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Предговор
Колективната монография „Реторика и комуникации през
21 век: теории, методи, практики“ включва 15 статии. Авторите
са от следните университети и изследователски екипи: Софийски
университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Университет за национално и
световно стопанство, Нов български университет, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Hankuk University of Foreign Studies – Сеул, Институт по реторика и комуникации и др.
Статиите са разпределени в следните проблемно-тематични
области:
1. Традиции в реториката и комуникациите: теории, понятия,
термини, школи, направления.
2. Методи и методики в областта на реторичните и комуникативните изследвания.
3. Формиране на комуникативни компетентности и реторична
грамотност.
Целта на колективната монография не е да представи широкообхватно реториката в хронологичен, тематичен и изследователски
план, а да очертае някои от актуалните явления и процеси. „Ветрилото“ на научните изследвания се разтваря, казано метафорично и
реторично:
– анализи на дебати и предизборни кампании и политическа
комуникации, на речи при стъпване в длъжност на президенти на
САЩ;
– представяне на методи за преподаване в ситуацията на пандемия при смесено/хибридно обучение на студентите и отчитане
на реторичното наследство;
– връзката между реториката и научното познание, пресечните точки между брандинга и аргументацията; проучване на съвременни практики, сред които подкасти и установяване на промени в
медийната екосистема;
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– методи на изследвания, сред които киберетнографското наблюдение.
Статиите са публикувани след двойно сляпо рецензиране.
Текстът се публикува в два варианта с два издателски номера.
Дигиталната версия е в представена в сайта на издателя: Институт по реторика и комуникации – https://www.iorc.info/.
ноември 2021 г.
Научен редактор
Проф. д-р Йовка Тишева

7
_________________________________________________________________

Георги Петков – Мъдрост (sapientia) и красноречие (eloquentia)....

Реторика и комуникации през 21. век:
теории, методи, практики
Мъдрост (sapientia) и красноречие
(eloquentia) в реториката на Цицерон
Доктор Георги Петков
Институт по реторика и комуникации
Имейл: g.p.petkov@gmail.com
Абстракт: В статията се представя анализ на контекста и разработка на концепцията за „добър мъж, опитен в говоренето“, който израз често се представя за дефиниция за „оратор“ в Късната
античност и като копие преминава в последващата традиция на
реториката с променен контекст. Анализиран е произходът на
понятията ‘мъдрост’ (sapientia) и ‘красноречие’ (eloquentia) по
отношение на рецепцията им при Цицерон като са посочени
пресечните им точки.
Ключови думи: Цицерон, мъдрост (sapientia), красноречие
(eloquentia), „добър мъж, опитен в говоренето“, Платон, Аристотел, диалектика, реторика.

Wisdom (sapientia)
and Eloquence (eloquentia)
in Cicero's Rhetoric
Georgi Petkov, PhD
Institute of Rhetoric and Communications
E-mail: g.p.petkov@gmail.com
Abstract: The article presents an analysis of the context and the
concept of “the good man experienced in speaking”, an expression often presented as a definition of an “orator” in Late Antiquity
which has entered the subsequent tradition of rhetoric as a copy with
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a changed context. The origin of the concepts of wisdom (sapientia)
and eloquence (eloquentia) in relation to their reception in Cicero’s
work is analyzed, indicating their intersections.
Key words: Cicero, wisdom (sapientia), eloquence (eloquentia),
“the good man experienced in speaking”, Plato, Aristotle, dialectic,
rhetoric.

Уводни думи
Темата за значението на ‘eloquentia’ и ‘sapientia’ и отношението между тях не може да се представи накратко дори в конспективен вид и притежава много по-голяма широчина и дълбочина,
отколкото е перспективата на тази статия. Това е валидно дори ако
обект на интерпретация беше единствено творчеството на Цицерон, защото, от една страна, той е повлиян от платонизма, аристотелизма, стоицизма, а също и от философията на Старата и Новата
академия (Long 1999: 38-43), а от друга – самият той е основен
базов източник за много от античните концепции, особено за тези
на стоиците (Colish 1990: 78).
Критичен обзор на понятията
„Хуманистичният микс” от влияния значително затруднява
интерпретацията на концепциите за „мъдрост” и „красноречие”
при Цицерон, особено ако трябва тълкуването да се извърши с несъмнената релация към гръцките понятия за: ‘sophia’ и ‘phronēsis’,
от една страна, и ‘logos’ (вариативните производни на ‘λέγω’), от
друга. Още повече че става въпрос за различни философски концепции, където тези понятия имат различен смисъл. Ето защо, като
отправна точка за този анализ ще бъдат положени две наблюдения,
които характеризират в по-общ план светогледните различия между гръцката и римската култура.
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1) Първото от тях фокусира вниманието си върху идеята за
„специфична цел”, която характеризира и разграничава понятието за „римски хуманизъм”. Уърд (Ward 1995: 276) и Кейп (Cape
2003: 41) посочват, че: Основната „хуманистична” цел на римските оратори-политици е да се осъществи развитие от варварство
към цивилизация, чрез единството на ‘oratio’ (eloquentia) и ‘ratio’
(sapientia). Тази дефиниция фокусира вниманието върху идеала
за съвършения оратор = съвършения държавник (която Цицерон
разработва широко в своите трактати), съответно върху определението за оратор като vir bonus dicendi peritus (добър мъж, опитен
в говоренето) и върху мита за „великия мъдър човек” (vir bonus et
sapiens) от „За намирането” (I, 2). Впрочем и двете теми са широко
реципирани в Средните векове и са неизменна част от въведението
на темата за реториката в средновековните енциклопедии.
Изборът на тази диференция, която изхожда от идеята за
„римския хуманизъм“ обаче, става проблематичен поради факта,
че подобна хуманистична нагласа съществува и в древногръцката философия и то тъкмо към конкретния мит за ‘magnus vir et
sapiens’. От една страна, разказът за ‘великия мъдър човек’ има за
първообраз „речта на Протагор” от едноименния Платонов диалог
(Прот. 322b-c) (Платон 1979: 366). Както софистите, така и Платон
(разбира се, в контраст със софистите), определят на философамъдрец централна цивилизационна роля в етиката и политиката.
Подобна концепция, която експлицира еволюцията на човешкото
общество чрез употребата на словото, развива и Аристотел (Spence
1988: 16-17). в „Политика” (I, 2). Такова разбиране е иманентно и
на телеологизма на стоическата етика (Рикен 2001: 196-197), където ‘философът-мъдреца’, определен като диалектик, не само познава нещата истинно, но знае и как да ги изкаже подходящо (Long
1996: 91).
2) Втората обща диференция, която се посочва, конкретизира първата. Тя фокусира вниманието върху начина за реализиране
на заявената в предния параграф ‘хуманистичната цел’ и посочва
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като характеристика идеала за приоритета на vita activa спрямо vita
contemplativa в римската култура (Nelson 2004: 9). С оглед на тази
характеристика римската култура бива обичайно описвана в термини като „прагматична” и „практическа” в контраст с гръцката.
В анализа на връзката, която Цицерон прави между ‘eloquentia’ и ‘sapientia’, е от съществено значение първо да се покаже смисъла, който той влага в понятието ‘мъдрост’, защото, поне след
Аристотел, за мъдростта се говори в два аспекта: теоретическа
мъдрост (sophia) и практическа мъдрост (pronēsis).
Цицерон ги превежда съответно като sapientia и prudentia
(De officiis, I. 153). Детайлен анализ на цицероновото разбиране
е представен при Кейп (Cape 2003: 40), като той посочва, че Тулий се стреми да издигне традиционния римски идеал за ‘prudens’
в статуса на гръцкия философски идеал за ‘sapiens’. Понятието
‘eloquentia’, въпреки че не е никъде систематично изложено като
концепция, все пак бива отъждествявано навсякъде с реторика, например в „Ораторът” (XIX, 61): на гръцки той се нарича ретор, а
на латински eloquens.
За римляните ‘sapientia’ не обозначава непременно философската мъдрост, както ‘sophia’ в древногръцките философски школи.
Като ‘мъдрост’ (sapientia) се обозначава най-вече практическо-политическото благоразумие (prudentia), основано на знанието и образованието.1 Етимологично ‘sapientia’ бива извличана от ‘sapere’ (да
се тества), което обозначава идеята да се учи от опита (experientia)
(Cape 2003: 40). Цицерон ясно посочва, че разбира красноречието
именно като изкуство, което се извлича от опита и практиката и се
основава на съвети и предписания (в чиято ефективност се реализира „мъдростта”), а не на необходими логически предпоставки.2
Развитието на правните науки в Късния Рим се базира тъкмо на
идеала за ‘pronēsis’, а не на теоретическия идеал за ‘sophia’.
Наистина Тулий описва ‘мъдростта’ в традиционното й, след
Аристотел, разграничение на теоретическа и практическа (sapientia/
prudentia). Практическата мъдрост (prudentia), възприета от опи-
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та, стои в опозиция на теоретическата или философската мъдрост
(sapientia) (Cape 2003: 39), която е описвана като по-висша от първата и бива отъждествявана с философията. Именно в хода на това
разграничение от Dе officiis (повторено и в „Тускулански беседи”)3
Цицерон въвежда своето определение за философия, което, наред
с amor sapientiae (любов към мъдростта), е едната от двете входящи
дефиниции, с които работи Ранното средновековие.4 Дефиницията
гласи: мъдростта (философията5) е наука за божествените и човешките неща, в която се разглеждат общността на богове и
хора и приятелството помежду им. През Средновековието тази
дефиниция се стилизира, като й придава стоически оттенък: Философията е наука за божествените и човешките неща, свързана с
учението да се живее добре. Състои се от знание и от мнение.6
Средновековните магистри акцентират на дистанцията между
‘мъдрост’ и ‘справедливост’, от една страна, а от друга, разбират
под ‘eloquentia’ единството на трите изкуства от тривиума. Цицерон обаче тълкува като ‘eloquentia’ само реториката и експлицитно
отъждествява ‘мъдрост’ и ‘справедливост’ (Cape 2003: 51), обединявайки ги в неразделимо единство с ‘красноречието’.
Платон също употребява синонимно ‘sophia’ и ‘pronēsis’, но
ги тълкува като еквивалентни на знанието (‘epistēmē’).7 Главните
диференции, чрез които той интерпретира темата за знанието, са:
‘сетивен свят – умопостигаем свят’, ‘мнение’/’вяра’ (doxa, opinio)
– ‘знание’ (epistēmē, scientia). Съответно градацията на знанието
и разделението на науките: ‘физика → математика → диалектика
(по-късно: Първа философия или метафизика)’ кореспондира на
онтологичната йерархия на света. Платон не разграничава диалектиката от моралната философия. Едва след Аристотел моралната
философия е генерално отделена от спекулативната (Weisheipl
1980: 464-465). Това позволява и удвояването на понятието за ‘мъдрост’ на теоретическа (sapientia/sophia) и практическа (prudentia/
phronēsis), което липсва при Платон.
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За Аристотел човешките интелектуални способности конституират две принципно различни науки: практическа и теоретическа, насочени към двете основни дейности на душата – познавателна и стремителна. Двете науки се различават по предмет и по
цел. В теоретическите науки цел е познанието, а в практическите
– правилното решение. Освен тях Аристотел посочва и поетическите (произвеждащи) науки (механичните изкуства), чиято цел е
съответният продукт и които също така са част от ‘практическата
наука’ (Рикен 2001: 159).
Базовото различие между ‘sophia’ и ‘phronēsis’, изработено от
Аристотел в кн. VI на „Никомахова етика”, съответства именно на
тази представа за разделението на науките, заявена от Стагирит в
Метафизика (VI, 1025b19) (Аристотел 2000: 120). Най-общо разликата между двете понятия е, че практическата мъдрост (phronēsis)
се основава на обмислянето на действията, докато теоретическата мъдрост (sophia) се основава на съзерцанието (theoria) (Hardie
2000: 152), или първата е умозаключение за партикуларните действия, а втората – за универсалните абстрахирани видове. Аристотел прокарва разграничението между теоретическа и практическа
мъдрост подобно на Платон и чрез дистинкцията: „познание за необходимото – познание/мнение за контингентното” (Рикен 2001:
169-173), като разпределя в две групи интелектуалните предразположения (дианоетическите или интелектуалните добродетели).
Рос синтезира тези диференции от кн. VI, на „Никомахова етика” в
следната схема (Ross 1995: 135):
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Наистина Аристотел изброява (EN, VI.2) три интелектуални добродетеля, присъщи на познанието за необходимото: nous,
epistēmē, sophia. Но ‘sophia’ може да се нарече общо ‘теоретическа мъдрост’ (EN,VI.7), защото тя обхваща интуитивното познание/nous (което е предрефлексивен перцептивен акт = intelligentia indivisibilium) и е неразлична от науката/epistēmē (Рикен 2001:
170) (която е дедуктивен и дискурсивен акт, сведен до знанието
от първи принципи). Теоретичната мъдрост бива подразделяна в
Метафизика (VI, 1026а10-30) (Аристотел 2000: VI, (1026а10-30),
СОНМ, 120-121.) на: физика, математика и първа философия (метафизика/теология) (Рикен 2001: 170). В специален смисъл обаче
‘sophia’ бива отъждествявана с първата философия, като знание не
само за някакви, а за първите причини и начала (Мет. I, 1, 982a1-5).
(Аристотел 2000: I, 1, (982a1-5), СОНМ, 6).
Практическата мъдрост е принципно различна от теоретическата, макар че като рационална дейност и за двете важи силогистичната структура на разсъждението, и (EN, VI, 2) Аристотел ги
разглежда заедно. Но ‘phronēsis’ е интелектуално предразположение, което продуцира мнение, а не знание. Практическата мъдрост
е насочена към партикуларните човешки действия, поради което
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се мисли като коекстензивна на политическата наука (Ross 1995:
136).
Аристотеловото разграничение от „Никомахова етика” между ‘sophia’ и ‘phronēsis’ се развива в последващата традиция като
разлика между ‘sapientia’ и ‘prudentia’. Практическата мъдрост или
благоразумие (prudentia) започва да имплицира етически контекст.
Тя става част от схемата на четирите кардинални етически добродетели: благоразумие/мъдрост, справедливост, твърдост, умереност (prudentia, iustitia, fortitudo, temperantia). Четирите кардинални добродетеля са тематизирани на много места в Платоновите
диалози (прим. „Държавата”, 427e) Аристотел също ги разглежда
в Никомахова етика, но разработва темата за ‘phronēsis’ отделно от
останалите добродетели (посочвайки двата аспекта – теоретически
и практически). Тяхното окончателно формулиране като ‘четири
кардинални добродетеля’, на които всички останали добродетели
са подчинени, се случва при стоиците (Irwin 2005: 64). В Средновековието темата за кардиналните добродетели става известна през
рецепцията на Цицерон (Murray 1978: 132-133).
Ситуирането на практическата мъдрост като част от етиката
може най-ясно да се види в контекста на темата за разделението
на философията (разделението на науките). Двете главни ‘разделения’, известни през Средновековието като ‘платоническо’ (всъщност стоическо) и ‘аристотелистко’ (които са предмет на анализ в
последващата част на изследването), показват ясно товa. Те също
стават известни в Средните векове през Цицерон.
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Схема. 1 Аристотелово деление (Weisheipl 1980: 468).
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Схема. 2 Стоическо („платонистко”) деление.
(Диоген Лаерций, Цицерон; Августин) (Weisheipl 1980: 468)

