
по-точно прилагането на ораторството през годините, те отчитат промените в интернет. Може да се говори за терминологично
разнообразие – използват се термините уебреторика, онлайн реторика, виртуална реторика, дигитална реторика, компютърно опосредствана реторика, дори вече се въвеждат термините
„реторика на числата” (rhetoric numbers) (Battersby 2003: 1-13);
(rhetorical numbers) (Walfe 2010: 452-475), търсят се релации
между реториката и интернет на нещата и други.
Вижте дефиниции в раздела „Речник“.
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Съществуват различни школи и направления в реториката. Цялостно представяне на тези направления не е цел на този
онлайн курс. Същевременно е необходимо да се маркират някои области, най-вече тези, които са утвърдени. Изчерпателното
представяне е възможно в мащабни изследвания в исторически
и теоретичен план. Тук задачата е да се очертаят тези полета,
които са известни, като така се представи многообразието. Същевременно се отчита, че не е възможно особено динамично
развитие, но има основания да се говори за развитие на науката
реторика.
В библиографията вижте някои автори и източници в тази
връзка.
Фигура 2. Науката реторика: съвременни проявления
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В частта „Речник“ вижте дефиниции за видовете реторика
при използване на различни критерии.
В библиографията по-долу в отделни групи са обособени
източници; вижте там някои автори и източници в тази връзка.
Те служат за ориентири и това не са анотации, нито библиографско описание.
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• Foss, S. K. (1982). Rhetoric and the Visual Image: A Resource Unit.
Communication Education, 31, January 1982.
• Foss, S. K. (2004). Framing the Study of Visual Rhetoric: Toward a
Transformation of Rhetorical Theory. Defining Visual Rhetorics. (Eds.
Charles A. Hill & Marguerite Helmers). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
• Foss, S. K. (2005). Theory of Visual Rhetoric; In Handbook of Visual
Communication: Theory, Methods, and Media. Ed. Ken Smith, Sandra
Moriarty, Gretchen Barbatsis, and Keith Kenney. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
• Žagar, Igor, Ž. (2020). On inference, understanding and interpretation
in visual argumentation: Challenges and problem, Rhetoric and Communications, issue 44: 24-54. https://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/. последно посещение на 10.09.2021.
• Roque, G. (2008). Political Rhetoric in Visual Images. (W. Edda, ed.).
Dialogue and Rhetoric, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
Publishing Company, 185-193.
• Ramirez, J., L. (2011). The art of speaking – the art of saying. Scandinavian Studies in Rhetoric. Rhetorica Scandinaviaca 1997-2010, University of Oslo, Retorikfortaget, Sweden, 76-87.
• Голешевска, Н. (2010). Модели на визуалната реторика в Европа
и Северна Америка. Естетика, семиотика или реторика на
визуалната култура?), Млада наука за изкуствата. Научна сесия
за докторанти. София: М-8-М, 199-212.
• Голешевска, Н. (2010). Разказаният и показаният свят в социалната семиотика на Гюнтер Крес. Към понятието за мултимодалност в комуникацията. Комуникации във виртуална среда. (съст.
И. Мавродиева). София: УИ „Св. Климент Охридски”, 20-31.
• Голешевска, Н. (2010). Visual studies. Визуална реторика. Визуал-
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на аргументация. Прагматизъм и реторическа критика в изследванията на визуалната култура. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”: Докторантски изследвания по социални и хуманитарни
науки, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 199-241.

Интеркултурна реторика

• Valente, A. C. (2020). Mending the Gap between the ‘Two Cultures’
through Dynamic Intercultural Rhetoric, Rhetoric and Communications, issue 45: 7-23, https://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/.
последно посещение на 10.12.2020.
• Connor, U. (2004). Intercultural Rhetoric Research: Beyond Text.
Journal of English for Academic Purposes, N 3: 291-304.
• Connor, U. (2002). New Directions of Contrastive Rhetoric. Tesol
Quarterly, Vol. 36, N 4, Winter, 493-510.

Реторика на науката

• Harris, R. A. (1997). Introduction. Landmark Essays on Rhetoric of
Science: Case Studies. Ed. Randy Allen Harris. Mahwah: Hermagoras
Press.
• Harris, R. A. (2002). Knowing, Rhetoric, Science. In Visions and Revisions: Continuity and Change in Rhetoric and Composition. Ed. James
D. Williams. Carbondale: Southern Illinois UP.
• Gross, A. G. (1996). Rhetoric of Science. Encyclopedia of Rhetoric
and Composition: Communication from Ancient Times to the Information Age. New York: Garlnd Publishers.
• Gross, A. G. (1990). The Rhetoric of Science. Cambridge: Harvard
UP.

Контрастивна и компаративна реторика

• Kaplan, R. B. (1988). Contrastive rhetoric and second language learning: Notes towards a theory of contrastive rhetoric. In A. Purves (Ed.).
Writing across languages and cultures: Issues in contrastive rhetoric,
Newbury Park, CA: Sage, 275-304.
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• Kennedy, G. A. (1998). Comparative rhetoric: An historical and crosscultural introduction. New York: Oxford University Press.
• Liebman, J. (1988). Contrastive rhetoric: Students as ethnographers.
Journal of Basic Writing, 7(2): 6-27.
• Liebman, J. (1992). Toward a new contrastive rhetoric: Differences between Arabic and Japanese rhetorical instruction. Journal of Second
Language Writing, 1(2): 141-165.
• Leki, I. (1991). Twenty-five Years of Contrastive Rhetoric: Analysis
and Writing Pedagogy, Teachers of English Speakers of Other Languages, Vol. 25, N 1, 123-143.

Джендър реторика

• Генова, В. (2011). Стереотипи в реториката за „първите дами”: Какъв е смъртният грях на съпругите? Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС „Алма комуникация”. №10, 2011. www.mediajournal.info. последно посещение на 10.08.2021.
• Генова, В. (2012). Джендър парламентарна реторика. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС „Алма комуникация”. 2012, №
14, www.media-journal.info. последно посещение на 10.08.2021.
• Петрова, С. (2016). – Джендър аспекти в политическите медийни
образи. Реторика и комуникации, бр. 25, http://rhetoric.bg/. последно посещение на 11.08.2021.

Реторика, публична комуникация и пъблик рилейшънс
Съвременните практики показват, че реториката задава параметрите
за формиране на умения да се пишат речи, да се подготвят публични изяви
на политици и мениджъри. Същевременно тя, запазвайки своето научно
поле и практически приложения, се адаптира и намира пресечни точки с
медия знанието и пъблик рилейшънс в теоретичен план, особено в практико-приложен план. Това е видимо от публикации на Кремена Георгиева, в
които тя представя възможности за колаборативност между трите области
в практически план.
• Георгиева, К. (2009). PR. Реторика. Медии. София: Jix.
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• Георгиева, К. (2013). Реторичният ПР. Реторика и комуникации.
бр. 7, http://rhetoric.bg/. последно посещение на 11.04.2021.

Основни теоретични термини

Етос, патос и логос са едни от базовите термини, които реторичното теоретично наследство включва. Те се тълкуват от
различна гледна точка, по-долу само са маркирани някои от възможните връзки и проявления на трите реторични канона.
Фигура 3. Етос, патос, логос

Научни публикации, свързани с етос, патос, логос:
• Madsen, C. & Lund, M. (2021). Emotions in Rhetoric. From Technical
to Generalized Pathos
• Rhetoric and Communications, issue 48: 8-30, https://rhetoric.bg/,
http://journal.rhetoric.bg/. последно посещение на 10.08.2021.
• Egglezu, F. (2018). Rhetorical ‘paedeia’ in modern educational settings: From theory to praxis again, Rhetoric and Communications, issue 35: 1-14, https://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/. последно
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посещение на 10.08.2021.
• Zaleska, M. (2012). Rhetorical Patterns of Constructing the Politician’s
Ethos. Chapter two. Rhetoric and Politics. Central/Estern European
Perspectives. Edited by M. Zaleska. Cambridge: Cambridge Scholars
Publisishng, 29-50.

Монологични реторични жанрове

Съществуват различни класификации при използване на
различни критерии. Един от тях е активният субект или ораторът, който говори пред аудитория. Тук само посочваме някои от
основните монологични жанрове:
- Реч;
- Слово;
- Обръщение;
- Изявление;
- Доклад;
- Лекция.
В частта „Речник“ вижте дефиниции на реч, слово, обръщение, лекция, доклад.
В частта „Речник“ вижте дефиниции за видовете презентации при използване на различни критерии.
Научни публикации, свързани с монологични реторични
жанрове:

• Ilie, C. (2005). Politeness in Sweden: Parliamentary Forms of Address.
In L. Hickey and M.  Stewart (eds.) Politeness in Europe, 174-188.
• Medhurst, M. J. (2010). The History of Public Address as an Academic
Study. The Hanbook of Rhetoric and Public Address. ed. by Shawn J.
Parry-Giles and J. Michael Hogan. Blackwell Publishing Ltd.
• Paper on Rhetoric, (2010). ed. Lucia Calboli Montefusco, Roma:
Herder Editrce.
• Sigelman, L. (1996). Presidential Inaugurals, The Modernization of
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Genres, Political Communication, January/March 1996, 81-92.
• Strunk, J. (2008). Rhetoric, Audience and Public in a Political Press
Conference Speech: The Role of France in the International Cooperation on Water, Cambridge: Cambridge Scholars Press, 154-173.

Диалогични реторични формати

Съществуват различни класификации при използване на
различни критерии. Един от тях е активният субект или ораторът, който говори пред аудитория. Тук само посочваме някои от
основните диалогични жанрове или формати, като макар и с известна условност ги представяме в отделни класификации, без
това да се приема като абсолютно.
Диалогични жанрове и формати, които се организират със
следните цели:
- изясняване на понятията и неяснотите, регламентите, стандартите и др.
- сближаване на позициите и мненията на участниците;
- евентуално достигане до консенсус;
- формулиране на финални предложения, приети от участниците.
Такива са:
- Дискусия;
- Кръгла маса;
- Конференция;
- Семинар.
Диалогични жанрове и формати, които се организират със
следните цели:
- изясняване на понятията и неяснотите, регламентите,
стандартите и др. ‒ в парламентарните дебати предимно;
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- печелене победа над опонента, политическия противник,
дебатьора ‒ в предизборните дебати;
- запазване до голяма степен на противопоставянето, полярните позиции и реализиране на единоборството според регламента между участниците;
- формулиране на финални предложения или позиции, които обаче в повечето случаи са различни.
Такива са:
- Дебат: парламентарен, предизборен, телевизионен, радио, публичен, виртуален;
- Диспут: предизборен, телевизионен, публичен, виртуален;
- Полемика;
- Спор.
Научни публикации, свързани с монологични реторични
жанрове:

• Ozan, D. (2008). Attention-influencing as a Rhetorical Strategy in
German and Turkish Parliamentary Debates, Dialogue and Rhetoric,
ed. E. Weigand, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing
Company, 221-234.
• Self, J. W. (2005). The First Debate over Debating: How Kennedy and
Nixon Negotiated the 1960 Presidential Debates, Presidential Studies
Quarterly, Vol. 35, No.2 (Jun), 361-375.
• Ilie, C. (2003). Discourse and Metadiscourse in Parliamentary Debates.
Journal of Language and Politics 1(2): 269-291.

В частта „Речник“ вижте дефиниции на някои диалогични
жанрове или формати.
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Аргументация и аргументи
Аргументацията е свързана с основното предназначение
на реториката, дефинирано от Аристотел така: „Нека реториката бъде способност да откриваме при всеки случай онова,
което може да убеди“ (Аристотел 1986: 45). Аргументацията е
неизменна част от реториката, а Аристотел казва още: „Доставените чрез речта доказателства са три вида: едните се намират
в характера на оратора, другите ‒ в способността му да доведе
до слушателя до известно настроение, а трети ‒ в самата реч, в
годността й да доказва или да изглежда, че доказва“ (Аристотел
1986: 45).
В следващите трудове по реторика през хилядолетията се
развиват няколко посоки. Ето само някои от тях:
- Изясняване на видовете аргументи.
Аргументите са различни по различни критерии, тук само
се изброяват някои от тях, а в речника могат да се намерят дефиниции на някои от тях. Такива са аргументът по същество,
аргумент срещу личността, аргумент от/на авторитета, аргумент
на силата, популистки аргумент, аргумент на състраданието/съчувствието и др.
- Структуриране на аргументацията.
Аргументацията може да се структурира при използване на
познатите от логиката методи: индукция, дедукция, аналогия.
Аргументите се използват както в монологични реторични изказвания, така и в диалози. При подготовката понякога се изготвят и контрааргументи, които се използват при оспорване тезата
на опонента и в дебати и диспути. Подборът на аргументите е
много важен, той е част от процеса на структуриране на аргументацията и изисква критично мислене, умения за преценка

22
Онлайн курс по реторика ‒ Online Course in RhetoricRHEFINE Project
________________________________________________________________

силата на аргумента и дали той ще допринесе за постигане на
убеждаване на аудиторията.

- Установяване източниците на аргументи.
При изграждане на аргументацията от значение е какви са
източниците, от които се подбират аргументите, дали тези източници са достоверни, с какъв авторитет се ползват, до каква
степен са достъпни и проверими ли са данните в тях. Такива
източници могат да са научни публикации и резултати от изследвания, правни документи, административни документи, статистически данни, мониторинги, медии, историята, художествената
литература, филмите, партийни документи, институционални
документи, бизнес документация, архиви, личен опит и др.
- Достига се до дефиниране на визуални и мултимодални
аргументи.
Лио Гроурк (Lio Groarke) относно това какво е мултимодален аргумент смята, че основната причина за приемането на
мултимодални аргументи е схващането, че аргументът е опит да
се подкрепи заключение чрез представяне на доказателства за
него ‒ нещо, което очевидно може да се направи по начини, които се простират отвъд предпоставките и заключенията, разбирани като декларативни изречения (Groarke, 2013: 34). Авторът
смята, че мултимодалният аргумент може да се развие въз основа на визуални и невербални елементи: снимки, карта, картини,
филми, разказани истории. (Groarke, 2013: 36).
- Дизайн на аргументацията в интернет
Марчин Левински представя в своята книга някои позиции,
една от тях е за доказателството в интернет, за дизайн на аргументацията ‘argumentation design’ и компютърно опосредстван
дизайн ‘computer-mediated design’ (Lewiński 2010: 38). Той го-
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вори за модела „създай цитат или линк“ /pattern ‘provide quote
or link’/ и смята, че трябва да се използва хипервръзката, която
е „проста технологична възможност, превърнала се в жизненоважна част от онлайн културата“; той добавя, че това е специфичен онлайн начин за представяне на аргументацията онлайн
(Lewiński 2010: 140–141).
Реториката: теория, аргументи, практическа ориентация, критично мислене
В края на 20. век започва тенденция за изготвяне на наръчници, помагала, както и на практически ориентирани текстове,
в които се прави опит за адаптиране на теоретичното реторично
наследство към практиката.
- Lanham, R. L. (1991). A Handlist of Rhetorical terms. 2nd ed. Buckley,
Los Angelis, London: University of California Press.

Тази тенденция се засилва през първите десетилетия на 21.
век, като се появява и нова насока, а именно засилване на прагматизма: даване на съвети, препоръки и напътствия с цел постигане на реторични ефекти и въздействие върху аудиторията.
Една от издаваните и преиздавани книги в различни преводи е тази на Карстен Бредемайер, която съдържа комуникативни
и реторични техники, които се използват, съчетават и прилагат в
различни ситуации с цел постигане на ефект, въздействие и дори
манипулация.
- Бредемайер, К. (2014, 2019). Черная риторика. Власть и магия слова. (Ирина Ульянова, Е. Жевага ‒ переводчик). Москва: Альпина Паблишер.

Критичното мислене се приема като неизменна част от солидното реторично знание и от уменията да се подготви ораторът, дебатьорът, преговарящият да преценява аргументацията,
източниците, поведението на опонентите. Открояват се две кни-
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ги на следните автори Стела Котрел и Колин Суотридж:

- Cottrell, S. (2005). Critical Thinking Skills. Developing Effective Analysis
and Argument. New York: Palgrave Macmillan.
- Swatridge, C. (2014). The Guide to Effective Argument and Critical
Thinking. USA. Oxford: Oxford University Press.

Марта Колинс и Лорета Грей намират пресечни точки между реторика и граматика и отново прагматичният подход е доминиращ. Текстът реферира към изконните принципи и традиции
от древността, че знанията по граматика са основа за успеха на
оратора.
- Kollin, M. & Gray, L. (2012). Rhetorical Grammar. Grammatical Choices,
Rhetorical Effects. 7th edition. Boston, Tokyo: Pearson.

В частта „Речник“ вижте дефиниции на някои аргументи.
Вижте в Онлайн справочника http://www.online.rhetoric.bg/
по реторика дефиниции.
Научни публикации, свързани с аргументите и аргументацията:

• Plantin, С. (2016). Dictionnaire de l’argumentation. Une introduction
aux études d’argumentation, Lyon, ENS Éditions, coll. „Langages”.
• https://www.researchgate.net/publication/313290302_Christian_
PLANTIN_Dictionnaire_de_l’argumentation_Une_introduction_
aux_etudes_d’argumentation_Lyon_ENS_Editions_2016_634_pages
• https://journals.openedition.org/lectures/21174. последно посещение
на 10.08.2021.
• Lausberg, Н. (1998). Handbook of Literary Rhetoric. Editors: David
Orotn, Dean Anderson. Matthew T. Bliss (Translator), Annemiek Jansen (Translator). https://brill.com/view/title/2437
• Jimenes, Catano, R. (2012). Ragione e persona nella persuasione. Testi
su dialogo e argomentazione. Roma: Santa Croce University.
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• Cattani, А. (2008). Logical and Rhetorical Rules of Debates. Dialogue
and Rhetoric. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing
Company, 119-132.
• Groarke, L. A. & Tindale, C. W. (2012). Good Reasoning Matters! A
Constructive Approach to Critical Thinking. 5th ed. Toronto: Oxford
University Press Canada.
• Perelman, C. (1963). The idea of justice and problem of argument.
London: Routledge & Kegan Paul.
• Perelman, H. & Berman, H. J. (1980). Justice, law, and argument. Essays on moral and legal reasoning. Dortrech: Reidel.
• Ботева, М. (2008). Речник по реторика ‒ 150 аргумента на
оратора. София: Парадигма.
• Ботева, М. (2016). Реторическата аргументация – авторска
концепция по въпроса. Реторика и комуникации, бр. 22, https://
rhetoric.bg/, последно посещение на 27.06.2021.
• Стефанова, Н. (2015). Кратък терминологичен справочник по обща
и политическа реторика. София: УИ „Св. Климент Охридски“.
• Рождественский, М. (2015). Аргументът Ad Auctoritatem в
реторическа перспектива: към въпроса за систематичното му
изследване. Реторика и комуникации, бр. 20, https://rhetoric.bg/,
последно посещение на 27.06.2021.
• Ибриямов, М. (2014). Аргументът ad hominem в правото и
съдебната реторика. Адвокатски преглед, бр.1: 33-43.
• Ибриямов, М. (2015). Правна аргументация: многофакторен анализ
като метод за изследване и оценка на юридическата аргументация
в наказателния процес. Реторика и комуникации, бр. 22, https://
rhetoric.bg/, последно посещение на 22.05.2020.
• Петков, Г. (2011). Георги Петков – Реториката в системата на
науките. Реторика и комуникации, бр. 2, https://rhetoric.bg/,
последно посещение на 22.07.2021.
Визуална аргументация
• Žagar, I. Ž. (2020). On inference, understanding and interpretation in
visual argumentation: Challenges and problem. Rhetoric and Commu-
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nications, issue 44, July, 2021, 24-54. https://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/. последно посещение на 10.08.2021.

Аргументация и интернет

• Lewiński, M. (2010). Internet Political Discussion Forums as an Argumentative Activity Type. A Pragma-Dialectical Analysis of Online
Forums of Strategic Manoeuvring in Reacting Critically. Lugano-Amsterdam: Sic Sat.
• Lewiński, M. (2011). Dicalectical Trade-offs in the Design of Proticols
fro Computer-Madiated Deliberation, Studies in Logic. Grammar and
Rhetoric, 23 (36): 225-241.
• Lewiński, M. & Mohammed, D. (2012). Deliberative Design or Unintended Consequences. The Argumenttaive Ises of Facebook during
the Arab Spring. Journal of Public Deliberation, Volume 8, Issue 1,
Article 11, 1-11.

Реторични фигури и тропи

Реторичните фигури и похвати са съществена част от реторичното наследство; използването и дефинирането им датират от
хилядолетия. Те продължават да са част от реторичния инструментариуми през 21. век. Словесно украсяване (elocutio), което
включва използването на реторични фигури, датира от повече
от 25 века. Има немалко класификации на реторични фигури. В
тези класификации са използвани различни критерии. Правени
са опити за преосмислянето на тази част от категориално-понятийния апарат на науката за ораторското изкуство и дали тя да
остане само към elocutio и дали да е само на вербално равнище,
като все повече се говори и за реторични фигури на визуално
равнище. Именно реторичните фигури стават част от терминологията на науките стилистика и теория на литературата в частта
стилистични/литературни фигури и тропи.
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Кратка ретроспекция или обзор.
Приема се, че дефинирането и систематизирането на реторичните фигури започва от Древна Гърция и се свързва с името
Горгий и горгиевите фигури. Аристотел посвещава трета книга
от „Реторика” на стила, там той обстойно представя метафората, метонимията, сравнението, литотата, елипсата, зевгмата и
др. (Аристотел 1986: 156-198). Римските реторически школи и
ретори дават своя съществен принос в обогатяване на реторичната терминология и в частта реторични фигури. Квинтилиан
разглежда две големи групи фигури: на мислите и на думите и
представя постановките си в 8, 9 и 10 глава (Квинтилиан 1982:
453-628).
През Средновековието и Ренесанса тенденцията за развитие на elocutio се запазва. През 20. век се възражда интересът
към науката реторика, както и тенденцията за дефиниране и класифициране на фигурите, за изясняване същността им от гледна
точка на семиотиката, структурализма и др. Хенрих Лаузберг
разбира фигурите като промяна на езика и прилага следните критерии при класифицирането им: прибавяне, изпускане, промени
или замени и трансформиране (Lausberg 1960). Цветан Тодоров
също проява интерес към реторичното наследство и представя
постановките си в научни публикации (Todorov 1982). Членовете на групата µ въвеждат като централно понятие „метабола”,
разбирано като отклонение от всяко ниво на езика и речевата
дейност, както и термина „нулево ниво”, от което става отклонението (Дюбуа 1986). Хаим Перелман и Луси Олбрехт-Титека,
които правят опити за преосмиляне на реторичното наследство,
извеждат постановки в Traité de l’argumentation – la nouvelle
rhétorique, също представят свои становища относно реторичните фигури (Perelman & Tyteca 1958).
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Електронни ресурси, свързани с реторичните фигури:

• A Glossary of Rhetorical Terms with Examples – College of Arts and
Science. https://mcl.as.uky.edu/glossary-rhetorical-terms. последно
посещение на 10.08.2021.
• Glossary of Rhetorical Terms – AP English Language and Composition – http://lakeshorehigh.stpsb.org/documents/rhetoricallistenglish3.
pdf. последно посещение на 10.08.2021.
• Morier, H. (1961). Dictionnaire de poetique et de la rhetorique. Paris:
Presses Universitaires de France.
• Klujeff, M. L. (2011). Rhetorical Figures and Style as Argumentation.
Rhetorica Scandinavica 1997-2010, University of Oslo, Retorikfortaget, Sweden, Printed in Poland, 308-329.
• Larsen, P. (2011). From Figure to Figuration. Rhetorica Scandinavica
1997-2010, University of Oslo, Retorikfortaget, Sweden, Printed in
Poland, 250-265.
• Ботева, М. (2008). Речник по реторика ‒ 150 аргумента на
оратора. София: Парадигма.
• Личева, А., Дачева, Г. (2012). Кратък речник на литературните и
лингвистичните термини. София: Colibri.