Склонността на Цицерон да отъждествява ‘sapientia’ и
‘prudentia’ според римския идеал за приоритета на ‘vita activa’,
както и свързването на ‘eloquentia’ с ‘prudentia’ (= ‘sapientia’) в
перспективата на политиката, водят до определението за реториката като ‘част на етиката’ (pars civilis scientiae). За Цицерон това
тълкуване не е проблем, тъй като той е склонен да отъждестви политика (етика) и философия – или по скоро да не ги различава – и
в рамките на това тъждество да говори за различни науки и изкуства, които са нейни части (диалектика, реторика, природни науки
т.н.). През Средновековието обаче с преориентирането на познавателните търсения от светското към сакралното и връщането на
теоретическия интерес към науките се променят предпоставките
за това отъждествяване. Остава обаче дефиницията за реториката като ‘magna pars civilis’ от главния „учебник” по реторика през
Средновековието – De inventione и с това се създава противоречие
при нейното тълкуване: част на етиката ли е реториката, или част
на логиката, след като това са две отделни части на философията?
Цицерон прагматично интерпретира диспозицията между ‘sapientia’ и ‘prudentia’, фокусирайки вниманието си върху близостта
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им, която е ситуирана в съзидателната дейност на политиката (която не може да се лиши от вечните истини и знанието за причините и началата, но е ‘par exellance’ област на обществените взаимоотношения). Платоновият идеал за мъдреца (прим. Платон 1982,
„Федър” 273d-274a), който най-хубаво знае да установява подобията, защото познава истината, е представен антистрофично при
Цицерон. Разликата е в акцента. Платон фокусира вниманието върху умосъзерцанието, което има за следствие практическото умение. Цицерон оценностява практическата деятелност, която има за
средство теоретическото познание (не само философското, но и на
всички възможни изкуства). Идеалният оратор (идеалният римски
гражданин) трябва добре да умее да установява подобия, да убеждава, услажда и увлича слушателите си в полза на общественото
съзидание. В това се изразява не само неговата практическа мъдрост (prudentia) като оратор, но и мъдростта (sapientia) изобщо.
Фактът, че общественият живот за римляните притежава поголямо достойнство от съзерцателния живот, води до преосмисляне на понятието ‘мъдрост’. Тъй като само практическата мъдрост
защитава обществените интереси, изглежда, че тя бива издигната
до по-висша позиция от теоретическата, или по-скоро теоретическа и практическа мъдрост биват снети в ‘sapientia’, ориентирана
изцяло за целите на политиката.
Коментаторът Викторин отбелязва, че Цицерон използва синонимно ‘prudentia’ и ‘sapientia’8 и това добре се вижда в светлината на дискусията за съвършения оратор от „Ораторът” (XXI, 6973). Характеристиката на съвършения оратор тук е тъкмо израз на
стремежа на Цицерон да издигне традиционния римски идеал за
‘prudens’ в статуса на гръцкия философски идеал за ‘sapiens’ (Cape
2003: 39). Той отъждествява ‘мъдрост’ и ‘благоразумие/справедливост’ по следния начин: а) (XXI, 69) Красноречив ( = идеал за оратор) е този, който умее: да докаже (docere), да достави удоволствие
(delectare), да склони слушателите на своя страна (movere); b) (XXI,
70). В основата на красноречието стои мъдростта. ‘Мъдростта’ се
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определя като умението да се прецени кое е подходящото или подобаващо (prepon; decorum); с) (XXI, 72) ‘Подходящото’ (и съответно ‘мъдростта’) се обвързва със ‘справедливото’ и се посочва,
че тази връзка е пренебрегната от философите.
Цицерон осмисля ‘sapientia’ не според гръцкия идеал за
приоритета на vita contemplativa, а според римския идеал за mos
maiorum (обичай на благородните). Според него не е нужно човек
да бъде образован или философ, или учен, за да бъде определен
като sapiens (Luck 2000: 82). В De republica (1.7.12) Цицерон посочва, че седмината, които гърците наричат ‘мъдреци’, са мъже, които
са се занимавали основно с обществените дела.9
Но като homo novus Тулий все пак не обвързва идеала за ‘mos
maiorum’ със знатния произход или името, а тъкмо с образоваността (Blösel 2000: 83). Концепцията за ‘sapientia’ бива асоциирана с
‘paideia’ – ‘култура’ и ‘висока образованост’, идеалът за ‘mos maiorum’ се трансформира при Цицерон в идеал за интелектуален
елит. Когато обвързва ‘мъдрост’ и ‘красноречие’, Цицерон има в
съзнанието си именно такова понятие за ‘мъдрост’ (sapientia), което „обозначава най-вече практическо-политическо благоразумие
(prudentia), основано на знанието и образованието” (Classen 1993:
161).
При четенето на Цицероновите съчинения оставаме с впечатлението, че, от една страна, той защитава философията, като изтъква ползата от нея в критиките си срещу римските ретори. А от
друга страна, че обвинява философията заради прекалената й теоретичност и отдалеченост от живота, като изтъква общественосъзидателната сила на красноречието. Тази амбивалентна представа
може да се отнесе и към споменатия идеал на Цицерон: приоритет
на ‘vita activa’/‘mos maiorum’ пред ‘vita contemplativa’ в конюнкция
с разбирането за ретора като ‘интелектуалец’, който се интересува
от всички аспекти на науката, а не само от право и политика.
Темата за ‘eloquentia’ и ‘sapientia’ бива често представяна
като дискусия за единството на философия и реторика. Наистина
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Цицерон отъждествява ‘философия’, ‘диалектика’, и ‘мъдрост’
(sapientia) и ги противополага – съединява или разделя – с ‘реторика’ и ‘красноречие’ (eloquentia). Но противополагането, както и
отъждествяването, се случва само в рестриктивен смисъл: а) когато критикува съвременните му оратори, заради липсата на научни
занимания; б) когато критикува гръцките философски школи, заради липсата на прагматична ориентация към обществения живот.
Критиките са по-скоро „аргументи от противното”, които целят в
зависимост от контекста защитата на реториката, или защитата на
философията/диалектиката.
Арвайлер фокусира вниманието върху значението на тази рестриктивна употреба и позволява да се направи един нов прочит на
схващането на Цицерон за философията като единна рационалнословесна практика (практическа мъдрост), чиито две интегрални
части са реториката и диалектиката. Той посочва, че Цицерон разглежда мъдростта като една единна способност, която се проявява
в две дисциплини или в два метода – диалектика и реторика, които
исторически са били неправилно разделени (Arweiler 2003: 256).
В своите съчинения Тулий толкова явно отъждествява философия и диалектика и толкова откровено напада „философите” и
„диалектиците”, че някак остава незабележим фактът, че противопоставянето е следствие на ракурса на историческото представяне на древногръцките школи, и не отразява по необходимост
възгледа на Цицерон за общото значение на ‘философия’. Чисто
исторически диалектиката се свързва с философските школи, които отхвърлят реториката и поради това изглежда, че философия и
реторика са в конфликт (Jasseling 1976: 36). Цицерон се опитва да
покаже тяхното единство (Dörpinghaus 2002: 88). Това единство е
фокусирано в областта на обществената практика не само заради
факта, че Цицерон не е чист философ и философските му интереси и разсъждения са повлияни от неговата римска идентичност
като оратор и държавник, но най-вече заради неговия възглед, че
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философията е неразделима от своята обществена значимост – тя е
мъдрост, която е основана в практиката.
Дългата дискусия за единството на ‘sapientia’ и ‘eloquentia’ от
„За оратора” II, 54-74 няма за цел да съедини ‘мъдрост’ и ‘красноречие’. По скоро Цицерон критикува тяхното разделяне: мъдростта, която не може да бъде разделена, те проявявали (седемте
гръцки мъдреци – предх. пасаж) двупосочно – и в дела, и в думи.
Обаче имало хора, които поради някакво особено свое мнение
стоели настрана от политическия живот и обществените дела,
и започнали да нападат и презират заниманията с красноречие.
В „За оратора” (II, 61) Цицерон посочва, че Сократ разделил двете естествено свързани неща – науката за разумното мислене
и науката за красивото изразяване, които дотогава обединявали
цялото познание (философия) за добрите неща и прилагането им
на практика, и така лишил от името ‘философи’ хората, които се
занимавали с красноречие. Тулий изразява несъгласието си, че така
произлязъл онзи разрив между езика и сърцето, безспорно нелеп и
достоен за укор – станало така, че едни учат на мъдрост, а други
на – говорене.
Този откъс определя философията тъкмо като неразделно единство, а не като сума на мъдрост и красноречие. Единството бива
фокусирано в сферата на обществените взаимоотношения. Науката за обществените взаимоотношения е не само точка на свързване
между теоретическата диалектика и практическата реторика, а е
като тяхно родово определение. Тя е тъждествена на философията
и на мъдростта. Теоретическа (sapientia) и практическа (prudentia)
мъдрост, диалектика и реторика, мъдрост и красноречие биват различавани „само по понятие”. Те са единен рационален (ratio disserendi) процес, който притежава две едновременно методически и
съдържателно определени дейности, чрез чиято съвместна работа
се постига съвършенството в мисленето и действането на отделния
човек. (Arweiler 2003: 257). Тази единна дейност разкрива двата
аспекта на ‘логос’ – мислене и езиково изказване.
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Целият пасаж от De inventione I, 2 си заслужава да бъде приведен, защото непосредствено представя разбирането на Цицерон за
основната цел на философията. Целта на мъдростта е тъкмо развитие от варварство към цивилизация. Това развитие е естествено човешко предразположение, но то се осъществява чрез предписания,
които позволяват на рационалната способност да управлява ирационалната част на душата. Предписанията произтичат от вродената
способност (ingenio), но е необходимо те да бъдат едновременно
формулирани като правила ‘ratio’ (sapientia) и изказани ‘oratio’
(eloquentia). Тяхната цел е изкуството на добрия живот – ‘аrs bene
vivendi’, което обединява, осмисля и се реализира чрез ‘изкуството
да се разсъждава’ (‘ars bene disserendi’ в стриктен смисъл) и ‘изкуството да се говори’ (‘ars bene dicendi’). Идеал за оратор, но и изобщо за цивилизован човек – vir bonus dicendi peritus (добър мъж,
опитен в говоренето) е мъдрецът, който не само придобива множество научни познания, но се реализира и като индивид в обществото (vita activa, mos maiorum).
Обсъжданият пасаж, който е повторен дословно при Алкуин и
е един от най-важните и популярни митове през Средновековието
и Ренесанса (Raffa 2000: 192), гласи:
Съществувало е време, в което хората са се скитали из полетата като зверове и са управлявали живота си със силата на
тялото, а не с разумната си душа. Те не са почитали тогава нито
божествена вяра, нито човешки закони, нито са имали закона на
брака, нито пък са разбирали ползите от закона за равенството...
Така, поради заблужденията и невежеството, само страстта –
сляпата и безрасъдна повелителка на душата – е злоупотребявала с телесните сили, за собственото си утоляване. В някакъв
момент някакъв мъж, без съмнение велик и мъдър, разбрал какви огромни средства (materia) и възможности (opportunitas) са
вложени в човешката душа, ако някой успее да ги извлече и да
ги усъвършенства чрез предписания (praecipiendo). Той събрал на
едно място хората, които дотогава били разпръснати в полята
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и в горските си обиталища, обединил ги и ги насочвал към всичко,
което е полезно и достойно. Хората първоначално крещели и недоволствали, защото все още нямали опит и изградени навици, но
впоследствие, чувайки неговата изкусна реч и аргументи, започнали да го слушат с внимание и станали спокойни и тихи, вместо
диви и свирепи.
Съзидателната функция на ‘eloquentia’ не би могла да се осъществи без ‘sapientia’ („За оратора”, II. 56),10 но обществената наука не би могла да бъде никога предмет единствено на мъдростта. Необходимо е винаги, за да се осъществи подобно съзидателно развитие, аудиторията да възприеме аргументите. Едва през
убеждението и след убеждението слушателите ще са в състояние
да бъдат просветлени от мъдростта (Skinner 2000: 29). Идеалът за
обществено съзидание се основава на две фундаментални качества: разум, който да открива истината и красноречие, чрез което тя
да бъде възприета (Skinner 2000: 29). Но това раздвояване не означава, че реториката се препокрива с езикова стилистика, с орнамента на словото, каквато линия на интерпретация се появява
през Средновековието. За Цицерон, както се спомена, реториката
е също толкова рационална наука, колкото и диалектиката (съответно ‘красноречието’ спрямо ‘мъдростта’), и те се различават по
своите методи (‘iudicium’ и ‘inventio’), като реторическата инвенция е непосредствено насочена към аудиторията, а диалектическите умозаключения биват отнасяни по-скоро към индивидуалното
познание. По този начин целта на диалектиката е ‘да разбира’, а
целта на реториката е ‘да изразява/убеждава’, а не просто да произнася красиво.
Заключение
Пълното вместване на реториката и диалектиката в рода на
философията (политиката) представя особена релация между двете дисциплини. Реториката се нуждае от истината (iudicium) на ди-
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алектиката, за да притежава съзидателна, а не деструктивна сила
в уреждането на обществените взаимоотношения. А диалектиката
се нуждае от реториката, за да придобие изобщо някаква значимост на сериозно занимание, а не на мисловна игра11. Човек може
да достигне до мъдрост, но не трябва само да я събира, но и да
се ползва от нея.12
Диалектиката е действителна мъдрост само доколкото е отнесена към изграждането на обществения живот. Съждението
(iudicium) бива адаптирано към намирането (inventio) като негов
метод. Така Цицерон свежда диалектиката към реториката, макар
че това не е par exellance подчиняване – на вид към род (каквото в подчиняването на реториката под диалектиката при Боеций),
а оценностяване само на един определен аспект на диалектиката
(iudicium), който е антистрофичен на този на реториката (inventio).
Фактически тук диалектическият метод се извлича от практическия метод на реторическата инвенция (Heidlebaugh 2001: 113).
Конюнкцията между inventio и iudicium дава определен приоритет на инвенцията и това е експлицитно заявено в „Топика”, (6):
Областта на намирането, която наричат ‘топика’, притежава
по-голяма практическа полза и е по природа първа.
Бележки
1 Classen, Die Welt der Römer (cf. nt. 34),161.
2 Цицерон, „За оратора”, I. 108-109, 43: Ако изкуството се дефинира така...
т.е. ако то има строго определени правила и принципи, които не се влияят от случайното мнение и са обхванати в една наука, то изкуство
на красноречието няма... Ако ли пък нещата, на които са се натъкнали
умни и опитни хора в практиката си, са били съзрени и отбелязани от
тях, били са обозначени с термини... то аз не разбирам защо да не е изкуство.
3 M. T. Cicero, De officiis, I. 153: “Princepsque omnium virtutum illa sapientia,
quam sophian Graeci vocant – prudentiam enim, quam Graeci phronesin dicunt,
aliam quandam intellegimus, quae est rerum expetendarum fugiendarumque
scientia; illa autem sapientia, quam principem dixi, rerum est divinarum et
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4
5
6
7

8
9
10

11

12

humanarum scientia, in qua continetur deorum et hominum communitas et
societas inter ipsos.”
Dahan, G. (1992). Éléments philosophiques dans l’Elementarium de Papias,
dans H.J. Westra (sous la direction de), From Athens to Chartres. Neoplatonism
and Medieval Thought, Studies in honor of Edouard Jeauneau Leyde, 234.
Фрагментът от Tusculanae disputationes, IV, XXVI.57 е аналогичен на De
officiis (I. 153), но вместо за ‘sapientia’, тук се говори за ‘philosophia’.
Isidorus Hispalensis, Etymologiarum, II, 24. 3, PL 082: „philosophia est rerum
humanorumque cognitio cum studio bene vivere iuncta. Ex duabus rebus
consistere videtur: scientia st opinione”.
Guthrie, A. W. K. C. (1986). History of Greek philosophy. Cambridge:
Cambridge University Press, 265; детайлен анализ на понятието ‘pronēsis’
при Платон, Аристотел и стоиците в: Devettere, R. J. (2002). Introduction
to virtue ethics: insights of the ancient Greeksл Georgetown: Georgetown University Press. 87-139.
Q. F. Victorinus, “Explanationum in Rhetoricam M. Tullii Ciceronus libri
duo”, in C. Halm, Rhetores Latini minores, ed. C. Halm, Leipzig, 1863, 156.
М. T. Cicero, De republica, 1.7.12: „Еos vero septem quos Graeci sapientis
nominaverunt, omnis paene video in media re publica esse versatos” .
Цицерон, „За Оратора”, II, 55, в Цицерон, „За оратора”, УИ, „Св. Климент
Охридски”, С., 1992, 173: И колкото по-голяма е силата на красноречието, толкова по-необходимо е то да се съчетае с честност и висша
разумност, защото ако дадем умението да се говори в ръцете на човек,
лишен от тези добродетели, то все едно че даваме оръжие в ръцете на
някой луд.
Цицерон, „За Оратора”, II, 58, в: Цицерон, „За оратора”, УИ, „Св. Климент Охридски”, С., 1992,173: Така и онези мъдри люде, откъснати от
обществените дела и останали без работа по силата на обстоятелствата или по свое собствено желание, се отдали изцяло едни на поезията, други на геометрията, трети на музиката, а някои като диалектиците си създали една нова наука – нова игра – и посветили цялото си
време и целия си живот на дисциплините, създадени, за да култивират
детските души и да ги възпитават в добродетели.
M. T. Ciceronus, De finibus bonorum et malorum I.3. http://kkf.proclassics.
org/Cicero.php
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Комуникационният бранд мениджмънт:
между аргументите и посланията
Доц. д-р Стефан Серезлиев
Институт по реторика и комуникации
Имейл: stef_serez@yahoo.fr
Абстракт: Авторът продължава да поддържа академичния и
професионалния си интерес към специфичната проблематика
на аргументацията в комуникационния бранд мениджмънт. В
досегашните изследвания акцентите са върху конкретни проблеми в творческия процес при създаването на имена на бранда, както и върху спецификата на реторичните перспективи
в полето на дизайна и визуалната идентичност на медийните
брандове. В актуалното изследване акцентът е върху възможните връзки между ключовите области в комуникационния бранд
мениджмънт и използването на аргументацията. Тези ключови
области до голяма степен са базисни и структуроопределящи
и в този смисъл са най-релевантни при непосредствената подготовка за създаването и реализирането на бранд посланията
(вербални и визуални), като съответно се отделя внимание на
възможностите за оптимизиране на процеса на аргументация.
Една от важните посоки е очертаване на бъдещи интер- и мултидисциплинарни области в комуникационния бранд мениджмънт, което да отвори нови перспективи пред прилагането на
реториката в областта на аргументацията.
Ключови думи: бранд, бранд мениджмънт, комуникационен
бранд мениджмънт, аргументация, аргументи, послания.
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Communication Brand Management:
Between Arguments and Messages
Assos. Prof. Stefan Serezliev, PhD
Institute of Rhetoric and Communication
Email: stef_serez@yahoo.fr
Abstract: The author maintains his academic and professional interest in the specific field of argumentation in communication brand
management. His previous research focuses on particular problems
in the creative process in creating brand names and the specifics of
the rhetorical perspectives in the field of design and visual identity
of media brands. The current study emphasises possible links between the critical areas in communication brand management and
argumentation. These key areas are mainly essential and structurally defining and, in this sense, are most relevant in the immediate
preparation for the creation and implementation of brand messages
(both verbal and visual), with due regard to the possibilities for optimising the process of argumentation. One of the critical directions
is to outline future interdisciplinary and multidisciplinary areas in
communication brand management, opening up new perspectives
on the application of rhetoric in the field of argumentation.
Keywords: brand, brand management, communication brand management, argumentation, arguments, messages.

Концептуална рамка на изследването
През последните години комуникационният бранд мениджмънт се радва на нарастващ интерес от страна на различните заинтересовани страни в процеса. Една от причините е устойчивият
процес на налагане на мултидисциплинарния подход към областите, които са релевантни към процесите на модерния бранд мениджмънт. Голяма част от тези области, от една страна, са ориентирани
към предефиниране на тяхната роля и отговорност за подготовката, създаването и комуникирането на релевантни послания. Пос-
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ланията, от друга страна, трябва да бъдат в синхрон в широкия
регистър между различните ключови категории при изграждането
на бранда и прилагането на съответната аргументация в отделните етапи. Възможно е засилването на различни противоречия на
академично и професионално ниво, които са резултат от различни
знания и опит на участващите в процеса по отношение на ролята
и значението на различните аргументи в комуникационния бранд
мениджмънт.
Цел на изследването
Целта на изследването е да се сложи началото на концептуалното определяне на териториите в комуникационния бранд мениджмънт, където е наложително непосредствено предефиниране
на ролята и значението на аргументацията в контекста на оптимизирането на комуникационната политика и създаването на посланията в частност.
Естествено, в процеса на изследването би следвало да се обърне специално внимание на някои от актуалните ключови външни
фактори, които влияят в процеса на бранд мениджмънта и по-специално в контекста при избора на аргументативната гледна точка
в общия процес на създаване и управление на различните комуникационни етапи. В случая авторът приема пандемичната ситуация около Covid-19, като такъв релативен фактор по отношение
на ролята и значението на аргументацията в бранд мениджмънта. Модерните брандове се намират в сложна комуникативна ситуация, особено по отношение на очакванията на аудиторията
към техните ангажименти, особено в аспекта на необходимостта от преформулиране и адаптиране към предизвикателствата
от различен характер – икономически, социален, културен и др.
Същевременно е необходимо да се подчертае, че в общия ход на изследването на тази проблематика във времето авторът се стреми да
запазва двата основни подхода към същността на бранда, доказали
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се във високата академичната теория (Franzen and Moriarty 2009,
р.х-хi) и добрата професионална практика. Идеята за бранда като
система, където системното мислене изисква специфичен тип мултимодална аргументация в областта на стратегическото мислене и
идеята за бранда като изкуство с фокус върху творческия процес
и аргументация, която свободно варира в различните реторични
канони, търсейки отговор в резултатния мултимодален аргумент.
Той е призван да осигури ясни стратегически рамки в развитието
на бранд мениджмънта, които да поемат в себе си тактическите
предизвикателства на различните стратегически комуникационни
дисциплини. Като обща аргументационна платформа, обхващайки и системното мислене, както и изкуството, без съмнение, може
да се форматира под принципа на аргумента за тоталната интеграция в бранда или принципа Gesamtkunstwerkt (Franzen & Moriarty
2009: 513).
Ограничения в изследването
Ограниченията в изследването се базират, от една страна, на
формалните ограничения в обема на текста. От друга, трябва да се
вземат предвид някои от все още неразвитите, чисто концептуални
подходи към разглежданата тема.
Най-важните от тях са фокусирани под знака на необходимостта от структурното определяна на процеса на комуникационния бранд мениджмънт и приетата последователност в отделните
етапи. В този смисъл авторът се фокусира върху фундаменталните етапи и области, изразени през съответните ключови термини
в модерния брандинг, като бранд позиционирането, като по този
начин се осигури своеобразен концептуален трамплин към мисията и визията на бранда, като и бранд есенцията (или т.нар.
бранд мантра). Един от есенциалните аргументи е възприетата
вече структуроопределяща роля на горните ключови области, от
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които впоследствие се изгражда цялостната мрежа от вътрешни
за бранда интегрирани комуникационни механизми, изразена през
другите термини в бранд мениджмънта – бранд общност, имидж
и идентичност на бранда, бранд мантра и т.н.
През изследването на спецификата на аргументацията през
тези ключови области, авторът вярва, че перспективите, които ще
се откриват към цялостния бранд мениджмънт ще бъдат в много
по-голяма степен стратегически и тактически консистентни, което
от своя страна ще разкрие нови възможности пред процесите на
мениджмънт и креативност – и на академично, и на професионално ниво.
Аргументация и бранд мениджмънт
или от твърдението към посланието
Съществуват достатъчно значими изследвания, посветени на
ролята и значението на аргументацията в модерната комуникация.
Самата реторика се определя от Иванка Мавродиева като наука за
убеждаващо въздействие „чрез съчетание на тропи, реторични фигури и реторични аргументи; включват се в различни комбинации
вербални, невербални и визуални средства, и се реализира при директно публично общуване, но и в условията на индиректна комуникация; медийна, виртуална; в устна, писмена, мултимедийна
форма“ (Мавродиева 2013: 54). Ключовата постановка в това определение е от особено значение за възможностите за прилагане на
реториката в бранд мениджмънта – то разкрива изключително важната функционална характеристика на тропите, реторичните фигури и реторичните аргументи да развиват собствени комуникационни валенции и по този начин да влизат в различни комбинации,
които да поемат предизвикателствата на мениджмънта и творческия процес. Приемайки това фундаментално твърдение, процесът
на комуникационен бранд мениджмънт може да бъде разгледан и
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следователно оптимизиран в светлината на стройна поредица от
логически, смислово и емоционално свързани аргументи, които
обуславят различните твърдения, необходими за изграждане на
цялостната комуникационна рамка в брандинга. Логиката е, че самият аргумент е серия от твърдения – по този начин вниманието
може да се насочи още в началото към възможността (и необходимостта) от определяне на някои възможни методологични области при използването и прилагането на аргументацията специално
в брандинга, които изискват и съответната стратегическа яснота
през една, до голяма степен, мултидисциплинарна терминология.
Аргументацията се проучва както в традиционните й измерения в речи, слова, обръщения, дебати, дискусии, така и в медийна
и виртуална среда. Така например Иванка Мавродиева анализира
аргументацията в социалните мрежи и виртуалните форуми, проучва аргументите, които се представят от политици и граждани
относно актуални процеси в българското общество (Мавродиева
2014: 1-10). Авторовата позиция е, че виртуалната среда вече е
само потенциално поле за бъдещи изследвания от гледна точка не
само на реториката и аргументацията, но и на комуникационния
бранд мениджмънт, като аргументацията се разгръща на визуално
и мултимодално равнище.
Следвайки тази позиция, екип на Института по реторика и
комуникации представя видовете аргументи чрез дефиниции и
примери в наръчника „Онлайн курс по реторика“, отчитайки хилядолетното реторично наследство и новостите в областта на аргументация (Мавродиева, Тишева, Серезлиев, Петков, Касабова, Симеонов 2021: 114-126), както и особеностите на аргументативния
анализ във втора глава на с. 44.
Така например ab initio може да се провизионират няколко обобщени термини като стратегически бранд етос (в полето на бранд
персоналността и имиджа, особено в контекста на бранд общността); стратегически бранд патос (в рамките и възможностите на
дизайна и визуалната комуникация, които определено се свързват с
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творческия процес) и стратегически бранд логос (така необходим
при многостепенното обосноваване в многопластовото твърдение
в бранд позиционирането, а така също и в резултатите от него, насочени, в случая, към различни комуникационни активности, като
реклама, ПР и останалите стратегически дисциплини в интегрираните маркетингови и бранд комуникации).
От особено значение е да се акцентира на маркирането на тези
терминологични перспективи така, че те да могат да създават стабилни комуникационни мостове, през които да се осъществява нов
тип комплексно приложение на реториката в цялостния процес на
комуникационния бранд мениджмънт на ново организационно и
творческо ниво.
Значението на оптимизирането на тези процеси се свързва
по аналогия към оптимизиране и на създаването и на различен
тип послания. Известно е, че модерната комуникационна теория
и практика поставя изискването за тотална интеграция в комуникациите (както и посланията), което следва интеграционните
критерии за успешен брандинг. Със сигурност може да се приеме,
че цялостната бранд интеграция включва и различните полета на
аргументация, характерни за различните нива и процеси. В този
смисъл може да се говори за бранд леърова (слоеста или пластова) аргументация, която е призвана, както да запази спецификата
на отделния аргумент в едно конкретно твърдение (напр. за бранд
персоналността), така и да го свърже с аргументите на продукта
(стоката или услугата на бранда), а същевременно и в цялостния
стратегически контекст.
Този стратегически контекст може да се разширява в различни
посоки, така както и модерният брандинг като процес обхваща 360
градуса от възможностите за интеграция на различни нива и етапи.
Естествено, аргументацията (през нейните леъри1) би трябвало да
бъде максимално релевантна, както в съответните посоки, така и
в поддържане на цялостната интеграционна рамка на брандинга.
Като резултат от тези разсъждения може с основание да се предпо-
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ложи, че включването на основните реторични термини (inventio,
dispositio, elocutio, memoria, actio) в отделни ключови етапи от изграждането на бранда могат най-малкото да оптимизират неговото
комуникационно битие в широкия регистър между мениджмънта
на различни нива и различните видове творческите процеси, които
се ангажират на стратегическо и тактическо ниво.
Като допълнителен пример в това отношение по-долу могат
да се проследят четирите перспективи в отговора на въпроса „Какво прави бранда различен?“ (Woods, 2004). От една страна, има
структуриране под формата на т.нар. „бранд разграничители“, които съответно са:
−− Психологически („Кажи нещо за мен“);
−− Социални („Израстваме заедно“);
−− Културни („Символ на нашето общество“).
Т.нар. „гранични условия“ са съответно в две посоки: функционални („Работи по-добре“) и икономически („Стойността на
твоите пари“).
Като основен извод се потвърждава необходимостта от синхронизирането на различните използвани аргументи, които да изградят едно ново комуникационно поле, където да властва принципът на мултимодалната аргументация (Мавродиева 2014: 10-12),
като една от еманациите на модерната реторика.
По-долу се подлага на първоначален анализ един от фундаменталните примери в тази посока, което ще позволи да се откроят
и последващите връзките в различните нива на бранд мениджмънта.
Бранд комуникационно позициониране
и аргументация
Принципно схващането за бранд позиционирането е наложено в професионалните среди с помощта на различни академични
подходи. Съществуват известни разлики между различните моде-
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ли, но те са основно в посока на използваните етапи и често пъти
са повлияни от цялостното агенционно ноу-хау.
Като пример за изходен модел за бранд позиционирането в
изследването се предлага за разглеждане един доказан в професионалната агенционна практика. Той е сравнително най-подробен и
многоаспектен и може да даде оптималните възможности за проследяване на отделните проблемни области при прилагането и използването на различни подходи в аргументацията.2
Ето и пример за някои от фундаменталните въпроси, които
предшестват процеса по изграждането на бранд позиционирането,
чиито отговори дават общата рамка (не само комуникационна) на
ситуацията, в която се намира брандът:
−− Къде е брандът? Каква е актуалната пазарна ситуация на бранда и потребителската среда? (в по-широк смисъл може да се
разгледат и въпросите на т.нар. бранд общност);
−− Защо брандът е там? Определяне на динамичните и пазарни
фактори, които са причина за актуалната ситуация на бранда?
−− Къде може да отиде брандът? Каква цел може да поставим
пред бранда и как брандът ще отиде там;
−− Как брандът ще отиде там? Необходими маркетингови усилия.
До голяма степен полето на аргументацията тук може да се
разглежда като иницииращо и мултимодално в посока на очаквана
конвенция, която да позволи стратегическото надграждане в отделните етапи.
Самите елементи или вътрешни етапи (шест) се определят
финално и композиционно в структурата на добре обвързано твърдение, което има за цел да обобщи генерално позиционирането на
бранда за един сравнително дълъг период от време – понякога повече от 5-7 години.3
Важно е още в началото да се направи уточнението, че тези
ключови елементи в комуникационното бранд позициониране
трябва да бъдат обобщени в достатъчно голяма степен и да могат
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да поемат под шапката на всяко едно от тях отделните конкретики.
Например при формулиране на бранд персоналността, няколкото
обобщени човешки характеристики на бранда трябва да бъдат в
състояние да бъдат като чадър за други, значително по-многобройни като количество, но и по-конкретни характеристики.4
Ето как са формулирани и отделните етапи и бележките на
автора към тях:
−− Таргет група (под формата на обобщено представяне). Различните демографски, поведенчески и други конкретики,
свързани с описанието на целевите групи, се прилагат впоследствие успешно в различни бранд комуникационни и маркетингови активности на стратегическите дисциплини като
ПР, реклама, спонсорство, дигитални медии, стратегически
дизайн и пр.). Конкретните аргументи, които могат да бъдат
приложени, обикновено са в полето на стратегическия бранд
мениджмънт. Обобщеното представяне е свързано с необходимостта от по-гъвкаво прилагане на позиционирането в течение на сравнително дълги периоди от време (повече от 5-7
години);
−− Името на бранда. Включването на името на бранда в позиционирането дава възможност, както за завършеност и цялостност на твърдението, така и за възможности на допълнителни
верификации, доколко то отговаря на различните критерии.
Тук авторът, в контекста на това изследване, открива нови
перспективи за методологично надграждане на процеса на
създаване на име на бранда, които да се свържат с предишни негови изследвания.5 Ако процесът по създаване на име на
бранда се погледне в методологическия аспект на процеса на
създаване и съответните критерии, то една от референтните
точки е доколко то е релевантно на цялостното бранд позициониране (различните други критерии се свързват със съответни аргументи, които са релевантни пряко в различни области
като фонетика, морфология, творческа интерпретация на раз-

37
_________________________________________________________________

Стефан Серезлиев – Комуникационният бранд мениджмънт: ...

лични стилови фигури и пр.). В настоящия случай може да
се изведат допълнителни възможности в полето на аргументацията и най-вече работно може да се свърже стратегически
с последващо приложение на името на бранда, в контекста
на позиционирането и в перспективата на създаване на нови
ключови термини и области. Например, доколко е възможно
да се приложи в нови имена на екстензии на бранда; имена на
под-брандове и др.
−− В момента този процес в професионалната практика (а и в
академичната теория) до голяма степен е „бяла територия“,
в смисъл, че се оставя преднамерено в полето на творческия
процес, където често пъти липсата на структурирана стратегическа аргументация създава напрежение и проблем във верификацията на ниво мениджмънт и творчески процес. И ако
по-горе стана дума за стратегически бранд етос, то тук е възможно да се вкарат всички реторични канони в отделните процеси по създаване на име на бранда. Нещо повече – финално
могат да се формулират един или два мултимодални аргумента, които да манифестират важни комуникационни валенции,
за да влязат в общото твърдение на бранд позиционирането.
−− Персоналност на бранда. Необходимостта от обобщени характеристики на бранд персоналността са a priori за процеса
на изграждане на твърдението на бранд позиционирането. Аргументационното поле и тук трябва да се формира като мултимодално в посока на последващо потенциране на отделните
бранд характеристики в един по-разширен и комплексен план,
който да даде стратегически и тактически възможности в специфичното създаване на комуникации в полето на различните
стратегически комуникационни дисциплини. Така например
в рекламата може да се използват няколко персонални характеристики, докато в ПР и дигиталните медии да бъдат други
и като цяло, взаимно да се допълват в цялостното изграждане
на образа на бранда. Налагането на мултимодалния принцип
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в аргументацията обаче, дава възможност за прилагането на
различни смислови и функционални перспективи, като тези
към творческия процес в брандинга са с особено значение.
Едни от най-важните значения и следствия от процеса могат
да се формулират като необходими и очаквани възможности
за служителите в творческите отдели и департаменти на комуникационните структури да развиват едно консистентно аргументационно поле. То трябва да се прилага към различните
задачи и комуникационни кампании, включително и в създаването на различните творчески задания (creative brief), които
определено страдат от липсата на ясна и добре формулирана
аргументация.
−− Продуктова (конкурентна) категория или рамка. Тук аргументационното поле би следвало да се стреми да валидизира
и верифицира маркетинговото пространство, в което функционира брандът през неговите продукти (стоки или услуги).
Същевременно по този начин се конструират формални, но
съществени рамки, от които не трябва да се излиза, защото по
този начин ще се наруши балансът в цялостното позициониране на бранда – напр. категорията персонален компютър или
определена организационна структура и пр.
−− Потребителска полза. Определянето и аргументирането на
потребителската полза със сигурност се явява като една от особено проблемните области в бранд позиционирането. Предварителният анализ, който трябва да предхожда конкретните
предложения за обобщената полза, трябва да еманципира
бранда от преките очаквания на потребителите, като същевременно манифестира самостоятелната роля на бранда: отвъд
продукта, отвъд неговите преки функционалности, както и да
дистанцира имиджовите характеристики в една, сравнително
независима комуникационна сфера.
Фокусът върху различните страни на мултимодалната аргументация тук се движи в един широк, предизвикателен и специ-
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фичен регистър от ползи, аргументацията за които е на различни
нива – емоционални, рационални, функционални и пр. Колкото е
по-обобщена и интегрираща потребителската полза, толкова повече ще са възможностите за прилагането на различни конкретни
аргументи впоследствие в създаването на различни послания и комуникационни кампания.
Рационален аргумент и основание
Със сигурност, труден за менажиране и аргументиране етап от
бранд позиционирането. На това ниво се изисква усилията да бъдат насочени към пряко интерпретиране и аргументиране на конкретни функционални характеристики, качества или свойства на
продукта на бранда. Акцентът продължава да бъде върху конкретиката, но преформулирана впоследствие в обобщено твърдение,
което да обхваща същностни характеристики и функционалности
на продукта на бранда. Едновременно с това такъв аргумент дава
цялостната рамка и отговор на въпроса – защо трябва да повярваме на твърдението, съдържащо се в бранд позиционирането. Този
етап крие в себе си огромен потенциал за изследване, тъй като от
него зависят редица области от бранд мениджмънта и възможностите за тяхното творческо интерпретиране.
Вместо заключение
Ще се оправдаят ли очакванията на потребителите и обществото като цяло?
Когато се изследват същностните характеристики на бранд
мениджмънта, проблемите и перспективите около оптимизиране
на процеса на аргументация (по отделни етапи и като цялостна интеграционна структура), съществува риск от своеобразно затваряне във вътрешната рамка на брандинга, т.е. да се игнорират различ-
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ните външни влияния – икономически, културни и др.
Налице е безпрецедентна драматична ситуация на световна
ковид пандемия, която поставя на изпитания релевантността на
брандовете, техните ангажименти, визии и мисии. Вече има редица изследвания върху обществените нагласи и засилване на очакванията към тяхната роля.
Авторът приема, че един от начините за бързо адаптиране на
бранда е инициирането на максимално фокусирани изследвания,
свързани с новата роля на аргументацията в брандинга.
Примерът с перспективите в аргументацията в бранд позиционирането демонстрират широки възможности и перспективи
пред търсенето и налагането на мултимодалната аргументация
в бранд мениджмънта като цяло. Тя създава мостове и към промените в света, в който функционират модерните брандове, като се
свърже с релевантните конкретни аргументи, които имат значение в процеса на комуникация с различните групи.
Известно от различни изследвания е, че обществото вече очаква от брандовете да изпълнят своята нова мисия с конкретна роля
и ангажименти при повишаване на качеството на живот, особено
в контекста на пандемията и свързаните с нея ера на постистина,
фалшиви новини и пр.
Очевидно е, че се налагат бързо прилагането на нови, мултидисциплинарни подходи в аргументацията на бранд мениджмънта
и примерът на новите връзки между бранд позиционирането и реториката се потвърждава. Изследванията в тази посока трябва да
продължат, защото от тяхната комплексност и успешност зависи
и решаването на новите комуникационни парадигми, където брандинга има и своята ключова социална мисия.
Бележки
1 Layers – от английски език.
2 McCann – Erickson Worldwide; The Selling Strategy – Brand Plan & Brand
Positioning
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3 Разбира се, има и междинни етапи, които се формулират като бранд препозициониране – въпрос, чийто отговор изследва специфични аргументи,
най-вече с външен за бранда произход – промяна в средата и пр.
4 Обикновено в академичната и професионалната практика при определяне
на бранд персоналността се използва моделът на „Големите 5“ на Дейвид
и Дженифър Аакер.
5 Визира се втората част от изследване, посветено на създаване на името на бранда и аргументацията. (Серезлиев, С. (2016). Името на бранда.
Творчески процес и аргументация – втора част. Реторика и комуникации,
бр. 22, април 2016 г. http://rhetoric.bg/. последно посещение на 07.11.2021.
[(Serezliev, S. (2016). Imeto na branda. Tvorcheski protses i argumentatsia –
vtora chast. Retorika i komunikatsii, br. 22, april 2016 g. http://rhetoric.bg/.
posledno poseshtenie na 07.11.2021.]
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Абстракт: Информационните технологии създадоха отлични
възможности за натрупване и разпространение на знания за
света и една от тези възможности са медиите. Те са огромен
източник и посредник на знание, и не трябва да бъдат принизявани лекомислено само и единствено като склад или транспортно средство за идеи. В същото време медиите придобиха нови
„технологични свойства“, които променят техния характер, съдържание, но може би и предназначение. Информационните и
комуникационните технологии промениха не само начина, по
който медиите предоставят съдържание, но и начина, по който
го създават и разпространяват. Разглеждат се проблемите на медийната екосистема и взаимоотношенията технологии – медии.
Ключови думи: медийна екосистема, технологии, медии, конвергенция, фалшиви новини, пропаганда.

The Greenhouse Effect
of the Media (Eco) System
Assoc. Prof. Simeon Vassilev, PhD
Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Faculty of Journalism
and Mass Communication
E-mail: simeonvassilev@gmail.com
Abstract: Information technology has created excellent opportunities for the accumulation and dissemination of knowledge about the
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world, and one of these opportunities is the media. They are a huge
source and a mediator of knowledge, and should not be downplayed
lightly as a storehouse or a vehicle for ideas. At the same time, the
media have acquired new “technological properties” that change
their character, content, but maybe their purpose as well. Information and communication technologies have changed not only the
way the media provides content, but also the way it creates and distributes it. The article examines the problems of the media ecosystem and the relationship between technology and media.
Keywords: media ecosystem, technologies, media, convergence,
fake news, propaganda.