В частта „Речник“ вижте дефиниции на някои реторични фигури.
Вижте в Онлайн справочника http://www.online.rhetoric.bg/
по реторика дефиниции за реторични фигури.
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• Todorov, T. (1982). Theories of the Symbol. Ithaca, NY: Cornell University Press.
• Villadsen, L. (2011). Speaking on Behalf of Others. Rhetorical Agency
and Epodaitic function in Official Apologia. Rhetorica Scandinavica
1997-2010, University of Oslo, Retorikfortaget, Sweden, Printed in
Poland, (2011: 209-306).
• Мейзерский, В. А. (1991). Философия и неориторика. Киев:
Лыбидь.
• Нушич, Б. (2010). Реторика. София: Изд. Сибия.
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Допълнителни източници

• Барт, Р. (1995). Разделението на езиците. София: Изд. „Наука и
изкуство”.
• Богданов, Б. (1989). История на гръцката култура. София: Изд.
„Наука и изкуство.
• Ботева, М. (2012). Политическата аргументация в реторическите дискурси. Велико Търново: Университетско издателство на Великотърновския университет.
• Василев, К. (1999). Красноречието. София: УИ „Св. Кл. Охридски”.
• Ведър, Й. (2001). Реторика. София: УИ „Св. Кл. Охридски”.
• Савкова, З., Ведър, Й. (2000). Реч и глас. Ръководство по постановка на глас и техника на говора. София: УИ „Св. Климент Охридски”.

Реториката и другите науки
• Георгиева, К. (2009). PR. Реторика. Медии. София: Jix.
• Георгиева, К. (2013). Реторичният ПР. Реторика и комуникации.
бр. 7, http://rhetoric.bg/. последно посещение на 11.04.2013.
• Голешевска, Н. (2009). Реклама и визуална реторика. Визуална
метафора и убеждаване чрез реклама – моделът на Чарлз Форсфил”, Бизнессекретар, бр. 3-4.
• Голешевска, Н. (2011). Сарториансият Homo Videns: политическата
теория в перспективата на Visual Studies, Инфраструктура &
комуникации, бр. 5, година 2, юни 2011 г., 64-73.
• Перно, Л. (2010). Реториката на религията. Нови изследвания по
история на реториката. (съст. Л. Перно и Л. Методиева). София:
УИ „Св. Кл. Охридски”, 303-320.
• Петков, Г. (2011). Ars Dictaminis, Реторика и комуникации, бр. 1,
http://rhetoric.bg, последно посещение на 10.12.2020.
• Kock, C. (2004). Rhetric in Media Studies – the Voice of Constructive Criticism. Rhetoric in Media Studied – Media Studies in Rhetoric,
Plenary Session IV, NORDICOM Review, Academic Journal, Special
Issue, 25 Vol.1-2, September 2004, pp. 103-110.
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• Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age. London&New York:
Routledge.
• Vassileva, M. (2019). Fake News as a “Rhetorical Device”, Rhetoric
and Communications, issue 40: 66-73. https://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.
• Kassabova, I. (2018). The rhetoric of protests (Visual and verbal messages of the protests). Rhetoric and Communications, issue 33: 1-14,
https://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/. последно посещение
на 12.09.2021.

Реториката в университетски и училищни програми

• Kjeldsen, J. E. (2011). The Study of Rhetoric in the Scandinavian
Countris, Scandinavian Studies in Rhetoric. Rhetorica Scandinavica
1997-2010, University of Oslo, Retorikfortaget, Sweden, 7-39.
• Kjeldsen, J. E. (2011). Scandinavian Research in Rhetoric. Scandinavian Studies in Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010, University of Oslo, Retorikfortaget, Sweden, Printed in Poland, 106-125.
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Scandinavica 1997-2010, University of Oslo, Retorikfortaget, Sweden, Printed in Poland, 46-55
• Zagar, I. (2018). Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc и Barbara Domainko.
“ućitelj kot retorik” („Учителят като реторик“). Ljubljiana: Pedagogocal Institute.
• Zagar, I. (2011). Igor Zagar и Matejka Grcic. How to do thinks with
tens and aspects. Performativity before Austin. Cambridge Scholars
Publishing.

Речници, енциклопедии, електронни библиотеки, сайтове
и портали

• Oxford Student’s Dictionary 1998.
• Encyclopedia Britannica – http://www.britannica.com.au/britannica_
browse/d/d30.html.
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The Free Dictionary – http://www.thefreedictionary.com/dispute
American Rhetoric – http://www.americanrhetoric.com/
The Blogora – http://rsa.cwrl.utexas.edu/
European Rhetoric – http://www.european-rhetoric.com/
Library of Rhetoric – http://libraryofrhetoric.org/lor/
The Forest of Rhetoric – http://rhetoric.byu.edu/
Silva Rhetoricae – http://rhetoric.byu.edu/Pedagogy/Rhetorical%20
Analysis%20heuristic.htm.
Stanford Univesity – http://www.stanford.edu/~steener/f03/PWR1/
rhetan.htm.
Iowa State University – http://www.uiowa.edu/~rhetoric/morphing_
textbook/general/triangle.html.
Indiana University – http://www.iupui.edu/~uwc/pdf/Rhetorical%20
Triangle.pdf.
Sue Smith’s Rhetorical Analysis Tools – http://www.ic.arizona.edu/ic/
snsmith/rhetanal/.
http://blogs.speech-writers.com/
The 35 Greatest Speeches in History, http://artofmanliness.
com/2008/08/01/the-35-greatest-speeches-in-history/, retrieved on
05.08.2012.
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Изследователски модул
Модулът е предназначен за развиване на аналитични умения у студентите в контекста на реториката. В него се представят само някои видове анализи като критерии и като вече реализирани анализи и проучвания. Специфичното при този модул е
представяне само на анализите, без да се навлиза в тълкувания.
Студентът, а и всеки, който се интересува от реторика, има възможност да прочете информацията в линковете към отделните
анализи или да потърси допълнителна информация в интернет.
Този модул има връзка с теоретичния, тъй като в него може да се
намерят основни понятия. Изследователският модул има връзка
и с частта „Речник“, който съдържа дефиниции на основни реторични понятия.

Изследователски модул

 Представяне на модула
 Реторичен анализ по 13 критерия или стъпки
 Реторичен анализ при използване на основни реторични понятия
 Реторични и други видове анализи на дебати
 Аргументативен анализ
 Жанров анализ
 Анализ с цел извеждане на модел
 Многофакторен анализ
 Реторичен анализ на проявления във виртуална среда
 Реторични анализи на различни области, явления, процеси
 Онлайн ресурси
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Важността от реторични изследвания

Модулът се фокусира върху развиване на аналитични умения и към подготовка за осъществяване на анализи според различни критерии, модели и добри практики. Не е възможно да
се обхванат многобройните видове анализи, тъй като отделните
университети, школи и изследователи използват различни критерии.
Реторичните анализи излизат от полето на вербалното и се
насочват и към сферата на визуалното.
Реторичните анализи или отделни техники се използват, за
да се анализират литературни произведения, изяви във филми,
проявления във виртуална среда.
От една страна, се наблюдават специфични анализи в полето на реториката, т.е. специализирани и насочени само към оратори, ораторство, жанрове, аргументация и др.
От друга страна, богатото реторично наследство в теоретичен и изследователски план се използва и за анализи извън сферата на публичното говорене: художествена литература, медии,
интернет, фотография, кино, дори архитектура, изобразително
изкуство, музика и др.
Без претенции за изчерпателност, тук се представят опции за анализ. Могат да се обособят няколко области.
Едната е специфично реторичната и при нея анализи се
представят така:
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Фигура 4. Възможности за анализ от гледна точка на
реториката

Втората област е използване на реторичното наследство и
инструментариум за анализиране на други области, с които са
открити пресечени точки. Както е видно от иконографиката/фигурата, това могат да са отделни области, сфери, а също така
да се съчетават анализи, в които между отделните сфери има
допирни и пресечни точки. Затова изображението има илюстративен характер, а няма за цел да очертае от когнитивна гледна
точка всички възможни опции за изследване.
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Фигура 5. Допирни точки между реториката и други науки и
възможности за анализи

Реторичен анализ по 13 критерия или стъпки

1. Установяване особеностите на реторичната или комуникативната ситуация.
2. Извеждане на фактори, формирали оратора, говорителя,
презентатора, участника в медийни, виртуални, публични диалогични формати.
3. Анализ на аудитория, ако има снимки и видеозаписи: нагласи, реакции, обратна връзка и др.
4. Установяване на жанровите особености: монологични
жанрове или диалогични формати в реална, медийна, онлайн/
виртуална среда.
5. Анализ на структурата на речта или презентацията. Анализ на особености на сценария на дебата, дискусията, видеоконференцията, уебинара и др.
6. Установяване какви аргументи са използвани и как е осъществена аргументацията.
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7. Установяване какви реторични фигури и техники са използвани и какъв е ефектът от това.
8. Установяване какви невербални средства са използвани:
глас, поглед, мимики, жестове, пози, придвижване в пространството, дрескод и др,. и какъв е ефектът от това.
9. Установяване какви визуални елементи са използвани:
таблици, схеми, диаграми, инфографики, карти, снимки и др.
Изводи относно използването им и съчетаването им с други реторични техники.
10. Изводи относно постигнати ефекти и въздействие върху
аудиторията или върху отделни членове или групи от нея.
11. Междукултурни различия (ако има такива) у оратора
или у аудиторията.
12. Установяване дали ораторът/ораторите използват манипулативни техники.
13. Финални изводи и обобщения относно индивидуалните
характеристики на оратора.
Критериите са публикувани в книгите:

- Мавродиева. И. (2013). Реторика и пъблик рилейшънс. София: УИ
„Св. Климент Охридски“, 166-179.
- По-ранно представяне ‒ Христоматия. Образци на съвременното
красноречие. (2010). (съст. И. Мавродиева). София: СемаРШ, 165166.

Примери за реализиране на анализи при използване на посочените критерии, които са достъпни онлайн. В три публикации
е направен сравнителен анализ по известни речи:
Речи на Кралица Елизабет и на Крал Джордж са проучени
в съответния политически, социален, културен, медиен контекст
от Иванка Мавродиева.
- Mavrodieva, I. (2020). A Comparative Rhetorical Analysis of the
Speeches of Queen Elizabeth II and King George VI. Rhetoric and
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Communications, issue 43: 56-67. https://rhetoric.bg/. последно посещение на 11.06.2021.

Две речи на Кралица Елизабет по различни поводи са анализирани от Иглика Касабова.

- Kassabova, I. (2020). A Comparative Rhetorical Analysis of the
Speeches of Queen Elizabeth II after Princess Diana’s Death and about
the Coronavirus Crisis. Rhetoric and Communications, issue 44: 78-93.
https://rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.

Представяне на специфични теми през интересен ракурс
‒ мултикултурна Европа и интеркултурния диалог анализ на
две речи, които са произнесени от Тибор Наврачич и Федерика
Могерини по време на Европейския културен форум Talent and
creativity for a stronger and more inclusive Europe (2016).

- Тоцева, Я. (2017). Мултикултурна Европа и интеркултурният диалог
в нея през погледа на експертите. Реторика и комуникации, бр. 26,
https://rhetoric.bg/. последно посещение на 15.08.2021.

Примери на изготвени от студентите анализи по тези
критерии могат да се намерят в Онлайн справочника по реторика, Рубриката „Оратори“.
https://www.online.rhetoric.bg/
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Реторичен анализ при използване на основни реторични понятия

Magdalini Lamprogeorgou в статия прави анализ, при който използва неоаристотелов метод. Методологическият анализ
е структуриран в съответствие с петте принципа на ораторската
реч. Направен е сравнителен анализ на техниките за убеждаване, които президентът Барак Обама като оратор използва. Реализиран е текстови и контекстуален реторичен анализ, проучени
са реторичните принципи и частите на президентската реч. Направен е критичен прочит и опит да се вникне в дълбочина на
речта и да се установят основните послания в нея. Също така са
изведени вербални и невербални елементи за убеждаване, които
президентът Обама като политическа фигура използва.

- Lamprogeorgou, M. (2021). Rhetorical analysis: The example of
Obama’s speech at Stavros Niarchos Foundation [SNFCC], Rhetoric and
Communications, issue 48: 31-50, https://rhetoric.bg/rhetorical-analysisthe-example-of-obamas-speech-at-stavros-niarchos-foundation-snfcc,
http://journal.rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.

Реторични и други видове анализи на дебати

Дебатите, в това число предизборните телевизионни дебати, са обект на анализ от десетилетия. Задълбочен анализ на
предизборния дебат е реализиран от Агнешка Будзинска-Даца
(Agnieszka Budzyńska-Daca – 2015). Направен е обзор в хронологичен план на историята на телевизионните дебати в предизборни кампании, представени са традициите във Великобритания,
САЩ, Франция Германия и Полша. Иновативният подход се
състои в това, че са изведени формиращите и смислово ориентираните свойства на времевите категории при изследването на
медийния дискурс. Авторът идентифицира три темпорални категории: времето, свързано със ситуацията на дебата като жанр
със специфични комуникативни функции; времето на реторичните стратегии, използвани от участниците в дебата; и времето
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на прякото взаимодействие между участниците. Накрая са направени изводи и обобщения.

- Budzyńska-Daca, A. (2015). The rhetoric of time in the final pre-election
TV debates. Rhetoric and Communications, issue 19, October, 2015,
http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/. последно посещение на
10.09.2021.

Илия Вълков прави обзор на начините на организиране и
провеждане на кандидатпрезидентски предизборни дебати, установява добри и лоши практики и формулира предложения за
оптимизиране процеса на позициониране на тези дебати в българското публично и медийно пространство в нова парадигма.
- Вълков, И. (2021). „Процеси на делегитимиране на дебатите: традиции в САЩ и проекции в България“ от колективната монография
„Реториката и комуникациите през 21. век: теории, методи, практики“ (2021), публикувана и онлайн в сайта на Института по реторика
и комуникации, https://www.iorc.info/

Пример за анализ с цел извеждане на фактори и установяване на национални специфики на организиране и водене на дебати:
Виолета Ашикова представя в интересен ракурс възможности за анализ на парламентарни дебати.

- Ашикова, В. (2015). Реторическа аргументация в дебати по вот на
недоверие в българската парламентарна практика. Теоретична рамка
и инструментариум. Реторика и комуникации, бр. 19, http://rhetoric.
bg/, http://journal.rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.

Вяра Генова проучва през ракурса на джендър реториката
темата за половете в две сфери: медийните изяви и парламентарните дебати в България.

- Генова, В. (2016). Съвременни проявления на темата за равнопоставеността на половете в парламентарната и медийната джендър реторика в България (април – май 2016 г.). Реторика и комуникации, бр.
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25, http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/. последно посещение
на 12.09.2021.

Жанров анализ

Анализът на жанровете от реторична гледна точка може да е
самостоятелен, може и да е част от по-цялостен анализ. Най-често обект на анализ са речи от широк спектър ‒ от поздравителни
и благодарствени речи или юбилейни слова до концептуални и
тържествени новогодишни речи; от обръщения по значими поводи на политици до мотивиращи, вдъхновяващи, въодушевяващи, критикуващи слова; от официални изявления по речи в
кризисни ситуации.
Обект на жанров анализ може да са оригинални речи.
Жанровият анализ от реторична гледна точка може да обхваща и речи, които са част от литературни произведения: разкази, новели, повести, драми. Те имат своята специфика като
написани текстове, те са елемент от даден литературен жанр.
Същевременно представляват и реторични изяви на равнище
фикция, творческа идея и инвенция и отразяват индивидуални
особености на писателя, на твореца. Така се съчетават литература и реторика.
Киното, филмите също могат да включват речи. Те биват
както оригинални, например във филма „Речта на краля“, така и
част от сценария на даден филм, например „Всяка една неделя“,
„Уолстрийт“, „Откраднат живот“ и др. Възможен е анализ от реторична гледна точка на речи, дори на дебати или на част от тях
Ето няколко примерни варианта за анализ.

- Hyland, K.(1990). A Genre Description of the Argumentative
Essay. First Published June 1, 1990 Research Article. https://doi.
org/10.1177/003368829002100105, https://journals.sagepub.com/
doi/abs/10.1177/003368829002100105. последно посещение на
12.09.2021.
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- Huiling, D. (2007). Genre analysis of personal statements: Analysis
of moves in application essays to medical and dental schools, English
for Specific Purposes 26 (2007) 368–392, Published by Elsevier Ltd
on behalf of The American University. doi:10.1016/j.esp.2006.09.004,
https://faculty.washington.edu/farkas/TC510-Fall2011/Ding-GenreAnaly
sisPersonalStatementsDF.pdf. последно посещение на 12.09.2021.
- Brian A. Rutherford (2005). Genre analysis of corporate annual report
narratives, A Corpus Linguistics–Based Approach Brian A. Rutherford
University of Kent, Journal of Business Communication, Volume 42,
Number 4, October 2005 349-378 DOI: 10.1177/0021943605279244 ©
2005 by the Association for Business Communication. http://citeseerx.ist.
psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.925.6975&rep=rep1&type=pdf.
последно посещение на 12.09.2021.
- Basthomi, Y. (2007). Contrastive rhetoric, Discourse, and Genre analysis:
Methodological issues. BAHASA DAN SENI, Tahun 35, Nomor 2,
Agustus 2007, pp. 137-147.

Анализ с цел извеждане на модел

Анализът на речи може да обхваща и критерии, които са
извън специфично реторичното. Такива анализи са насочени
към установяване на традиции и на уникалност в дадена комуникативна ситуация или събитие, като се търси връзката политически, комуникативни фактори и индивидуалността. Това е
направено от Мая Василева, която анализира речта при встъпване в длъжност по време на инагурацията на американския
президент Джо Байдън. Тя извежда спецификата на ситуацията,
прави сравнения с инагурационни адреси/речи, произнесени от
предишни президенти и достига до представяне на политически
комуникационен модел на този жанр на президентска реторика в
САЩ. Изводът е, че реторика в речта при инагурацията съчетава
словесни, визуалните и виртуалните елементи и е модел на политическа комуникация, ориентирана към това как да се обяснят
ценностите в трудни времена.
- Vassileva, M. (2021). A Political Communication Model of the
Inaugural Address Speech of President-Elect Joseph R. Biden, A Critical
Discourse Analysis of Communication Context, Political Rhetoric and
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Argumentation. Rhetoric and Communications, issue 48, July, 2021, pp.
51-63, https://rhetoric.bg/rhetorical-analysis-the-example-of-obamasspeech-at-stavros-niarchos-foundation-snfcc, http://journal.rhetoric.bg/).
последно посещение на 11.08.2021.

Мая Василева посочва и други подобни анализи, които са
онлайн ресурси.
- Diaz, J. (2021, 01 18). Biden Is the Oldest President to Take the Oath.
www.nytimes.com: https://www.nytimes.com/2021/01/18/us/politics/joe-biden-age-oldest-presidents. html. последно посещение на
12.09.2021.
- Jones, T. (2021, 01 21). Looking Back at How the Media Covered the
Inauguration of Joe Biden. www.poynter.org: https://www.poynter.org/
newsletters/2021/lookingback-at-how-the-media-covered-the-inauguration-of-joe-biden/.
последно посещение на 12.09.2021.
- Rattner, N. (2021, 01 20). Biden’s Inaugural Address Used the Word
“Democracy” More Than Any Other President’s. www.cnbc.com:
https://www.cnbc.com/2021/01/20/
bidens-inaugural-address-used-the-word-democracy-more-than-anyotherpresidents.html. последно посещение на 10.09.2021.
- Weinberg, L. (2021, 01 21). Former Presidents Barack Obama, George
W. Bush and Bill Clinton Reunite for Rare Inauguration Day Address.
www.eonline.com: https://
www.eonline.com/news/1229436/former-presidents-barack-obamageorge-wbush-and-bill-clinton-reunite-for-rare-inauguration-day-address.
последно посещение на 10.09.2021.
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Аргументативен анализ
Виолета Ашикова представя в интересен ракурс възможности за анализ на парламентарни дебати.

- Ашикова, В. (2015). Реторическа аргументация в дебати по вот на
недоверие в българската парламентарна практика. Теоретична рамка
и инструментариум. Реторика и комуникации, бр. 19, http://rhetoric.
bg/, http://journal.rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.

В статията Методий Рождественский представя задълбочен
анализ на етотическите аргументи, дефинирането им, етимологията, значенията им и използването им в речите.

- Рождественский, Методий. (2014). Аргументът Ad Auctoritatem в реторическа перспектива: към въпроса за систематичното му изследване. Реторика и комуникации, бр. 13, https://rhetoric.bg/. последно
посещение на 12.09.2021.

Метин Ибриямов изучава аргументацията в съдебната реторика и представя резултати от този обзор.

- Ибриямов, М. (2015). Правната аргументация: многофакторен анализ като метод за изследване и оценка на юридическата аргументация. Реторика и комуникации, бр. 20 https://rhetoric.bg/. последно
посещение на 12.09.2021.

Пролетина Величкова представя резултати от визуален анализ на визуалната аргументация презентации в TED.

- Величкова, П. (2017). Visual argumentation in TED (influential videos
from expert speakers). Реторика и комуникации, бр. 29, 1-7. https://
rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.
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Многофакторен анализ. Извеждане на фактори,
явления, процеси
- Kjeldsen, J., Christian Kock, C., Vigsø, O. (2021). Political rhetoric in
Scandinavia. Power, communication, and politics in the Nordic countries,
365-383. DOI: 10.48335/9789188855299-18.
- Villadsen, L. (2013). The regretful acknowledgement: A dignified end to
a disgraceful story? In D. Cuypers, D. Janssen, J. Haers, & B. Segaert
(Eds.), Public apology between ritual and regret (pp. 209–228). Leiden,
Netherlands: Brill Rodopi. Villadsen, L. (2014). More than a nice ritual.
In H. van Belle, K. Rutten, P. Gillaerts, D. van de Mieroop, & B. van
Gorp (Eds.), Let’s talk politics: New essays on deliberative rhetoric (pp.
27–43). Amsterdam: John Benjamins. Villadsen, L. (2017). Doxa, dissent,
and challenges of rhetorical citizenship: “When I criticize Denmark, it is
not the white nights or the new potatoes I have in mind”. Javnost – The
Public, 24(3), 235–250.
- Kock, C. (2016). Inception: How the unsaid may become public
knowledge. In M. Załęska, & U. Okulska (Eds.), Rhetoric, discourse
and knowledge (pp. 275–286). Frankfurt am Main: Peter Lang. Kock, C.
(2017). Deliberative rhetoric: Arguing about doing (5th ed.). Windsor:
Windsor Studies in Argumentation.

Георги Налбантов анализира бразилския президент Луис
Инасио Лула да Силва, като проучва цялостното му развитие,
участието му в предизборни дебати и позиционирането му през
медии. Авторът анализира реторични и ПР подходи, средствата, приложени в изграждане на успешния политически имидж,
оформяне на пространствен публичен образ. Резултати от такъв
многофакторен анализ са изведени в публикация.
- Налбантов, Г. (2015). Медийното поведение на бразилския президент
Луис Инасио Лула да Силва, Реторика и комуникации, бр. 15. https://
rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.
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Реторичен анализ на проявления във виртуална
среда
Десислава Стоичкова проучва реторични техники за представяне не само на отделни личности, но и на корпорации в бизнес социалната мрежа Linkedin.
- Стоичкова, Д. (2015). Особености на корпоративния профил в
Linkedin. Реторика и комуникации, бр. 20, https://rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.

Десислава Добрева проучва една от най-популярните социални мрежи и извежда през призмата на реториката и етиката
резултати от изследването.

- Добрева, Д. (2015). Facebook комуникацията в етичен аспект, изразена чрез вербални и визуални реторически аргументи. Реторика
и комуникации, бр. 20, https://rhetoric.bg/. последно посещение на
12.09.2021.

Десислава Антова проучва нови явления в интернет през
призмата на реториката в контекста на предизборни кампании за
местни избори в България през 2011 и 2015 г.

- Антова, Д. (2015). Реторически особености на предизборните слогани, представени в онлайн медии и социални мрежи в България.
Реторика и комуникации, бр. 20, https://rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.

Мелани Йорданова прави реторичен анализ на проявления
на съвременната комуникация в университети, анализира академичната комуникация в една от утвърдените платформи за обучение при използване и на видео лекции и онлайн материали, а
именно Coursera, през призмата на реториката.

- Йорданова, М. (2017). Реторичен анализ на академичната комуникация в Coursera. Реторика и комуникации, бр. 30, https://rhetoric.bg/.
последно посещение на 12.09.2021.
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Яна Филипова проучва приложението от тролове в интернет среда на реторични техники и аргументи, сред които е аргументът срещу личността и др.