Уводни думи
Информационното общество има своя парников ефект. То
също страда от глобално затопляне след като социалните мрежи
започнаха да изместват традиционните медии и нагряха световното
информационно пространство до неузнаваеми величини в сравнение с изминалия 20. век. Светът си има своята Рамкова конвенция
на ООН за изменението на климата1, но няма такава за изменението на медийната екосистема. Световната организация принципно подчинява мисленето си за медиите и конкретно за печата като
универсално човешко право и се стреми да гарантира свободата
на изразяване, на която се основава демокрацията. Според член 19
от Всеобщата декларация за правата на човека „всеки човек има
право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите
убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на
държавните граници“2. Свободата на медиите и плурализмът са
основното усилие и гаранция, които дава с резолюциите си Европейският парламент3. Рамкова конвенция за изменението на медийната екосистема обаче няма. А това в бъдеще може да се окаже
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проблем. „Най-сложната система, която можем да си представим,
е тази на климата, твърди френският икономист Жак Атали. Нейното мащабно и неконтролируемо разстройство може да отключи
също толкова неконтролируема ситуация и паника“ (Атали 2009).
Изводът на Атали, който се подкрепя от много учени, създава асоциация с медийната екосистема и тя може да ни отведе до същите
изводи за нея при едно мащабно разстройство, каквото е например
инфодемията“ (Атали 2009).
Резултати от проучването
Информационният въглероден диоксид, който постоянно се
изхвърля от политиката и икономиката в добро сътрудничество с
медиите или въпреки тях, така нагрява медийните слоеве на информационното общество, че може да отвори озонова дупка, да застраши информационния климат на планетата, да ерозира и разтърси
така медийната екосистема, че основни човешки права да бъдат
застрашени. Ако молекулата на химичното съединение въглероден
диоксид се състои от един атом въглерод и два атома кислород, то в
молекулата на медиите със сигурност има атоми на политика, икономика, култура и журналистика, които при неправилни и токсични дози създават задушливата миризма на цензурата и отровата на
пропагандата, дезинформацията и фалшивите новини. Изходното
им вещество води до натрупване в атмосферата на информационното пространство и до парниковия ефект на медиите.
Допустимите стойности на „изгорелите газове“ от политиката
и разпространявани с мълниеносна скорост в социалните мрежи
преминават границата на всякакви познати медийни и технологични стандарти, познати от миналия 20. век и от началото на 21.
век. За разлика от проблемите с климата, които водят до горещи
вълни, горски пожари и суши, медийният парников ефект води до
объркано и удавено във фалшиви новини и пропаганда общество
с непредвидими последици, които нахлуват агресивно в обществе-
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ният живот и в личното пространство. Няма значение дали това се
случва по време на пандемия, непочтена изборна борба, тероризъм
или малка мръсна война.
Информационните технологии създадоха отлични възможности за натрупване и разпространение на знания за света и една
от тези възможности са медиите. Те са огромен източник и посредник на знание, и не трябва да бъдат принизявани лекомислено само
и единствено като склад или транспортно средство за идеи. Ние
научаваме за близкия и далечен свят от или чрез медиите. Много
често медийни публикации или приети от големи групи в социалните мрежи стават причина за политически решения, които засягат милиони хора. Без тях не е възможна никаква промяна. Това
е безспорен факт. Опитите той да се опровергае е само за хора с
аналогово мислене и дигитални амбиции.
Очевиден факт е, че една от най-важните характеристики на
съвременните медии е подчиняването им на технологичния фактор, който им осигури глобалност и скорост. Медиите придобиха
нови „технологични свойства“, които променят техния характер и
съдържание. Бъдещето ще покаже дали те ще променят и тяхното
предназначение. Информационните и комуникационните технологии промениха не само начина, по който медиите предоставят
съдържание, но и начина, по който създават и разпространяват
съдържание. Силата на информацията зависи от мястото й в
медиите и от скоростта, с която социалните мрежи я разпространяват. Това е хипотеза, т.е. логично предположение на базата
на ежедневно наблюдение. Тя трудно може да се сдобие с доказателства, които да я оспорят.
Същата роля е изиграла пресата на Гутенберг, когато чрез нея
са се разпространили идеите на Реформацията. Само три години преди Константинопол да падне през 1453 г., е била пусната
в действие печатарската преса на Гутенберг, от която се появили
първите печатни екземпляри на Библията. Това начинание се е появило на бял свят и поради един прозаичен съдебен спор за 800 гул-
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дена. Сравнението със съдебните спорове на редица европейски
страни със социалните мрежи като Фейсбук изглежда като далечна
асоциация, но тя показва, че независимо от векове разлика във времето, разстоянието между медии, технологии и съд не е толкова
голямо. Примерът с Гутенберговата библия е показателен, защото
осмислянето на резултата и последиците за околната среда, и медийната екосистема идват след столетия.
Сега в комбинация най-вече с политическия фактор, технологиите отново трансформираха медиите в ново състояние, и
като резултат се появи трудното дете на публичните комуникации
– конвергенцията. Нейната концепция влиза в научна употреба
чрез американския социолог Даниел Бел, който още през 1973 г.
констатира, че наред с науката и знанието, технологиите са осъществили крачката към „постиндустриално общество“ (Bell 1973).
Конвергенцията е сложно понятие и до днес предизвиква дискусии сред изследователите. Тази сложност произтича от различните
нива на функциониране на самите медии и от отношенията им с
другите системи. Промените в политическите комуникации като
цяло са резултат и от медиатизирането на обществото. Изследователят Винфрид Шулц например формулира наличието на четири
характеристики на това, което се разбира под медиатизация – медиите разширяват естествените граници на човешките способности за комуникация; медиите започват да действат като заместител
на редица социални дейности и социални институции; медиите се
преплитат тясно с редица немедийни дейности в социалния живот;
„актьорите“ и организациите от всички сектори на обществото се
приспособяват към медийната логика (Schulz 2004). Медийното
ежедневие ни залива обилно с емпиричен материал. При това става
дума за комплексни процеси, в които медиите играят централна
роля. Това взаимодействие на медиите в социокултурната реалност, както и в политическата и обществената действителност, която често самите те създават, е толкова голямо, че разбирането за
механизма на формирането и функционирането им е ключово из-
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общо за човечеството в информационната ера. Хенри Дженкинс е
първият автор, който през 2001 г. е използвал израза „медийна екосистема“ в статията си „Конвергенция? Аз дивергирам“ (Jenkins
2001). Двадесет години след това заглавието „Ние дивергираме“
чака своя автор.
Може би Маршъл Маклуън е прав, когато казва, че обичайната ни реакция към средствата за масова информация е вцепенената
поза на технологичния идиот. А какво ли би казал професорът по
средновековна литература Маклуън, ако пред очите му не бе само
Гутенберговата галактика, а новото средство – галактиката интернет? С новите технологии и социалните мрежи става все по-разбираем характерът на медийната галактика, в която кипи постоянната
борба между доброто и лошото, между светлината и мрака. Като
всяка друга, известна ни от астрономията, и тя е гравитационно
свързана система от звезди, междузвезден газ и прах, плазма, но и
от тъмна материя. С интернет и социалните мрежи изглежда технологичният идиотизъм, за който Маклуън говори, става все повидим, а „кучето пазач на ума ни“ все по-малко е способно да усети „съдържанието“ на средството.
Като Луната, вечния спътник на Земята, информационните
технологии и медиите имат и своята тъмна страна. Тя е нещо като
дълбоката мрежа (deep или dark web), сянката на интернет, създадена с добри научноизследователски намерения в началото на 21.
век за свободно споделяне на идеи, знания и информация. В тъмната страна на интернет свободомислещи хора бягат от цензурата и пропагандата на диктаторски режими, но там приют намират
и престъпниците, недосегаеми за търсачките и бягащи от закона.
В момента дарк уеб се е превърнала в гигантско бунище за дигитални отпадъци от дейността на човека извън мрежата. А това е в
пряка връзка с равновесието на медийната екосистема и усилията
за избягване на неблагоприятните за обществото изменения. „Освен констатираните замърсености, съществени аспекти от медийната екокартина са и проблемите за качеството и достоверността
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на информацията; хибридните предизвикателства като постистина
и фалшиви новини в онлайн медиите“ (Пейчева, Керанова 2020).
Затова към медийната система трябва да бъдат включени всички
правно-нормативни, професионални или икономически фактори,
които оказват еднакво или подобно влияние върху всички медийни
организации в дадена държава. Те включват например условията
на медийното право, професионалните етични принципи (етичен
кодекс), системата за обучение на журналисти, икономическите
фактори, които засягат медиите в тяхната цялост (например общата икономическа ситуация) или общоприетите критерии за подбор
на новини. „И накрая, на социално ниво може да се включат историческите и културните рамкови условия, които оформят обществото на дадена държава като цяло, и следователно също оказват
влияние върху работата на журналистите и в крайна сметка върху
съдържанието на масмедиите. Това са например социалната и политическа култура, както и традиции на дадена страна или историческото развитие на печата и свободата на печата“ (Maurer 2006).
„Технологиите удобно размиват разликите между отворени и
затворени общества, между планова и свободна икономика, така че
в крайна сметка нито едно от тези явления не може повече да съществува в своята идеална форма“, казва основателят на Европейския съвет за външни отношения Марк Леонард (Leonard 2017).
Според него най-голямата опасност в дигиталната епоха е в създаването на нов вид утопии и в това, че всеки избор, който хората
правят, може да се определя от неконтролирани от никого алгоритми и платформи, подчинени на корпоративни и държавни елити.
Контролът на информационните и комуникационните технологии
е предмет на дискусии и критики още в края на 70-те години на
миналия век. Тогава ЮНЕСКО предизвика дебата и се появява
терминът „Нов световен информационен ред“. Той бе използван
от „комисията МакБрайд“ в доклада „Много гласове, един свят”
(Problems, 1980)4. Комисията бе ръководена от Нобеловия лауреат
Шон Макбрайд5. Една от основните идеи в доклада е развитието на
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глобална медия като еднакво достъпен източник на информация.
Често се изтъква, пише американският социолог и политолог
Франсис Фукуяма, че глобалните информационни технологии и
мигновените комуникации подкрепят демократичните идеали, какъвто е случаят с предаването по целия свят от Си Ен Ен на окупацията на площад Тянанмън през 1989 г., или на революционните
събития в Източна Европа по-късно през същата година. Но комуникационната технология, твърди той, сама по себе си е неутрална ценност. Ако през 30-те години имаше телевизия и мигновени
глобални комуникации, те щяха да бъдат използвани с голям ефект
от нацистките пропагандатори като Лени Рифенщал6 и Йозеф Гьобелс за прокарване на фашистки, а не на демократични идеи (Фукуяма 1993). Мнението на Фукуяма е интересно и със сигурност
неговата стойност е трудно оспорима. И все пак, а какво би станало, ако извратените мозъци на диктаторите през 30-те години на
миналия век разполагаха със социалните мрежи, новите аудио-визуални платформи и глобалната комуникация? Със сигурност щяха
да ги използват по същия начин и да прокарват тоталитарните си
идеологии. А нима Китай не прави опити да контролира мрежата?
Или от нея са се отказали диктатори като Башар Асад в Сирия? Не,
разбира се. Глобалните информационни технологии може и да са
неутрална ценност, но те въвличат в своето развитие и донякъде
подчиняват например медиите, които могат да бъдат както демократичен капитал, така и средство за постигане на авторитарни
цели.
Борис Боде, професор по социални науки в университета в
Лозана, много точно дефинира проблема. Той изследва проблемите на цифровото социално взаимодействие и неговата проследимост, което предизвиква процес на размисъл на политическо и на
медийно ниво. „Получава се непреодолима зависимост, доколкото
технологията е средство. Ако тя стане цел, има риск да изгубим
себе си (Beaude 2018). Според него трудностите са в осмислянето
на промяната. В този смисъл на ход е медийната екология, която
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изследва взаимосвързаността между медии, технологии и комуникации, и последиците от нея за човешката среда. Ако разбира се, не
е отчайващо закъсняла. Точно сега медийната екология е актуална
повече от всякога и е преминала прага на концептуализацията от
времето на канадския Маршъл Маклуън. Ако Борис Боде твърди,
че технологията е средство, много преди него „пророкът на електронната ера” Маклуън стана известен с израза „средството е съобщението“. „Патронът на интернет“ определи тогава технологиите
като наше продължение, а тяхната среда като среда на човекоядци.
„Като измисляме нови технологии, ние се превръщаме в канибали.
Ние се разкъсваме живи, докато тези технологии не станат просто
нашите продължения. Новата среда на електрическа технология е
среда на човекоядци. Тя разкъсва и поглъща хората. За да можем да
оцелеем, трябва да изучим привичките на канибалите” (McLuhan,
Media Research: Technology, Art and Communication 2014). И днес
от разстоянието на времето, прогнозата и препоръката на Маклуън
да изучим привичките на канибалите, за да оцелеем, звучат шокиращо.
Терминът „медийна екология“ е въведен в далечната 1968 г.
от медийния теоретик Нийл Постман и започва да добива смисъл
през последните десетилетия не само като научна конструкция, затворена и обсъждана някъде в затвореното пространство на академичните кабинети и лекционните зали, но и като практически
измерения на реалния живот в медиите. Медийният теоретик е и
баща на Медийната екологична асоциация, създадена от неговите ученици през 1998 г. „Постман свързва медийната екология с
изучаването на информационната среда и по-конкретно една от
целите е да се установи как технологиите и комуникацията контролират някои елементи, а именно формата, количеството, скоростта, разпределението и посоката на информацията; както и по
какъв начин тази информация от своя страна оказва влияние върху
възприятията, нагласите, ценностите на хората и промените в тях,
както и върху конфигурирането им“ (Постман 2008). На практика
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оригиналният ум на Постман е дал рамката за изследвания на медийната информация. Тази рамка се доближава до специфичните
методи в точните науки като наблюдение, експеримент или анализ.
Според Иванка Мавродиева понятието „дигитална медийна грамотност“ е вторият конструкт и дефинирането му също се променя
във времето. Ние ще добавим и журналистическата грамотност,
ако приемем, че битието на журналистиката е в медиите, а съзнанието на медиите е в журналистиката. Доколкото, разбира се,
в тази диалектика медиите са способни да осмислят политическата
действителност и социокултурната реалност, и не се опитват да я
създават „по свой образ и подобие“ (Мавродиева 2019: 112-131). В
потока на медийното съдържание все по-неадекватна става реалната публичност и медийна картина, където псевдосъбитията стават
основна част от медийното съдържание, отбелязва Теодора Петрова. В българските медии масово има случаи, в които обществените
интереси са подменени с медийните, дневният ред на обществото
е подменен с медийния дневен ред. Това от своя страна се връща като бумеранг, като сериозен социален проблем в обществото.
„Здравословно“ би било, ако се запазят основните функции на медиите и те функционират в обществен интерес, като отразяват обществения дневен ред (Петрова 2014).
Медиите и журналистиката са обект на медийната наука и
комуникационната наука, които се ограничават до базисни понятия, заимствани от социалните и хуманитарните науки. В случая с
медийната екология, чийто раздел е медийната екосистема, става
родство, поне езиково, и с екологията, която е раздел на биологията. От тази гледна точка медийната екология изучава информационните взаимоотношения в обществото и медиите като информационна среда, в която се осъществяват тези взаимоотношения.
Едно от тълкуванията за това какво е медийна екология е свързано
с изучаването на медийната среда, в това число и промените в нея
на равнище технологии, начини на представяне на информацията,
етични кодекси и професионализъм, като те от своя страна оказват
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влияние върху човешката дейност. Приемаме тези постановки като
репери за някои тълкувания в посока на понятието „медийна екология“, пише Иванка Мавродиева (Мавродиева 2019: 112-131).
Обикновено определят факторите, които обединяват медиите
в система така: социалната територия; технологичната обусловеност и жанровата определеност; периодичността и актуалността
на съобщенията (макар че новите технологии промениха представата ни за периодичност и актуалност); характерът на аудиторията,
функциите на посредник и представител на общественото мнение,
както и на коректив (Райчева 2016). Ние ще добавим едно допълнение към фактора социална територия, и то е културно-историческите измерения на тази социална територия и на тази аудитория.
И тук трябва да имаме предвид, че всяка една медия сама по себе
си е сложна съвкупност от взаимосвързани елементи. Като всички
системи и медийната има своята околна среда, в която са включени
други функционални системи. „Медийната екосистема е една динамична съвкупност от медии, техните хоризонтални и вертикални
свързаности помежду им и с хората, институциите, както и техните
функционални влияния, а медийната екология е тяхната знанийна
конструкция”, твърди Добринка Пейчева (Пейчева 2019). Според
нея „предметната рамка на медийната екология включва съществуващата система от наличните медии и тяхното взаимодействие и
взаимовлияние, както и взаимовлиянието им с други екосистемни
единици в рамките в социума. Медийната система е релевантната
среда на изследователските екотърсения в непрекъснато променящата се комуникационна траектория“ (Пейчева, Керанова 2020).
Според Лилия Райчева изключително динамичната технологична
конвергенция е променила медийната екосистема до такава степен, че е трудно да се обхване промяната в сложната съвкупност
на нейните елементи. „Свидетели сме на важна трансформация
в медийната среда. Вече повече от две десетилетия се открояват
основните тенденции в развитието на съвременните комуникационни процеси: технологична конвергенция; медийна и комуника-
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ционна транснационализация; размиване на границите между търговската и обществената територия; потребителско отношение с
цел манипулация на аудиториите; фрагментация и специализация
на потребителите на медийно съдържание; жанрова хибридизация
и др.“ (Райчева 2016). Медиите са част от политическите процеси.
В комуникационната подсистема те си взаимодействат с различни
подсистеми на политическата система. Същото е валидно за икономическите процеси и тези в културата, което ги прави част от
всички сфери на социалния и обществения живот.
За Нийл Постман технологическите промени винаги са една
фаустовска сделка. „Технологията дава, но и технологията взема,
при това не винаги в една и съща степен. Една нова технология понякога създава повече, отколкото разрушава“ (Постман 2008). Във
времето на 5G, социалните мрежи, техните месинджъри и изкуствения интелект, Постман се оказва не само прав да насочи навреме
вниманието към темата, но и да постави въпроса за тази сделка
като още по-належащ. Трудно ще намерим такава откритост като
тази на Постман, при това абсолютно адекватна на днешната реалност. „Както нещата изглеждат в момента, казва Постман, гениите
на компютърните технологии ще ни дадат Звездни войни и ще ни
предоставят отговора на атомната война. Те ще ни предоставят изкуствения интелект и ще ни кажат, че това е пътят към познанието
на самите себе си. Те ще ни дадат моментална глобална комуникация и ще ни кажат, че това е пътят към взаимното разбирателство.
Ще ни дадат виртуална реалност и ще ни кажат, че това е отговорът на душевната бедност. Но това е само пътят на техника, на
събирача на факти, на информационния вехтошар и на технологическия идиот“ (Постман 2008). Показателен е примерът с Алберт
Айнщайн, който бил казал: „Страхувам се, че ще дойде ден, когато
технологиите ще изместят човешките взаимоотношения. И тогава
светът ще се напълни с идиоти“. Работата е там, че геният на 20.
век никога не е казвал и написал подобно нещо, но продължават да
го цитират в социалните мрежи по този начин. Подобно изказване
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не може да се намери в The Ultimate Quotable Einstein – най-богатата база данни с архивни документи за Айнщайн в Пристънския
университет (Calaprice 2010). Оказва се, че всичко идва от една реплика на актьора Джеф Голдблум в американския игрален филма
„Прах“ (Powder) от 1995 г. (Salva 1995). Филмът е за границите на
човешките възможности и надеждата, че един ден човечеството ще
настигне технологиите. Този пример е един от многото за информационното вехтошарство и за замърсяването на медийната екосистема. Според Лузън и Вайсенберг факторът „технология“ ще придобива все по-голямо значение, но въпреки това журналистиката
не може и не трябва да се идентифицира с техническите средства
за разпространение на информацията. Това е работа на медията
и метамедията. Въпреки това е очевидно, че „технологията стана структуроопределящ фактор за журналистиката, защото оказа
огромно влияние върху редакционните процедури и журналистическите възможности за подбор на теми“ (Loosen & Weischenberg
2002). Професорът по журналистика Клаус Майер от Католическия университет в Айхщат-Инголщат прогнозира, че последният
печатен ежедневник ще излезе през 2033 г. (Maier 2019).
И в същото време се извърши още една радикална промяна.
Не само в технологичната, но и в съдържателната част от гледна точка на аудиторията. Разликата с миналото е много голяма.
За разлика от интернет, нито пресата, нито радиото, нито киното,
нито телевизията са подлагали на такава революционна промяна
потребителските медийни интереси на огромна по количество аудитория за толкова кратко време. Аудиторията стана зависима от
медийното съдържание в крайното устройство, но същевременно
аудиторията, която получи възможност чрез същото това крайно
устройство сама да създава и комуникира съдържание чрез социалните мрежи и новите аудио-визуални платформи, започна не
само да влияе на медиите, но да ги похити, ежедневно да отнема
от тяхната автономност и да ги вкара в своеобразен Стокхолмски
синдром7. Ботовете не само създават текстове за изключително
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кратко време, но и не могат да бъдат различени от текст, създаден от човек. Алгоритмите спестяват време за проучвания, обработват огромен обем информация, който е непосилен за човека.
Нещо повече, технологията вече е толкова напреднала, че създава текстове за конкретна аудитория, която не може да ги различи
от текстовете, написани от човек. В това развитие няма изненада.
Още през 1950 г. британският математик и философ Алън Матисън
Тюринг пише есето „Изчислителни машини и разум“ (Computing
Machinery and Intelligence). Основният въпрос в есето е как да се
определи дали дадена програма е интелигентна. Дефиницията на
Тюринг за интелигентност е: „Реакцията на интелигентното същество към зададените му въпроси“. Тази реакция е показана в „Теста
на Тюринг“, който е известен и до днес, макар и много оспорван.
Тестваното лице комуникира защитено чрез компютърна система с
двама различни партньори. Единият от партньорите е човек, а другият компютърна програма. Ако тестваното лице не може да каже
след това дали е машина или човек, тогава програмата притежава
умения за интелигентност. През 1999 г. списание „Тайм” нарежда
Тюринг сред 100-те най-важни личности на 20. век. Никак няма да
е чудно, ако някой ден през 21. век „Тайм” направи класация и за
най-важните роботи. В дигиталната епоха човекът създаде втори
свят, който все повече се интегрира в ежедневието, и все повече
ще се слива с него, твърдят много изследователи. Те се позовават
на факта, че колкото и невронните мрежи в човешкия мозък да са
изключително бързи процесори на информация, те не могат сами
да се справят с огромното количество данни в цифровия свят.
Новият Бог на дигиталния свят стана споделянето, което
вкара в комуникация „в реално време“ отделните култури. Според
френския философ Жерар Уормсер „такъв шизофреничен процес
би предизвикал разделение на човечеството на две общности –
хора, информирани „в реално време“ и от първа ръка, и голямото
мнозинство в плен на мрежите за широко разпространение, излагащи единични факти, предполагащи повърхности реакции, или
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твърде обобщени информации, които обезсмислят всякакво действие“ (Уормсер 2013). Уормсер твърди, че дигиталните мрежи не са
отговор на гражданското общество срещу опитите за контрол на
общественото мнение от страна на масмедиите. Те по-скоро разширяват обхвата на тази функция, като включват в нея и самата
публика (Уормсер 2013). Интересна е гледната точка на немския
философ Юрген Хабермас. Той говори за центробежните и атомизиращи тенденции на новите медии и за раздробяващия ефект
на интернет, който е променил ролята на традиционните медии и
е отворил милиони полезни ниши на субкултури. Хабермас обаче се дразни, че „това е първата медийна революция в историята
на човечеството, която обслужва преди всичко икономически, а не
културни цели“. „Днес вече новите средства за комуникация имат
много по-коварен модел на комерсиализация, при който целта не е
изрично вниманието на потребителя, а икономическата експлоатация на личния му профил.“ (Habermas 2018).
С непознати темпове технологията промени парадигмата
на комуникацията, но тя трансформира и медийното съдържание, както промени и разбиранията ни за знаци и знакови системи. Това също има отношение към медийната екосистема. В есето
„Към една семиологична война“ (Еко 1991) философът семиотик
и писател Умберто Еко твърди, че макар публиката да не може да
контролира дадено медийно съдържание или предаване, тя може
да контролира как да го интерпретира. Нека уточним, че семиологията (от гръцки – „знак, признак“) е много важна и полезна
в интердисциплинарния свят на комуникационния мениджмънт.
Терминът „семиология“ дължим на швейцарския езиковед Фердинанд дьо Сосюр и на американския философ Чарлз Сандърс Пърс.
Днес той е заменен с друго наименование – семиотика, научната
дисциплина за знаците и знаковите системи. Духът на времето
(Zeitgeist) е променил разбиранията и търсенията на изследователите в тази област. Още българо-френският философ, лингвист и
семиотик Цветан Тодоров бе категоричен, че семиотиката все още
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е съвкупност от предложения, отколкото корпус от установени познания (Тодоров 1992). Пророческо е и твърдението на американския литературен теоретик Робърт Скоулз, който слага мисловния
акцент върху интерпретацията: „Не можем да натоварим текста с
някакви произволни значения, пише Скоулз, но можем да го натоварим с всички онези значения, които успеем да свържем с него,
прилагайки определен интерпретационен код. И не на последно
място можем да пораждаме значения, като поставяме този текст
сред действителни и възможни светове, с които той може да бъде
свързан“ (Скоулз 2017).
Но защо „семиологичното“ есе на Умберто Еко привлича
внимание? В него той изказва мнението, че трябва да се създадат
мрежи, които позволяват на публиката да обсъжда видяното и да
прави от него собствени изводи. Всъщност важното в случая е, че
се обръща внимание не на създателите и разпространителите на
медийно съдържание, а на публиката. Нещо повече, Умберто Еко
набляга върху възможността на публиката да обсъжда това съдържание, да го анализира. Това естествено води до извода, че публиката е в състояние да създава свое собствено медийно съдържание
върху вече предложеното. То може да бъде в друга интерпретация,
което да води до друг смисъл, да придобива други значения. За
това са необходими мрежите, в които публиката да осъществява
това. Знаменателен е фактът, че този призив на Еко за създаването
на мрежи, изразен в това есе, е от 1967 г. Нима днес, във второто
десетилетие на 21. век и повече от четиридесет години след публикуването на есето, не разполагаме с мрежи, които днес наричаме
социални? Фейсбук, Инстаграм, Туитър, Линкедин вършат точно
това. Те дават възможност на публиката сама и независимо от автора да създава свое медийно съдържание, което категорично променя парадигмата на комуникацията и медийното съдържание такива,
каквито ги познаваме от времето на Гутенберговата галактика. Но
има и друго мнение, също така остро и нетрадиционно. Френският
философ Жан Бодрияр от втората половина на 20. век определя

58
Реторика и комуникации през 21. век: теории, методи, практики
_________________________________________________________________

твърдението на Умберто Еко като хипотеза и обобщава позицията
така: промяна на съдържанието на съобщението няма никаква цел;
необходимо е да модифицирате кодовете за четене, за да наложите други тълкувателни кодове. Получателят (който всъщност не е
такъв) се намесва тук в най-същественото ниво – той противопоставя собствения си код на този на предавателя, той измисля истински отговор, като избягва капана на контролирана комуникация.
Бодрияр е много критичен към медиите. Той отрича да има теория
за медиите, което в неговото мислене означава, че той подлага на
съмнение изобщо съществуването на медийната система. Неговото
обвинение е тежко, звучи почти като опело. „Медиите са само привидно средство за комуникация“, пише Бодрияр в есето „Реквием
за медиите“ (Baudrillard 1972). За него „методът на комуникация“
е обречен да остане промеждутъчна идеална реалност и „сляпа“
социална практика.
Учителите най-вероятно ще бъдат в позиция да са излишни
поради влиянието на телевизията, така както ковачите станаха излишни поради навлизането на автомобила, прогнозира Нийл Постман, без да предполага как един вирус като Covid-19 и инфодемията в мрежите на интернет ще ускорят подобен процес. Не са много
случаите на пълно съвпадение на прогнозата за едно събитие и резултата от него поради динамиката на променящите се обстоятелства, в които се развиват процесите в една система. Това е видно
особено за медийната система. Едва ли някой е можел да предполага, че журналистиката, даже в смисъл на рутинна редакторска
дейност, може да „бъде направена“ излишна от социалните мрежи
или да бъде заменена от алгоритмите, които се показаха новото
местообитание на политиката и донякъде на икономиката. Това все
повече налага необходимостта от предефиниране на медиите и
от ново осмисляне на медийната (еко)система. Причината е очевидна – революционната промяна на информационното общество
и неговото пространство, както и на медиите, в чиято околна среда
отмират стари и се появяват нови видове. Това е крайно наложи-
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телно, ако не искаме надмощие на конкурентно общество на ботовете с претенции за лидерство. Медиите са околна среда за всички
нас като индивиди и общество, и е важно да се знае какво технологиите дават и какво вземат от медиите.
Дигиталният свят се превърна в част от нашата реалност и
влияе върху начина ни на мислене, на избора и действията ни. Той
реформира нашето общество като цяло, но и човешкото съществуване само по себе си. Всеки един от нас вече е цифрова личност и
тя не е непременно нашата истинска личност. И това е достатъчен
повод за раздвоение и за притеснителния въпрос: ще се превърне ли Hommo sapiens в Homo digitalis и къде между тях е Media
sapiens? Много често научаваме повече от романите, отколкото
от учебниците. Такъв е случаят с романа на руския автор Сергей
Минаев. Той е озаглавен точно така – Media sapiens. Вестник „Ню
Йорк Таймс“ определи Минаев като „измъчения глас на изгубеното поколение на Русия“ (Kishkovsky 2007). В романа става дума за
медиен професионалист, който пише речите на политиците. Даже
адаптира към съвременността речите на Гьобелс – министърът на
пропагандата на Третия райх. Той умее да влияе на медиите, а чрез
тях да определя бъдещето на политиката и страната. Прави го като
инсценира медиен терористичен акт. Това е роман за медийната
инсценировка, за начина, по който медиите могат да всяват страх,
за силата на медийното внушение. Романът завършва така: „Такива
сме ние хората на новото време. От жертви на научната фантастика се превърнахме в жертви на средствата за масова информация.
Понякога ни спохожда подозрението дали всички тези слогани не
са измислени от самите медии. Но е много страшно да продължим
по пътя на това предположение. Защото, ако това е така, целият ни
стремеж да бъдем информирани представлява един голям капан.
Какъв свят ще притежават собствениците на информация? И дали
това няма да е светът, който се намира на екрана на телевизора?“
(Минаев 2008).
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До какви последици ще доведе медиатизирането и дигитализирането, които здраво са се наместили между страховете и идеализирането? Трябва ли да приемем и да признаем новата информационна реалност? Тези въпроси са сериозен повод за изследователите, включително и за тези от комуникационната и медийната
наука, да показват все по-нарастващ интерес към концепцията за
дигиталната култура. Достатъчно е да се позовем на факта, че дигиталната култура е способна да промени радикално начина на
живот. Това със сигурност е определящ момент за човечеството, в
който с основание или не, то е на крачка да делегира твърде много
задължения, които изкуственият интелект може да превърне в свои
права. От една страна, това е уникална възможност за прогрес, но
от друга, е уникална вероятност за провал на култури. Всъщност
това е проблемът за социокултурната трансформация на обществото в информационен контекст, в който трудно се разграничава реалната действителност от виртуалната или споделената реалност.
Години след прогнозата на Нийл Постман много бащи на новите технологии се видяха принудени да признаят страховете му.
„Това определено не е светът, който исках, казва един от създателите на интернет Винтън Грей Сърф. Тогава бяхме група инженери,
които искаха да постигнат нещо ново. На никого от нас не му е идвало наум умишлено да го разруши. Проблемът, който сега срещаме, е, че интернет е в ръцете на широката общественост. И от опит
знаем, че широката общественост включва и хора, които искат да
причинят щети.“ (Cerf 2020). Още повече, че медиите и най-вече
социалните мрежи започнаха да играят ключова роля за новата ни
самоличност – дигиталната. „Не знам, но вероятно се знаят много повече неща за французите, за техните желания и поведение в
Гугъл, отколкото в Елисейския дворец, казва френският философ
и журналист Режис Дебре. И почти всичко, което поразява окото
и ума ни у нас, идва от ГАФА (Google, Apple, Facebook, Amazon)“
(Tremolet de Villers 2017). Британският историк Тимъти Гартън Аш
определя Facebook и Google като частни суперсили и ги сравнява
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с мощния монарх от Левиатан на Томас Хобс. „Без техните потребители тези гиганти са нищо и описва гигантите на мрежата като
големи котки, държавите като кучета, а обикновените юзъри като
мишки“ (Müller 2017). Сравнението на Тимъти Гартън Аш изглежда стряскащо, но е точно в целта. Всеки, който влезе със своята
парола във Фейсбук, Туитър, Линкедин или в друг уебсайт, свързан със социалните мрежи, предоставя доброволно ценни данни за
своята самоличност, които мрежата успешно комерсиализира по
най-различни начини. За много журналисти от практиката, представители на традиционните медии, приносът на Facebook, Twitter,
Instagram & Co. за функционирането на многообразно демократично общество е ограничен, най-вече заради стремежа им за печалба.
„Те винаги са искали да бъдат източник на надеждни новини. В
стремежа си към печалба обаче те се скриха зад някаква „свобода
на изразяване”. С това техните граници станаха очевидни“, твърди например главната редакторка на в. „Зюддойче цайтунг“ Юдит
Витвер в едно прекрасно есе със заглавие „Светът се нуждае от
думи“ (Wittwer 2020). Отношенията между издателите и технологичните компании очевидно са трудни, но постепенно и трудно
играта на „котка и мишки“ започва да придобива по-балансиран
характер. Държавите също правят големи усилия да преодолеят
надмощието на технологичните гиганти и това вероятно ще е дълъг процес. Те изглеждат амбицирани да ограничат доминиращото
положение на технологичните компании и се опитват да предпазят
избора на потребителите, контрола върху техните данни и да регулират отношенията между издателите и онлайн платформите. Друг
мотив за това действие е, че надмощието на няколко технологични
компании води до по-малко иновации, по-високи рекламни цени и
по-малко избор и контрол за потребителите. Великобритания например създаде специален отдел към Управлението по конкуренция и пазари (СМА) – Digital Markets Unit, което има правото да
„спира, блокира и отменя решения на технологичните гиганти, да
ги задължава да предприемат определени действия в съответствие
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с кодекса за поведение и да налага финансови санкции при неспазване на правилата“8. Статистиката е неумолима и създава грижи
и за демократичните правителства. Според Internet Trends Report
2019 около 3.5 милиарда души годишно са активни в социалните
мрежи. Само Фейсбук има около 2.38 милиарда активни потребители месечно по целия свят.9
Тези и много други примери показват, че сред много промени, предизвикани от технологичния фактор, има един, който силно
застрашава равновесието на медийната екосистема – комерсиализацията. Тя също даде своя огромен принос в промяната на медийния и журналистическия продукт. Лари Сангър, съосновател на
Уикипедия, също е потресен от начина, по който се развива интернет през последните две десетилетия. Основният проблем според
него е начинът, по който социалните мрежи експлоатират личните
данни на потребителите, за да печелят пари на цената на „огромно
нарушение” на поверителността и сигурността. „Те могат да оформят вашите изживявания, могат да контролират какво да виждате
и кога да го видите, ставате зъбно колело в тяхната машина”, казва
Сангър (Sanger 2019). В подобен смисъл, макар и от гледна точка
на журналистите, е изводът на Джоел Саймън, изпълнителен директор на Комитета за защита на журналистите (CPJ). Той твърди,
че глобалната информационна екосистема не е стабилна и защитена. Според него всички се стремят да използват технологията,
политическия натиск и насилието, за да предопределят световната
информация (Simon 2014).
Вместо заключителни думи
Но не е ли било така в цялата история на изграждането на
комуникационния Вавилон10 и в история на медиите? Технологичният фактор е слагал своя отпечатък върху тях, давал е своето в
превръщането им в система и в промяната на тази система, проме-
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нял е медийната околна среда на човека, преобразявал е функциите
и предназначението им, създавал е парниковия ефект на медиите.
В началото на 20. век френският поет Пол Валери заявява: „От
двадесет години насам нито материята, нито пространството, нито
времето са това, което са били преди. Трябва да бъдем подготвени за факта, че такива големи преобразования ще променят цялата
техника на изкуствата и с това ще повлияят на самата инвенция, а
накрая ще стигнат може би дотам, че ще променят самото понятие
за изкуство по най-магически начин“ (Игнатовски 2008).
Това, което Пол Валери е провидял за техниката на изкуствата
в началото на 20. век, важи и за медиите от 21. век. И за тях нито
материята, нито пространството, нито времето, са това, което са
били преди. Хартията бе заменена с чипове, пространството е глобално и няма кътче на Земята, което да не е докоснато от медии,
а времето до читателя е съкратено до секунди. Не само понятието за изкуство, както настоява Пол Валери, трябва да се промени.
Трябва да се променят класическите ни представи за медия. При
това също „по най-магически начин“. Така, както братя Люмиер
организират през декември 1895 г. първата прожекция в парижкото
„Гранд кафе“ и поставят началото на киното – новото средство за
масова комуникация. В същата тази 1895 г. Александър Попов конструира първия радиоприемник и демонстрира на научен форум
първото радиопредаване и приемане на информация чрез излъчване на радиовълни. Година преди това, на 14 август 1894 г., Оливър
Лодж и Александър Мюрхед провеждат в Оксфордския университет демонстрация на безжичен телеграф. Много преди тях, през
1450 г., германският златар и печатар Йоханес Гутенберг демонстрира първата механично задвижвана печатна преса. Разстоянието между Гутенберг и Люмиер, Попов, Лодж и Мюрхед е повече от
четири столетия. Това е пътят от първия печатан текст през първо
движещо се изображение и радиото до телеграфа. Тогава, в края на
19. век, не са могли да ги съчетаят. Сега всичко е в нашия смартфон. Пътят е трасиран от печат, кино, телеграф, радио и телеви-
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зия до интернет. Те образуват тъканта на медийната екосистема и
средата на медийното съдържание, в които се отразява образът на
това, което разбираме под култура и цивилизация – две думи, които Просвещението е направило синоними. Те едва ли са смислени
без творчеството, без Музата, без Божествения дар свише.
Фаустовската сделка между технологиите и медиите, и
тяхната рожба – моменталната глобална комуникация, най-безпардонно бе доказана от инфодемията (Ghebreyesus, 2020), която доби
огромно значение заради пандемията, предизвикана от Covid-19.
Инфодемията отвори не само „озонова дупка“ в медийния слой на
информационното общество, но се оказа до болка познат щам на
политически и геополитически вирус, чийто геном носи наследствената информация на медийното ДНК поне от времето на първия вестник в историята, страсбургските „Доклади за всички важни и интересни случаи“11. Въпросът, възникващ от алхимията на
сделката между политика, технологии и медии, и системите, в които са обвързани, е: кой е д-р Фауст и кой е Мефистофел? Въпросът
е жизненоважен, защото вече става дума не само за „дигиталната
ни самоличност“, но и за информационния суверенитет на общности, държави и съюзи. Може би най-коректният отговор идва от
автора на „Фауст“. Според Гьоте той е: „Две души живеят в мен и
двете са в противоречие помежду си“.
Бележки
1 IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change - https://www.ipcc.ch/
2 United Nations – Human Rights – https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/
Introduction.aspx
3 Problems, International Commission for the Study of Communication.
Many voices, one world: towards a new, more just, and more efficient world
information and communication order. UNESCO, 1980. https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000040066
4 Шон Макбрайд (1904–1988) е ирландски политик, дипломат и парламентарист. Лауреат на Нобелова награда за мир за 1974 г.
5 Лени Рифенщал (на немски: Leni Riefenstahl) е псевдоним на Берта Хе-
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лена Амалия Рифенщал, германска балетистка, актриса, режисьорка и
фотографка. Авторка на два от най-известните документални филма за
Третия райх.
Стокхолмският синдром е психологически феномен, при който заложникът се привързва към похитителя си и изпитва съчувствие и симпатия към
него, често до такава степен, че да го защитава и да се идентифицира с
него.
Press release, New competition regime for tech giants to give consumers
more choice and control over their data, and ensure businesses are fairly
treated, https://www.gov.uk/government/news/new-competition-regime-fortech-giants-to-give-consumers-more-choice-and-control-over-their-data-andensure-businesses-are-fairly-treated
Internet Trends, https://www.bondcap.com/report/itr19/
За това той се наименува Вавилон, защото там Господ разбърка езика на
цялата земя; и от там Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя. Битие 11:1-9.
Relation aller Fürnemmen undgedenckwürdigen Historien (21.12.1605 г.)
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Абстракт: Фокусът на изследването в настоящия текст е върху
процесите на политическо противоборство и атомизация в публичното пространство в България, които се отразяват и върху
начина на организация на дебатите между водещите политически фигури в страната. В публикацията се извежда хипотезата, че дебатите между политически и обществени лидери са
важен комуникационен инструмент за обмен на идеи и политика, формиране на проблеми и работещи решения като крайната
цел е да се формира устойчиво обществено мнение по социално значими теми и проблеми. Анализират се добрите практики
от САЩ в организирането на дебати и се предлагат възможни
работещи решения за преодоляване на процесите на делегитимиране и деинституционализиране на дебатите в България.
Ключови думи: дебати, обществено мнение, деинституционализация, политически диалог, криза.
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Abstract: The article focuses on the processes of the political struggle and atomization in the Bulgarian public space which affect the
organization of the debates between popular political figures in the
country. The debates between political and public leaders are important communication instrument for exchanging ideas and politics, forming public opinion on socially significant topics, claims
the hypothesis. In this article we analyze the good organizational
practices in the field of public debates in the USA and possible viable solutions for overcoming the processes of delegitimization and
deinstitutionalization of debates in Bulgaria.
Keywords: debates, public opinion, political leaders, political dialogue, delegitimation.

Уводни думи
Дебатите между водещи политически актьори в кампании за
президент и парламент са актуална тема не само в САЩ и Европа.
Те са реалност и в България от 1990 година, но все още не са консистентни и с утвърдени традиции. Може да бъде направено допускането, че изборните кампании в България преминават под общия
знаменател на „политика без политики“. В кампаниите обикновено изпъкват най-гръмогласни, а езикът на омразата (hate speech) и
клишетата с обещания стават задължителен лайтмотив. Обикновено за времето до деня на вота големите български телевизии изпадат в невиждана конкуренция помежду си коя първа и последна ще
„сблъска“ основните претенденти за властта – дали ще е за ново
правителство, или кмет няма значение. Изборните студия вместо
да предложат ориентири за информиран избор на гражданите, се
превръщат в арена на информационен хаос, където печели не найподготвеният, а най-гръмогласният. А това оказва влияние не само
върху доверието в политическата среда, но и отдръпва гражданите
от процесите на вземане на колективни решения.
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Методика на изследването
Текстът няма претенция за изчерпателност. Той е опит да се
представят някои от традициите в САЩ и да се установят практиките от последните избори в България, където на кандидатпрезидентските и парламентарните избори дебатите имат все по-малка
роля и се наблюдава дори отказ от страна на водещи политически
лидери да участват в тях. Направен е многофакторен анализ и критичен обзор на предходни изследвания на дебати от гледна точка
на реториката, медиите и публичната комуникация. Изведени са
особености в специфичен национален, политически, социо-културен, медиен контекст, направени са съпоставки и сравнения на
дебати в отделни държави, основно България и САЩ.
Тук се разглеждат тенденциите на деинституционализиране
на публичните дебати между водещи политически актьори, които
са важен комуникационен инструмент за формиране на обществено мнение. Фокусът на изследването е върху острите процеси
на политическо противоборство и атомизация в публичното пространство. Те се отразяват и върху начина на организация на дебатите – регламент, участници, резултати и т.н, а може да се допусне, че имат и последващи социални ефекти заради все по-честото
подценяване на тези публични срещи между основни претенденти
за власт в изборната надпревара, както и при вземане на важни
обществено-политически решения. В центъра на проучването е не
реториката, а мястото на дебатите в кампаниите, факторите организации и роля на медиите и място в дневния ред на обществото.
В публикацията се извежда хипотезата, че дебатите между политически и обществени лидери са важен комуникационен
инструмент за обмен на идеи и политика, формиране на проблеми и работещи решения като крайната цел е да се формира устойчиво обществено мнение по социално значими теми и
проблеми. Умението на обществените авторитети да участват в
тези публични разговори е важен тест за тяхната политическа
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култура на диалог и търсене на работещи решения в разплитането на обществени конфликти.
Все по-честият отказ на политическите лидери да общуват
помежду си, да влизат в аргументиран словесен спор директно –
без да използват посредничеството на медиите или да се изолират
в собствените и контролирани комуникационни канали на социалните мрежи, е индикатор за изострена и конфликтна публична
среда, в която публичните актьори предпочитат да използват език
на омразата, враждебни реторически фигури, да омаловажават постиженията на своите противници и да ги подлагат на публично
унижение.
Извежда се предположението, че в тази изострена публична
обстановка е необходимо да се промени моделът на общуване между участниците в политическия живот. И ако е необходимо, да се
внедрят нови и различни практики и регламенти на дебати, утвърдили се във времето.
Кратък теоретичен обзор
Публичните дебати по време на изборни кампании, излъчвани по телевизиите, може да се приемат и като медийно събитие,
и като комуникационен инструмент за формиране на обществено
мнение. Дебатите са обект на изследване от различни експерти и
научни дисциплини – реторика, политология, политически маркетинг, връзки с обществеността, журналистика и т.н.
В зависимост от научните интереси на различните изследователи се наблюдава и разнообразие от акценти, които те поставят върху елементите на дебатите и мястото им в публичната
среда – политическият контекст, маркетинговите стратегии, езикът и реторичните фигури, невербалното поведение на участниците, мястото на провеждането на словесния и идеен сблъсък,
тактическите подходи в използването на аргументите, времевия
дискурс, медийните ефекти… В България върху тези тематични
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полета са работили учени като Иванка Мавродиева (2012, 2017),
Донка Александрова (2013), Татяна Буруджиева (2007), Маргарита Пешева (1994), Евгений Дайнов (2000), Лилия Райчева
(2006) и много други. Обект на анализ са и изследванията на
Дейвид Заревски (2009) и Агнешка-Будзинска Даца (2015).
Научната литература и различните хуманитарни науки са дали
разнообразни дефиниции на понятието „дебат“. Комисията по президентските дебати в САЩ (Commission on Presidential Debates
(CPD) ги определя като ефективен начин да се информират и да бъдат привлечени избирателите към демократичния процес. Според
Иванка Мавродиева дебатът е диалог и жанр на реториката, който
има ефект върху публиката и неизбежно навлиза в политическата
реторика в България (Mavrodieva 2012: 36). Агнешка-Будзинска
Даца смята телевизионните дебати за „медийни събития“, които
понякога се използват като атракция за зрителите, а по време на
политически кампании успяват да наелектризират зрителите, подобно на спортни събития като Шампионска лига или Олимпийските игри (Budzyńska-Daca 2015). Джефри Айер вижда в дебата
„конфронтация“ в еднакво и адекватно време, в който участват
състезатели с предварително заявени теми за обсъждане като крайната цел е аудиторията да вземе решение по тях. Той твърди, че
аргументираните взаимодействия, които не отговарят на тези условия, трябва да се нарекат псевдодебати. (Auer 1962: 146). Обект
на изследванията на американския учен Дейвид Зарефски е президентската реторика по време на изпълнението на мандата. Според
него основна функция на президентската реторика е да дефинира
социалната реалност (Zarefsky 2009: 607).
В своите дългогодишни изследвания върху българската публична сфера Иванка Мавродиева проследява президентските дебати в България от началото на демократичните промени в страната
през 1989 г. Тя отбелязва, че изборите за държавен глава винаги
са били съпътствани от дебати между кандидатите още през 1990
г., когато започват да се представят нови ораторски умения, кои-

74
Реторика и комуникации през 21. век: теории, методи, практики
_________________________________________________________________

то изграждат и новата политическа култура (Mavrodieva 2012: 36).
Оттогава насам те са ключови събития и представят незабравими
моменти от всяка избирателна кампания, като кандидатите не само
се опитват да окажат влияние върху общественото мнение, но и
да привлекат внимание върху себе си и да привлекат електорална
подкрепа (Mavrodieva 2012: 36).
Феноментът на „евазията“ – да избягваш
диалогичните форми
Според журналистите и медийни експерти Елън Мицкевич и
Чарлс Файърстоун дебатите са фактор в много избори по света. А
някъде дори се смята, че те са необходим компонент, същински
ритуал в изборната кампания. Другаде дебати не се провеждат. И
основната причина за това според тях идва от водещите кандидати, които отхвърлят този директен начин на публично общуване,
защото може да се страхуват от това да не утвърдят и легитимират
техните опоненти или те самите да се представят като неподготвени, несигурни и уязвими кандидати за власт (Мицкевич и Файърстоун 1999: 47-48).
В последните десетина години дебати между основните политически лидери и участници в обществения живот на България
се провеждат все по-рядко. Донка Александрова отбелязва, че „за
да спечелят доверието на избирателите политическите актьори използват „евазията” (evasion – от англ. ез. отбягване, отклоняване
от прекия отговор на въпроса, представяне на проблема за изключително труден или изискващ съзнателно обвързване с по-високи
инстанции)“ (Александрова 2013).
По подобен начин участниците в обществения живот избягват директни сблъсъци със своите опоненти, отказват участия в
публични диспути, предпочитат да отправят обвинения през медиите и профилите си в социалните мрежи. Симптоматиката на
този феномен е и системният отказ на бившия български премиер

75
_________________________________________________________________

Илия Вълков – Процеси на делегитимиране на дебатите: традиции в САЩ...