- Филипова, Я. (2015). Реторични техники, използвани от тролове в
България. Реторика и комуникации, бр. 19, https://rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.

ние.

Вече се говори и за реторично киберетнографско наблюде-

- VanKooten, С. (2016). Methodologies and Methods for Research in Digital
Rhetoric. Oakland University, http://enculturation.net/methodologiesand-methods-for-research-in-digital-rhetoric, последно посещение на
26.10.2016.
- Thomsen, S. R., Joseph D. Straubhaar, J. D. & Drew, M. (1998). Bolyard,
Ethnomethodology and the study of online communities: exploring
the cyber streets, Information Research, Vol. 4 No. 1, July 1998,
http://informationr.net/ir/4-1/paper50.html. последно посещение на
12.09.2021.

Киберетнографското наблюдение е представено в две статии на Тодор Симеонов, както като методически параметри, възможности, традиции, така и като възможност да се прилага и
при обучение на ученици във виртуална среда при използване на
различни платформи.
- Симеонов, Т. (2015). Скрийнкастинг: трансформация на педагогическата презентация през погледа на киберетнографията. Реторика
и комуникации, брой 20, https://rhetoric.bg/. последно посещение на
10.09.2021.
- Симеонов, Т. (2018). Киберетнографията като метод за изследване
на виртуалното пространство. Реторика и комуникации, бр. 36, 1-7,
https://rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.

Резултати от този метод са изведени в статия на Иванка
Мавродиева.

- Мавродиева, И. (2016). Коммуникативное поведение студентов в
виртуальном классе, Phycology in Education, Психология человека в
образование, том 2, 3 2020, 247-256, https://psychinedu.ru/index.php/
main/article/view/108. последно посещение на 12.09.2021.
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Реторични анализи на различни области, явления, процеси

Реторичното наследство има влияние в съвремието и задава
параметри за анализи на различни области.

Анализ от гледна точка на джендър реториката

Джендър реториката провокира интереса на изследователи
през последните десетилетия. Вяра Генова представя обзор на
някои от тези методи.
- Генова, В. (2015). Традиционни и съвременни методи на изследване
в полето на джендър политическата и парламентарната реторика. Реторика и комуникации, бр. 20, https://rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.

Анализ на климатични промени от реторична
гледна точка

Такава е статията на Вена Намбурди (Veena Namboodri), в
която се достига до изводи относно реторичността в един сложен и специфичен контекст, пандемията и климатичните промени, при съчетаване на реторични и дискурсивни методи.
- Namboodri, V. (2021). COVID-19, Climate Change and ‘The Denial
Playbook’: on the Rhetoricality of Science Denial in the COVID-climate
Analogy COVID-19 through the Prism of Rhetorical and Discourse
Research. Rhetoric and Communications, issue 46: 64-80, http://rhetoric.
bg/, http://journal.rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.

Анализ на постиженията на оратора

Анализът на отделни оратори също представлява интерес,
като се започва от проучване на отделни изяви и се стигне до позадълбочен обзор на развитието им през десетилетията с акцент
на постиженията им и се описва по-цялостен портрет в резултат на анализа. Георги Налбантов анализира бившия президент
на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва, като в една от статии
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обект на анализ е кампанията през 2006 г.

- Налбантов, Г. (2015). Анализ на предизборната кампания в Бразилия през 2006 г. (преизбирането на Лула за президент). Реторика
и комуникации, бр. 20, https://rhetoric.bg/. последно посещение на
12.09.2021.

Компаративен реторичен анализ

Реториката използва методи за сравнителен и компаративен
анализ. Методий Рождественский очертава такива перспективи
в своята обзорно-критична статия.

- Рождественский, М. (2015). Към въпроса за систематичния подход в
компаративно-реторическите изследвания. Методологически алтернативи. Реторика и комуникации, бр. 20, https://rhetoric.bg/. последно
посещение на 12.09.2021.

Реторичният анализ има много варианти и разновидности, с
различен фокус върху обекта на изследване.
Същевременно се развиват и други науки и методи, които
имат пресечни точки с реториката. Едни от тях са свързани с
дискурса.
В реториката, а и в съвременните изследвания, все по-често
се прилага интердисциплинарен подход. По-надолу са посочени
утвърдени учени и изследователи и техни публикации, в които
се използват методи, свързани с анализ на дискурса.
- Dijk, van Teun. (2015). Critical Discourse Analysis. Introduction : What
Is Critical Discourse Analysis. Corpus ID: 26527367.
https://www.semanticscholar.org/paper/Critical-Discourse-AnalysisTEUN-A-.-VAN-DIJK-0-%3A-Dijk/96a06149cbe0dd64e672c81802fe8
0e57f0f6cbe DOI:10.21608/CSE.2017.22739 Corpus ID: 159065753
- Dijk, van Teun. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis.
First Published April 1, 1993 Research Article. https://doi.org/
10.1177/0957926593004002006. https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/0957926593004002006
- Dijk, van Teun. (2015). Critical Discourse Analysis. Chapter 22. Book
Editor(s):Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton, Deborah Schiffrin. First
published: 17 April 2015. https://doi.org/10.1002/9781118584194.ch22.
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118584194.ch22
- A Critical Discourse Anaysis of Teun van Dijk on Jakarta Post’s
Editorials “New Year in Singkil “Banning Hate Speech” a Thesis,
Artini Nurfadilah, (2017). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/
bitstream/123456789/35088/2/ARINI%20NURFADILAH-FAH.pdf
- Salman, S. (2017). Ideologically-Induced Understatement in English/
Arabic News Translation: A Critical Discourse Analysis – Socionarrative
Approach, DOI:10.21608/CSE.2017.22739Corpus ID: 159065753.
https://www.semanticscholar.org/paper/Ideologically-InducedUnderstatement-in-News-A-%E2%80%93-Salman/58a7b788782bb17d7
c46fa3b68c68da2d49d07be
- Sahmeni, Emi., Afifah, Nur. (2019). Using Critical Discourse Analysis
(CDA) in Media Discourse Studies: Unmask the Mass Media. Journal
of Research and Innovation in Language, DOI: https://doi.org/10.31849/
reila.v1i2.2764. https://journal.unilak.ac.id/index.php/REILA/article/
view/2764. последно посещение на 12.09.2021.

Онлайн ресурси

Online resources of speeches

• Online Speech Bank. Political presidential, movies speeches. American Rhetoric – https://americanrhetoric.com/. последно посещение
на 12.09.2021.
• Public Speaking Resources: Speeches on the Web. Queensborough Community College.https://qcc.libguides.com/c.
php?g=113206&p=736031. последно посещение на 12.09.2021.

Online resources of presentations

• TED. Ideas worth spreading. https://www.ted.com/
• Slide Share. Discover. Share. Learn. https://www.slideshare.net/
• 10 Best Presentation Websites Alternatives https://slidebean.com/
blog/design-presentation-websites
• Prezi https://prezi.com/
• Emaze. Create. Share. Emaze. https://www.emaze.com/

Online resources of debates

• The Kennedy-Nixon Debates
• https://www.history.com/topics/us-presidents/kennedy-nixon-debates
• TNC:172 Kennedy-Nixon First Presidential Debate, 1960 https://www.
youtube.com/watch?v=gbrcRKqLSRw
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Приложно-практически модул
Този модул описва и въвежда съвременни реторични практики, например презентации, подкасти, видео лекции и др.
Модулът е посветен на усъвършенстване начините на писане на текстове на речи, на изготвяне на структурата им, на избор
на техники, на съчетаване на аргументи, на изготвяне на презентации, на подготовка за медийни участия и бизнес срещи, на
изготвяне на сценарии за подкаст от реторична и комуникативна
гледна точка.
Моделът може да се разбира и като по-широко разтваряне
на ветрилото и представяне проявления на реториката в традиционни и съвременни обстоятелства.
Моделът няма претенции за изчерпателност по отношение
на реторични жанрове, формати, техники.
Модулът е опит за очертаване на възможни граници за приложението на традиционни и нови жанрове.
Модулът е ориентиран към прилагане на познати и относително нови техники, които студенти и преподаватели могат да
развиват, адаптират, променят, отхвърлят, отменят.

Приложно-практически модул

 Преосмисляне на традиционната реторична парадигма
 Моделът от четене до ефективно произнасяне на речи
 Структура на речта: техники и подходи. Практически задания
 Презентации. Практически задания
 Медийни участия. Практически задания
 Бизнес заседание. Практически задания
 Подкаст. Практически задания
 Примерен модел за подготовка, реализация и оценяване
 Библиография
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Преосмисляне на традиционната реторична парадигма
Ние приемаме като базов, иновативен и успешен опита в
обучението и преподаването на реторика и аргументация на ученици в училища в Словения, представен от Игор Жагар (Igor
Zagar). Според този метод обучението може да започне с акцио,
с последния реторичен канон, или както точно е казано:
„… ето и основните промени, които ще въведем (макар и
в общи линии) въз основа на системни консултации с около 20
учители по реторика в началните училища, както и с различни
експерти от различни области. При преподаването на каноните на реториката няма да започваме с inventio, а с actio. Защо?
Това е дидактическо решение. Реториката се изучава в 9. клас,
който е последната година в нашите основни училища. По време на обучението си в училище, през всички предишни години,
учениците системно са се запознавали и активно са участвали в
различни видове „устно представяне“. Ето защо решихме, че ще
бъде по-подходящо, в известен смисъл „по-меко“ начало, ако те
бъдат въведени в реториката с нещо, което вече знаят, и да придадем на тези знания теоретична и техническа основа“.
„Besides the amendments I have already mentioned, here are,
in rather general terms, the main changes we are going to introduce,
based on systematic consultations with some 20 teachers of rhetoric
in primary schools, as well as with different experts from different
fields.
When teaching the canons of rhetoric, we are not going to start
with inventio, but with actio. Why? It is a didactic decision. Rhetoric
is being taught in the 9th grade, which is the last year of our primary
schools. Through all their schooling, through all those previous years,
they were systematically exposed to and actively participated in different kinds of „oral presentation“. Therefore, we thought it would be
more appropriate, a „softer“ start in a way, if they are introduced to
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rhetoric with something they already know and give this knowledge
a theoretical and technical foundation.“

- Zagar, I. (2019). Slovenian Experience with Rhetoric in Primary Schools,
Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална. Втора
международна научна конференция. Велико Търново: Фабер, с. 30.

Ние (членове на Института по реторика и комуникации)
адаптираме този подход, като го съчетаваме с принципи за обучение, които са резултат от осмисляне на преподавателски опит.
Опитът е натрупан по време на обучението на студенти по реторика, публична реч, презентационни и комуникационни умения, бизнес комуникация и връзки с обществеността от четири
факултета в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
(Философски факултет, Факултет по журналистика и масова комуникация, Стопански факултет, Геолого-географски факултет)
и в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.
Предлагаме този модел, без да имаме претенции за неговата уникалност или универсалност. Той обаче е резултат на
над 20-годишен преподавателски опит и това е споделяне на
добри обучителни практики. Този модел е синтез на предходни
публикации, в които се съчетават теоретични и методологични
елементи: Иванка Мавродиева, Стефан Серезлиев, Симеон Василев, Георги Петков, Тодор Симеонов, Десислава Антова, Иглика Касабова ‒ „Комуникационни и презентационни умения в
международна среда“ (2021); Иванка Мавродиева и Мая Гешева
‒ „Бизнес комуникации“ (2018). Иванка Мавродиева ‒ „Реторика
и пъблик рилейшънс“ (2013), Иванка Мавродиева ‒ „Виртуална реторика“ (2010), Иванка Мавродиева ‒ „Как да презентираме успешно“ (2007), Иванка Мавродиева, „Интервю за работа“
(2002). Този модел е възможно да се променя, да се адаптира, да
се обогатява от други преподаватели и обучители. Той може да
се оспорва и променя.
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Ние представяме примери, които могат да бъдат прилагани
или адаптирани към обучението в зависимост от университетските традиции и според решенията и програмите в съответните
университети.
Обосновка защо използваме този модел с преосмислената парадигма и привидно „обърната“ хронология на петте
реторични канона.
Моделът на Игор Жагар изхожда от идеята, че е по-продуктивно обучението по реторика да възниква в „жива“ ситуация
или в игрова ситуация. Подобно на концепцията за театъра (Гротовски, Гочев), че театърът възниква във и по време на репетицията, и тук реториката възниква във и по време на ситуация, в
която има репетиция на реч. Студентът започва със запознаване
с ораторското наследство под формата на четене. Това наследство включва речи, които са образци на оратори. Постепенно
се добавя усвояване на теоретични реторични познания, които
стъпват върху нагледен материал и дават вече методологията, която впоследствие ще доведе до формиране на умение за откриване на доказателства и обличането им в стилистика и ефектното
им произнасяне. Откриването на доказателства и стилистичната
им подредба представлява втората фаза, която е подготовката на
речта. Следва репетиция на речта и тест. Последната част е вече
реалното произнасянето, пред публика, или самото представление.
- Grotowski, J. (2002). Towards a Poor Theatre. (Ed. Eugenio Barba). 1st
ed. New York: Routledge Paperback. Theatre Arts.
- Димитър Гочев (1943-2013) е театрален режисьор, който работи в
Германия.
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Фигура 6. (Нова) или „обърната“ парадигма
в обучението по реторика

Изборът да се започне с четене и произнасяне на образци на
речи, е продиктуван от следните цели:
Едната цел е да се чуе ораторското слово в друг контекст и
да се оценят качествата на речта през съхранения през годините,
десетилетията, столетията, хилядолетията текст.
Втората цел е през и чрез подражанието да се развиват лични, индивидуални ораторски умения. Подходящи за това са текстове на речи, субтитри на видео клипове, аудио записи или речи
от филми, транскрибирани презентации от TED и др.
Постепенно се преминава към писане на речи от студентите. Това изисква връщане към първия реторичен канон или етап
‒ търсене, събиране, подбор на материал.
Постепенно се тръгва към втория реторичен канон или етап
‒ създаване на структура и аргументация и т.н.
Третият канон предполага словесно украсяване с реторични
фигури. Той също присъства задължително.
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След това се преминава към четвъртия реторичен канон
или етап. Той включва репетиции, запомняне, запаметяване. Той
предполага усъвършенстване и подготовка със специалисти или
евентуално самоподготовка ‒ аудио и видео записи, репетиции,
корекции и подготовка за финално представяне на речта или
презентацията.
Няколко важни уточнения:
 През 21. век първите три етапа включват не само вербални средства, но и визуални, дори мултимодални.
 Намирането и селектирането на информацията още на
първия етап е не само от текстове, но и от информация,
представена в таблици, диаграми, карти и др.
 Изготвяне на таблици, схеми, диаграми, инфографики
през втория етап предполага синергия между слово и визуални елементи.
 Аргументите и реторичните фигури също имат визуални
проявления и се използват самостоятелно или в съчетание
със словесните.
Inventio, dispositio, elocutio, memoria и actio не са архаизирани, но те имат ново съдържание и проявления.
Inventio, dispositio и elocutio през 21. век вече не се свързват
само с персонална дейност, особено когато се отнася за лидери
и държавници.
Консултанти и експерти по реторика и медийна комуникация, политолози и социолози, психолози и историци са част от
екипите, които участват при подготовката на важна ораторска
изява пред елитна или хетерогенна аудитория по значим повод.
Същевременно в подготовката участва и самият оратор, в отделни случаи той не чете буквално вече готов текст, изготвен от други, а отразява и своята индивидуалност и социален статус.
Memoria, т.е. запаметяването на подготвения текст и подготовката за ефективното му представяне, също е валидно и в 21.
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век. Запомнянето е свързано и с репетиции, търсенето и получаването на експертни съвети и препоръки. Когато става дума за
видео запис на официална реч за излъчване по радио, телевизия,
социални мрежи, онлайн медии, тогава се прави монтаж.
Ето класическата схема като етапи. Допълваме обаче, че
има и следкомуникативен етап, когато речта се излъчва, коментира, декомпозира официално или не. Възможен вариант е при
произнасянето да има и лайфстрийм излъчване, което изисква
сериозна подготовка.
Фигура 7. Петте реторични канона
или етапа за подготовка на речи

Предвижда се в обучнието да се тръгне от речи, свързани с
поводи от личния живот, наричани още битово красноречие.
След това може да се премине към подготовка на речи от
самия оратор или той да потърси помощта на специалисти по
реторика, комуникации, медии, за да бъде успешен.
Нормално и обосновано е на по-късен етап при натрупан
опит да се премине към участия в бизнес и публични събития,
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към медийни изяви и към прояви във виртуална среда.
Така в обучението се върви от познатото към непознатото,
от лесното към трудното и се формират комплексни умения.
Предвижда се поетапно усвояване на знания през писане на
свои речи към писане на речи за други личности.
Също така този модел е ефективен и с оглед на подготовка
на собстевени видео клипове и канали, както и на подкасти,
своеобразно самопродуциране. Тоест това не е само осъзнаване
на важността на социалните мрежи и новите жанрове и формати
на виртуалната реторика, а и на виртуалната визуална реторика,
но и насочване към съвременни начини на управление на
дигитално съдържание онлайн.
Фигура 8. Вариант на поетапно формиране
на ораторски умения
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Моделът от четене до ефективно произнасяне на
речи

Моделът от четене на слова през произнасяне на речи до
писане и подготовка на публични изяви в бизнеса и обществото.
Първо:
Четене на речи ‒ по избор или посочени от преподавателя.
Те се откриват предимно от онлайн ресурси, но и от христоматии, наръчници, мемоари, биографии и др.
Четенето може да е на речи, които да са преводи от професионални преводачи или от студенти.
Второ:
Писане на речи ‒ спазват се педагогическите принципи от
познатото към непознатото, от лесното към трудното.
Поетапно се формират умения за структуриране, аргументиране и словесно украсяване на речите.
Една от препоръките е да се започне от тържествени речи
и от битово красноречие: тост, речи и слова, произнесени на
юбилеи, семейни тържества, сватби и др. След това може да се
премине към официални поводи и към епидейктика, например
получаване на награда „Оскар”, награди за цялостно творчество
на писатели, поети, художници, музиканти, сценаристи, режисьори и др.
Следващ етап е да се направи опит за написване на текстове на информираща, инструктираща, мотивираща, критикуваща
реч. Възможно да се създават текстове и по тях да се произнасят
речи с различни цели: въодушевяваща, призоваваща, вдъхновяваща, напътстваща или указваща и др.
Поетапно се развиват умения за значими публични изяви,
например като част от концептуална политическа реторика: официални изявления и адреси. Тук могат да се съотнасят и политически речи пред партийни членове, по време на предизборни
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кампании или на изявления по време на международни форуми.
При тези случаи на официална политическа реторика вече има
участие на спийчмейкъри и на екипа, ако ораторът е топмениджър, президент, министър.
Тук се прилагат реторичните канони: търсене и селектиране
на материал, формиране на умения поетапно.
Фигура 9. Намиране и подбор на информация
при подготовка на речи

Селекция и подбор по критериите важно ‒ маловажно; значимо ‒ незначително, приоритетно ‒ второстепенно.
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Структура на речта: техники и подходи. Практически задания
Уводът на речта може да изпълнява различни функции.
В зависимост от това по-долу са дадени възможни техники за
структуриране. Важно е да се каже, че те имат ситуативна употреба и невинаги гарантират еднакъв успех, защото той зависи
от оратора и уменията му да говори пред конкретна аудитория.
Ораторът може да има за цел да информира аудиторията и тогава се насочва към използване на определени средства: цитат,
фактология, авторитети. Говорителят може да се стреми да въодушеви, мотивира, вдъхнови аудиторията и тогава следва да се
въздейства върху емоциите на аудиторията, а това предполага
повече патос и съответните средства. Ораторът може да иска
да съчетае информацията с инструктажа и тогава реторичните
средства са други. Говорителят си поставя за цел да създаде положителна атмосфера на събития от личен, бизнес и публичен
характер, и тогава той се ориентира към други реторични и комуникативни техники.
Задачи:
 Определете жанра на речта. Анализирайте пред каква аудитория ще произнасяте речта. Формулирайте цели, като изхождате от позицията на оратора. Проучете ситуацията, събитието,
повода, средата, обстоятелствата, нагласите на аудиторията и
нейните особености и др.
 Напишете увода. Изберете кои реторични техники са подходящи за речта. Намерете други реторични техники и похвати при
написване на увода на речта.
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Фигура 10. Реторични и комуникативни техники,
използвани в увода

Основна част
Съществуват различни принципи и препоръки, познати от
древността, които са в основата на доброто структуриране на
речта. Един такъв класически модел е увод, основна част и заключение.
Ние представяме по-различен вариант.
Резонно е да се започне с обръщение или обръщения към
отделни членове на аудиторията, като тук се спазват принципите на дипломатическия, държавния или деловия/бизнес етикет
и протокол. При неформално общуване обръщението е кратко и
без детайлна диференциация на аудиторията на групи. Подобен
подход на общо обръщение към аудиторията се среща и при презентации в TED.
Препоръката ни е обръщенията да се формулират, подготвят и тестват за въздействие или за грешки, или за неуместно
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звучене, или за прекален патос, или за недопустимо шаблонизиране на фрази и изрази. Тези изрази всъщност са апели, призиви
и послания и те могат да са в края на всяка реч или поетапно да
се включват в нея. Това е така, тъй като се отчитат лайфстриймът
или следкомуникативният етап, когато речите се разпространяват в медиите, онлайн медиите и социалните мрежи. Журналистите имат нагласата да извлекат важното от речта, а понякога то
е именно в тези призиви и апели.
След това е основателно да се подготвят поетапно уводът,
основната част и заключението.
По-надолу са дадени някои от популярните техники за структуриране на речта и за подготовка на заключителните думи.
Основната част е интересна с това, че се съчетават аргументи, реторични фигури и тропи и психологически техники. Тази
част може да има различни структурни особености, представени
по-долу в Онлайн курса по реторика.
Фигура 11. Базови елементи в структурата на речта
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Заключението
Приключването на речта и създаването на ефект в края са
от съществена важност за всяка реч. Подготовката трябва да е
сериозна. Ако ораторът говори пред бизнес аудитория и е извел важните теми в увода, в заключението той трябва да направи резюме или да обобщи казаното. Ораторът може да направи
евентуално прогнози за бъдещи проекти и сътрудничество. Ако
речта е призоваваща и въодушевяваща, основателно е в заключението да има призиви и апели, евентуално цитати на известни
личности или от литературни произведения. Ако трябва да се
намали напрежението в кризисна ситуация или при протести да
се овладее ескалацията на емоциите, тогава реторичните техники са други. Ако се говори на партийно събитие или на такова по
време на предизборна кампания, тогава се подготвят виртуални
персонални презентации на кандидатите. Такива презентации
изискват патетични изрази или лаконични обобщения за качествата на кандидата. Някои са дадени по-долу във фигура 12.
Фигура 12. Реторични и комуникативни техники,
използвани в заключението
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Задачи:
 Напишете заключението. Формулирайте посланията, апелите. Направете ефектен край на речта. Изберете кои реторични техники са подходящи за речта.
 Изберете кой вариант за основната част е подходящ спрямо
жанра, целите, аудиторията, ситуацията, повода, опита на
оратора. Напишете първи вариант.
 Редактирайте текста на речта.
 Репетирайте речта първо чрез четене, след това чрез опорни
фрази в текста и накрая ‒ произнасяне.