Бойко Борисов и неговите министри да участват в парламентарния
контрол и дебатите в парламентарната зала по важни за управлението на държавата теми и проблеми. В емблематичен пример се
превръща и участващият активно през последните години политик Станислав Трифонов. Той отбягва да дава пресконференции
и интервюта за медии, предпочита да контролира ситуацията като
прави обръщения през партийната медия на „Има такъв народ“ –
7/8 ТВ, и да обявява свои решения и позиции през профила си във
Facebook.
Към изведеното до момента могат да бъдат очертани няколко водещи фактора – политически, технологични, медийни, които
оказват влияние върху обезличаването на обществената роля на дебатите в публичната среда.
Политически фактори
В политическото пространство се включват все по-голям брой
участници. Наблюдава се силната атомизация на политическата
система, което довежда до раздробяване на политическото представителство и поява на нови партии и участници в политическия
живот. Растящото недоверие на гражданите в партийната система
създава плодотворна среда за антисистемни играчи и навлизане на
популистка идеология.
Както посочва и Донка Александрова „новите правителства се
стремят реторически да реконструират образите на „ние” и „те”.
По думите й „имиджите се поляризират – антагонистът е сатанизиран, а протагонистът се представя с всички морални добродетели; в диалога липсва съпреживяване (емпатия), при подбора на
фактите се наблюдава селективна „разсеяност”; ораторите говорят
с войнствена самоувереност и се изживяват като мъжествени борци за правда“. Според нея „свръхидеологизацията на публичното
пространство отпреди 1989 г. отстъпва на плурализма, популизма
и национализма“ (Александрова 2013). И добавя, че „стерилната”
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политическа коректност се заменя от многоцветния и противоречив дискурс на разномислието, улицата, вулгарността, порното, но
и от либералния принцип за върховенството на закона“ (Александрова 2013).
Водещи политически играчи – като представители на властовото статукво, отбягват да се изправят директно срещу техни критици, които претендират да са алтернатива и „носители на промяната“. От една страна, „силните на деня“ едва ли биха имали
интерес да легитимират своите противници и да им дават възможност да ги атакуват пред погледа на жадния за зрелища зрител. От
друга страна, носителите на промяната (като изразители на новото, протеста, идеята за тотално преобръщане на системата) също
не биха имали интерес да излязат в директен словесен сблъсък с
представителите на status quo, защото това би противоречало на
основната им цел – да отрекат настоящата политическа среда. Те
не признават публичния статус на овластените, защо тогава да общуват с тях? При тази ситуация взаимното отричане на легитимност в рамките на изострена политическа среда е основна причина
за отстраняването на политическите дебати от видимите процеси в
публичното пространство.
Вероятно това са възможните причини последният лидерски
дебат в България да е от 2009 г., когато се изправят един срещу друг
тогавашният председател на БСП и бивш премиер Сергей Станишев и претендентът за следващ министър-председател и лидер на
ГЕРБ Бойко Борисов. През 2017 г. председателят на БСП Корнелия Нинова отправя многократно покани към тогавашния премиер
Борисов за дебати, които така и не се осъществяват. Изключение
прави президентската кампания от 2016 г., когато водещите претенденти за поста – Румен Радев и Цецка Цачева се изправят един
срещу друг.
В края на юни 2021 г., в разгара на кампанията за вторите поред
парламентарни избори в рамките на два месеца, лидерът на партия
ГЕРБ Бойко Борисов отправя призив за дебат към Слави Трифонов
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и неговата партия „Има такъв народ“. Поканата му идва в момент,
в който социологическите прогнози показват почти изравнени резултати между двете партии. „Нека да излезем пред публиката и
да кажат какво по-добро могат да предложат. Да посочат какво в
нашите проекти не им харесва и какво могат да подобрят. Ние правихме стадиони, училища...“, казва тогава Борисов (Дир.бг 28 юни
2021 г.). С думите: „Американците с терористи не преговарят. Ние
също“, зам.-председателят на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов
отхвърля предложението на ГЕРБ (Петкова 2021). Дебати между
водещите политически сили през 2021 г. така и не се организират.
Технологични фактори
Развитието на интернет средата, засилването на ролята на
социалните мрежи в публичната среда оказват силно влияние и
върху политическата сцена и комуникацията между политици и
избиратели. Facebook, Twitter, WhatsApp, You Tube и др. – от лаборатория за тестване на общественото мнение, форум за изразяване
на свободно мнение и платформи за самоорганизация на активни
граждански групи, все по-често се превръщат в инструменти за
разпространение на дезинформация и идеологическа и политическа пропаганда.
Дигитализацията на публичното пространство позволява на
политиците да комуникират директно със своите последователи
като деликатно отстраняват посредничеството на медии и критични журналисти. Показателно е управлението на 45-ия американски
президент Доналд Тръмп, който сам управляваше профилите си в
Twitter и Facebook, влезе в остър конфликт с критични на управлението му медии и журналисти. А мандатът му завърши с решение
на най-големите социалните мрежи да изтрият акаунтите му заради разпространение на език на омразата и призиви за насилие след
нахлуването на негови привърженици в Капитолия в края на 2020 г.
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По подобен начин и в България водещи политици все по-често
избягват срещи с медиите. Възползват се от силата на социалните
мрежи и възможностите да контролират и да насочват своите послания. В последната година на своя мандат премиерът Бойко Борисов прави живи включвания от своя джип и представя дълги монолози за успехите на неговото управление, които се излъчват през
персоналната му страница във Facebook. Лидерът на „Има такъв
народ“ Слави Трифонов също контактува със своите избиратели
през социалната мрежа. А често пъти политическите журналисти
получават на мейлите си активен линк и съобщение, че Трифонов
има позиция, публикувана във „фейсбучния“ му профил.
Достойна за изследване е и кампанията, която прави друг
участник в изборите през 2021 г. – бизнесменът Васил Божков. Заради множеството му обвинения, сред които и участие в организирана престъпна група, от началото на 2020 г. той живее в Дубай.
Но това не му пречи да е дигитален кандидат за депутат, неговата
партия – „Българско лято“, да има хиляди симпатизанти (на изборите през април 2021 г. партията получи близо 94 хил. гласа, а на 11
юли близо 50 хиляди гласа), също така участието му в българския
политически живот да е „пълноценно“ чрез публикации и живи
включвания в социалните мрежи като Facebook и Tik-Tok.
Медийни фактори
След 2001 г. медийният пазар в България се променя съществено. Както отбелязва и медийният анализатор Лилия Райчева
след промяната на законодателството и либерализиране на пазара
на електронни медии се наблюдава бум на частни радиа и телевизии (Райчева 2006: 360). За времето до 2005–2006 г. в страната
развиват дейност повече от 120 радиостанции и близо 200 частни
телевизии. Дългогодишният естествен монопол на обществените
медии – БНТ и БНР, е пречупен и те влизат в остра надпревара с
частни медии като БТВ, Нова телевизия, Дарик радио и др. Воде-
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щите електронни медии се опитват да организират дебати между
основните участници в изборите за президент и парламент, като се
търсят все повече атрактивни за аудиторията формати.
Иванка Мавродиева припомня, че през 2001 г. бТВ е първата
частна телевизия, която организира на 6 ноември – седмица преди вота на първи тур, предизборен дебат между основните участници в надпреварата за президент. Сблъсъкът се излъчва пряко,
въпросите задават Иво Инджев и Светла Петрова – тогава водещи
журналисти и политически коментатори, в студиото присъстват
150 зрители и 19 утвърдени журналисти от други медии. А самият
дебат се излъчва в праймтайма на телевизията и продължава близо
два часа и половина (Mavrodieva 2012: 44). На втория тур кандидатите – Петър Стоянов и Георги Първанов, участват в друг дебат,
организиран от „Шоуто на Слави“ и излъчен по бТВ, който се води
от шоумена Слави Трифонов. По ирония на съдбата през 2021 г.
Трифонов е лидер на една от водещите политически сили в България, рядко дава интервюта по медии и отказва да участва в дебати
със своите опоненти.
Конкуренцията между медиите в България не успява да защити медийния плурализъм в страната и това води до влошаване на
медийните свободи. През последните две десетилетия медийната
среда е обект на критични доклади от страна на водещи международни неправителствени организации. За политически зависимости, икономически натиск, влошаване на професионалните стандарти, междумедийни войни и нелоялна конкуренция, ограничаване на възможностите за политически и обществен дебат в медиите,
отслабване на ролята на традиционните медии като медиатор и
като насърчител на публични дебати, пишат още през 2011–2012 г.
организации като SEEMO, „Фрийдъм хаус“, Репортери без граници, ОССЕ (Доклад на фондация „Медийна демокрация” 2012).
Влошаването на медийния плурализъм в България води до
истински бум на партийните медии в страната (Вълков 2020).
Партийно ориентираната журналистика се превръща в сериозна
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пречка медиите да влизат в ролята на медиатор-посредник между
различни участници в политическия живот, да бъдат независими
наблюдатели и рефери в политическата надпревара за власт. Да бъдат форум, на който да предоставят трибуна за изява и свободен
достъп до всеки кандидат за избираем пост.
Моделът от САЩ
При тази изострена политическа среда в България, където
публичният диалог е почти напълно разрушен, вероятно е необходимо да се потърсят решения за неговото възстановяване. Или
най-малкото да се погледне към работещи модели, от които да се
адаптират към българската среда и добри практики.
В Съединените щати например публичните дебати между основните кандидати за президент датират още от 1858 г., когато в
поредица от дискусии се изправят един срещу друг Ейбрахам Линкълн и Стивън Дъглас. Може само да си представим каква е била
динамиката на тяхната полемика, след като историците пишат, че
всеки дебат е продължавал по три часа, първият кандидат е говорил цял час без прекъсване, вторият час и половина, а след това
първият е репликирал.
През 1948 г. за първи път американските граждани слушат
по KEX-ABC Radio Station основния дебат между кандидатите на
републиканците – Томас Дюи и Харолд Стейсън. Организатор на
дебата е било самото радио, като то го е и финансирало. Участието
на двамата претенденти е продължило час време. Всеки е с по 20
минути изказване, а след това са имали по 8 минути за опровержения. Дискусията е била посветена само и единствено на една тема
– забраната на комунистическата партия в САЩ. Смята се, че това
е първият и единствен дебат, посветен само на един проблем.
Оттогава до 1988 г. кандидатпрезидентските дебати се организират основно от големите телевизии. Като борбата между тях
по кои канали да се излъчват, кой да води и какви въпроси да се
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задават на участниците е била безмилостна. Но и въпреки това е
имало правила и висок професионализъм.
В историята на кандидатпрезидентските дебати в САЩ остават първите телевизионни сблъсъци между Ричард Никсън и Джон
Ф. Кенеди през 1960 г., гледани от над 66 милиона зрители. Според
експертите от онези години именно телевизионното излъчване на
дебатите помага на Кенеди да спечели изборите. Тогава те са организирани от трите най-големи и влиятелни канала по това време
– ABC, CBS, NBC.
Форматът е бил следният: по осем минути откриващи речи;
по две минути и половина право на отговор на зададени въпроси;
възможност всеки участник да зададе въпроси на своя опонент; по
три минути за закриващо обръщение.
Водещ на първата дискусия от 26 септември 1960 г. е бил телевизионерът Хауърд Смит от CBS News. Но заедно с него въпроси
са задавали и журналисти от конкурентни на CBS медии – Сандър
Ванокър (NBC News), Чарлз Уорън, Стюард Новин (CBS).
Следващата телевизионна среща на 7 октомври между Никсън и Кенеди е модерирана от Франк Макги (NBC). И в нея му
партнират телевизионните водещи Пол Нивън (CBS) и Едуард
Морган (ABC), но и вестникарите Алвин Спивак и Харолд Леви
(Newsday).
Другите два дебата отново са с друг модератор и журналисти,
сред които е и легендарният Уолтър Кронкайт (CBS News).
Следващите президентски дебати са чак през 1976 г. И те са
организирани от Лигата на жените гласоподавателки – неправителствена организация, създадена още през 1920 г. с цел да защитава
гражданските права на жените и да насърчава тяхното участие в
публичния живот на страната. Оттогава до 1988 г. лигата организира дебатите между основните претенденти за президентския пост
в три поредни кампании.
За това време за първи път е допусната журналистка да модерира кандидатпрезидентски дебат – една от двете дискусии меж-
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ду Джими Картър и Джералд Форд е водена от Полийн Фредерик
(носителка на „Златен глобус“). А през 1984 г. първият дебат между Роналд Рейгън и Уолтър Мондейл се модерира от легендарната
Барбара Уолтърс.
Краят на медийните войни
През 1987 г. обаче организирането на президентските дебати
в Съединените щати е поверено на специалната Комисия по президентските дебати (The Commission on Presidential Debates). Тя е
нестопанска организация, равноотдалечена от партийните и корпоративни централи. Създадена е, за да гарантира на американския
избирател, че дебатите между водещите кандидати за президент
и вицепрезидент са важна и постоянна част от изборния процес.
Комисията спонсорира всяко едно от финалните медийни събития,
но и между всеки един избор финансира изследвания и обучителни
програми, свързани с дебатите.
От 1988 г. до днес тя е организирала осем президентски дебата с ясен предварителен регламент, тематичен обхват и най-вече е
ограничена до минимум надпреварата между големите медии коя
първа и единствена да излъчва финала на най-голямото политическо шоу. Защото сигналът е един и същ за всички големи телевизии
и всяка една от тях може да излъчва формата.
Най-важното е, че Комисията по президентските дебати е призната за независима и надпартийна организация, в чийто борд членуват медийни експерти, университетски преподаватели. Почетни
членове на борда са президентите Барак Обама, Джордж Буш и
Джими Картър, както и покойните вече Джералд Форд и Роналд
Рейгън.
Критики
В последните две десетилетия комисията е и обект на критики. През 2000 г. е въведено правило, че на финалните дебати мо-
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гат да участват само кандидати, които имат над 15 % одобрение
според пет национално представени социологически изследвания.
Ограничение, което създаде изкуствена преграда пред представителите на по-малките партии и независими кандидатури, различни
от демократите и републиканците. А това предизвика и поредица от протести, бойкот и скандали. През 2008 г. журналистическо
разследване установи, че на предишните избори от 2004 г. 93% от
даренията на Комисията по президентските дебати е била само от
шестима донори, чиито имена са заличени. И това създава съмнения за непряката обвързаност на Комисията с компании, които
финансират и основните участници в изборите. Но това, че един
модел има изкривявания, не означава, че не е работещ.
Българският формат
Разбира се, няма как да се очаква американският модел за
организиране на публични дебати да бъде директно инсталиран
в българската публична среда. Необходима е адаптация, която вероятно ще изглежда като пълна и дори революционна промяна на
съществуващия модел на общуване между политици с политици и
медии с политици. Тук въпросът е как да бъде защитен интересът
на българските граждани, които от години са системно лишени от
информиран избор.
Готова рецепта за създаването на здравословна публична среда и формати, в които българските политици и участници в обществения живот да могат да обсъждат, дискутират, спорят и да се
надграждат взаимно, няма. Това не може да се случи и изведнъж.
Защото е въпрос и на култура, и на желание да се спазват определени правила.
Големият въпрос е дали българската гражданска среда е узряла за промяна и създаване на собствен легитимен и достатъчно
авторитетен формат, който да замени сегашната среда на взаимна
делегимация на публичните авторитети.
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В този смисъл не е ли време да се създаде и българска надпартийна и надмедийна постоянно действаща комисия, подобна на
тази в САЩ, която да организира основните дебати между участниците в изборните надпревари за президент, премиер, местна
власт и референдуми?
Дискусионни въпроси
Разбира се, едно такова начинание може да получи критики
още в самия зародиш на идеята. Ето някои от важните въпроси и
възможни, които са основа за дискусия, а не предварително зададени решения:
Кой ще участва в комисията? – университетски преподаватели, медийни експерти, политолози, социолози, представители на
политически фондации, партийни лидери и президентите;
Как ще се финансира комисията? – вноски от партийните
субсидии на всички партии, част от медийните пакети, които получават от Централната избирателна комисия; спонсорства от фондации, финансиране от европейски фондове, активни граждани;
Кой ще участва в дебатите? – подборът може да се извършва от три независими едно от друго социологически изследвания,
поръчани и платени от бюджета на бъдещата комисия по дебати.
Важно е обаче да се посочи, че форматите не бива да изключват
малките политически сили и граждански групи, т.е. трябва да се
гарантира не само тяхното участие, но и възможност да се изправят пред големите политически играчи;
Кой ще води дебатите? – на ротационен принцип, утвърдени
журналисти с добро име от всички медии, които ще се избират според ясни и публични критерии;   
Коя медия ще излъчва? – отворен ефир за всички медии, всяка
телевизия и онлайн медия трябва да има възможност да излъчва
обществено значимите дебати.
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Заключение
Деформациите в публичната среда, партизацията на политическото пространство, изострените отношения между водещите
политически актьори и сили предизвикват все по-чести кризи в управлението на държавата. Липсата на диалог и политическа култура се оказват сериозно препятствие пред сглобяването на стабилно
и прогнозируемо управление. В същото време всички тези неспирни скандали водят и до отръпване на гражданите от политическите
процеси – ниската избирателна активност е допълнителен фактор,
който поставя под съмнение легитимността на всяко бъдещо управление. Необходимо е възстановяване на диалога в българското
общество и връщането на институцията на дебатите – като пълноценен и легитимен форум за формиране на политически решения
и информиран избор.
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„развитие“, думата „култура“ е необходима за ясна аргументация и логическа структура. Културата предоставя своеобразна
арена за изява на сегашните взаимоотношения между хората, а
употребата на нейната форма за сътрудничество съдейства за
реализирането на техните цели. Затова и използваната идея за
политическа реторика в първата част на текста разглежда сегашността на традиционния и непреходен аспект на силата на
словото. По този начин намерението за красноречиво анализиране на днешността открива проблематиката за литературната
и педагогическа реторика в нейните феноменологични аспекти,
като обобщава хипотезата за словото и неговото значение за съвременния български социокултурен пейзаж.
Ключови думи: поетика, комуникация, сегашност, днешност,
слово, педагогика.
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Abstract: The author outlines a specific set of circumstances of the
Bulgarian eloquence development. Whenever the topic of „devel-
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opment“ is analyzed, the word „culture“ is needed to mark a clear
argumentation and logical structure. Culture provides a particular
arena for the expression of contemporary relationships between
people, and the use of its structure for cooperation contributes to
the realization of their goals. Thus, in the first part of the text, the
idea of political rhetoric considers the nowness of the traditional
and the intransitive aspect of the power of speech. Consequently,
the intention to eloquently analyze the todayness reveals the study
of literary and pedagogical rhetoric in its phenomenological aspects
as well as summarizes the hypothesis of speech and its meaning for
the contemporary Bulgarian socio-cultural landscape.
Keywords: poetics, communication, nowness, todayness, utterance, pedagogics.

Позициониране на добри комуникативни практики
Ако в нашата държава дойде човек, който поради мъдростта си
може да се преправя на всякакъв и да наподобява всякакви неща,
... ще го отпратим в друга държава и ще си останем, в името на
нашата полза, с нашия твърде строг и не особено приятен поет
и митолог.
Платон

След качествения и количествения скок в сегашността на демократичното общество всеки българин свободно коментира степени на задоволеност, трудност и разочарование. При това динамично време на културен оптимизъм идеите на Платон и теоретичните постановки на Юрген Хабермас спомагат за разглеждане на
конкретни епизоди от драматичните исторически процеси в държавното българско самоуправление и саморегулиране, като дават
широко поле за дискусии на общовалидни резултати за българско
красноречие, което не може да се раздели със социално-политическата орбита на 20. век. Динамиката на социалните промени и влиянието на миналото върху всички български държавни институции
бележат спецификата на социална реалност, обвързана в своеоб-
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разен контекст на „фобии“ и „филии“, които заемат съществена
част от реториката и комуникациите през последните 20 години.
Граничните състояния на модерността трудно допускат в нейната
политологическа орбита новото културно взаимодействие в българското общество като цяло. Съвременната западноевропейска
социална среда още повече провокира оптимистичното съзнание у
българина. В резултат на това българинът трудно успява да моделира общоевропейското асоциирано поведение, както и неговото
обогатяване в различни културни, социални и политически ситуации.
При съвременен прочит на „Държавата“ на Платон темата за
дискурсната етика на Хабермас придобива изключително голямо
значение за ежедневието на индивида. Когато Платон употребява
думата πόλις, град-държава-родина, той се доближава до възгледите за дискурсна етика. Платон проблематизира идеална естетическа общност, или единна държава, в която идеите на един гражданин могат лесно да бъдат разбрани от друг (Нешев 1998; Платон
2015; Habermas 1979; Хабермас 1991). В най-общи теоретични постановки културата е съвкупност от общочовешки дейности, с които индивидите взаимодействат на социално-политическо ниво, а
реториката и комуникациите влизат в изследователско отношение
с разглежданата проблемно-тематична област за добри комуникативни практики. Това семантично пространство на взаимодействие
проблематизира понятия като асоцииране, темпоралност и образование. По този начин тематичните изследователски подходи са обобщени през призмата на реконструирано минало, речево действие
и начини на комуникация.
Но това е само на теория. Когато комуникативната практика е
в отношение с всекидневието, то тя променя редица актуални гледни точки. Така днешността на добрите комуникативни практики
среща затруднения с идеите на Платон, Аристотел, Цицерон, св.
Августин. Изглежда сякаш красноречието е за онези, които имат
потребност да го чуят. Съвременните историци на литературата
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знаят за словото на Овидий. Ако Цицерон прави разлика между
„лингвистична метафора“ и „литературна метафора“, то е защото
стилът на оратора обхваща кодифицирани литературни жанрове.
Духът на времето припомня за творчеството на Овидий, но в него
не откриваме съществена разлика между онази красива реч и днешните форми за красиво и заинтригуващо изразяване. Единствената
разлика е тази, при която Овидий не се доказва като красноречив
актант в перспективата на своето време и е изпратен от Октавиан Август в провинция Понта, далеч от Рим. Тук можем само да
предположим, че Овидий е разбрал силата на словото и словото в
красноречието.
Затова, следвайки комуникативното отношение на „глас народен, глас Божий“, измежду всички теоретици Гремас1 е най-подходящ за изследване на намерението и практиката на актанта
(Greimas 1987), който притежава възможността да говори красноречиво. Намерението на актанта е разгледано през комуникативните процеси като конфликт за ценностния обект. Приемаме, че
нашият ценностен обект е красноречието в българското общество.
Критическа способност с гранични състояния
на политическа реторика
Народът ми е русофилски настроен,
офицерите са германофили,
в моята страна аз съм единственият българофил
Борис III Обединител