Структура на речта ‒ варианти

Съществуват различни варианти за структуриране на речта.
По-долу са представени накратко и чрез фигури само някои от
тях.
Първият е наречен пирамида. Ораторът започва с по-малко
значимото, преминава към по-важни факти и отделя централно
място ‒ в средата на речта ‒ за най-важното. Този модел е подходящ за оратори с малък опит и позволява в средата на речта да се
концентрират и да съобщят важното. Също така се предполага,
че вниманието на аудиторията не е изчерпано все още, но намалява, и затова се съобщава информация, която допълва тази,
която е най-съществената от средата на речта.
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Фигура 13. Структура на речта по модела „Пирамида“

При модела концентричен кръг има няколко варианта.
Единият е да се започне от общото към частното, например
с дефиниции и изясняване на понятия и след това поетапно да
се представят аргументи, факти и да се навлезе в дълбочина в
проблематиката. Така се очертава терминологична матрица, постига се пълнота и изчерпателност. Това е подходящ модел за
академична комуникация в научни среди или за публична комуникация в международни организации.
Вторият вариант е отново да се започне от общото към частното, например чрез изясняване на това какво е екология; след
това се преминава към извеждане на фактори и нарушаване на
екологичните норми и едва на следващия „кръг“ се преминава
към представяне на начини за преодоляването им и т.н. По този
начин има логична структура и се навлиза в дълбочина в тематиката и проблематиката.
Това е подходящ модел за говорене пред образовани хора,
които заемат позиции, изискващи вземане на решения и предпо-

67
Институт по реторика и комуникации ‒ RHEFINE Project
________________________________________________________________

читат яснота в изложението и пълнота в информацията.
Фигура 14. Структура на речта по модела
„Концентричен кръг“

При модела хронология и анафорично представяне на
информация се представят на първо място годините. След това
се дава конкретна информация. Тръгва се от факти, преминава
се към явления, процеси и тенденции. След това се съобщават
успехи, постижения, устойчивост.
Този подход е уместен при правене на отчети на проекти
или на отделни етапи от бизнес планове пред вътрешни и външни аудитории, пред оценяващи комисии.
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Фигура 15. Структура на речта по модела „Хронология“

При модела възходяща стълбица се подготвят и произнасят речи, в които доминират емоциите и патосът.
Това са речи с различни функции: призоваваща, въодушевяваща, мотивираща, агитационна, харанга, възхваляваща, благодарствена и др. Те се произнасят по тържествени поводи от
личен и обществен характер.
Това са речи, които се произнасят и по време на война, протести, демонстрации и др.
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Фигура 16. Структура на речта
по модела „Възходяща стълбица“

При модела три тези/твърдения ‒ три аргумента се подготвят и произнасят речи, в които има баланс между емоции, логос и етос.
Това са речи с различни функции, но основните са информираща и убеждаваща.
Тези речи се произнасят както по делови поводи, така и по
време на различни публични и бизнес събития и др.
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Фигура 17. Структура на речта по модела
„Три тези/твърдения по три аргумента“

Сайтове за четене, произнасяне, подготовка, писане и
произнасяне на речи
Полезен е сайтът How to Write a Speech http://www.write-outloud.com/howtowritespeech.html. В него има постоянни линкове
и полезна информация за това как се пишат и произнасят различни видове речи и какво следва да е поведението на оратора.
Варианти на речи и указания как да се напишат и произнесат могат да бъдат намерени и прочетени на сайта My Speech
Class – Writing the Conclusion of a Speech – http://www.speechwriters.com/?gclid=CLec_NDaoqMCFQQgZwodVhwH3w.
Полезна и много добре структурирана информация е представена в сайта http://www.speech-topics-help.com/ways-to-end-aspeech.html.
Отново тук информацията е полезна за самообучение или
за справка при наличие на постоянни връзки, добре представени
съвети и образци.
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Бизнес речи може да се намерят, видят, слушат и прочетат на сайта https://www.trendhunter.com/course/business-modelpresentation.
В сайта на Insider са поместени образци на речи също.
18 valuable pieces of advice from the best graduation speeches of
all time. Rachel Gillett, Richard Feloni , and Erin McDowell Jun
15, 2021, 4:42 PM. https://www.businessinsider.com/the-bestgraduation-speeches-of-all-time-2016-6.
В сайта на Vogue могат да се открият образци на речи.
Culture. 16 Best Graduation Speeches That Leave a Lasting
Impression Inspiration from the best commencement speeches ever.
Kristi Kellogg, Noor Brara, April 17, 2020. https://www.teenvogue.
com/story/best-graduation-speeches-examples-ideas.
Друга утвърдена медия като CNN представя едни от найдобрите речи, произнесени от известни личности по време на церемонии при завършване на колежи и университети.
From Obama to Steve Jobs: The greatest commencement speeches of
all time. Tom Page and Sana Noor Haq, CNN. Updated 1029 GMT
(1829 HKT) May 13, 021, https://edition.cnn.com/2021/05/13/world/
most-memorable-commencement-speeches-spc-intl/index.html.
Медия от ранга на Forbes публикува речи от този жанр, отново
следвайки традициите и отчитайки важността им в съвременното
общество и в академичните традиции. The Best Commencement
Speeches Of 2020. May 16, 2020,10:57pm https://www.forbes.com/
sites/susanadams/2020/05/16/the-best-commencement-speeches-of2020/.
Традициите се продължават и медия като Future – Finance
също включва образци на такива речи: The 10 best graduation
speeches ever. https://www.futurefinance.com/blog/the-10-bestgraduation-speeches-ever/.
Видеозаписи на речи при откриване на наградите „Грами”
и при връчване на наградите „Оскар” на Филмовата академия.
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Списание Elle публикува 15 Of The Most Iconic And Memorable
Oscars Acceptance Speeches Of All Time. From the hilarious to the
tear-jerkers. Olivia Blair. 23/04/2021/. https://www.elle.com/uk/lifeand-culture/a36197012/oscars-speeches/.
Видно е, че слова, произнесени на събития от различни области (бизнес, наука, образование), могат да бъдат видени и чути
на различни сайтове. Те могат да бъдат четени на началния етап
на обучение, а на по-късен етап в частта реторични изследвания,
да бъдат и обект на анализи.

Презентации. Практически задания

Симулативна и ролева игра. Създаване на атмосфера, близка до реалната.
 Определете вида на презентацията по различни критерии:
цели, функции, области на приложение, предмет, канал,
статукво на презентатора, особености на аудиторията.
Например:
 Предметът/темата на презентацията може да е етап от реализиране на бизнес проект.
 Презентаторът е част от екипа по реализацията.
 Аудиторията е вътрешна и оценяваща, съставена е от мениджъри; тя е критично настроена.
 Целите са да се представи обективно и убедително постигнатото, да се посочат пропуските и грешките и да се направят предложения за подобряване на работата по проекта.
Презентацията е информативна и убеждаваща, фокусът не
е върху имиджа.
 Каналът е директен, зала в офиса на компанията.
 Презентацията е вертикално възходяща: от служители към
мениджъри. Аудиторията взема решения как да продължи
проекта на равнища финансиране, финализиране, позициониране на пазара.
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При такъв анализ се предполага, че презентацията трябва да
е по стандартите, фирмената култура и традиции на компанията/
бизнес организацията. В нея преобладават аргументите по същество, фактология, няма многословие и изобилие от реторични
техники. Тя включва вербални и визуални елементи. Вероятно е
изпратена предварително на присъстващите в по-разширен вариант и при директната комуникация може да се представя пократък вариант. Това изисква подготовка и текстове към слайдовете, диаграмите, таблиците, картите, инфографиките.
 При представения по-горе казус това изисква много кратко
въвеждане и представяне на информацията ясно, структурирано, логично.
 Презентаторът трябва да се подготви за отговори на потенциални въпроси, особено върху частта как са допуснати
грешките и как да се решат проблемите, да има яснота относно срокове, хора, качество и т.н.
 Репетирането и подготовката изисква сериозна ангажираност от страна на презентатора, тъй като неговото изложение има репрезентативен характер, а целта е убеждаване с
достоверни факти и с ясна аргументация.
Следването на принципа на 3 К може да е полезен:
 Във въведението: 1 К. Кажи им какво ще им кажеш.
 В основната част: 2 К. Кажи им го ‒ ясно, точно, логично
убедително.
 В заключението: 3 К. Кажи им какво си им казал ‒ логични
и обосновани изводи, предложения и перспективи.

Задача:

Етап подготовка:
Анализ по посочените критерии, подготовка на слайдовете
и сценария. Подготовка на отговори на потенциални въпроси.
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Етап реализация:
Презентиране пред аудиторията. То има комплексен характер и изисква:
– висока степен на концентрация на вниманието между информацията, контакт с аудиторията, визуализацията на екрана;
– постоянен самоконтрол върху поведението на презентатора;
– направляване на комуникацията.
Етап анализ и препоръки:
Преподавателят или участниците в обучението по презентация разделят критериите и се обособяват групи: едните оценяват
сценария и структурата, аргументите и информацията; други извеждат препоръки как да се подобри невербалното поведение на
презентатора и т.н.
Сайтове за презентации
TED – https://www.ted.com/
TEDtalk – https://www.ted.com/talks
Create + prepare slides – https://www.ted.com/participate/organizea-local-tedx-event/tedx-organizer-guide/speakers-program/prepare-yourspeaker/create-prepare-slides
SlideShare – https://www.slideshare.net/
Prezi – https://prezi.com/
10 Best Presentation Websites Alternatives, Caya, September 30,
2020, https://slidebean.com/blog/design-presentation-websites
10 Best Free Presentation Making Websites to Empower Your
Presentations, https://focusky.com/learning-center/en/10-best-freepresentation-making-websites-to-empower-your-presentations/
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Медийни участия. Практически задания

Симулативна и ролева игра. Създаване на атмосфера, близка до реалната.
 Изберете предаването и медията ‒ телевизия или радио.
 Анализирайте предварително темите, водещите, диалога,
някои участници. Представете добри и лоши практики. Изяснете традициите и специфичните особености.
 Разпределяне на ролите. Осмисляне на социалната и комуникативната роля.
 Участниците: Проведете предварителен разговор с журналиста, редакторите и екипа на предаването от радиото, телевизията или подкаста.
 Уточнете темите, по които ще говорите. Това е важно, за
да се подготвите, като проучите източниците и селектирате
информацията.
 Поискайте да ви изпратят формулирани въпросите. Така ще
може да напишете възможни отговори към всеки въпрос.
 Имайте предвид, че може да се променят въпросите при
реално протичане на диалога в медийното предаване.
 Направете репетиция и запис на мобилния телефон.
 Изслушайте записа.
 Направете подобрения.
 Не репетирайте прекалено много, за да се блокирате или за
да не звучите заучено.
Ангажименти на водещия/водещите:
 Формулирайте въпросите.
 Определете темите.
 Координирайте работата с редактори и продуценти.
 Координирайте подготовката с участниците.
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Задачи към студентите:
Етап подготовка:
Изберете популярно предаване. Изяснете сценария, темите,
жанра, ролята на водещите, начина на провеждане и направляване на диалога, комуникативни и реторични техники.
Разпределете ролите. Дайте указания на участниците да се
подготвят.
Етап реализация:
В деня на провеждане на симулативната игра създайте атмосфера, близка до реалната.
Накратко повторете указанията и инструкциите.
Реализирайте симулативната игра.
Етап анализ и препоръки:
Първо: Участниците оценяват себе си по критериите: динамика на диалога ‒ уместни и ефективни отговори ‒ аргументи
‒ неезиково поведение и др.
Второ: Студентите дават своята оценка и препоръки.
Трето: Преподавателят дава своите оценки и препоръки за
усъвършенстване на реторичните умения в медийна среда.

Бизнес заседание. Практически задания

Симулативна и ролева игра. Създаване на атмосфера, близка до реалната.
 Представете функциите, сценария, правилата, традициите,
бизнес етикета и връзката с корпоративната култура и бизнес поведение.
 Уточнете темата на бизнес заседанието, точките от дневния
ред. Това е важно, за да се подготвят аргументите и текстовете, да се анализират източниците и да се селектира информацията по даден повод: обявяване на позиции в организацията, пускане на нов продукт на пазара, подобряване
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на маркетингова кампания в онлайн среда и др.
 Разпределете ролите: председател на заседанието, протоколиращ, участници на база позиции в организацията. Представете ясно конкретните задачи на участниците.
Ангажименти на участници.
 Подгответе вашата бизнес реч, бизнес презентация или изявление.
 Репетирайте изложението.
 Изберете акцентите.
 Преценете кое е същественото и как да го представите убедително.
Задачи към студентите:
Етап подготовка: Изберете какъв е поводът за бизнес заседанието. Напишете точките от дневния ред.
Разпределете ролите. Председател. Евентуално модератор.
Протоколчик. Участници. Дайте указания на участниците да се
подготвят.
Етап реализация:
В деня на провеждане на симулативната игра създайте атмосфера, близка до реалната на заседание в съвременна бизнес
среда в международна корпорация или в национална компания.
Накратко повторете указанията и инструкциите към председателя/водещия и към участниците спрямо „статута“ и социалната им роля, уточнете ангажиментите им.
Реализирайте симулативната игра при спазване на дневния
ред, времетраенето, бизнес етикета.
Етап анализ и препоръки:
Първо: Участниците оценяват себе си по критериите: динамика на диалога в делова среда според формата бизнес заседание
‒ направляване на диалога от председателя ‒ даване на уместни
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и ефективни отговори от участниците ‒ стил ‒ език ‒ бизнес етикет ‒ аргументи ‒ неезиково поведение и др.
Второ: Студентите дават своите оценки и препоръки.
Трето: Преподавателят дава своята оценка и препоръки за
усъвършенстване на реторичните умения в бизнес среда.

Подкаст. Практически задания

Тук фокусът е върху реторичните и комуникативните аспекти, но те са неизменно свързани със сценария, с цялостната
концепция, с мултимодалното съдържание, с техническите параметри, с жанра и мястото му в съвременната медийна екосистема и др.
Подкастът не се мисли като единична продукция, а като
част от концепция и тематично свързани следващи подкасти.
Същевременно всеки отделен подкаст е уникален. Специфични
особености са:
- той се слуша, ако е аудио, представен в съответните платформи;
- той се слуша и гледа, ако е видео запис, представен в съответните платформи.
И двата вида подкасти се гледат и слушат от виртуална
аудитория, която има различни нагласи за възприемане на
информация.
 За разлика от речта, произнесена пред жива аудитория
или при комбинация на живо в зала или на открито и като
лайфстрийм, при подкаста се изискват други умения. Подготовката и реализацията на подкаст налага да се формират
знания относно жанра, формата, аудиторията, канала, медийната екосистема, традициите, конкуренцията и др.
 Важно е да се маркират общите елементи за началото и края
в сценария на подкаста.
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 Началото включва визуален елемент с цел разпознаване и
брандиране. Има и музикално въведение.
 Финалните надписи и кадри най-често са свързани с авторски права, спонсорство, финансиране, дейности по проекти
и призиви.
Остава същинската част, която, макар и условно, се разделя
на:
 Представяне на участниците с различни комуникативни
техники и похвати.
 Представяне на темата директно или с друг начин на привличане на вниманието, част от реч, цитат от мисъл, представяне на ситуацията др.
 Първи въпрос. Целта е чрез него да се заинтригува аудитория, да я въвлече, да предизвика интерес.
 Следващите въпроси са с различни цели. Едните са с цел
поддържане динамиката на диалога. Вторите са с цел получаване на информация в логическа последователност или
според замисъла и сценария на водещия подкаста. Третите
са с цел съзнаване на нов фокус на внимание към темата
или подтемата. Възможни са и други видове въпроси от медийна, комуникативна и реторична гледна точка.
 Финален въпрос и отговори. Предполага се, че този въпрос
трябва да насочва към завършване и да се създаде ефект накрая.
 Отговорите трябва да са кратки, интересни, обобщаващи.
Възможни реторични техники са послания, обобщения,
пословици, афоризми и сентенции, цитати от литературни
произведения и др.
 Приключване на подкаста по интересен начин, създаване
впечатление за края, използване на реторични техники. Тази
роля може да се изпълни и от водещия подкаста.
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Задачи и препоръки:
 Първа стъпка: Кратко анонсиране за това какво е подкаст.
Препоръките са да се изслушат и изгледат няколко подкаста, да се направи анализ на сценарий, реторични техники,
динамика на диалога, теми.
 Следваща стъпка е разпределяне на роли от преподавателя,
време за подготовка, реализиране на подкаста като тренинг
на живо и след това евентуално запис.
 Сравняването на подготовката и на реализацията и анализът
са важни. Те са основа за формиране на специфични умения
чрез надграждане.
Критериите за анализ може да са:
 Начин на задаване на въпросите.
 Даване на отговори.
 Динамика на диалога.
 Сценарий.
 Реторични и комуникативни техники.
 Финална реализация.
 Спазени жанрови особености или новости.
Ето и полезна информация относно подкастите, дадена в
статията на Десислава Антова „Медийните подкасти в България: видове и особености“: „Изследванията за подкаста се увеличават през годините и тук споменаваме само някои от тях, които са в полето на приложните съвети, анализите на видовете
подкасти, начина на организиране, финансиране и позициониране на медийния пазар. Лионел Феликс и Даймиън Столарс в
наръчник извеждат параметрите за оптимизиране работата при
видео блоговете и подкастите, на новите медийни инструменти
за бизнес комуникация (Felix, Lionel. &  Stolarz, Damien 2006).
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Ерик Назум също акцентира на приложните елементи, но и на
творческата страна при създаването на подкастите, особено интересни са препоръките за създаване на аудио истории (Audio
Storytelling) (Nuzum 2019).
Калиам Ислам се насочва към изучаване на функциите на
подкастите във връзка с обучения и начините за развитие (Islam
2007).
Грег Канджиолози, Раян Арелайн, Тим Буркуин и Колет Вогъл изучават бизнес подкастите и поставят фокус върху това как
да се използват маркетингови инструменти и да се измерва успеха от подкастите (Cangialosi, Irelan, Bourquin, Vogele 2008).
Мястото на подкастите и функционирането им в новата медийна среда, в дигиталните медии и новата т.нар. „аудио/звукова
култура“ (Aural Cultures) анализират Дарио Линарес, Нели Фокс,
и Ричард Бери (Llinares, Fox, Berry 2018).“

- Felix, Lionel. & Stolarz, Damien. (2006). Hands-On Guide to Video
Blogging and Podcasting: Emerging Media Tools for Business
Communication (Hands-On Guide Series) 1st Edition. USA: Routledge.
- Hammersley, B. (2004). Audible revolution. The Guardian, 12 Feb
2004.
https://www.theguardian.com/media/2004/feb/12/broadcasting.
digitalmedia. последно посещение на 06.09.2021.
- Nuzum, E. (2019). Make Noise. A Creators Guide to Podcasting and
Create Audio Storytelling. New York: Workman Publishing Co., Inc.
- Islam, K., A. (2007). Podcasting 101 for Training and Development. San
Francisco: Published by Pfeiffer an Imprint of Wiley.
- Cangialosi, G., Irelan, R., Bourquin, T. & Vogele, C. (2008). Podcast
Academy™: The Business Podcasting Book Launching, Marketing, and
Measuring Your Podcast. (Michael W. Geoghegan Ed.). Amsterdam,
Tokyo: Focal Press. GigaVox media.
- Llinares, D., Fox, N. & Berry, R. (Editors). (2018). Podcasting. New
Aural Cultures and Digital Media. New York: Palgrave Macmillan.
- Антова, Д. (2021). Медийните подкасти в България: видове и особености. колективна монография „Реториката и комуникациите през
21 век: теории, методи, практики“, публикувана и онлайн в сайта
на Института по реторика и комуникации“, https://www.iorc.info/
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Примерен модел за подготовка, реализация и оценяване
работата на студентите:
Целта е да се формират умения за анализ и оттам за бъдещи
обучители въз основа на базови понятия, структуриране и етично.
Фигура 18. Примерен модел за подготовка,
реализация и оценяване участието на студенти
в симулативни игри по реторика

Вижте за повече информация частта Оценяване в края на
текста на Онлайн курса по реторика
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Методологически и педагогически модул
Той включва препоръки за развиване и усъвършенстване
на уменията за произнасяне на реч, за подготовка на гласа, за
запазване на контрола по време на презентацията, за участие в
диалогични формати и др.









Традиции в обучението по реторика
Варианти при обучението по реторика през 21. век
Формиране, развиване и усъвършенстване на гласа
Формиране, развиване и усъвършенстване на неезикови
средства
Съвременни методи за обучение
Онлайн ресурси и ораторски изяви
Обобщение и препоръки
Библиография

Традиции в обучението по реторика

Обучението по реторика се проучва като част от историята
на Антична Гърция и Древен Рим, на образователните традиции
и университети през Средновековието, Ренесанса, Просвещението и др. Изучаването на традициите е важно и тук се посочват
само някои източници, в които може да се намери информация
за школите по реторика.
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Преди представянето им, посочваме мнения на учени относно ролята на обучението по реториката, за мястото му в културните традиции и обществото, за елитарния характер на обучението по ораторство през Античността.
Богдан Богданов казва за реториката:
„Тя е предназначена за имащите, можещите да заплатят, за
малцинството, което е в състояние да се учи след двадесетгодишната възраст. Целта на това образование е да се усвои практиката
на активна публична дейност, която, както казахме, налага човек
да бъде широко образован в сферата на словото” (Богданов 1989:
183).
Оценката на философа Христо Паунов за реториката е следната:
„Тя е дисциплината, чиято теория и практика ефективно
подготвя тогавашния грък за непосредствено участие във всички
сфери на обществения живот и моделира черти, качества и способности за заемане на длъжности и упражняване на управленчески функции в публичните институции” (Паунов 2010: 51).
Ние изказваме съгласие с тези мнения, че обучението по реторика е част от система, при която има осмисляне на важността
от комплексно и поетапно формиране на бъдещите оратори, политици и държавници в Античността. Даваме накратко допълнителна информация за традициите в обучението по реторика и
по-конкретно за:
 декламация;
 свазория;
 контроверзия;
 прогимназма.
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Джузепе ла Буа изучава писането и римските декламации.
Изследователят разграничава устното от писменото слово и според него произнасянето има социална функция, ораторството е
вид „изпълнителски акт”, а „доброто говорене” се свързва и с
уменията на оратора за добро писане (Bua 2010: 184). Авторът
приема, че декламациите имат интензивно развитие и че дори
има основание да се каже, че декламацията достига до литературен жанр (Bua 2010: 189-196). Декламациите представляват
монолози или словесни състезания, които се отделят от драматичното действие и понякога се пренасят в митологията, извън
тривиалния бит и живот на човека.
Свазориите и контроверзиите, представяни като вид декламации, са в римските традиции при обучението на ораторите.
Предназначението на свазориите, които са вид упражнения,
е да се формират умения за речи в ситуации, когато се изисква да
се направи избор или да се предприеме определено действие, да
се направи определена постъпка.
Контроверзиите са по-сложни като организация, подготовка
и реализация в процеса на обучението по реторика. Те се прилагат при създаване на ситуации, когато трябва да се вземат решения във връзка с по-сложни казуси. Контроверзиите включват
подготовка за съдебни речи.
Андерс Ериксон изследва прогимназмата като съюз между
практиката и теорията. Той отбелязва, че „Обучението по реторика е базирано на собствени учебни практики и теоретичната
рефлексия и трябва да се базира върху метазнанието от тези
практики” (Eriksson 2012: 219).
Джузепе ла Буа, говорейки за реторичните образователни
традиции в Рим, смята, че по време на империята доминиращата
роля на реторичното обучение има за цел не само да съдейства за формирането на нови ценности, но и да подпомогне осъществяването на социалните задължения, дейности и отноше-
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ния. Според него реторичният модел няма само педагогическа
и литературна функция, нито се затваря само в структурирането
и разпространението на ораторския опит. Реториката е натоварена и с функцията за съхраняването и пренасянето на знанието
и опита и има отношение към аристократичните идеали (La Bua
2010: 196).
Накратко и за:
 тривиум (trivium);
 квадривиум (quadrivium).
В Античността (Късната античност) при обучението по реторика е известен терминът „тривиум“. Той включва поетапно
преподаване и обучение по три предмета: граматика, логика и
реторика. Тривиумът е в основата на обучението по свободни
изкуства (artes liberales) през Средновековието.
През хилядолетията реториката извървява неравномерно
развитие като теория, практика и учебна дисциплина. Тя е част
от средновековните образователни традиции, които включват и
т.нар. „квадривиум“, който обединява и аритметиката, геометрията, музиката, астрономията.
Онлайн ресурси по темата за реториката, обучението по
ораторство в Античността и мястото в световната цивилизация.

- Ancient Greece. The Rise of Democracy. Module 16.The Origin of
Public Speaking. Limen. Principal of Public Speaking. https://courses.
lumenlearning.com/publicspeakingprinciples/chapter/ancient-greece/.
последно посещение на 12.09.2021.
- Fredal, James.(2006). Seeing Ancient Rhetoric: Easily at a Glance. Rhetoric Society Quarterly, Vol. 36, No. 2, Spring, 2006, Published by: Taylor
& Francis, Ltd. https://www.jstor.org/stable/i375927. https://www.jstor.
org/stable/3886175. последно посещение на 12.09.2021.
- Morgan. T. J. (1999). Literate education in classical Athens1. The Classical Quarterly , Volume 49 , Issue 1 , May 1999 , pp. 46 – 61. DOI: https://
doi.org/10.1093/cq/49.1.46. Published online by Cambridge University Press: 11 February 2009. https://www.cambridge.org/core/journals/
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classical-quarterly/article/abs/literate-education-in-classical-athens1/
C4EBD94870290126DBFF982079411B68. последно посещение на
12.09.2021.

През Средновековието реториката има специфично развитие
и оказва влияние върху различни сфери. Георги Петков изследва
мястото на реториката между науките (divisio philosophiae), начина по който през Средновековието реториката се осмисля като
аргументативна дисциплина със собствена силогистична техника (основана на частния случай и „ставащото в повечето случаи“
като голяма предпоставка) и представя един специфичен жанр
от развитието на средновековната реторика: изкуството за писане на писма Ars dictaminis; той прави кратък преглед на основните понятия и историческото развитие на направлението (Петков
2011).
В съвремието ситуацията е доразвита. Мартин Медхърст
смята, че има методи на обучение, които се прилагат в ситуации,
когато се рецитира поезия, паралелно с подготовката на ораторски изяви, т.е. обучението по произнасяне на речи излиза извън
изконното устно говорене на оратора, като се навлиза и в други
изкуства, сред които литературата (Medhurst 2010: 19-20). Курсовете включват и развиване на умения за създаване, намиране и
произнасяне на публични адреси (Medhurst 2010: 19-20).
Едно от предположенията, които формулираме, е че елитарността на обучението по реторика от древността постепенно се
преодолява. В курсовете по публична реч се засилва прагматичният елемент. Същевременно ораторството се изучава в университети, колежи и школи, то се опира на утвърдени традиции, но
и се насочва към нови полета.
През 19., 20. и 21. век реториката продължава да се включва
в университетски програми както като отделна учебна дисци-

89
Институт по реторика и комуникации ‒ RHEFINE Project
________________________________________________________________

плина, така и като курс, обединяващ знания и от други науки.
Кристиан Кок, имайки предвид традициите в Дания във
връзка с обучението по реторика, приема като възможен път за
дефиниране и развитие, реториката да се развива като учебно
съдържание и преподаване и като научна дисциплина между
академичната елитарност и журналистическата тривиализация
(Kock 2011: 52).
Ние изказваме съгласие с позицията на Кристиан Кок, като
представяме и нашата позиция, че обучението по реторика трябва да запази академичността при представяне на теоретични постановки, на история на реториката и ораторството, при информиране за това какво е аргументация, да се представят базови реторични знания. Същевременно обучението следва да се насочи
и към включване на тренинги, които:
 да развиват и формират ораторски и презентационни умения;
 да се ориентират към теми, свързани с ефективно медийно
поведение;
 да включват публична комуникация;
 да се обособяват модули за делово общуване при отчитане
на новите условия;
 да се отчитат динамичните промени в обществото и технологиите, интернет и виртуалната среда, социалните мрежи,
онлайн медиите, лайфстриймът, новата медийна екосистема.
Обучението изисква формиране на реторична медийна грамотност, дигитална медийна грамотност, визуална грамотност, мултимодална грамотност. Това изправя обучението по
реторика пред нови предизвикателства.
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Всяка една от тези области обхваща работа с гласа, формиране, усъвършенстване. Неизменно се включват жестове, мимики, поза. Задължителен елемент е погледът. Накратко и без
претенции за изчерпателност са представени във фигурата възможни етапи и ситуации за обучение.
Фигура 19. Обучението по ораторство и неезикови средства

Във фигура 19 се представят възможни модули и възможна
последователност при обучението по реторика.
Това е направено от методическа и педагогическа гледна
точка. Първите модули са съобразени и с частта „Приложни аспекти“, където се представя позицията и се извежда концепцията, че е добре обучението да започне с акцио, с петия реторичен
канон.
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Тук той е разделен на формиране на глас и поетапно или заедно с него на неезикови средства, съобразени с оратора и неговите изяви. Постепенно се преминава към монологични жанрове, към презентация и едва след това към диалогични формати.
Основанията са, че се следват принципите от общото към
частното, от познатото към непознатото, от лесното към трудното.
Модулът формиране на специфични умения е възможно да
се преконфигурира с оглед обучението и съответната сфера.
Фигура 20. Тематични области при обучението по реторика
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Варианти при обучение по реторика през 21. век
Има различни традиции при изучаването на реториката в
различни държави и университети. В някои от тях обучението по
реторика и публична реч не е свързано само с обучение по устно
говорене. Някои преподаватели търсят по-комплексен поглед.
Обучението по ораторство предполага използване на специфични жанрове и техники и те са представени в историята на реторичното образование. Подражанието е етап при изграждането
на ораторски умения за произнасяне на речи на родния/майчиния език и на чужди езици. През 21. век се търсят и нови подходи при отчитане на променената образователна, социо-културна, виртуална и технологична среда. Реториката в академичното
образование се представя като адаптирано знание към различни
специалности. Наблюдава се ориентация към прагматичното
представяне на базови реторични понятия и към формиране на
умения за комуникиране в различни сфери: бизнес, медии, политика, образование и други.

Ето някои предложения.

Първи вариант
Да се започне със запознаване с традициите.
Да се намерят текстове на речи, на които няма аудио или
видео записи. Тези текстове се четат от студентите или се произнасят, когато се напредне в обучението. По този начин има досег
с ораторското наследство и се развиват умения за произнасяне.
Вижте в края на тази част сайтове, в които може да се намерят текстове на такива речи. Студентът също може да намери
речи на други оратори от различни сфери и епохи.
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Втори вариант
Слушат се аудио записи ‒ от архиви или от фонотеки, или
от онлайн ресурси. Четат се текстовете на тези реч, ако са транскрибирани, в превод или в оригинал.
След това студентът прочита и произнася речта, като има
избор или да подражава и имитира оригинала ‒ оратора, или да
представи своя версия.
Трети вариант
Намират се оригинални речи, например речта на Крал
Джордж като аудио запис и текст и речта от филма „Речта на
краля“ и се правят съпоставки на двата варианта при използване
на реторични термини в частта формиране на глас и неезикови
средства/паралингвистични средства.

- The Real King’s Speech – King George VI – September 3, 1939 – https://
www.youtube.com/watch?v=opkMyKGx7TQ.
- The King’s Speech (2010) Official Trailer #1 – Geoffrey Rush Movie HD
– https://www.youtube.com/watch?v=gSw6ei5tdbg

Този подход е използван при обучение на студенти от
НАТФИЗ и Софийския университет.
Това могат да са както оригинални речи, така и филмови
речи.
Например:

- Речта от филма „Великият диктатор“ ‒ изпълнението на Чарли Чаплин. Оригинал. Charlie Chaplin – Final Speech from The Great Dictator
– https://www.youtube.com/watch?v=J7GY1Xg6X20
- Речта от филма „Всяка една неделя“ ‒ изпълнението на Ал Пачино.
Al Pacino „Inches“ Speech, Any Given Sunday (1999) – https://www.
youtube.com/watch?v=_b7bgtu2O4E
- Al Pacino’s Inspirational Speech – Any Given Sunday (1999) – Clip HD
– https://www.youtube.com/watch?v=AzugjI0G2vM
- Речта от филма „Усещане за жена“ ‒ изпълнението на Ал Пачино. Scent of a Woman | “I’ll Show You Out of Order!” – https://www.
youtube.com/watch?v=Jd10x8LiuBc
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Сайтът, наречен American Rhetoric, съдържа видео записи
на речи на политици, държавници, бизнесмени, дипломати, както и текстове към тях, което е много добра база за подбор на речи
от студентите.
- Speechbank – https://www.americanrhetoric.com/speechbank.htm
- 100 Top Speeches – https://www.americanrhetoric.com/
newtop100speeches.htm

Формиране, развиване и усъвършенстване на
гласа

Конкретно за реториката, доколкото ми е известно, в България все още няма изготвен специализиран учебник или учебно
помагало. Специалистите са преподаватели по техника на говора, най-често, а те имат опит при обучение на актьори. Те поставят акцент върху регистъра на гласа, темпа, паузите, ударенията,
височината и силата на гласа, диапазона, мелодиката и др.
Йордан Ведър и Зина Савкова в книгата „Глас и реч“ на базата на познати обучителни практики представят теоретична и
методическа обосновка, както и препоръки и съвети за това как
да се подготви гласът. (Савкова, Ведър 2000).
- Савкова, З., Ведър, Й. (2000). Реч и глас. Ръководство по постановка
на глас и техника на говора. София: УИ „Св. Климент Охридски“.

Веселина Раева представя препоръки за прилагане на специфични художествени практики в традиционната педагогическа комуникация (Раева 2019а: 84–50). Тя проучва емоционалния слух като индикатор на емпатични качества (Раева 2019б).

- Раева, В. (2019а). Прилагане на специфични художествени практики
в традиционната педагогическа комуникация. Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална. София: Фабер, 84–100.
- Раева, В. (2019б). Емоционалният слух – индикатор на емпатични
качества. Реторика и комуникации, № 39, април, http://rhetoric.bg/.
последно посещение на 12.09.2021.
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Валерия Кардашевска в теоретичен и методически план извежда в книга възможностите на българския песенен фолклор
като етап от обучението по сценична реч (Кардашевска 2018).
Същият автор описва паралингвистичните средства за въздействие, използвани от лектора (Кардашевска 2019). Кардашевска
обосновава ролята на гласа в реториката и в нов контекст, а
именно проявления в дигиталната реалност, в това число и при
дистанционно обучение (Кардашевска 2020).
- Кардашевска, В. (2018). Българският песенен фолклор – етап от
обучението по сценична реч. София: ЗИП.
- Кардашевска, В. (2019). Паралингвистични средства като средство
за въздействие на лектора. Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална. София: Фабер, 100–110.
- Кардашевска, В. (2020). Гласът в реториката: проявления в новата
дигитална реалност. Реторика и комуникации, № 44, юли 2020, 130145, http://rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.

Лора Мутишева дава съвети и за усъвършенстване на гласа
на актьорите като част от подготовката им (Мутишева 2019).

- Мутишева, Л. (2019). Словесно действие в действие. Велико Търново: Фабер.

Диана Борисова в книгата „Магията на словото“ (и в диска
към нея с упражнения чрез видео клипове) представя своя опит
относно обучението на актьорите и сценичната реч.

- Борисова, Д. (2009). Магията на словото. София: Българска книжица.

Известна е книгата на Чиро Импарато за гласа в превод на
български език, както и неговият метод за обучение.
- Импарато, Ч. (2011). Гласът – силата да въздействаш. София: Изток-Запад.

Прегледът показва, че специално за формиране гласа на
оратора в България няма публикувани специални учебници и
учебни помагала. На този етап се адаптират методите, които са
познати при обучението на актьори.
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Формиране, развиване и усъвършенстване на неезикови средства

Неезиковите средства са неизменна и неделима част от обучението на оратора. Всеки преподавател и обучител използва
специфични методи при формиране и усъвършенстване на неезиковите средства мимики, жестове, пози, поглед, придвижване
в пространството, както и на дрескода. Практическите обучения
са представени в популярни книги, във видео лекции като онлайн ресурси.
На български език една от полезните книги е тази на Даниела Илиева, в която текстово и визуално са изведени препоръки
за неезиковите средства в делова среда, в частност като обучение на бъдещи мениджъри:
- Илиева, Д. (2020). Комуникация навреме и намясто. София: ИК „Божидар Данев“ ООД.

Други източници са:

- Verbal Vs Non-verbal Communication: Difference between them with
examples & comparison chart. 19.02.2018. https://www.youtube.com/
watch?v=akfatVK5h3Y
- Non-Verbal Communication | Leyla Tacconi |
TEDxBritishSchoolofBrussels. 10.12.2015. https://www.youtube.com/
watch?v=E6NTM793zvo
- Nonverbal Communications. 19.01.2017. https://www.youtube.com/
watch?v=MpqKP9JPZN4.
- Jens E. Kjeldsen. Nonverbal Communication as Argumentation.
Proceedings of the 7th Conference of the International Society for the
Study of argumentation .CDROM. Amsterdam: ISSA. https://www.academia.edu/2247782/
Nonverbal_Communication_as_Argumentation. последно посещение
на 12.09.2021.
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Съвременни методи за обучение по реторика

Murder Board
Ще се използва терминът, така както е изписан на английски или на кирилица, без превод поради спецификата му и различните тълкувания, приложения, организиране и провеждане.
Без претенции за изчерпателност като адаптиран и иновативен
метод се дават само някои обяснения и ресурси за самоподготовка.
Необходимо е да се уточни, че този метод е подходящ с оглед
организиране и провеждане на по-цялостен тренинг и подготовка за участия в медийни предавания, дебати, диспути, дискусии,
кръгли маси, видео конференции, уебинари, разпити, интервю за
работа, защита на проекти и отчети по тях, бизнес и политически преговори. Целта е подготовка и формиране на поведението
у участника в различни диалогични формати по-често. Участникът ще може да развие умения на няколко равнища:
- Поведение от психологическа гледна точка: самоконтрол,
овладяване, запазване на самообладание, бързина на мисълта, силна памет и др.
- Поведение с цел ефективно участие в диалога: бързина при
даване на отговори, формулиране на точни отговори, предоставяне на информация и посочване на източниците, недопускане подмяна на тезиса; задаване на контравъпроси
и др.
- Поведение от аргументативна гледна точка: намиране на
точните аргументи, структуриране и преструктуриране на
аргументация, даване на контрааргументи.
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Онлайн ресурси за допълнителна подготовка относно метода мърдър борд.

- What is a murder Board? Scope Training. https://scopetraining.com.au/
business-and-management/what-is-a-murder-board/. последно посещение на 12.09.2021.
- Murder Board Method of Project Selection. https://www.testingbrain.
com/project-management/murder-board-method-of-project-selection.
html. последно посещение на 12.09.2021.
- What is MURDER BOARD? What does MURDER BOARD mean?
MURDER BOARD meaning & explanation. 8.10.2018 г. https://www.
youtube.com/watch?v=sljimfCiJc8. Retrieved on 14.08.2021.
- How to create a murder board. 08.02.2016. https://www.youtube.com/
watch?v=uF5QTM5SRjU. последно посещение на 14.08.2021.

На български език полезен източник е статията на Нели
Стефанова и Яна Събева:
- Стефанова, Н., Събева, Я. „Мърдърборд“ и тренингите по реторика.
Реторика и комуникации, бр. 23, юли, 2016. https://rhetoric.bg/. последно посещение на 14.08.2021.

Обучение по презентационни умения
Иванка Мавродиева в книгата „Как да презентираме успешно?“ представя в табличен вид критерии и етапи за диагностика,
оценяване и финална оценка при формиране на презентационните умения (Мавродиева 2007: 201-211).
- Мавродиева, И. (2007). Как да презентираме успешно? София:
Кота.

Даниела Илиева извежда модел за оценка на индивидуални
презентационни умения на базата проучване, опит в обучението
и установяване на добри практики.
- Илиева-Колева, Д. Модел за оценка на индивидуални презентационни умения. Реторика и комуникации, бр. 19, юли, 2015. https://
rhetoric.bg/. последно посещение на 14.08.2021.
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Подготовка и обучение на съдебния оратор
Съдебната реторика е част от реторичното наследство. Повече информация може да се намери в статията на Мариета Ботева и в книгата й „Съдебната аргументация“, публикувана през
2021 г. от издателство “ИТИ”, Велико Търново.
- Ботева, М. (2020). Обучението на съдебния оратор ‒ традиции и новаторство. Реторика и комуникации, бр. 45: 82-90, https://rhetoric.bg/,
http://journal.rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.

Подготовка и обучение по академична комуникация
Добри практики за обучение по академична комуникация
и развиване на изследователски умения са представени от Мая
Русева в статия.
- Русева, М. (2020). Академична дейност и комуникация в Работилница по феноменология на политиката ARS. Реторика и комуникации,
бр. 45: 91-105, https://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/. последно
посещение на 12.09.2021.

Подготовка и обучение по аргументация в училищата
Интерес представлява статията на Fotini Egglezou, в която
е споделен опит за използването на реторичното наследство за
обучението на ученици за писане при изготвяне на аргументация.
- Egglezou, F. (2015). A metaphorical structural model for teaching
argumentative writing in a Greek elementary school. Реторика и комуниации, бр. 19, https://rhetoric.bg/. последно посещение на 12.09.2021.
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Онлайн ресурси и ораторски изяви
Съществуват различни онлайн ресурси, в които се съхраняват речи, дебати, медийни изяви, виртуални срещи, като
най-често това са на политици, държавници, представители на
международни организации, а също така и на представители на
бизнеса.
С оглед Онлайн курса по реторика и без претенции за изчерпателност, се представят няколко групи онлайн източници.
Разделението е с известна условност, а целта е постигане на яснота относно възможностите за намиране на ораторски изяви за
анализи, слушане, гледане, проучване.
Първата група са официални сайтове на правителствени организации, международни институции, фондации, библиотеки, центрове.
Library of Congress –

- Speeches Kennedy различни поводи, ситуации – съхранени и снимки, и видео записи – https://www.loc.gov/rr/program/bib/inaugurations/
kennedy/index.html
- Инагурации от 1905 година. https://www.loc.gov/search/?fa=subject:in
augurations. Инагурацията на Линкълн от 1861 г.
- Инагурацията на Рузвелт от 1905 г. https://www.loc.gov/search/?fa=su
bject:inaugurations
- America’s story from America Library – Kennedy – Nixon Debates 1960.
http://www.americaslibrary.gov/jb/modern/jb_modern_debates_1.html

Сайтове на президентски институции

- Text plus video – modern approach
- Speech by the President of the Republic of Poland Andrzej Duda during
the Paris Peace Forum Paris, 11-13 November 2020. Wednesday, 11
November 2020. https://www.president.pl/en/news/art,1220,speech-bythe-president-of-the-republic-of-poland–during-the-paris-peace-forum-.
html
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Текстове на речи

- Speech by the President of the Republic on the occasion of Croatian
Armed Forces Day, Croatian Army Day and the 30th anniversary of the
formation of the Croatian National Guard, https://www.predsjednik.hr/
en/speeches/
- Речи и изявления на президента на Република България. https://m.
president.bg/bg/speeches-and-statements

Текстове на речи

- Havel’s New Year’s Address to the Nation, 1990 – Making the history 0f
1989. https://chnm.gmu.edu/1989/items/show/111
- Vaclav Havel – the President of the Czech and Slovak Federal Republic,
Parliamentary Assembly. Speech made to the Assembly, Thursday, 10
May 1990. http://www.assembly.coe.int/nw/xml/Speeches/SpeechXML2HTML-EN.asp?SpeechID=88
- Vaclav Havel. Speech addressed to the U.S. Congress. February 1990.
Vaclav Havel Library Foundation. https://www.vhlf.org/havel-quotes/
speech-to-the-u-s-congress/

В сайта на The Histrory Place http://www.historyplace.com/ в
рубриката Create Speeches Collection са поместени над 60 речи,
сред които на Кралица Елизабет Първа, Джузепе Гарибалди,
Франклин Делано Рузвелт, Роналд Рейгън, Джон Кенеди, Едуард Кенеди, Джими Картър, Джордж Буш, Ричард Никсън, Бил
Клинтън, Ал Гор, Вячислав Молотов, Нелсън Мандела, Герхарт
Шрьодер, папа Йоан Павел Втори. Там е и речта на Уинстън
Чърчил, която е произнесена в Камарата на общините и е известна със заглавието „Не ви предлагам нищо друго освен кръв,
тежък труд, сълзи и пот” (http://www.historyplace.com/speeches/
churchill.htm).
Речи на президента Петър Стоянов:
https://www.petarstoyanov.com/
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Втората група са сайтове на медии с утвърдена репутация и място на медийния пазар.

- CBN News – Debate Kennedy – Nixon – 1960 – https://www.cbsnews.
com/pictures/nixon-and-kennedy-debate/
- BBC в отделна рубрика представя речи, в това число и тази на Кралица Елизабет по повод Коледа (Queen’s Christmas Speech) произнесена
на 26 декември 2011 г. (http://www.bbc.co.uk/news/uk-16328899).

Третата група са онлайн медии.
В сайта http://www.librev.com са представени тематично и
реторично обособени речи на носители на Нобелова награда за
литература, наименованието на поредицата е „Речи на Нобелови
лауреати“, а всяка реч има свое заглавие: http://www.librev.com/
index.php/–/28-2009-06-15-17-47-27.
В сайта на Центъра за анализи и образование (ЦАО – http://
www.cao.bg/) в отделна рубрика „Изповеди и речи“ са публикувани в превод на български език Гетисбъргс ката реч на Линкълн;
речта на Джон Кенеди, която е произнесена в Берлин през 1963
г., речта на Роланд Рейгън, произнесена отново в Берлин, но през
1987 г.
Четвъртата група са блогове и социални мрежи, както
персонални, така и партийни, институционално.
Блоговете са място за публикуване на речи на известн
 и ора
тори и от блогъри, които вече не са активни участници в политиката. В блога на Едвин Сугарев се открива речта на Джон Кенеди
в Берлин от 1963 г. (http://www.svobodata.com).
Политическите блоговете са другото място, където има публикувани речи, изказвания, доклади, както като текстове, така и
като видео записи. Открояват се блоговете на политиците Борислав Цеков, (http://www.btsekov.com/, http://btsekov.wordpress.
com/) и на Мирослав Севлиевски (http://www.sevlievski.com/
video).
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Обобщение и препоръки

Следкомуникативният етап не е за пренебрегване при обучението по реторика. Ораторът трябва да знае, че подготовката
на речите е много важна, тъй като следва разпространяването им
по официален път или по друг начин.
Затова при подготовка се отчита и ролята на ПР специалистите и експертите по комуникации, включително и тези, които
управляват дигитално съдържание. Това са специалисти, които
са наясно със социалните мрежи и по принцип с комуникацията
в глобалната мрежа.
Първо, важна е бързината при публикуването и разпространяването на съдържание в този етап.
Второ, взема се решение дали да се достигне до дадена публика, или до максимално широка аудитория за определен период
от време.
Трето, управлението на съдържанието във виртуална среда
има свои особености и се прилагат инструменти, които трябва
да се познават.
Тук представяме няколко разсъждения във връзка с мисълта:
Най-добрата импровизация е подготвената.
Най-добрата ораторска изява изисква да няма случайно изпуснати реплики, да няма неуместни изрази, да няма ненужна
импровизация и въобще импровизирани изказвания. Това е валидно за политици и държавници, за мениджъри и дипломати, за
лидери на мнение и за всеки, който иска да е успешен оратор.
Ораторските изяви имат пародии във видео клипове и мемета. Към речите се правят коментари в социалните мрежи. Това
може да доведе до омаловажаване на ефекта от цялата реч. Това
е така, тъй като се репродуцира и разпространява понякога само
една реплика, и то извън контекста.
В контекста на иновативното обучение по реторика е важно
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да се каже, че ключови речи във важни моменти следва да са
подготвени прецизно.
Този важен ангажимент произтича от осъзнаването, че:
 Речите са квинтесенция на управленско и публично поведение.
 Речите повлияват върху имиджа на корпорацията, партията,
държавата, международната институция.
Фигура 21. Обучението на оратора през 21. век:
подготовка, ства, грамотност
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Parry-Giles and J. Michael Hogan. Blackwell Publishing Ltd, 18-66.

107
Институт по реторика и комуникации ‒ RHEFINE Project
________________________________________________________________

Речник
 Монологични реторични жанрове
 Диалогични реторични жанрове и/или формати
 Аргументи и аргументация
 Реторични фигури и тропи
 Презентация: видове и особености
 Видове реторика: медийна, гражданска, виртуална

Монологични реторични жанрове

Реч
Речта е традиционен реторичен жанр. Речите се произнасят пред различни аудитории и те се отнасят към монологичните
жанрове. Функциите на речта са да информира, да представя,
да убеждава, да описва дадена ситуация, да представя резултати
от анализи и др. Речта има също функциите да поздравява, да
благодари, да вдъхновява, да мотивира, да критикува и т.н. Терминът „реч“ се отнася до: 1. Парламента. Тя е реч, която се произнася от парламентарния оратор в пленарната зала по време на
дебати, в парламентарни комисии или от президент при изпълнение на неговите задължения и правомощия в парламента. Във
Великобритания т.нар. king speech се произнася в парламента. В
България, когато е монархия, тронната реч се произнася от царя.
2. Речта е вид участие на политици и представители на институции в партийни и обществени форуми, изказване по време на
партийни конгреси и конференции и др. 3. Речта се произнася от
мениджъри по време на делови и публични събития. 4. Дипломатите също имат възможност да произнасят реч по време на конференции, преговори, събития. 5. Представители на академични
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институции произнасят речи по време на официалните части на
научни събития, конференции, церемонии и др.