При тази кратка постановка целта е да се реконструира минало време по поетичен 2 начин за оформяне на съвременни хипотези
за изказвания от всякакъв вид. Научната идея на Цветан Тодоров
за „прости и сложни трансформации“ предлага анализирането на
видовете текстови съдържания да бъде на базата на логическа универсална граматика (Тодоров 1985). Той разглежда в своя труд „По-
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етика на прозата“ случаи с трансформации на сказуеми в „прости
и сложни трансформи“. Действията на актантите и тяхното красноречие са преразгледани на базата на дедукцията, мотивацията и
предположението, които от своя страна могат да бъдат обобщени
с предложената от Тодоров структура за трансформации. Тяхната
употреба за целите тук е сведена до използването на модалните
глаголи трябва и мога за определяне на езика като социално явление, а красноречието в речта като индивидуално явление. Езикът
тук представлява форма, конструктивни елементи и правила, които
се противопоставят на речта, която представлява съдържание, конструиран обект, поведение и вариации.
Като използваме подобен подход, откриваме, че в българското
общество все още има хора, които не игнорират преживяно или
разказано минало за българската форма на монархия. За тях българският цар е въплъщение на ценностни ориентири, своеобразен
патриот, който упражнява власт с либерално наследство, всеобщи
избори и парламентарно управление. Сегашността на традиционния и непреходен аспект на силата на словото откриваме в лекции
на тема „Политологията на ХХ век“ на Кирил Нешев, който прави
интересен прочит на историческата роля на цар Борис III Обединител. Тя се изразява във взаимозависимостта между темповете на
социализация и адаптация на българския дух, като трансформира
в мисловен навик развитието на българското благоденствие. Философските комуникативни модели на българския цар определят
до известна степен траекторията на българската държавност под
форма на монархия (Нешев 1998: 57-65).
За да разберем как да интерпретираме красноречието в български контекст, на нас ни е потребно да „върнем часовника назад“
до полувековното свободно съществуване и образите, въплъщаващи българското красноречие в Царство България. Патриотизмът
на цар Борис III Обединител се изразява в неговата вяра към българския народ, а неговото управление в българската история е определяно за хуманно и модерно, с основни добродетели като спло-
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теност и единение. Монархът продължава българските традиции в
рамките на реалистичен и красноречив национализъм, заобиколен
от остри политически борби за своето време. Дори и да се откроява
процесът на преосмисляне и реконструиране на представите, че
новосформираната българска политическа класа през онзи период да не е на необходимото професионално, духовно и нравствено
равнище, специфичното отношение на българския народ към веротърпимостта и уважението към „другия“ оставя своя отпечатък
в бъдещето за сравнително добра политическа реторика на управленско ниво.
Особеностите в социално-политическите, културни и икономически аспекти на българската държавност, с нейните форми на
красноречие, определят макропредпоставките при изходната позиция на българската национална икономика, законодателно обновяване, както и влагането на личностни инвестиции на микрониво
за постигане на държавна сегашност. Влиянието на социално-политическите контексти от миналото в днешната държавност дава
предпоставки за разглеждане на ефекта и последствията, свързани с особености в идеята за държавност под форма на монархия
след Освобождението, както и с поетизираната политическа форма
в следващо пространствено измерение на държавност с гранично
състояние на народна република от съветски тип3.
Проблематиката, която отваря изследователско поле за новото
българско гранично състояние в семантичното пространство на либерална демокрация, позиционира и поставя в нови дискусионни
форми за разглеждане на реториката в комуникативната парадигма
„истинност-правилност-достоверност”4. Сегашното образование,
красноречие и социално осъзнаване в български контекст поетизират най-нови български реформи с прилежащи за тях вербални и
невербални комуникативни посредници.
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Хипотези на базата на критическа способност
и образование
Бедни, бедни Македонски
Иван Вазов

Измежду многото социологически проучвания на тема „истинност-правилност-достоверност“ в българското общество изглежда
сякаш, че научните студии на Иван Хаджийски5 (Хаджийски 2002)
притежават актуален изследователски потенциал за настоящи и
бъдещи анализи и хипотези на тема за развитието на реториката и
комуникациите в българското общество през 21. век. Това води и
до проблематизиране на сегашността, породена от оптимистичната
нагласа след Освобождението на България и застъпена в творчеството на Иван Вазов. Нещо повече, идеите на Хаджийски предлагат
възможност за осмисляне на демократичния принцип за поетизирана комуникативна компетентност, защото основата за взаимодействие с днешността е културата и естественият човешки език
(Greimas 1987; Игълтън 2003: 147-170). Така за разглеждането на
хипотезите работим с Аристотеловата реторика, която откриваме в
неговата първа и втора книга (Аристотел 2013). Там той анализира
афектите и формите на реторичното доказателство. В допълнение
за Аристотел има връзка между реториката и поезията. Като се ръководи от тази взаимовръзка, той влиза в отношение с всяка форма
на литературата.
Ако понятието „модерност“ е свързано с дейността на западните философи от 18. век, то за този проект Хабермас прави критични бележки и коментира, че модерността предизвиква множество
обществени въпроси (Хабермас 1991). Модерността и еволюционният процес са обхванати чрез понятието за „жизнен свят“, с което
Хабермас анализира трите типа речево действие6 и развитието на
общество, култура и личност. Сегашността изисква от днешните
актанти добри ораторски практики, наличие на истинно знание, ле-
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гитимност на интерсубективно отношение, както и изразена форма
на искреност, правдивост, която обобщава индивидуални вярвания
и намерения в комуникативно отношение с обективния, социалния
и субективния свят. При тези три форми за светове реториката и
комуникациите варират при конкретни социални факти, валидни
норми и субективен опит в социално-еволюционното развитие на
обществото. Затова и днешните добри комуникативни практики
имат за основа идеята на Хабермас за демократичния принцип на
взаимодействие и определят мястото на политическата философия
в актуалното управление на обществото.
Ако за Платон разбирането за „държавна уредба“ има взаимовръзка и обществени гранични състояния с τροφή7, то интерпретирането на красноречието попада по естествен начин в полето
на поетизирани хипотези. Моделите за комуникация и критическо
мислене изследват модерната криза и красноречието със специфични проявления в държавата и църквата (Андонов 2011), а не на
последно място и в университета.
Всички комуникативни практики за последните 140 години
носят неотменния отпечатък на т.нар. модерен манталитет на управление, който предизвиква динамичен подход при реализиране на
социалните цели. Този процес на културна икономизация в контекстите на различни исторически гранични състояния в българската
държавност е красноречиво отграничено в по-голяма преходност
на намеренията за развитие. Отварянето на обществото и развитието на духовността и културата дават исторически ход на разнообразието от комуникативни модерности. Динамиката в промяната
на реториката и комуникациите в поставени социални и културни
цели проблематизира основната роля на сегашността, която се изразява в рефлексивно реагиране и анализиране на целевите кризи.
Що се отнася до комуникативната компетентност, то тя съдейства за акумулиране на социален опит, с който се осъществява
асоциирането на определено поведение с определена ситуация в
социума (Тодоров 1985: 145-149). При нея времевият компонент,
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културното многообразие, критическата способност и социалното осъзнаване са изразени с гранични състояния в субективното
възприемане на времето и пространството на индивидуално и културно равнище. Различните видове реч са разпознаваеми чрез поставената в тях първоначална цел, която те постигат в отношение с
получателя. Комуникацията като акт на публичната реч притежава
дидактични и просветителски цели. Това откриваме и в идеята на
св. Августин, с която той актуализира речевата цел в християнството, като „замества probare (да докаже) … с docere (да поучи)“
(Андонов 2011: 49). Затова и днешността открива проблематиката
за литературната и педагогическа реторика в нейните феноменологични аспекти.
Образованието е винаги актуален механизъм за адаптация
на индивида в социално-политически, културни и икономически
контекст (Платон 2015; Аристотел 2016), затова и хипотезите за
реториката и комуникативните реалности стигат още по-далеч в
отношението аксиология, образование и практика. В условия на
комуникативна сегашност едно основно затруднение за анализ се
открива и в това как българинът експлоатира своето красноречие
за концептуализиране на настояще, така и за споделяне на отминал
опит. Тук Умберто Еко би добавил, че „цайтгайстът може дори да
те накара да мислиш за връщане на стрелката на времето“ (Еко
2014: 101; Еко 2010). И отново тук откриваме водещата роля на
езиковата култура, която помага на индивидите в обществото да
формират символична и семантична памет. По този начин комуникативните взаимодействия спомагат на процеса за регистриране на
социално-политически образи, които след време правдиво отразяват гранични състояния на отминали обществени събития, както и
тяхното културно икономизиране.
Когато дебатите се оформят около темата за сегашността на
реториката, идеите на Платон, свързани с разбирането на мита за
пещерата (Платон 2015), отново придобиват Аристотелова актуалност (Аристотел 2013) за разглеждане на допълнителни смислови
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значения и търсене на аналогия в паралелни светове. И ако изследователските интереси на индивидите са свързани с академичния
живот, науката и образованието, то пещерата е смислов образ на
„университета“. С подобни аналогии можем да съпоставяме развитието на реториката и комуникациите с образователните процеси,
добри комуникативни и ораторски практики в днешността.
Обсъждане и възможности
за бъдещи изследвания
В рамките на 140 години модерна българска държавност, обществото приема оптимистично идеите на западните философи,
силата на словото и неговото непреходно значение за съвременния
български социокултурен пейзаж. Тази приемственост донякъде
има проявление в ясната комуникативна парадигма за политическо, икономическо и културно отношение към водещи, добре развити държави, които определят граничните състояния на българското красноречие в съвременния държавен контекст. Това продължава да проблематизира комуникативната рационалност, за която
Хабермас ще напише, че е „ключов проблем при универсалната
прагматика и социализация“ (Habermas 1979; Хабермас 1991).
Реториката и комуникациите притежават изразна стойност в
условия на либерална демокрация и пазарна икономика. С практикуваното слово българите изразяват определена реалност в обществото и конструират всекидневни практики. За историка от бъдещето ще е ясно, че реторическият процес е безкраен семиозис,
който дискутира различни проблеми, които са поставени на езикова основа и образование. А това предполага систематичен процес
на изследване в теория на красноречието, както и за анализиране
на правдивостта и естествеността на речта.
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Бележки
1 Алгирдас Гремас, френски учен от литовски произход. Неговите изследвания оказват влияние в областта на лингвистиката и семиотичното литературознание. Остава известен с идеите за актантна схема, наративната
програма и семиотически квадрат.
2 За Аристотел теорията на драмата помага за анализиране на трагедията в
обществото. С помощта на неговата „Поетика“ отново се акцентира темата за модерните общества, индивидите и ролята на „поетика на прозата“.
3 Тук е необходимо да се отбележат специфичните гранични състояния
на комуникативни различия в културното пространство, които рамкират
различността в текстово пространство. Романът „Власт и съпротива“, написан в оригинал на немски език от Илия Троянов, е своебразен пример
за културологична специфика на приемственост; първо, сред българската
общественост, второ – сред германската общественост. Част от различността в модерността може да бъде разгледана и в интервюто на Мария
Илчева с автора на романа, вж. Използвана библиография.
4 Според Хабермас за успешното комуникативно действие е препоръчително да има консенсус по отношение на истинността, правилността и
достоверността.
5 Поетиката на Хаджийски е ясно изразена в неговите логически приложения към определени политически ценности, с които се определя връзката
между личното поведение и начините за осмисляне на обществения живот.
6 Констативно, регулиращо и драматургично.
7 Думата е със значение за храна, възпитание, отглеждане. Това е свързано
с емоционални, естетически и етически компоненти при изграждане на
модела за т. нар. „гражданин в обществото“. А за да разберем какво има
предвид Платон с думата πολιτεία, държавната уредба, е необходимо да се
изследва процесът, при който индивидите в обществото полагат и усилия
за своето възпитание.
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Методи и методики в областта на реторичните
и комуникативните изследвания
Автоетнографията като съвременен метод
за изследване
Доц. д-р Спас Рангелов
Hankuk University of Foreign Studies
Имейл: rangelovsa@yahoo.com
Абстракт: В статията (която в известен смисъл има елементи
на представяне на резултати от използване на метода на автоетнографията) се представят изводи на базата на научен анализ
след използване на качествения метод „автоетнография“. Реализиран е критичен обзор на научни публикации, направен е
опит за очертаване на началните етапи от концептуализацията
за този метод и са дадени насоки за използването му. Описано е
мястото на автоетнографията сред другите качествени методи,
както и сред методите на изследване изобщо. Допускането на
базата на проучването е, че автоетнографията (от социална и
антропологична гледна точка) се оказва особено подходящ метод за изследвания, които са свързани със субективния опит на
самия изследовател.
Ключови думи: автоетнография, етнография, качествени изследователски методи, интерпретативност, конструктивизъм.

Autoethnography
as a Modern Research Method
Assoc. Prof. Spas Rangelov, PhD
Hankuk University of Foreign Studies
Email: rangelovsa@yahoo.com
Abstract: This scientific article (which in a certain sense has elements of presenting results of using the autoethnography method),
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presents conclusions based on scientific analysis after using the
qualitative method “autoethnography”. A critical review of scientific publications is made, an attempt is made to outline the initial
stages of conceptualization for this method, and guidelines for its
use are given. The place of autoethnography among other qualitative methods, and among research methods in general, is described.
Autoethnography is found to be particularly suited to research that
is concerned with the subjective experience of the researcher from a
social and anthropological perspective.
Keywords: autoethnography, ethnography, qualitative research
methods, interpretativeness, constructivism.

Увод
Мотивацията да бъде представен този метод е породена от
следните фактори. По време на пандемията бях и съм изправен
пред задачата да опиша и изследвам своя конкретен опит като
преподавател в секцията по българистика в Hankuk University of
Foreign Studies (един от утвърдените и авторитетни университети
в столицата на Южна Корея – Сеул). Ежедневната рутина бързо
и рязко се промени, а общуването между хората – също. Академичната комуникация между преподаватели и студенти също се
трансформира; тя се ограничи в много аспекти и трябваше да се
намери изследователски подход, който да бъде адекватен и достатъчно добре обоснован за прилагане на практика, имайки предвид
безпрецедентните условия на живот, работа, преподаване и академични изследвания.
Тъй като цялата комуникация на преподавателите със студенти, колеги и администрация мина онлайн, стана ясно, че всичко ще
става в електронна среда. Медията, в широкото разбиране на това
понятие, е интернет. Количествените методи и подходи бяха възможни за използване, но не по традиционния начин, а в техните варианти във виртуална среда. В особената и абсолютно нетрадиционна обстановка, при липса на непосредствено общуване със сту-
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дентите, при която иницииране на неформален контакт със студентите можеше лесно да бъде сбъркано с нерегламентирани контакти
в специфичното корейско общество, се наложи да се използват ресурси за преподаване при следване на етичните стандарти (Рангелов 2021: 118-131; Атанасова 2020: 24-34). Едни от решенията са в
посока търсенето и намирането на подходящи качествени методи,
а това се оказа и наложително. Явленията, от които се интересувам
в тази ситуация на преподаване, са сложни и изискват дълбока вътрешна рефлексия и равностойно проницателно изследване.1 Киберетнографията (Симеонов 2018) се утвърди, от една страна, като
очевидно най-достъпния начин; а от друга страна, като обоснован
избор. Същевременно се появяват елементи, които допълнително
трябва да уплътнят изследването при следване на академичните
стандарти и коректност.
В представянето и в интерпретацията на фактите, събитията
и резултатите от различните проучвания, ключово място заема опитът на чужденец, който е битувал като преподавател в корейски
университет повече от пет години подред, но и като човек, който
е бил студент и специализант през различни периоди и на различни нива в трите (безспорно) най-реномирани южнокорейски университета през 90-те години на 20. век, започвайки през далечната
1993 г, т.е. преди повече от 28 години. Трябваше да си дам сметка,
че моят личен опит като човек, който е изучавал и преподавал различни аспекти на корейската цивилизация в корейски, британски
и български университети, както и чисто житейският ми опит в
Южна Корея в различни периоди на академичната ми кариера, са
фактори, които детерминират в известна степен възприемането и
тълкуването на наблюдаваните явления от моя страна. Както е известно, личността на изследователя трябва да заеме важно място
в този тип научното писане. Все повече започвах да разбирам, че
каквото и да е „обективно“ или „отстранено“ наблюдение и проучване няма да бъде в състояние да предаде същността на нещата
в дълбочината, в която ги виждах и възприемах в качеството ми
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на преподавател. Именно „субективният“ ми опит в съвременната
южнокорейска цивилизация в три изключително динамични десетилетия трябваше да бъде водещ, за да се изяснят нещата, които се случват сега, на фона на преживяното от Корея през всички
политически и социални промени. Същевременно друг фактор е
съпреживяваното и от мене като човек, който е присъствал или следял отблизо специфичните и до голяма степен уникални явления и
процеси в развитието на корейското общество.
Дизайн на изследването и резултати
Един сравнително нов за българските и източноевропейските
изследователи качествен метод се оказа доста подходящ за целите,
които си поставих, а именно автоетнографията.
В тази статия е направен опит да се очертаят измеренията на
автоетнографията като един все по-популярен и предпочитан емпиричен метод в качествени подходи в хуманитарните и социалните науки. Това е метод, който все повече изучавам с цел да го прилагам прецизно и критично в бъдещите си изследвания. Тъй като
все нови качествени методи и техните разновидности се развиват,
разпространяват и прилагат масово през последните няколко десетилетия, разглеждането и интроспективното изследване на самите
методи е от голямо значение във връзка с изясняването и поддържането на високите критерии за качеството на самите науки.
Темата е значима и актуална, защото става въпрос за сравнително нов и малко прилаган у нас качествен метод на изследване,
който има огромен потенциал. Тъй като това е само първоначално
изложение, то е ограничено до най-общи дефиниции и описания
на обекта, а именно автоетнографията като полезен и успешно
прилаган метод. Целите и задачите са запознаване и вписване на
автоетнографията сред другите методи в хуманитарните и социалните науки.
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Качествени и количествени методи
за изследване
Автоетнографията е метод, който заема все по-видно място
сред методите за изследване. Качествените методи, използвани
в изследванията, са познати в антропологията и социологията от
много време. От средата на 20. век те са равни по значение на дизайните за изследвания като експеримента и анкетата, например.
При количествените методи се измерват различни променливи и
резултатите им обикновено се изразяват в числа; обикновено се
тестват предварително формулирани хипотези или се уточнява
какво точно е разпространението на някакво явление. При качествените методи интересът е към това как хората разбират и осмислят своя опит. Често резултатите са неочаквани, стига се до нови
прозрения. Както се изразяват Braun и Clarke, качествените изследвания използват думите като данни, а събирането и анализирането
на данните става по всякакви начини, докато количествените изследвания използват числа като данни и ги анализират със статистически техники (Braun & Clarke 2013: 3). Според Merriam и Tisdell
освен антрополози и социолози, хора в професионалните сфери на
образованието, правото, консултативната психология, здравеопазването и социалната работа често се интересуват от конкретни случаи за разбирането на някакво явление. За по-добро изясняване на
такива въпроси се използват главно качествени методи (Merriam &
Tisdell 2016: 6).
По-долу давам в мой превод2 таблицата от Merriam и Tisdell
(2016) за философските перспективи в изследванията, за да се
разбере по-точно мястото на етнографията, а после и на автоетнографията в това поле. В колоните са представени четирите епистемологични перспективи, идентифицирани от авторите. Всяка от
перспективите е характеризирана с целта на изследването от тази
перспектива, типовете изследвания в рамките на всяка перспектива, и как всяка перспектива разглежда действителността (реал-
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Реалност

Типове

Цел

ността). Разбира се, това е опростено представяне на перспективите (Merriam and Tisdell 2016: 12).
Позитивистка/
Постпозитивистка
Да предсказва, да контролира,
да генерализира

Интерпретивна/
Конструктивистка

Критическа

Постмодерна/
Постструктурална

Да описва,
да разбира,
да интерпретира

Да променя,
да еманципира, да овластява

Експериментални,
анкети,
квазиекспериментални

Феноменология,
етнография,
херменевтика,
grounded theory,
натуралистки/
качествени

Неомарксизъм,
феминизъм,
participatory
action research
(PAR),
критическа
расова теория,
критическа
етнография

Да деконструира, да проблематизира,
да поставя под
въпрос, да прекъсва
Постколониални,
постструктурални,
постмодерни,
куиър теория

Обективна,
външна,
някъде там

Множество
реалности,
зависима от
контекста

Множество
реалности,
ситуирани в
политически,
социални,
културни
контексти
(една реалност
е привилегирована)

Поставя под
въпрос
асумпцията,
че има място,
където реалноста
резидира;
„Има ли там
там?“
(“Is there a there
there?”)