 Мавродиева, И. (2004). Европейската и атлантическата
интеграция на България. Реторически аспекти. София: УИ
„Св. Климент Охридски“, 147-150.

Поздравителен адрес
Поздравителният адрес или слово има умерена честота на
употреба. Това е така, защото, за да има реторична комуникативна ситуация, задължителните условия са значим повод (годишнина, професионален, национален празник, успешно завършен
етап, важно решение и т.н.). Синоними на поздравителния адрес
са поздравително слово, приветствено слово. Възможен вариант
е прощална реч или прощално обръщение. С известна условност
вариант може да е речта при завършване на средно училище или
университет. В САЩ тя е известна като commencement speech и
има солидни традиции, видео записите се качват в сайтовете на
академичните институции. Едни от известните са тези на Стив
Джобс пред студентите от Станфордския университет и на Кърт
Вонегът пред студенти от Масачузетския технологичен институт.
 Мавродиева, И. (2004). Европейската и атлантическата
интеграция на България. Реторически аспекти. София: УИ
„Св. Климент Охридски“, 147-150.

Изявление
Терминът „изявление“ е част от категориално-понятийния
апарат на реториката. Изявлението понякога в практиката се
приема като синоним или вариант на официалната институционална реч или обръщение. Изявлението се произнася от президенти (представители на държавата), министър-председатели,
председатели на парламенти на международни институции, топ-
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мениджъри на бизнес организации и др.

 Мавродиева, И. (2004). Европейската и атлантическата
интеграция на България. Реторически аспекти. София: УИ
„Св. Климент Охридски“, 147-150.

Изказване
Терминът „изказване“ е част от реторичната терминология.
Изказването често се приема като жанр с оперативен характер и
е част от конференции, заседания, събрания, кръгли маси, дискусии, диспути и др. Изказвания правят участниците в тези формати, като те следват етиката, правилата, времевите ограничения
и др. и представят конкретна информация, резултати от анализи,
правят предложения и др.
- © Мавродиева, И. (2007). Онлайн курс по реторика.
Доклад
Докладът е жанр с широка приложимост в съвременните
реторични практики. Докладът е важна част от работата на делови срещи, бизнес конференции, конгреси и др. Докладът се
използва активно от институции, бизнес организации, университетски ръководства, държавни институции, неправителствени
организации и др. Той е монологичен реторичен жанр. Докладът
има информационна, организационна, делова, прогностична,
инструктивна и емоционална функция. В зависимост от предназначението си и организацията на материала в тях докладите се делят на: доклад, съдържащ резултати от анализи; доклад,
съдържащ оценка ‒ с вариант мониторингов доклад; доклад по
проекти; доклад, представящ идеи и предложения и др.
 Мавродиева, И. (2004). Европейската и атлантическата
интеграция на България. Реторически аспекти. София: УИ
„Св. Климент Охридски“, 147-150.
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Лекция
Лекцията е реторичен жанр и има традиции в академичната
и публичната сфера. Лекцията може да бъде самостоятелна единица или част от сценария на конференцията. Лекцията може да
бъде част от академичния курс по време на университетското
образование. Лекцията може да бъде неразделна част от семинари, конференции, кръгли маси, конгреси и др.

 Мавродиева, И,. Тишева, Й. (2010). Академичната комуникация. София: СемаРШ, 217-221.

Видео лекция
Видео лекцията е относително нов реторичен жанр, но вече
се утвърди и има традиции в академичното образование, а и в
публичната сфера. Най-често видео лекцията е част от академичния курс по време на университетското образование. Едни
от популярните платформи с видео лекции са Coursera, MOOCs
и др. Лекцията може да е неразделна част от семинари, конференции, кръгли маси, конгреси и др.
- © Мавродиева, И. Онлайн курс по реторика.

Слово
Словото е реторичен монологичен жанр и се произнася при
различни поводи. Едната група включва официални тържества
на институции, събития, церемонии при награждаване; отбелязване на годишнини, юбилеи и др. Втората група поводи са събития от битов характер: годежи, сватби, юбилеи, погребения и др.
Словото според целта в рамките на събитието или церемонията
може да е слово при откриване и слово при закриване/заключително слово. Словото по цел на изказване може да е благодарствено, поздравително и др. Получаването на награди по време на церемонията по връчване на филмовите награди „Оскар”
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предполага произнасяне на такива речи.

- © Мавродиева, И. Онлайн курс по реторика.

Диалогични реторични жанрове и/или формати

Видео конференция
Видео конференцията е диалогичен реторичен формат или
жанр. Участниците се намират в различни пространства (градове, държави, континенти) и взаимодействат помежду си, гледайки се един друг на компютърни екрани или видео стени. Интернет, дигитализацията и софтуерните приложения създават много
добри технически и технологични възможности за провеждане
на видео конференции. Предположението е, че видео конференциите са по-рентабилни в сравнение с по-скъпите конференции,
които се провеждат с помощта на съвременна техника.
 Мавродиева, И. (2010). Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи. София: СемаРШ.

Дебат
Дебатът е диалогичен реторичен жанр или формат. В някои ситуации дебатът се използва като синоним на диспут. Дебатът предполага различни и дори противоположни гледни точки
по значими теми в обществото или в дадени научни, бизнес и
международни среди. Дебатът може да е парламентарен, когато
се провежда в законодателната институция в пленарната зала и
когато се обсъждат законопроекти и се приемат закони и други
решения. Дебатът може да е предизборен, когато се провеждат
общински, парламентарни, президентски избори и избори за
членове на Европейския парламент. Варианти на предизборния
дебат са медиен, телевизионен, радио, виртуален и др. според
канала на комуникацията и типа медия. Дебатът може да е публичен или обществен, когато в него участват представители на
партии, неправителствени организации, държавни и междуна-
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родни институции, експерти и др. Дебатите в повечето случаи
се организират при изяснени времеви параметри или сценарий,
при установени етични норми и регламент, при конкретно уточнени теми, както и с участието на направляващи комуникацията.
В парламента това е председателят, в медиите ‒ водещ, в публичните ‒ водещ или модератор и др.
- © Мавродиева, И. Онлайн курс по реторика.

Диспут
Диспутът е диалогичен реторичен жанр или формат. Приема се като синоним на дебат. Той предполага участниците да
представят различни и дори противоположни мнения и позиции,
да представят аргументи и контрааргументи, да се стремят да
убедят аудиторията в правотата на своята позиция, да приключат
участието си като победители. Диспутите са предизборни с варианти медийни предизборни диспути, телевизионни предизборни
диспути. Диспутите могат да са публични или обществени, научни и те се реализират в обществото или в научни кръгове по
значими теми с участието на представители на партии, неправителствени организации, държавни институции, експерти, учени,
изследователи, мениджъри на бизнес организации и др. Диспутите се организират и провеждат при наличие на регламент, сценарий, правила и др.
- © Мавродиева, И. Онлайн курс по реторика.

Кръгла маса
Целта на кръглата маса е чрез принципа на равнопоставеното и равностойно участие да се предостави възможност на
заинтересованите и подготвени участници да представят своите мнения, позиции, становища, коментари, предложения и накрая да се стигне до приемливи решения, или до предложения
на взаимноизгодна основа. Една от целите на кръглата маса е
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да спомогне да се стигне до общи мнения, предложения, становища. Освен това кръглите маси се провеждат при наличието
на няколко фактора. От една страна, трябва да има свобода на
словото, т.е. възможността да се информират определени групи
от обществото за мнения, позиции, становища. От друга страна, важно е наличието на регламент, който да създава условия за
ефективност на работата и избягване на отклонения.
 Мавродиева, И. (2004). Европейската и атлантическата
интеграция на България. Реторически аспекти. София: УИ
„Св. Климент Охридски“, 147-150.

Конференция
Конференциите могат да бъдат съотнесени към диалогичните формати ‒ жанрове, ако се приеме, че участниците в тях
се редуват в ролите на говорител и слушател. Участниците се
включват в интензивни разговори, защитават позициите си по
различни теми и слушат изказвания или речи на опонентите си.
Може да се каже също, че по време на конференциите участниците изнасят монолози, могат да четат лекции, доклади и др.
Участниците участват в диалози, правят си бележки и коментари; задават въпроси, дават отговори и т.н.
 Мавродиева, И,. Тишева, Й. (2010). Академичната комуникация. София: СемаРШ, 218-228.

Семинар
Семинарът е диалогичен реторичен формат или жанр и той
включва различни модули. Възможно е в началото да има обща
теоретична част за всички участници. След това в процеса на
обучението могат да се обособят по-малки групи, да се въведе
ротационен принцип или да се диференцират според нуждите
за формиране на определени умения. Семинарът е подходящ за
обучение на специалисти и експерти на ниво институции, орга-
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низации, местни власти, които да бъдат включени в работата по
различни процеси.

 Мавродиева, И,. Тишева, Й. (2010). Академичната комуникация. София: СемаРШ, 218-228.

Уебинар
Терминът webinar е съчетание от две думи: web и seminar и
има проявления във виртуална среда. Уебинарът се организира с
помощта на различни платформи, приложения и софтуери, компютри, таблети, мобилни телефони и др. Участниците трябва да
притежават дигитална грамотност, за да използват технически
средства и устройства (микрофон, камера и др.) и да спазват основни правила за участие в диалог от различни пространства.
Уебинарът е подходящ за организиране на бизнес дейности с
различни цели: вземане на решения, инструкции и др. Той е подходяща форма за обучение на специалисти и експерти. Уебинарът е неразделна част от организационните процеси в бизнеса,
неправителствените организации, институциите и др.
- © Мавродиева, И. Онлайн курс по реторика.

Аргументи и аргументация
Силогизъм
Ентимема

Източници на аргументи
1. Авторитетност на източника
2. Достоверност на информацията
3. Надеждност на информацията
4. Методика
5. Валидиране на истинността на източника
6. Верифициране на аргумента и източника
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-

Визуализация:
Таблици
Схеми
Диаграми
Карти
Инфографики

Силогизъм
Силогизъм – форма на конструкция на доказателство, която първоначално е формулирана от Аристотел, е дедуктивно
умозаключение, формирано от две предпоставки, свързани със
среден термин, от който се прави извод. Силогизмите конструират правилното движение на аргумента и стигането до дадено
умозаключение, като се изхожда от предпоставките и от тях се
формира доказателството. Силогизмът е форма, която се прилага
в реториката, но е обвързан специално с логиката, специфична
част от която е реторическото доказателство. Пример за силогистична конструкция:
Всички хора са смъртни. (голяма предпоставка)
Всички гърци са хора. (малка предпоставка)
——————————————————————
Всички гърци са смъртни. (извод)
Ентимема (вид силогизъм) – форма на конструкция на доказателство, вариант на силогизма, която първоначално е формулирана от Аристотел. Най-често се използва в две различни
значения:
В единия случай, „ентимема“ е класическа форма на силогизма, която обаче се употребява по време на реч или на диалог
по такъв начин, че ораторът произнася част от предпоставките, а
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аудиторията добавя липсващото, например:
„Мъдрият е справедлив, следователно и Сократ е справедлив“, а слушателят добавя наум малката предпоставка: „Сократ
е мъдър“. По този начин ентимемата се нарича „съкратен силогизъм“, защото не се произнася цялата конструкция на силогизма. Или това е приложна употреба на силогизъм по време на
публична реч.
Във втория случай „ентимема“ не е съкратен силогизъм, а е
специфична форма на силогизъм, характерна за аргументацията
на реториката, при който голяма предпоставка не е нещо, което
е „необходимо“, а е нещо, което е „вероятно“. Не е нещо което е
„валидно винаги“, а е нещо, което е „валидно в повечето случаи“
или е „валидно в един само случай, но представен от авторитет“.
Така ентимемата е налична субпозиция или силогизъм, който се
прилага не в сферата на мисленето, а в сферата на човешките
действия, които нямат никога абсолютна необходимост, например:
Свидетели сме как политиците постоянно лъжат. (голяма
предпоставка)
Този тук е изпечен политик. (малка предпоставка)
——————————————————————
Със сигурност и най-вероятно той ви лъже. (извод)
- © Петков, Г. (2011). Реториката в системата на науките. Дефиниране
на реториката в кратки формули и раздвояването й между ‘ornament’
и ‘argument’, Реторика и комуникации, бр.2, https://rhetoric.bg/. последно песещние на 12.09.2021.
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Аргумент на авторитета
Аргументът на авторитета е дефиниран от Лио Гроук и Майкъл Тиндъл, като възприемаме даденото от тях обяснение на словесната схема на този аргумент: „Добрият аргумент на авторитета подкрепя твърдението на основанието, че лицето или групата
го одобряват на база на (1) определени заявени пълномощни,
които (2) имат отношение към въпросното твърдение, и (3) няма
предубеждения, които е вероятно да попречат на тяхната оценка
на твърдението, при условие че (4) твърдението е въпрос, отнасящ се до област, в която има широк кръг от съответните експерти, и че (5) претенцията засяга и област на знанието, при което
е възможен консенсус“ (Groarke & Tindale 2012: 318). Двамата
автори дават определение и на аргумента срещу авторитета, като
при използването му се посочва, че той съществува, ако едно от
петте изисквания (виж по-горе) за добър аргумент на авторитета
не е изпълнено. (Groarke & Tindale 2012: 450)
 Groarke, L. A. & Tindale, C. W. (2012). Good Reasoning Matters!
A Constructive Approach to Critical Thinking. 5th ed. Toronto:
Oxford University Press Canada.

Пример:
 Затова нека заявим, че крал Артур и неговите благородни рицари, пазейки Свещения огън на християнството
и темата за световния ред, благодарение на тяхната
доблест, физическа сила, добри коне и доспехи са избили
безбройни пълчища от долни варвари и са дали на добрите хора пример за всички времена.
 Из реч на Уинстън Чърчил, „Историята на англоезичните народи: Раждането на Британия“, Чърчил, У. (2013). Никога не
се предавайте…София: Пергамент прес, 101.

Аргумент от/на авторитета
• Цитати и позоваване на известни личности: политици,
държавници, мислители, философи, писатели, лидери на
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мнения, интелектуалци и други.
• Целта е да се убеди аудиторията в правотата на оратора
или в предимствата на неговата теза, предложение, идея,
концепция, програма на базата на приемането на авторитетната личност, която също споделя това мнение, позиция, кауза, ценност.
• Има утвърдени авторитети в дадена област, партия, държава, епоха и те се познават в дълбочина и не се цитират
по принцип.
 Мавродиева, И. (2013). Реторика и пъблик рилейшънс. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 158.

Пример:
 От името на еврейската общност в Америка и на евреите
по цял свят ви изказвам благодарност за това. Всички вие
си спомняте, какво беше написал монахът Паисий Хилендарски ‒ “О, неразумний юроде, поради що се срамиш да
се наречеш болгарин”. Когато спасихте вашите евреи, записахте една от най-достойните страници от една дълговечна и горда история.

 Реч на Бил Клинтън – София – 22.11.1999 г.
https://news.bg/archive/rech-na-prezidenta-na-sasht-bil-klintan.
html

Аргумент по същество
Argumentum ad rem
Аргументът по същество: „аргумент, който е основан на логически доказателства и факти“, но и който се представя „като
съждение, извлечено от фактите“ (Георгиев, Латински речник
2020: 20). Аргументът по същество се основава на реално съществуващи такива, „на действителни доказателства и по същество е насочен към доказване на твърдението именно с достоверни факти и не се свързва с манипулация и с неистинност по
никакъв начин“, защото с него се „демонстрира едновременно
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реторична компетентност и спазване на етични норми и правила“.

 Мавродиева, И. (2013). Реторика и пъблик рилейшънс. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 165.

Примери:
 Както канцлерът Меркел каза, ако в Европа днес живее малко над 7% от световното население, произвежда около 25% от глобалния БВП и трябва да финансира
около 50% от глобалните социални разходи, то тогава е
очевидно, че ще трябва да работим доста усърдно, за да
запазим просперитета си и начина ни на живот.
 Превод на цялата европейска реч на Дейвид Камерън, публикувано на 23.01.2013 16:36, Дейвид Камерън*, превод:
Аделина Марини, Лондон, Последна промяна на: 24 януари
2013 10:21 -– http://www.euinside.eu/bg/faces/translation-ofthe-entire-european-speech-of-david-cameron

 Европа трябва да бъде пространство, в което до 2024
г. всеки студент ще говори поне два европейски езика…
През 2024 г. половината от принадлежащите към една
определена възрастова група би трябвало да са прекарали поне 6 месеца в друга европейска държава преди да
навършат 25 години…
 Реч на Еманюел Макрон в Сорбоната: Инициатива за Европа
(2 част), https://cao.bg/
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Аргумент, условно наречен „местен материал“
Това е аргумент, който е съставен, след като са проучени,
анализирани и извлечени факти от исторически събития и личности от даден регион, населено място, държава. Този аргумент
се съчетава с комплимента и служи за стопяване на ледовете.
Чрез аргумента местен материал се демонстрира толерантност,
уважение и познаване на ситуацията и аудиторията.
 Кой, ако не вие, потомците на Спартак, наследниците
на най-старата държава в Европа, вие, които никога не
сте загубили бойно знаме в битка, който друг би бил на
висотата на тази важна и изключително трудна задача
‒ да поднови Европейската перспектива за целия район.
 Из реч на Доналд Туск при откриване на Европейското председателство в България, София, 11.01.2018 г. https://www.
youtube.com/watch?v=KaaFxhTOQUQ

 За нас в Британия, има много други исторически асоциации с вашия град Брюж. Джефри Чосър е бил чест посетител тук. А първата печатна книга на английски език е
била написана тук в Брюж, от Уилям Кансктън.
 Из реч на Маргарет Тачър в Брюж, 20.09.1988 г. https://www.margaretthatcher.org/document/107332,
https://meto76.blog.bg/politika/2013/04/08/istoricheskata-rechna-margaret-tachyr-v-briuj-prez-1988g.1098775

Аргумент на нравствеността
Аrgumentum ad verrcudiam
Разчита се на престижа, на известността, на популярни имена и на утвърдени личности, като обаче тези имена и техните
позиции и постижения се съобщават независимо от въпроса и от
спецификата на дадена проблематика или теза.

 Мавродиева, И. (2013). Реторика и пъблик рилейшънс. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 158.
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 Пример:
 Позволете ми да завърша изказването си тази вечер
като се обърна към младите хора, събрани тук. В Америка Томас Джеферсън беше на 32 години, когато написа
Декларацията за независимост, а Мартин Лутър Кинг
‒ на 26, когато предприе кръстоносния си поход за граждански права на американците от африкански произход.
Гледайки вас, аз виждам едно поколение българи, достигнали пълнолетие не в условията на закостенелия конформизъм на комунизма, а в условията на непрекъснато
изменящи се предизвикателства на едно демократично
общество. Знам, че сега може да ви изглежда трудно.
Но след време, когато си спомняте днешния ден, ще си
кажете: “Ние бяхме млади, но върнахме на България
свободата, ние придвижихме България към преуспяването, сигурността и членството й в ЕС”.

 Бил Клинтън, из реч, произнесена на 22.11.1999 в София,
https://news.bg/archive/rech-na-prezidenta-na-sasht-bil-klintan.
htmlр, https://www.vbox7.com/play:52ca4db1

Аргумент към верността
Аgumentum a tuto
„Тезисът трябва да се приеме или отхвърли не заради неговата истинност или неистинност, а заради дължима вярност към
нещо“.

 Стефанова, Н. (2015). Кратък терминологичен справочник
по обща и политическа реторика. София: УИ „Св. Климент
Охридски“, 32.

Пример:
 Понякога се създава впечатлението, че нашите колеги и
приятели постоянно се борят с резултатите от собствената си политика. Хвърлят сили за отстраняване на
опасностите, които сами създават, и плащат все по-ви-
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сока цена за това.

 Из реч на Владимир Путин, 24.11.2014 г., по повод политиката на САЩ
ttps://www.vesti.bg/sviat/ft-naj-antiamerikanskata-rech-naputin-ot-15-g.-nasam-6025761

Аргумент „самият той каза“
Argumentum ipse dixit
Аргументът „самият той каза“ е манипулативен похват –
„възможно е твърденията изобщо да не са казани от цитираната
личност или изобщо да не съществува подобен авторитет“, при
който тезата се приема за истина, тъй като използва авторитета
на конкретната личност.

 Стефанова, Н. (2015). Кратък терминологичен справочник
по обща и политическа реторика. София: УИ „Св. Климент
Охридски“, 31-32

Пример:
 Ние трябва да решим една от ключовите задачи в предстоящото десетилетие ‒ да осигурим уверен, дългосрочен растеж на реалните доходи на гражданите, а за
шест години да намалим най-малко два пъти равнището
на бедността. Подобряването на здравеопазването си
постави за цел очакваната средна продължителност на
живота, в момента 73 години, да надхвърли 80 години
през идното десетилетие.

 Пример из програмна реч на Владимир Путин, 01.03.2018 г.:
https://www.mediapool.bg/putin-obeshta-dvoino-namalyavanena-bednostta-i-razshiryavane-na-prostranstvoto-na-svobodatanews276203.html
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Аргумент към народа / към тълпата
Аrgumentum ad populum
„При този аргумент не се използват доминиращо достоверни факти и не се прави логическа аргументация. При аргумент
ад популум не се адресират аргументи към една образована и
интелектуална публика, която би ги подложила на съмнение и
би установила, че всъщност са неистинни или атакуват страни,
които не са реални, или се правят предложения, които не биха
могли да бъдат изпълнени.“
 Мавродиева, И. (2013). Реторика и пъблик рилейшънс. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 160.

„Популярен е още като „позоваване на мнението на мнозинството... В реторическото общуване ораторът прилага този
вид аргументи, като разчита на положението, че ако една теза е
широко популярна, тя лесно се приема като истина. В аргументативен план това е довод, който въздейства върху чувствата на
аудиторията.“

 Стефанова, Н. (2015). Кратък терминологичен справочник
по обща и политическа реторика. София: УИ „Св. Климент
Охридски“, 35-36.

Пример:
 Не за първи път на нашия народ му се налага да има работа с нападащ възгордял се враг. На похода на Наполеон
в Русия нашият народ отговори с отечествена война и
Наполеон претърпя поражение, стигна до своя крах. Същото ще се случи и с възгорделия се Хитлер, обявил нов
поход срещу нашата страна. Червената армия и целият
наш народ отново ще поведат победоносна отечествена
война за родината, за честта, за свободата.
 Реч на Молотов при нападението на Съветския съюз през
1941 г.
 Онлайн справочник по реторика – http://www.online.rhetoric.bg/

124
Онлайн курс по реторика ‒ Online Course in RhetoricRHEFINE Project
________________________________________________________________

Аргумент от личния опит – Personal Experience
Аргументът от личния опит е „даване на „положителен или
отрицателен пример“, „за да се изгради аргументация и ораторът прави опит чрез споделянето да убеди аудиторията да следва
или да не следва неговия пример, да повтаря или да не повтаря
неговото действие.“
 Мавродиева, И. (2013). Реторика и пъблик рилейшънс. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 156.

Пример:
 Бях около тридесетгодишна и идвах от Чикаго, когато
осъзнах, че вече не искам да съм просто лице, което показват по телевизията. Всъщност един ден интервюирах
членове на Ку Клукс Клан, скинари от Ку Клукс Клан. Можеш да се учиш от всичко и от всеки. Никоя възможност
не е пропиляна. И по средата на интервюто видях, че
участниците си изпращат сигнали един на друг. Мислех
си, че аз водя разговор, в който разкривам лудите им идеали. Гледах как те си правят знаци; виждах, че те също
„водеха“ скрит от мен разговор. Мислех, че аз използвам
тях, за да разоблича омразата и нечовечността. Но те
ме използваха като платформа, която работи за тях.
Затова взех решението, че няма повече да бъда използвана от телевизията и че ще измисля начин телевизията
да бъде използвана от мен. Реших да я превърна в платформа, която да служи на зрителите. И в момента на
това решение животът ми се промени, защото вече не
правех шоу.
 Опра Уинфри – реч при завършване на студенти в Колежа
„Смит”, Онлайн справочник по реторика
http://www.online.rhetoric.bg/
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Аргумент на силата -– Argumentum ad Baculum
Логическа грешка, манипулативен подход
Разчита се на създаване на емоция, която е породена/произтичаща от заплаха, а не от реален факт, процес, явление, закон,
ситуация, процес.
Ораторът цели да постигне съгласието на аудиторията и да
доближи нейното мнение до своето.
Заплахите сами по себе си обаче не са заблуди, защото те
включват апели към поведението, а не са аргументи.
 https://philosophy.lander.edu/logic/force.html

Примери:
 Ако не си с мене, значи си срещу мен, следователно напускаш партията, организацията, поста.
 Ако не постигнете целите в плана, губите поста.
 Ако не изпълните критериите на ЕС относно намаляване на корупцията, намаляват приходите от фондовете
и финансирането.
 Министерството на икономиката трябва да преразгледа
предложенията за намаляване на бюджета на сектор Х,
поради следната причина. Ако това не стане, средствата ще се пренасочат към сектор Ф и се губят пари за ...
Това може да доведе до социални сътресения и...
 Уверен съм, че вие ще гласувате за моето предложение
относно повече средства за превенция в сектор екология.
В противен случай очакваме надигане на опозицията и
зелените и промени в управлението, което не е във ваша
полза.
 Готови сме да уважаваме интересите на нашите партньори, но разчитаме на същото уважително отношение
към нашите интереси.
 Примерите са от © Иванка Мавродиева.

 Американците и българите ще имат възможност заедно
да изградят Европа ‒ единна, демократична и за първи
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път в историята мирна. Във времето, когато това намерение беше застрашено от бруталната кампания на
президента Милошевич в Косово, вие подкрепихте НАТО.
Зная, че ви беше трудно. Но помислете си, какво би се
случило, ако не бяхме реагирали тогава. Целият регион
тук сега щеше да бъде залят от бежанци и всеки по света би си помислил: “Стой настрана от Югоизточна Европа, защото там диктаторите могат да се задържат
на власт като експлоатират различията между хората
и разбиват човешки съдби”. Благодаря ви за подкрепата.
Да се изправим заедно срещу това зло. Искам да ви благодаря за това, че тук, в България, вие дадохте различен
пример. Тук, в България, вие настанихте многоетническото общество против течението на историята.
 Цитат и пример от реч на Бил Клинтън от 22.11.1999 г. в
София: https://news.bg/archive/rech-na-prezidenta-na-sasht-bilklintan.html

Реторични фигури, тропи, техники
Алегория
Алегорията е реторична фигура, чрез която се изразяват отвлечени понятия в конкретни художествени образи, иносказание,
често се използва в басните и приказките, например хитростта
чрез образа на лисицата и др.
Примери:
 Не мога да предвидя какви ще бъдат действията на Русия. Това е загадка, обвита в мистерия, в сърцето на
една енигма. Но може би има ключ [за нея] и той е националните интереси на Русия. ‒ Уинстън Чърчил. Радиообръщение ‒ Лондон, 01.10.1939 г.
 Чърчил, У. (2013). Никога не се предавайте. София: Пергамент прес, 63.
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 Длъжни сме да използваме времето като сечиво, а не
като постеля. ‒ Джон Кенеди
 Кенеди, Д., Ф. (2006). Мисли, речи и анекдоти. София:
Фама, 20.

 Историята сочи, че онези, които в безразсъден стремеж към властта са яхвали тигъра, са свършвали вътре
в него. ‒ Джон Кенеди
 Кенеди, Д., Ф. (2006). Мисли, речи и анекдоти. София:
Фама, 31.

Анадиплозис
Анадиплозисът е реторична фигура, от гръцки означава удвояване. За едно и също нещо се говори два пъти. Създадена е
на принципа на добавянето, когато следващо изречение започва
с повторение на думата или елемента, с който завършва предишното изречение.
Пример:
 Ние предлагаме да преговаряме и да достигнем до споразумение. Споразумение, което да е приемливо за всяка една
от страните.
Анафора/Епифора
Анафората е реторична фигура. Означава единоначалие
в превод от гръцки. Реализира се чрез повтаряне на началната
дума във всеки следващ паралелен елемент на речта.
Епифора означава повтаряне на една дума или думи в края
на изречение абзац.
Пример:
„Преди тридесет години по-голямата част от народа диреше
поука и възпитание в страниците на псалтира. А днес във всяко
село има училище, а София се гордее с величествени храмове на
науката. Това е величието на България. (Браво. Ръкопляскания)
Преди 30 години единствената печатница в България беше
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една осакатяла преса, пазена днес в музея, настанена тогава в
един самоковски дюкян. А днес плеяда книжовници просвещават народа и духовният живот е в своя кипеж. Това е величието
на България. (силни ръкопляскания)
Преди 30 години овчарите от Софийското поле се събираха
на пазар в една мръсна блатиста паланка. На мястото й изникна
град, който се разви с бързина, непозната на европейския материк, и който краси нашето отечество. Това е величието на България. (Силни ръкопляскания)
Преди 30 години българина … Това е величието на България. (Силни ръкопляскания).

 Речта на д-р Никола Генадиев, известна като „Величието на
България“:
 Блог на проф. Янка Тоцева. http://rabotatanatotseva.blogspot.
com/2011/09/blog-post_854.html

Антакласис
Антакласис е реторична фигура и означава словесен обрат,
думите се тълкуват в обратен смисъл.
Пример:
 Синът казва: Татко, аз все пак не очаквам твоята
смърт, а всъщност означава: По-добре да я очаквам,
отколкото да се тровя от яд.
Антитеза
Антитезата е реторична фигура, фигура на мисълта и означава противопоставяне. Чрез антитезата се изтъква, подчертава
противоположността на предмети, явления, понятия.
Примери:
 Успехът не е окончателен, провалът не е фатален; онова, което е от значение, е куражът да продължи. ‒ Уинстън Чърчил

 Чърчил, У. (2013). Никога не се предавайте. София: Пергамент прес, 94.
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 Краят на тунела не се вижда, но все пак мисля, че той е
по-тъмен отколкото преди година, а в някои отношения
е по-светъл. ‒ Джон Кенеди

 Кенеди, Д., Ф. (2006). Мисли, речи и анекдоти. София: Фама,
20.

Енумерация
Енумерацията е реторична фигура. Чрез нея ораторът резюмира накратко всички главни изводи, направени след аргументация, като представя тези изводи още веднъж в ефектен и красив
ред, като изброява, така че да въздейства силно върху аудиторията.
 Липсата на далновидност, нежелание да се действа, когато действието би било просто и ефективно, отсъствието на ясно мислене, разнопосочност на мненията до
възникването на критична ситуация, докато инстинктът за самосъхранение не удари своя разтърсващ гонг: ‒
това са отличителните черти, които съставляват безкрайното повтаряне на историята. ‒ Уинстън Чърчил

 Чърчил, У. (2013). Никога не се предавайте. София: Пергамент прес, 113.

Елипса
Елипсата е реторична фигура. В реторичен план означава
изпускане и пропускане на дума или думи, чието значение обаче
се разбира в контекста.
Пример:
 Има поне едно нещо, което е по-лошо от това да се биеш
със съюзници ‒ и то е да се биеш без тях. ‒ Унистън Чърчил
 Чърчил, У. (2013). Никога не се предавайте. София: Пергамент прес, 95.
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Епифонема
Eпифонемата е реторична фигура и означава „изречена чрез
цяла фраза“. Тя съдържа дълбока мисъл или максима, която се
появява в ораторската реч в резултат на предшестващо разсъждение.
Примери:
 Най-лошите кавги възникват само когато и двете страни са еднакво прави или еднакво криви. ‒ Уинстън Чърчил

 Чърчил, У. (2013). Никога не се предавайте. София: Пергамент прес, 112.

 Основата на доброто управление е общественото доверие. ‒ Джон Кенеди

 Кенеди, Д., Ф. (2006). Мисли, речи и анекдоти. София: Фама,
20.


 Конформизмът е тъмничар на свободата и враг на
растежа. ‒ Джон Кенеди

 Кенеди, Д., Ф. (2006). Мисли, речи и анекдоти. София:
Фама, 34.

Епанодортоза
Епанодортозата е реторична фигура. Значението е: промяна, възстановяване или преместване; допълване на казаното с
израз, който по-ясно и точно изразява мисъл. Също така може
да означава предупреждение, консултиране, което се изразява
словесно в това, че има повторение, чийто смисъл се пояснява,
за да се усили казаното. Друго значение: заменя се една дума с
друга. Следващо значение или интерпретация: Фигура, в която
ораторът поправя или коментира нещо, което е казал. Тълкува се
и като „автокорекция“, „самопоправяне“, „самокорекция“.
Примери:
- Хиляди, не милиони.
- Може би искам да декларирам ясно позицията си. Може
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би не само аз, а и вие, в залата искате това.
- Смелият човек не се страхува. Всъщност смелият човек
преодолява страха, мотивиран да постигне целта си.
- Някои казват: „Не харесвам работата си и това което
правя е скучно. Не е нужно да казвам, че не ми харесва,
може би, но от друга страна съм доволен от заплащането“.
- Казвате, че някои млади са аполитични или са безотговорни. Може би някои са аполитични, защото са разочаровани от политиката и политиците. Може би други са
безотговорни, но как се проявява тяхната безотговорност и към какво и кого?
- Приятел? Не, той не е мой приятел, а мой познат от
работата.
- Вероятно забелязахте, че той им чувство за хумор.
Всъщност чувството за хумор е на равнище разказване
на анекдоти и вицове.

- © Иванка Мавродиева, Онлайн курс по реторика
 Онлайн справочник по реторика – http://www.online.rhetoric.
bg/

Евиденция
Евиденцията е реторична фигура. Тя означава детайлно
представяне на частите на един и същ предмет, който можем да
си представим само във въображението си.
Пример:
 Роботът в ежедневието на хората. Навярно роботът в
бъдеще, може би в близко бъдеще, ще може да подготвя документацията на лекарите, да изпраща имейли, да
анализира данни, да съставя графики и диаграми, да синхронизира нашия график, да помага в различни типове
дейности: от професионални ангажименти до домакински задължения. Роботът като наш помощник или като
сложен уред? Това е въпросът, който стои пред философи, футуролози, психолози, мениджъри, маркетолози,
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инвеститори.

- © Иванка Мавродиева
 Онлайн справочник по реторика – http://www.online.rhetoric.
bg/

Градация
Градацията е реторична фигура и означава изброяване на
думи с цел постигане на емоционално въздействие. Тя бива възходяща или низходяща.
Пример
 Днес честваме не победата на една партия, а тържеството на свободата ‒ и завършек, и начало, и обновление, и промяна. ‒ Джон Кенеди.
 Кенеди, Д., Ф. (2006). Мисли, речи и анекдоти. София:
Фама, 86.

Делиберация
Реторичен похват. При него ораторът създава впечатление,
че се колебае при вземането на окончателното решение.
Пример:
 Приемам ангажиментите си като професионална и морална отговорност. Ситуацията предполага анализи и експертиза. Анализите и експертизата са важни, за да се вземе
обмислено, а не прибързано решение. Ето защо предлагам
още една среща, на която да се обсъдят вариантите.

- © Иванка Мавродиева
 Онлайн справочник по реторика – http://www.online.rhetoric.
bg/

Дистинкция
Изчерпателно изреждане на сходни по значение думи. Противопоставят се емфатичното и номинативното значение на думата.
Пример:
 Покрив над главата. Покривът като част от сградата,
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от къщата. Буквалното значение на думата не намалява
важността всеки да има покрив над главата си. Покривът като символ на дом, защита, уют. Това също се отчита от хората, а трябва да се осигурява за всеки и при
реализиране на социална политика от държавата.

- © Иванка Мавродиева
 Онлайн справочник по реторика – http://www.online.rhetoric.
bg/

Дубитация
Чрез използването на дубитация ораторът търси начин да
засили убедителността на своята гледна точка. Ораторът цели да
му повярват членовете на аудиторията, като отправя молба-въпрос към тях относно истинността или относно справедливостта на казаното от него, т.е. стреми се към т.нар., макар и условно,
„ситуативна правота“.
Пример:
 Изправям се пред вас с молба да ми съдействате да дадем отговор на един сложен и нееднозначен от етична и
морална гледна точка въпрос. Саможертвата по време
на война и незнаещите предел смелост и жертвоготовност на пилотите камикадзе. Защо го правят? Кое ги
мотивира? Как оценяват стойността на техния живот
по време на война и в битката? Кое е важното за пилотите при осъществяване на тези действия?
- © Иванка Мавродиева
 Онлайн справочник по реторика – http://www.online.rhetoric.
bg/

Консесия
Фиктивно съгласие с позицията на опонента, с тезата и
твърденията му.
Пример:
 Да, мога да приема с известна условност казаното, като
си представя трудната ситуация и недостатъчния опит
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на мениджърите.

- © Иванка Мавродиева
 Онлайн справочник по реторика – http://www.online.rhetoric.
bg/

Комуникацио – фиктивен съвет. Въпрос към аудиторията, който ораторът отправя относно това как да постъпи, какво
действие да предприеме. Въображаемо се прехвърля трудният
проблем към аудиторията.
Примери:
 Представете си, че сте изправени пред трудната дилема как да разпределите средствата за финансиране на
проекти на актьорската гилдия. Как е правено това досега или не е имало такива ситуации. Представете си
казусите и решете, дайте предложения. Вие как ще постъпите в тази комплицирана ситуация.
 Има различни типове лидери: демократичен, либерален,
авторитарен. Не съм авторитарен лидер. Затова се обръщам към вас с желанието, със стремежа да получа
съвети и препоръки как да се излезе от тази сложна ситуация. Важно е да се чуят експертните оценки.
- © Иванка Мавродиева
 Онлайн справочник по реторика – http://www.online.rhetoric.
bg/

Метафора
Метафората е реторична фигура, която най-често се представя като пренасяне на значение между два субекта или предмета или прехвърляне на значение по сходство. Аристотел извежда
значението и проявленията на метафората в „Реторика“ (Аристотел 1986: 161-180). Всъщност метафората е много по-сложно
явление от философска гледна точка, смята Исак Паси (1983).
Метафората е представена в „Кратък речник на литературните
и лингвистичните термини“ (2012) с автори Амелия Личева и
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Гергана Дачева. Владимир Досев анализира метафората като
когнитивен инструмент и ролята й в манипулативните дискурси
(Досев 2015). Биляна Тодорова проучва метафората „война“ в
контекста на медиите и ситуацията с COVID-19 (Todorova 2021:
99-117). Метафората намира широко приложение в речите, презентациите, дебатите, медийните участия, виртуалните форуми
и др. Тя се проявява на вербално, визуално и мултимодално равнище. (Mavrodieva 2020: 17-27). Метафората може да е създадена на основата на познати образи от други сфери на обществото:
например спорт, медицина, транспорт и др. Метафорите допринасят за постигане на образност в ораторското изкуство, но и за
убеждаване; те се съчетават с аргументите.
Примери:
 Америка хвърли шапката си над стената на Космоса!

 Джон Ф. Кенеди. (Сан Антонио, Тексас, 21 ноември 1963 г.)

 Но има много планини, които предстои да се изкачат.
Няма да си починем, докато всеки американец не се радва
на пълнотата на свободата, достойнството и възможностите като наше първородство. Роналд Рейгън (Вашингтон, 21 януари 1985 г.)
 И вие променихте облика на Конгреса, президентството
и самия политически процес. Да, вие, колеги американци, наложихте пролетта. Сега трябва да свършим работата, която изисква сезонът. Бил Клинтън, първата
встъпителна реч (Вашингтон, DC, 20 януари 1993 г.)
 Примерите са от публикацията на Ростислав Волков в Онлайн справочника по реторика от раздела „Реторични фигури“, метафора – http://www.online.rhetoric.bg/.
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Допълнителни източници за информация за метафората:

- Аристотел. (1986). Реторика. (прев. А. Ничев). София: Наука и изкуство, 161-180.
- Досев, В. (2015). Метафората като когнитивен инструмент. Реторика и комуникации, бр. 19. https://rhetoric.bg/. последно посещение на
12.09.2021.
- Личева, А., Дачева, Г. (2012). Кратък речник на литературните и
лингвистичните термини. София: Колибри.
- Mavrodieva, I. (2020). Metaphors in Bulgarian Political Discourse Since
1989. Advances in Journalism and Communication, 8(02): 17-27, https://
www.scirp.org/journal/paperabs.aspx?paperid=99679. последно песещение на 20.09.2021. DOI: 10.4236/ajc.2020.82002.
- Паси, И. (1983). Метафората. София: Наука и изкуство.
- Lakoff, G. (2003). Metaphor and War, Again. http://www.ugr.
es/~jsantana/lies/metaphor_and_war_again.htm. последно посещение
на 10.09.2021.
- Lakoff, G., & Johnsen, M. (2003). Metaphors We Live by. London: The
University of Chicago Press.
- Mio, J. S. (1997). Metaphors and Politics. Metaphor and Symbol, 12:
113-133. https://doi.org/10.1207/s15327868ms1202_2 Passy, I. (1983).
Metaphor. Sofia: Nauka and Izkustvo.
- Todorova, B. (2021). War Metaphors in Bulgarian Official Discourse
during the COVID-19 Crisis. Реторика и комуникации, бр. 46: 99-117.
https://rhetoric.bg/. последно посещение на 15.09.2021.

Метабола
Метаболата е реторична фигура. Означава повторение на
едно и също нещо по различен начин, има натрупване на синоними. Целта е засилване значението на думата.
Пример:
 Ценността е доброта. Доброта, състрадание, съчувствие, милосърдие, емпатия. Те са важни за човешките
отношения не само вътре в семейството, но и в обществото.
- Иванка Мавродиева
 Онлайн справочник по реторика – http://www.online.rhetoric.
bg/
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Метонимия – Разновидност на метафората (вж. Метафора). Метонимията се състои в замяна на една дума с друга на
основата на връзката на значенията.
Примери:
 Ликува буйно Рим. ‒ Гражданите или управляващите в
Рим.
 Москва отговори на запитване на дипломатите. ‒ Управлението в Русия, например.
 Брюксел обсъжда въпроса за бежанците. ‒ Имайки
предвид институциите на Европейския съюз.
 Белият дом не е само средоточие на политическо владичество. Той трябва да стане средоточие на морално
владичество. ‒ Джон Кенеди – 14.01.1960 г. Вашингтон, Национален пресклуб.

 Кенеди, Д., Ф. (2006). Мисли, речи и анекдоти. София: Фама,
67.

Характеризъм
Изображение чрез думи, чрез които се описва детайлно картина.
Пример:
 Казват, че е важно да изпитваме състрадание.
Състрадание към кого. Ето към кого или към кои.
Състрадание към бедните, бездомните, гладните,
непритежаващите богатства, нямащите солидни
банкови сметки, израсналите без подкрепата на
родителите, лишените от покрив над главата си,
живеещи от подаяния.
Ораторът използва тази фигура като изброява и описва събития и предмети като в картина.
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Пример:
 С чаша в ръка, с венец на чело, с опъната шия. Той
стана с мътен взор и с мокра уста се усмихна.

- © Стоянова, Мария. МП „Публична реч“, НАТФИЗ, предмет „Реторика и ораторство“
- Онлайн справочник по реторика – http://www.online.rhetoric.bg/

Катахреза
Катахрезата е реторична фигура и понякога се нарича „принудителна метафора“ (вж. метафора). Използването й е резултат от липсата на подходяща специална дума за изразяване на
представата. По-малко използвани разновидности на метафората са хипалага, метонимия, евфемизъм, антифраза.
Пример:
 Надпреварата ще продължи ‒ надпревара между онези, които виждат един монолитен свят, и тези, които
вярват в пъстротата. Но това трябва да е надпревара
за водачество и отговорност, а не за разрушителност;
надпревара в постиженията, а не в сплашването. ‒ Джон
Кенеди
 Кенеди, Д., Ф. (2006). Мисли, речи и анекдоти. София: Фама,
с. 116.
- © Иванка Мавродиева, Онлайн курс по реторика

Литота
Литотата е реторична фигура и се възприема на смислово и
функционално равнище, че е обратна на хиперболата. Литотата
има за реторична функция да постигне омаляване и омаловажаване. Целта на литотата е чрез употребата й да се отслаби свойството или качеството, които предметът на речта имат.
- © Иванка Мавродиева, Онлайн курс по реторика

Пример:
 Трябва да приемем факта, че Съединените щати не
са нито всевластни, нито всезнаещи ‒ че ние сме само
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шест процента от населението на света… и следователно няма американско решение на всеки световен проблем. ‒ Джон Кенеди

 Кенеди, Д., Ф. (2006). Мисли, речи и анекдоти. София: Фама,
с. 116.

Реторично възклицание
Реторичното възклицание е риторична фигура, с която пряко се изразява силно чувство.
Пример:
 О, боже мой. О, стига. Добре. Благодаря ви толкова много, благодаря, благодаря! Когато ми казаха името, имах
чувството, че мога да чуя половината Америка: „О, не!
О, стига, защо – тя! Отново!” Но както и да е. (смях)
Първо ще благодаря на Дон, защото когато благодариш
на съпруга си в края на речта, с името му пускат и музиката, а искам да знаеш, че ти си ми дал всичко, което
ценя най-много в живота. (…)
 Реч на Мерил Стрийп – Оскар за най-добра женска роля
във филма ”Желязната лейди”
- © Рачева, Мария. 2 курс, специалност „Връзки с обществеността”,
ФЖМК, Софийски университет, подготвена по дисциплината “Публична реч”. Онлайн справочник по реторика -– http://www.online.
rhetoric.bg/

Тропа. Квинтилиан прави разлика между тропи, фигури на
речта (exornationes sententiarum) и фигури на мисълта (exornationes sententiarum). Целта на тропите е да се създаде определен
ораторски ефект.
• Квинтилиан. (1982). Обучението на оратора. София: Наука и
изкуство, 493-516.

Хиперболата е реторична фигура, чрез която се преувеличават нещата с цел да се предизвикат силни чувства у аудиторията. Чрез хиперболата се преувеличават свойства, размери, сила,
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качества на предмети, явления, герои и др. Обратна на хиперболата е литотата ‒ вж. Литота.
Пример:
 Комитетът ‒ това са дванайсет души, които вършат
работата на един. ‒ Джон Кенеди
 Кенеди, Д., Ф. (2006). Мисли, речи и анекдоти. София:
Фама, 34.

Хипалага
Хипалата е реторична фигура и означава заменяне на една
дума с друга. При създаването й могат да се промeнят числото,
глаголните времена и други.
Пример:
 Африка се бие вместо Африканците воюват.
- © Иванка Мавродиева, Онлайн курс по реторика

Презентация – видове – термини
Академична презентация
Презентация, която е част от академичната комуникация.
Тя има няколко разновидности: 1. реализирана от преподаватели
като съвременен метод на преподаване; 1. реализирана от студентите като начин за представяне на проекти, задания в процеса на обучение и оценяване на знанията им; 3. реализирана като
начин на участие в научни конференции, семинари, кръгли маси
и др., организирани от различни академични общности.
 Мавродиева, И. (2007). Как да презентираме успешно? София: Кота.
 Онлайн справочник по реторика – http://www.online.rhetoric.
bg/
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Арт-презентация
Презентация, която се реализира от представители на различни изкуства с цел показване на дейности, резултати, продукти, идеи на отделен творец или група артисти пред съответната
аудитория: колеги, жури и др.
Външна презентация
Когато презентаторът и присъстващите са представители на
външни организации и институции: медии, министерства, фирми, училища, университети и др.
Вътрешна презентация
Когато презентаторът и присъстващите са част от персонала на една и съща организация, институция, корпорация.
Групова презентация
При нея участниците се намират по едно и също време на
едно и също място (помещение в офис, зала за конференции или
пресконференции, заседателна зала, кабинет, учебна зала, класна стая и др.)
Екипна презентация
При нея се разграничават два възможни варианта: 1. Когато единият презентатор устно с вербални и невербални средства
представя продукт, стока, идея и др., а негов партньор или асистент оперира с проектори и други технически средства. 2. Когато се редуват двама или повече презентатори, които излагат
информация, изхождайки от заеманата позиция в организацията
или като експерти на онази част от презентацията, по която са
компетентни.
Етапи на презентацията
В категориално-понятийния апарат на съвременната реторика се използват термините 1. Предкомуникативен етап, през който се търси материала, изгражда се структурата или сценария на
презентация; търсят се аргументите за монологичната фаза и за
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участие в диалогичната фаза; откриват се и се поставят уместно
реторични фигури, които се съчетават с психологически механизми; 2. Комуникативен етап – реализиране на презентацията; 3.
Следкомуникативен – анализ на ефективността от презентацията и разпространението й в интернет, на хартия като разпечатани
или записана на CD или DVD. В древната реторика се изполват
термините inventio, dispositio, memoriа, elocutio, actio (вж. инвенцио, диспозицио, мемориа, елокусио, акцио).
Имиджова презентация
Презентация, чието предназначение е да подпомогне изграждането и поддържането на имидж на публични личности,
институции, организации, продукти и др.
Индивидуална презентация
Когато едно и също лице произнася устно предварително
подготвен текст, проектира слайдове с помощта на мултимедиен
проектор на екран или видео стена.
Институциална презентация
Презентация, чието предназначение е да представи институция (държавна, образователна, културна и др.) пред съответната аудитория.
Информационна презентация
Когато в презентацията доминират целите да се информира
публиката, да се съобщава за новости в работата на компанията, за резултати от реализирането на проект, за иновации, когато
преобладават думите с денотативна функция, тя може да бъде
наречена информационна.
Концептуална презентация
Презентация, чието предназначение е да представи концепция пред съответната аудитория.
Корпоративна презентация
Презентация, чрез която се представя дадена корпорация.
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Личностна презентация
Презентация, която се реализира при използване на директен канал пред една-единствена личност, представител на различни организации или институции: софтуерни компании, фирми за недвижими имоти, спонсори и др.
Мултимедийна презентация
Тя съчетава постиженията на три вида технологии. Тя комбинира аудио-визуалните средства на телевизията, силата на печатните издания и възможностите за интеракция чрез компютъра.
Отчетна презентация
Презентация, чието предназначение е да представи отчет
пред съответната оценяваща аудитория или пред мениджъри на
дадена организация.
Персонална презентация
Презентация, чрез която се представя най-често известна
личност от различни области: бизнес, политика, наука, изкуство,
медии, икономика и др. пред съответната аудитория.
Писмена презентация
Това е представяне чрез отпечатване на хартия на свързани
по смисъл изречения в текст. Действително тя е на хартиен носител. Обаче тя невинаги съдържа само текст, често са включени
диаграми, схеми, таблици, снимков материал, които не са спомагателен или илюстриращ материал, а неразделна част от нея.
Презентатор
Активен субект по време на презентиране, който участва в
процеса на изготвяне на устни, текстови и мултимедийни презентации; който цели да информира, да предизвика интерес към
това, което представя; да формира позитивни нагласи; да внуши
респект към създателите на презентирания предмет; да убеждава в ползите; да демонстрира предимствата и преимуществата
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чрез вербални средства и чрез визуализация с помощта на технически уреди.
Презентация
Тя обединява в неделима цялост вербални, невербални и
технологични елементи; включва не само говорене и произнасяне, но и ефективно използване на неезикови средства; умения да
се говори при използване на микрофон, на мултимедиен проектор; в уместно прилагане на знания, умения и способности при
изготвяне на мултимедийни продукти като част от презентирането.
Продуктова презентация
Чрез тази презентация се представят продукти и продуктови серии пред потребители, дистрибутори, разпространители,
представители на магазини и др.
Проектова презентация
Презентация, чието предназначение е да представи концепция или проект пред съответната аудитория.
Убеждаваща презентация
Ако целта е убеждаване в предимствата и ползите от даден
продукт, от договаряне на услуга или създаване на сдружение,
тя може да се определи като убеждаваща. При убеждаващата
презентация една от задачите на говорещия е да мотивира аудиторията към действие, след като допринесе за изграждане на
доброжелателна нагласа.
Устна презентация
Нейни отличителни особености са едновременното присъствие в зала на презентатора, аудиторията, устното изложение,
директен канал при комуникацията, възможност за получаване
на сигнали на обратна връзка, за неутрализиране на шумовете
и своевременно внасяне на корекции в поведението на говоре-
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щия. Въпреки че презентацията се свързва с устното говорене,
писменото представяне на компании, продукти, стоки, услуги,
представители на различни изкуства, има своето място.
Учебна презентация
Презентация, която се използва в училищата като начин на
преподаване от учителите и като начин за представяне на разработки от учениците.
Хоризонтална презентация
Когато член на екип, на работна група по проект представя
идеи, проект, резултати, детайли, макети пред останалите членове на екипа; както и когато участници в научна конференция
представят резултати от свои изследвания.

 Мавродиева, И. (2007). Как да презентираме успешно? София: Кота.
 Онлайн справочник по реторика – http://www.online.rhetoric.
bg/

Термините са част от речника от книгата „Как да презентираме
успешно?”. София: Кота, 2007, автор Иванка Мавродиева.
Повечето термини са публикувани в Онлайн справочника
по реторика, рубриката „Жанрове и формати“. http://www.online.
rhetoric.bg/
Селекцията и редакцията на термините е с участието на д-р
Георги Петков и д-р Тодор Симеонов.
Цитирането и позоваването на тази част от Онлайн курса по
реторика или на книгата, или на Онлайн справочника по реторика
е задължително.
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Видове реторика:
медийна, гражданска, виртуална
Медийна реторика
Терминът „медийна реторика” се свързва основно с журналистиката, телевизионните и радиоводещи, онлайн редакторите,
режисьорите на предавания и актьорите в телевизионни предавания. Медийната реторика е свързана не само с поведението на
членовете на журналистическата професионална среда, но и с
тези, които са в ролята на респонденти.
 Kassabova, I. (2015). A new rhetorical view of media
environment from televisions to social media. Rhetoric and
Communications, issue 18, https://rhetoric.bg/. последно посещение на 29.09.2021.
http://rhetoric.bg/iglika-kassabova-a-new-rhetorical-view-ofmedia-environment-from-televisions-to-social-media

Политическа медийна реторика
Политическата медийна реторика включва изказвания на
политици, партийни лидери, държавници, ръководители на национални и международни институции и организации в традиционните и дигитални медии, както и участието на тези лица в
медийни предавания и предизборни кампании, излъчвани и разпространявани от тези медии.
 Kassabova, I. (2015). A new rhetorical view of media
environment from televisions to social media. Rhetoric and
Communications, issue 18, https://rhetoric.bg/. последно посещение на 29.09.2021.
http://rhetoric.bg/iglika-kassabova-a-new-rhetorical-view-ofmedia-environment-from-televisions-to-social-media. последно
посещение на 12.09.2021.

Телевизионна реторика
Телевизионната реторика се разглежда като проява и раз-
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новидност на медийната реторика. Тя включва вербални и невербални прояви на журналисти и участници в различни телевизионни формати в широк спектър от телевизионни програми
(новини, телевизионни предавания и др.). Възможно е политическата телевизионна реторика да се обособи като отделно подразделение, тъй като тя се отнася по-скоро до медийните изяви на
политици, кандидати за президент, депутати, кметове и общински съветници по време на предизборни кампании. В обхвата на
това реторично подразделение попадат речи, проповеди, изявления и дебати по време на изпълнението на служебните задължения на политиците, както и участието им в различни кризисни
ситуации, като се използват реторически жанрове, реторически
техники, реторически фигури, тропи и аргументи.
 Kassabova, I. (2015). A new rhetorical view of media
environment from televisions to social media. Rhetoric and
Communications, issue 18, https://rhetoric.bg/. последно посещение на 29.09.2021.
http://rhetoric.bg/iglika-kassabova-a-new-rhetorical-view-ofmedia-environment-from-televisions-to-social-media. последно
посещение на 12.09.2021.

Гражданска реторика/реторика на протестите
Гражданската реторика, гражданското политическо говорене или по-точно гражданските изяви по време на събития, демонстрации, протести са специфичен начин на изразяване на
исканията на гражданите в защита на техните права и свободи.
Невинаги обаче гражданите и лидерите на протестите имат възможност да участват в преговори с управляващите с цел своевременно и ефективно решаване на проблемите. През последните две десетилетия гражданите използват социалните мрежи за
мобилизиране, както и за разпространяване на техни изяви, речи,
презентации, призиви, медийни участия. Гражданското политическо говорене намира възможности за изява и във виртуалните
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форуми, в блоговете. Може да се направи изводът, че устното и
виртуалното гражданско политическо говорене е инструмент за
организиране на протести и за мобилизиране на гражданите, но
невинаги за ефективно участие в политически преговори с тези,
които определят дневния ред на обществото или са в държавни
институции.

- © Mavrodieva, Ivanka. (2013). The function of rhetoric in Bulgarian
public sphere”, JCCSEC, Volume 2, Issue 86– 98.
https://crossculturenvironment.wordpress.com/ivankamavrodieva-the-functions-of-rhetoric-in-the-bulgarian-publicsphere/. последно посещение на 12.09.2021.

Гражданска реторика. Гражданската реторика или реториката на гражданите обхваща участията им в диалогични формати, монологични изявления от името на граждански сдружения
и неправителствени организации. Но гражданската реторика
обхваща и участието на гражданите в протести, демонстрации,
паради, по време на които се оповестяват граждански платформи и искания чрез лозунги, изображения, карикатури и призиви.
Гражданската реторика във виртуалната среда може да се реализира в диалогични форми, както се случва например в интернет
форумите. Диалозите в такива форуми са много по-динамични,
лидерите на мнението се появяват много естествено, участниците стават легитимни чрез комбинации от словесни и визуални
средства.

 Kassabova, I. (2015). A new rhetorical view of media
environment from televisions to social media. Rhetoric and
Communications, issue 18, https://rhetoric.bg/. последно посещение на 29.09.2021, http://rhetoric.bg/iglika-kassabova-anew-rhetorical-view-of-media-environment-from-televisions-tosocial-media. последно посещение на 12.09.2021.
 Kassabova, I. (2015). The rhetoric of protests (Visual and verbal
messages of the protests). Rhetoric and Communications, issue
33, issue 33, https://rhetoric.bg/. последно посещение на
29.09.2021.
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Виртуална реторика
Влогър
Влогърът е блогър, който публикува видео клипове на сайтовете/влогове. Влогърът може да бъде окачествяван и като оратор, презентатор или комуникатор във виртуална среда. Той или
тя представят информация във видеоклипове, публикувани онлайн, и представят своите позиции, споделят опит, представят
съвети и експертни мнения и консултации, нова информация и
др. Влогърът създава съдържание и го споделя, както и може да
бъде инфлуенсър или просуматор във виртуалната среда.
- Мавродиева, И. (2010). Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи. София: СемаРШ.

Виртуален форум
Виртуалните форуми са място или пространство в онлайн
среда, където комуникацията не попада в един от класическите
типове ‒ политически оратор ‒ реч ‒ аудитория. Участниците
обсъждат актуални за обществото теми.

 Mavrodieva, I. (2014). Virtual Political Communication in
Bulgaria, Journalism and Mass Communication, December 2014,
Vol. 4, No. 12, 756-765. doi: 10.17265/2160-6579/2014.12.003

Виртуален медиатор
Използваме термина „виртуален медиатор“ условно. Той
може да е член на партия или активисти на т.нар. „дигитални
партии”.

 Mavrodieva, I. (2014). Virtual Political Communication in
Bulgaria, Journalism and Mass Communication, December
2014, Vol. 4, No. 12, 477-485.

Виртуална реторика
„Виртуалната реторика е дисциплина с приложен характер,
занимаваща се с ефективна, аргументативна комуникация, слу-
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жеща си със софтуерни инструменти и дигитални медийни канали, инкорпорираща и адаптираща традиционните реторически
методи към съвременната реалност и потребителски практики
за създаване и разпространяване на съдържание от вербален и
визуален характер в условията на интернет виртуалното пространство с цел въздействие върху глобална виртуална аудитория.“ (Добрева 2016).
 Добрева, Д. (2016). Теоретичен и терминологичен обзор на
понятията във виртуалната реторика. Реторика и комуникации, бр. 25, https://rhetoric.bg/. последно посещение на
12.09.2021.

Виртуална политическа реторика
Виртуалната политическа реторика включва различни видове ораторско изкуство, т.е. речи на политици и държавници,
произнесени във виртуална среда като синхронна и асинхронна
компютърно опосредствана комуникация, както и използването на възможностите на интернет (по-специално Web 2.0, 3.0),
когато политическият оратор публикува онлайн видео записи
на речи, лекции, доклади, презентации или участия в диалогови формати, например конференции, дебати, дискусии, кръгли
маси, пресконференции. Виртуалната политическа реторика
включва също така готовността на ораторите да участват в интерактивните комуникации, сред които виртуални форуми, уебинари, виртуални конференции, като прилагат вербални, визуални и
невербални средства.

 Мавродиева, И. (2012). Политическата реторика в България: от митингите до Web 2.0 (1989-2012). София: Парадигма, 282.

Виртуална агора
Терминът се използва метафорично, като означава пространство в интернет, което се използва като място за обсъжда-
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ния по значими за обществото теми. Това могат да са социални
мрежи, виртуални форуми, блогове, подкасти и др. Свободата на
словото и новите технологии детерминират нов модел на поведение във виртуална среда и това се отнася образно казано и до
виртуалната агора.
 Mavrodieva, I. (2013). The functions of rhetoric in the Bulgarian
public sphere”. International Journal of Cross-Cultural Studies
and Environmental Communication 2.2 (2013): 86-98. https://
crossculturenvironment.wordpress.com/ivanka-mavrodieva-thefunctions-of-rhetoric-in-the-bulgarian-public-sphere/. последно
посещение на 12.09.2021.

Виртуална трибуна
Терминът се използва метафорично, като означава използване на блогове, сайтове, социални мрежи, виртуални форуми
за представяне на мнения и позиции от оратори, които създават,
разпространяват и управляват дигитално съдържание и които
имат реторична, медийна, дигитална грамотност/компетентност
и осмислят важността от оповестяване на важни теми и експертни мнения.
 Mavrodieva, I. (2013). The functions of rhetoric in the Bulgarian
public sphere”. International Journal of Cross-Cultural Studies
and Environmental Communication 2.2 (2013): 86-98. https://
crossculturenvironment.wordpress.com/ivanka-mavrodieva-thefunctions-of-rhetoric-in-the-bulgarian-public-sphere/. последно
посещение на 12.09.2021.

Термините са част от речника от книгите на Иванка Мавродиева:
– „Виртуална реторика. От дневниците до социалните мрежи“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2010.
– „Реторика и Пъблик рилейшънс“ София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013.
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Някои термини са публикувани в Онлайн справочника по реторика, рубриката „Жанрове и формати“. http://www.online.rhetoric.
bg/
Цитирането и позоваването на тази част от Онлайн курса по
реторика или на книгите, или на Онлайн справочника по реторика
е задължително.

Диагностициране на нагласите и оценяване на
курса
Екипът на проекта Rhetoric for innovative education -–
RHEFINE и Институтът по реторика и комуникации (ИРК)
вярват, че можете да научите много, докато експериментирате
с различни онлайн инструменти. Ето защо ви предлагаме да използвате тази информация, включваща и онлайн инструмент,
като насока или повод за размисъл. Разделът съдържа набор от
въпроси, които да ви насочат в процеса на изследването как да
се организира преподаването по реторика.
Важно е да разсъждавате както върху успешните, така и върху не толкова успешните решения за преподаване на реторика.
Можете да прилагате инструментите за преподаване в различни ситуации на учене в офлайн и онлайн среда и да им помагате да подобрят уменията си по реторика.
Можете да намерите отговори на въпроса как да изберете
теми от реториката според конкретните въпроси, чиито отговори
търсите да намерите.
Онлайн ресурсите и по-специално социалните мрежи в
академична среда по отношение на обучението по реторика
Онлайн ресурсите и по-специално социалните мрежи ста-
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ват част от академичните практики, свързани с обучението по
реторика. Членовете на екипа на ИРК разглеждат използването
на онлайн ресурси и социални мрежи в академична среда и в
областта на реторичното образование като средство за развитие
на уменията за учене, преподаване и академично общуване. Те
биха могли да бъдат добра основа за стимулиране на професионалното развитие като преподаватели, педагози и обучители по
реторика. Членовете на екипа на проекта показват как използването на онлайн ресурси и социални мрежи може да стане част от
висшето образование, следдипломната квалификация и обучението през целия живот от университети, обучителни центрове,
фондации, сдружения и др.
Процесът на изпълнение на проекта RHEFINE и неговата
методология и ресурси в гореописаните различни контексти показва, че онлайн ресурсите и социалните мрежи могат и трябва
да се използват във висшето образование по реторика. Много е
важно още в началото да се опишат ясно целите на обучението
по реторика и отделните теми, инструменти, учебни единици.
Студентите трябва да бъдат включени в изпълнението на
добре разработени задачи, които са свързани с различни реторичните теми.
Студентите и след завършване на висше образование продължават да бъдат обучаеми и те могат да се включат в нови
учебни общности като създатели на онлайн съдържание по различни теми от реториката.
Приема се, че блоговете на студентите продължават да имат
потенциал като средство за учене. Същевременно се увеличава ролята на социалните мрежи (Youtube, Instagram, Facebook,
LinkedIn, TikTok, Pinterest и т.н.), както и Google Plus. Те намират
ново приложение, едни от които са да се използват като среда
и като инструменти за създаване на онлайн помагала как да се
преподава реторика от университетските преподаватели. Тради-
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ционните източници (библиотеките) могат да се комбинират с
онлайн ресурсите и да насърчават обмена на знания.

Таблица 1 Въвеждане на първоначална информация
за обучението по реторика

Дневник на преподавателя и обучителя
Име на преподавателя и обучителя
Име на университета, институцията,
училището, НПО, образователния
център
Местоположение на университета,
институцията, училището, НПО,
образователния център ‒ държава, град,
район
Възраст на студентите ‒ от... до
Брой на студентите в курса и на
обучаваните в групата
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Таблица 2 Проучване на ресурси, използвани от преподавателя
по реторика
Проучване какви ресурси използва преподавателят и обучителят
Име на преподавателя и обучителя
Име на университета, институцията,
училището, НПО, образователния
център
Местоположение на университета,
институцията, училището, НПО,
образователния център ‒ държава, град,
район
Онлайн ресурси, използвани от
преподавателя и обучителя: речник,
електронна библиотека, електронни
списания
Социални мрежи и медии, използвани
от преподавателя и обучителя: YouTube,
Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok,
etc.
Платформи, използвани от
преподавателя и обучителя: Spotify,
Soundcloud, Google Podcasts, Apple
podcast
Мобилни приложения, използвани от
преподавателя и обучителя: Castbox,
Overcast
Традиционни ресурси, приложения,
използвани от преподавателя и
обучителя: книги, христоматии,
наръчници, учебни помагала

Може да се преобразува в онлайн анкетна карта и установяване на нагласите преди и след курса.
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Таблица 3 Проучване на ресурси, използвани от студентите,
изучаващи реторика
Проучване какви ресурси използват студентите
Име на студента
Име на университета,
институцията, училището, НПО,
образователния център
Местоположение на университета,
институцията, училището, НПО,
образователния център ‒ държава,
град, район
Възраст на студента
Онлайн ресурси, използвани от
студентите: речник, електронна
библиотека, електронни списания
Социални мрежи и медии,
използвани от студента: YouTube,
Facebook, Instagram, LinkedIn,
TikTok, etc.
Платформи, използвани от
студента: Spotify, Soundcloud,
Google Podcasts, Apple Podcast
Мобилни приложения, използвани
от студента: Castbox, Overcast
Традиционни ресурси, приложения,
използвани от студента: книги,
христоматии, наръчници, учебни
помагала
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Оценяване от студента преди курса по реторика и след
приключването му. Могат да се установят промени с оглед
усъвършенстване на обучението по реторика.
Име, фамилия на студента
Учебна институция, наименование, факултет, специалност,
държава, град
Възраст
Колко често използвате следните онлайн ресурси в обучението си по реторика или по принцип?
Колко често използвате следните социални мрежи и медии
в обучението си по реторика или по принцип?
Ресурс/
критерий –
използване
YouTube
Facebook
Instagram
LinkedIn
TikTok

никога

рядко

често

много
често

постоянно
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Колко често използвате следните платформи в обучението
си по реторика или по принцип?
Ресурс/
критерий –
използване

никога

рядко

често

много
често

постоянно

Spotify
Soundcloud
Google
Podcasts
Apple Podcast

Колко често използвате следните мобилни приложения в
обучението си по реторика или по принцип?

Ресурс/
критерий –
използване
Castbox
Overcast

никога

рядко

често

много
често

постоянно
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Колко често използвате следните традиционни ресурси в
обучението си по реторика или по принцип?
Ресурс/
критерий –
използване

никога

рядко

често

много
често

постоянно

книги
учебни
помагала
наръчници
христоматии

Подобни въпроси могат да се зададат и към преподавателите и в онлайн курса да се установи какви източници се
използват.
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Списък с фигурите и таблиците
Фигура 1. Реториката: наука, изкуство, практика
Фигура 2. Науката реторика: съвременни проявления
Фигура 3. Етос, патос, логос
Фигура 4. Възможности за анализ от гледна точка на реториката
Фигура 5. Допирни точки между реториката и други науки и възможности за анализи
Фигура 6. (Нова) или „обърната“ парадигма в обучението по реторика
Фигура 7. Петте реторични канона или етапа за подготовка на речи
Фигура 8. Вариант на поетапно формиране на ораторски умения
Фигура 9. Намиране и подбор на информация при подготовка на речи
Фигура 10. Реторични и комуникативни техники, използвани в увода
Фигура 11. Базови елементи в структурата на речта
Фигура 12. Реторични и комуникативни техники, използвани в заключението
Фигура 13. Структура на речта по модела „Пирамида“
Фигура 14. Структура на речта по модела „Концентричен кръг“
Фигура 15. Структура на речта по модела „Хронология“
Фигура 16. Структура на речта по модела „Възходяща стълбица“
Фигура 17. Структура на речта по модела „Три тези/твърдения по три аргумента“
Фигура 18. Примерен модел за подготовка, реализация и оценяване участието на
студенти в симулативни игри по реторика
Фигура 19. Обучението по ораторство и неезикови средства
Фигура 20. Тематични области при обучението по реторика
Фигура 21. Обучението на оратора през 21. век: подготовка, качества, грамотност

Таблици
Таблица 1. Въвеждане на първоначална информация за обучението по реторика
Таблица 2. Проучване на ресурси, използвани от преподавателя по реторика
Таблица 3. Проучване на ресурси, използвани от студентите, изучаващи реторика
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Summary in English

Presentation of the work of the O2 Online Course in Rhetoric project
The Online Course in Rhetoric briefly introduces the theoretical and methodological heritage of rhetoric and some contemporary
rhetorical and communicative practices.
The course is designed for students, lecturers and trainers who
are studying rhetoric and who might teach the subject in secondary
schools, in training courses or in consultancy to improve oratorical
skills.
The course has a practical and methodological focus and it is
not intended to represent the wide range of rhetorical knowledge and
practices over the millennia.
The course is intended to introduce some of the major topic areas in rhetoric and to present methods of teaching oratory.
The course is divided into 4 parts.
Theoretical module. It briefly presents the theoretical knowledge. Definitions are given. Links are provided to the glossary (a
glossary of terms and definitions grouped by different topics and areas of rhetoric), where definitions of over 90 terms are presented.
Opportunities to learn additional information from online resources
are presented.
Research module. It attempts to synthesize types of analyses
concerning orators, rhetorical genres, the role of rhetoric in society,
rhetorical arguments, etc.
Application and Practice Module. It aims at developing and improving skills of participation in different genres and formats and
gaining practical experience. Rhetorical canons and stages are given.
Possible speech structures are outlined.
Learning Module. Training is part of the rhetorical heritage
and this module provides options concerning how one can organize
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the formation, development and improvement of skills in oratory, in
particular giving speeches and making presentations.
The online rhetoric course is organized to allow for self-organization and independent preparation when resources are available;
definitions for some genres are provided in the glossary. This part of
the book contains a topical glossary that includes rhetorical terms,
definitions and examples of some of them.
Suggestions on evaluating a possible Online Course in Rhetoric
are included at the end of the book.
The aims are:
– to form basic skills that combine a critical analysis of the theoretical rhetorical heritage and analytical skills;
– to develop skills in the implementation of training in oratory
and speech delivery;
– to produce different rhetorical genres and formats;
– to prepare arguments for debates and modern media genres.
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