Таблица 1: Качествени и количествени методи за изследвания –
Merriam and Tisdell (2016: 12)

Етнографията е поставена в интерпретивната перспектива.
Като цяло в нея не се тества теория, не се извършват експерименти,
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не се измерват някакви показатели. Интересът е към преживяното
от хората и към факторите, които са определили дадено явление.
Възможни са интервюта с хората, наблюдения в различни среди,
преглед на документи като описания, доклади, лични дневници
и други. Разбира се, възможни са и смесени методи от различни
перспективи (Merriam and Tisdell 2016: 13).
Както посочват Merriam and Grenier, понякога се създава объркване, тъй като думата „етнография“ се използва и със значение
„работа на терен“ (Merriam and Grenier 2019: 9).
Когато едно качествено проучване се нарича „етнография“, то
задължително представя социокултурна интерпретация на данните. Има различни вариации на етнографията: автоетнография, критическа етнография, корпоративна етнография, организационна
етнография, феминистка етнография, виртуална етнография, киберетнография и т.н. В сърцето на всеки тип етнографско изследване
е фокусът върху споделената култура на обособена група (Merriam
and Grenier 2019: 9).
Автоетнографията като вид етнографско
качествено изследване
Често автори, които дават определение на автоетнографията,
започват с автобиографичен момент как в даден момент, около началото или средата на 90-те години на 20. век самите те са били
скептични или са били силно повлияни от скептицизма на други
изследователи, че автоетнографията е солиден научноизследователски метод.
Ellis, един от пионерите в автоетнографията, пише: „Спомням
си първия път, когато написах с клавиатурата думата „автоетнография“ (Ellis 2013: 9). Случващото се е през 1995 г. […] В онзи момент, разбира се, беше фантазия да се мисли, че автоетнографията
е нещо повече от дума, която се използва от няколко души, които
се интересуват от рефлексивността, или да се мисли, че терминът
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някога ще бъде повече от нещо, което бях изфабрикувала, за да
придам смисъл на Final Negotiations, етнографския роман, който
пишех през последното десетилетие за любовта и загубата в една
деветгодишна романтична връзка“ (Ellis 2013: 9).
Друг автор, Poulos пише: „Чета и пиша за автоетнография вече
повече от 25 години, но поне през първите 5 години бях скептичен.
И тогава един ден се пристрастих“.3 (Poulos 2021: Kindle 12 of 120).
Определението, което дава, е: „Автоетнографията е автобиографичен жанр академично писане, което използва и анализира или интерпретира преживения опит на автора и свързва изследователските прозрения със самоличността, културните правила и ресурси,
комуникационните практики, традициите, предпоставките, символите, правилата, споделените значения, емоциите, ценностите и
по-големите социални, културни и политически въпроси“ (Poulos
2021: Kindle 12 of 120).
Poulos цитира и определението в Adams и други съавтори,
според което „автоетнографията е квалитативен изследователски
метод, който: 1) използва личния опит на изследователя, за да описва и критикува културни вярвания, практики и преживявания;
2) признава и цени връзките на изследователя с други хора; 3) използва дълбока и внимателна авторефлексия – типично наричана
„рефлексивност“, – за да назовава и поставя под въпрос пресечните точки между егото и обществото, частното и общото, личното и
политическото; 4) показва хора в процеса на осъзнаване какво да
правят, как да живеят, и значението на техните борби; 5) балансира
интелектуалната и методологическата строгост, емоция и креативност; и 6) се стреми към социална справедливост и да направи живота по-добър“. (Adams et al. 2015: 2).
От историческа гледна точка автоетнографията е рожба на научните дирения на учени и изследователи, които в края на 80-те години на 20. век започват все по-усилено да търсят нови подходи и
методи, които да отговарят на променящите се представи както за
самия свят, така и за ограниченията и недостатъците на доминира-
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щите дотогава научни възгледи и изследователски методи, особено
в хуманитарните и социалните науки. Тези търсения са детерминирани до известна степен и от новите философки разбирания и парадигми, които мощно навлизат в теориите и практиките на всички науки и академични дейности. Poulos отбелязва, че заставайки
лице в лице с „кризата на репрезентацията“(Poulos 2021: Kindle
20 of 120), предизвикана от появата на постмодернистки прозрения за истината и субективността и интерсубективността (Denzin
& Lincoln, 2005; Derrida, 1967/1974; Lyotard, 1979), изследователите започват да търсят нови методи. Постепенно се осъзнава, че
не съществува всеобхватна „Доктрина за непорочното възприятие“
(Van Maanen 1988: 73), която да ги упътва. Качествените изследвания започват се използват от изследователи от различни академични дисциплини – най-вече антропологията, комуникационните
теории и социологията. Те започват широко да експериментират с
нови и креативни начини на представяне на автоетнографични текстове. В публикации, в които се оповестяват резултати от качествени изследвания, вече силно се ангажира гласът на изследователя. Вместо „обективно“ описание на социалната действителност,
автоетнографите пишат от ангажирана субективна позиция, за да
предадат по-богатите нюанси на „участието-наблюдението“ в социалната сцена. Автоетнографите се стремят да уплътнят преживения опит на изследователя, населяващ човешки социокултурни
пространства. Ние всички сме активни, авторефлексивни действащи хора.
За да се улесни дефинирането на автоетнографията, Poulos
прави списъци две колони с какво автографията е и не е. По-долу
е моята адаптация на български език на таблицата (Poulos 2021:
Kindle 23 of 120).
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Автоетнографията е

Автоетнографията не е

качествено проучване

количествено изследване

феноменологична

позитивистка или
постпозитивистка

фокусирана върху локално знание

фокусирана върху генерализирано
знание

евокативно (или предизвикващо,
провокиращо) писане

писане от типа „докладване“ и
„оповестяване“

интерпретативна или критическа

статистическа

сугестивна

предиктивна

авторефлексивна и субективна

насочена навън или обективна

основана в участие и наблюдение

основана в измерими данни

водена от спомен, разказ, опит

водена от статистически
генерализации или категории

наративно, поетично, провокиращо
писане

докладване на резултати от
изследване

търсеща възможности

търсеща вероятности

написана от първо лице (по
принцип)

написана от трето лице

Таблица 2. Адаптиране на методи към целите
на настоящото проучване

Poulos обобщава, че автоетнографията е особено подходяща
за проекти, които включват пряко участие на изследователя и въздействие върху изследователя като действащ човек в дадена сцена, или включват лични спомени, травми, конфликти, наблюдения,
улики и други преживявания, които имат нужда от „разопаковане“,
„разтоварване“ (Poulos 2021: Kindle 23 of 120). На базата на критичния прочит може да бъде направен изводът, че автоетнографията не е подходящ метод за изследователски проекти, които са на-
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сочени към генерализации за групи от хора или към проследяване
на тенденции, или към развиване на предиктивни модели, конструиране на аксиоми или намиране на вероятности.
Дискусионни въпроси
По какво се различава автоетнографията от автобиографията?
На базата на критичния обзор и анализ се формулира допускането, че те Ellis and Bochner не дават категоричен отговор относно
методите, а именно, че автоетнографията е автобиографии; авторите съзнателно изследват взаимодействието на интроспективния,
лично ангажиран „Аз“ с културните описания посредством езика,
историята и етнографското обяснение (Ellis & Bochner 2000: 742).
Ето защо възможният извод е, че автоетнографията отива отвъд
автобиографията, като свързва личното с културното, Аз-а със социалното.
Както отбелязва Chang, един от специфичните видове автобиографично „включване“ (involvement) идва от категорията „нативни етнографии“, които са проведени от етнографи в процеса
на изследване върху своя народ или своята група от хора (Chang
2008: 44). С известна условност, но и с оглед научната коректност,
„своята“ група хора може да бъде дефинирана при използване на
различни критерии. Този вид етнографски методи се използват все
повече. В процеса на настоящото проучване и на базата на критичния обзор имаме основанията, през призмата на преподавател
и изследовател, да се формулира изводът, че една група хора, към
която принадлежа и която бих изследвал, е некорейци, и по-специално европейци, които имат дълъг опит, които живеят и работят
в динамичните години от началото на демократизацията в Южна
Корея досега.
Във всеки случай различните аспекти, както и вече установените разновидности, на автоетнографията представляват широко
поле с нови възможности за научни проучвания.
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Заключение
Макар и сравнително нов метод, автоетнографията се развива динамично и устойчиво и вече се натрупва много голям корпус от научни съчинения по тази тематика и проблематика. Има
много публикации, които са написани изцяло или частично при
използване на метода „автоетнография“. Отделна група са помагалата, справочниците и наръчниците, в които се представя самият
метод. Автоетнографията се превръща в особено полезен и ефективен инструмент поне за три групи. Първата включва изследователите. Втората група може да бъде съставена от представители
на други професии, които се занимават с изучаване на човешките
отношения в мултикултурна среда. Третата група обединява образователни кадри и деятели в областта на културата; както и социални работници, медици, свещеници, специалисти по маркетинга
и продажбите. От методическа гледна точка автоетнографията е
подходящ метод за проучвания в различни сфери, също така той
е относително лесноприложим от изследователя. Този метод дава
бърз достъп до източника на първични данни от самото начало,
защото източникът е самият изследовател. В перспектива може да
се направи прогнозата, че автоетнографията като научен метод заслужава повече внимание от страна на изследователите.
Бележки
1 (Hill and Knox 2021) към цялата серия Essentials of Qualitative Methods,
към която принадлежи Poulos (2021: Kindle 8 of 120).
2 Някои понятия са оставени на английски език поради липса на широк
консенсус как да се предават на български в научната литература.
3 В този параграф и в следващия преводите са на автора.
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of Six American Presidential Inaugural
Address Speeches - Models of Political
Leader’s Messages in the 21st Century
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Abstract: The chapter article presents comparative rhetorical structure models of six American Presidential Inaugural Address Speeches, delivered by George W. Bush (20.01.2001; 20.01.2005), Barack
Obama (20.01.2009; 21.01.2013); Donald Trump (20.01.2017), and
Joseph R. Biden (20.01.2021). A rhetorical analysis is done comparing on different levels structure elements of these important official statement speeches on the grounds of the historical situation
and communication context, political messages and goals achieved,
genre features of inaugural addresses, appeals, and argumentation,
rhetorical figures, and orators’ speaking skills. The methods and
study design include diverse approaches from academic review surveys to form discourses and rhetorical situations of political public
speaking. During the first two decades of the 21st century and at
the beginning of 2021 presidential inaugural addresses have become
strong public speech instruments in the world of modern communication for the sake of presenting appeals to millions of people on
political, social, and personal levels. A critical discourse analysis,
based on inseparable reputation image and political communication
strategies, is part of the broader analysis of these six separate and
consequent inaugural address speeches.
Keywords: political rhetoric, an inaugural address speech, a model
of public speech, a comparative rhetorical analysis, genre features,
rhetorical figures, appeals, and arguments.
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Introduction
In the frames of this collective monograph chapter, political rhetoric and leaders’ messages in the inaugural address speeches are remarkably centered in the communication process accompanied by the
traditional transition of power and authority. The inaugurated president
always declares publicly and overtly the importance not of drawing attention to his personality at that inspiring moment, but through media
across the globe pointing out the act of swearing and solemn pledge to
national service with new leadership. The symbolizing act of the inauguration address in four years as an extraordinary example of political
communication is an instrument of the institutional discourse of the
United States of America through the White House Office administration and the President-elect. A major feature of the analysis impacts the
models of political rhetoric and its deep persuasion used in six presidential inaugural address speeches, delivered during two decades of the 21st
century. Some findings of the theoretical study in separate parts of the
chapter’s enclosure have been regularly online published in the “Rhetoric and Communication” Journal (Vassileva 2021). More broadly, the
study aims to cover theoretical and practical aspects of political nature’s
messages, contributed in four years inaugural addresses, inherently delivered by such incentive orators and chief actors – elected presidents
who would pursue responses aligned with electorate expectations.
Methodology and Research Design
The American Presidential Inaugural Address has always aroused
great concern in scholars’ in the field of political communication and
political rhetoric as it is delivered to the global public when the newly
elected presidents make their government policy known with communicative functions of worldwide influence and long-lasting significance
(Liu 2012).
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The significance and relevance of the topic are based on how
public power capability and potential may deploy on comprehensive
dimensions of national causes, values, and inherent leaders’ messages
and thoroughly appear in several disciplines: political rhetoric, linguistics, political communication, literary criticism. The corpus comprises
the texts of six American inaugural address speeches and other related
sources, gathered in the frame of interdisciplinary perspective meaning to answer the objective of the study. As an object of the current
study, this paper focuses on six different presidential inaugural address
speeches. The subject of the study within the scope of this sample compiles strategy and elements of political rhetoric, communication context,
structure, and language system of the presidential leaders’ messages that
have been delivered. Some limitations and constraints in the study design are framed in the historical period of the inaugural address speech
ceremonies being held during the first two decades of the 21’st century,
research options and theoretical pragmatics, used in the analytical discourse. A major feature of the analysis impacts the model of persuasion
used in presidential inaugural address speeches by using powerful rhetorical techniques, creating emotional and visual messages, expressing
feelings and ideas that bring people together around a national cause.
The paper will carry out a qualitative and quantitative analysis of the six
presidential inaugural address speeches. The qualitative analysis is designed to highlight some characteristics of the inaugural speeches from
the perspective of formal political speaking on special public events as
well as similarities and differences between presidents in terms of the
expressed ideas and the language they deploy to deliver their messages.
The quantitative analysis will give some statistical account of the message meanings, language expressions, and words used.
Different approaches are used during the studies of political
speeches and in particular inaugural address speeches. Some of the
methodological approaches of scholars focus on linguistic pragmatics
and meta-language terms as communicative strategy, communicative
tactics, communicative move (Bacevich 2004), (Issers 2008), while
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others emphasize the characteristics of formal political speech, restricted to the conventions embedded in official ceremonies (Trosborg
2000), (Campbell & Jamieson 2008), In the article entitled “American Values as the Base of Political Communication” grounded on the
same approaches, the author presents communicative strategy as the
general plan of communication, subordinated to the practical goals of
the speaker, and communicative tactics as a way of implementing communicative strategy” (Golubovska 2019). With the recent academic development, political speech and communication endowed in the model
concept of an inaugural address are achieved using English political
speaking characteristics and according to particular purpose within the
text by Move – Structure Analysis of the Presidential Inaugural Speeches (Liu 2012), (Kyei & Donkor, Naomi, Appiah & Kwame, 2020). Frequently, academics in the field, deploy the Genre Theory (Bhatia1993),
(Swales 1990) to investigate the move and discourse structure of the
presidential inaugural address speeches, delivered by the newly elected
presidents in countries that celebrate the democratic process. The specific genre of inaugural addresses has more than 200 years long history. As samples of vocabulary richness and thematic concentration,
the address speeches of US Presidents are frequently and widely used
in linguistic research, especially in discourse analysis, e.g. (Lim 2004),
(Carranza 2008), (Matic 2012); because these acts of public speaking
and political communication are delivered by heuristic orators ranked
among the most powerful politicians of the contemporary world. The
long tradition of the inauguration procedure on the focus of presidential
addresses has been investigated particularly either as qualitative methods and content analysis or as quantitative linguistics, e.g. (Cech &
Kubat 2016), (Savoy 2010).
Bulgarian scholar studies also examine political modes of discourse and official speech rhetoric– traditional and modern royal rhetoric as a part of theoretical rhetorical heritage (Mavrodieva 2020: 56-67)
and a comparative rhetorical analysis of royal speeches in a particular
rhetoric situation (Kassabova 2020: 78-93).
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The current study hypothesizes that these six prominent political
speeches have a global impact that aims to invoke the nation’s spirit
in times of uncertainty, democracy vulnerability, and service to human
freedom. The speeches are a significant contribution to rhetorical heritage, demonstrating models of political communication, rhetorical appraise of democracy, and media behavior.
Genre features
The inaugural address is the speech delivered by the presidentelect on the inauguration day. This speech is generally classified as
a political speech (Jegede 2020). It is assumed that the genre of the
inaugural address imposes some restrictions and speech frameworks
according to the rhetorical strategy purpose. The generic structure of
the text as linguistic realization or communicative functions further entrench the pivotal effect of communication – to persuade the public to
accept and support the new presidential leadership. As one of the most
recognizable communicative events, regularly occurred in four years,
the inaugural address speech is structured and conventionalized as a
genre also by communicative purposes as well as communication context based on factors like form, content, positioning, intended audience,
political intentions, and functional value. In detail, it means that the
speech-language should fulfill at least the following functions: to present a political opinion, to make people think of the speaker’s expressed
viewpoints, and encourage them into action. As (Liu 2012) noted the
communicative functions found in the genre of the public speech could
be revealed by the linguistic and rhetorical analysis approach as a deeper explanation of the relationship between the form and the function
and within the target text of the inaugural address the role of the move is
emphasized. The basic unit for the analysis of the genre is “the move”.
The same author pointed out “the move is the logic maneuver adopted
by communicators in written or spoken discourse” (Liu 2012: 2408).
The genre convention of the inaugural address in the characteristics of
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political speaking is also accentuated by the overwhelming power of
logic eloquence, burst into an inspiring expressing force. From another
research perspective, Kerstin Weber has defended a master thesis analyzing the genre of American presidential inaugural address by taking
a look at the ancient rhetorical theory, finding out the peculiarities by
generating a keyword list and rhetorical insight for the generic character of the inaugural address to be identified (Weber 2011). Another
analytical approach and research perspective emerge in the thesis dedicated to the utilization of the term “democracy” in presidential inaugural speeches as a rhetorical device and changing dynamics of American
political thought (Pagliarini 2011).
The inaugural address speeches mark the end of the election campaign and at the same time, the beginning of the new administration.
As an academic researcher noted the inaugural address is not required
by the constitution, but it has already become a tradition set by the first
president- George Washington and since then it is made every four years
by all the presidents before they take the office (Liu 2012: 2409). The
transition of leadership change is celebrated ceremonially and through
the symbolic act of inauguration, the newly elected leader declares traditional values, being reasserted in the political intention (Wang 2010).
Generally, inaugural addresses attempt to persuade the citizens of the
nation and the worldwide audience about the legitimacy of the new political power, to call for support, and to develop loyalty.
George W. Bush
President George W. Bush is the 43rd President of the United States
of America. He was sworn into office on January 20, 2001, reelected on November 2, 2004, and sworn in for a second term on
January 20, 2005.
As it is written in the book “Decision Points”- the candid and gripping memoir of George W. Bush, the critical decisions that reached his
desk impacted people around the world and shaped his presidency and
personal life. The book reminds us that in his earlier period of educa-
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tional consciousness, the future political leader noted the importance of
attending academic courses of Professor Rollin G. Osterweis in rhetoric
and oratory practice at Yale University1, which gave him a basic insight
into how to structure elements of a compelling speech. As nobody can
guess at that time preparing for public speaking, writing, reading, and
delivering speeches is going to be a regular occupation for the 43rd president elected. In separate paragraphs in the first two chapters of Bush’s
481-page memoir some insight-driven decisions have been described
as personal communication-solving issues in his life before presidency – enrolling academic courses about media, history, social sciences
shaped his leader consciousness, attitude, and future responsibility in
a complex relationship with media and consulting experts before employing strategy. Bush stated that he began writing the book the day
after he left office. Expressing his views, describing moral dilemmas
and concerns into 14 chapters, he has recounted and assessed again his
political standing, already remarked in orator statements of the first and
the second inaugural address.
Communication Context and Rhetorical Situation
The communication context that surrounded the first inaugural
speech of George Bush has constructed the official and peaceful transfer of authority, mentioning the service to the nation of his predecessor – President Bill Clinton and thanking Vice President Gore for a
gracious contest conducted. This ceremonial, public and rhetorical act
of democratic political process is not a routine filler, inserted by the
speaker, but constitutes the authoritative background of the presidents
and is deliberately included in the inaugural address as the first step
forward for their contribution to the general communicative message
– the guarantee of past and future responsibility for the White House.
As an inaugural orator, president George W. Bush seeks to describe
a positive context surpassing a huge historical change, occurred under the sign of affirming transformation of a “slave-holding society”
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(Bush 2001:1) story that has become powerful in its beliefs as the new
servant of freedom. One of the first political messages, the president
distinguished, suggested reconsidering values and enduring ideals of
the new beginning – the story that the American nation would like to
continue is to “protect the world but not possess”, to use power with
grace to “defend but not to conquer” (Bush 2001:1). The address speech
illustrated how political communication deeply permeates life with the
historical explanation that even after nearly 225 years democratic faith
means “everyone deserves a chance”, “everyone belongs”, “no insignificant person was ever born” – expressed contemporary principles by
president facts, enacted in lives and laws across generations and passed
along through centuries (Bush 2001: 2). It seems the line between historical features that lay in the progress of democracy like values, ideals,
beliefs, promises, and nowadays confidence in principles of justice and
opportunity is becoming necessary embracing new commitment that
civil society demands and presidents depict a metaphorical picture. In a
celebrating political context of the formal ceremony, the newly elected
leader attempts increasing connectivity via his oratory speech and using inspiring words and expressions, enacting the presidential role as a
preacher-leader through beautiful poetry phrases like these: “America’s
faith in freedom and democracy was a rock in the raging sea”, and “Now
it is a seed upon the wind, taking root in many nations” (Bush 2001: 2).
This practical art of eloquence involves effective and efficient speaking
of political action through flowery figurative speech to manifest the values of political culture. He usually justifies the purpose of a particular
political message at complex communicative levels, making it a twoperson sender as a stereotypical male and a trustworthy leader, who is
inclined to overuse emotional language. Exactly the opposite, resorting
to emotional arguments of the inaugural speeches, the president insisted
on facts and political factuality about how communicated democracy
in messages has resulted in offering a voice to the voiceless nations
across the globe. The Bulgarian edition of his memoirs illustrates the
transformation of declared political positions of most frequently used
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terms “democracy” and “liberty” in the consequence of two delivered
inaugural speeches to facts and tools of political power – “At the end of
the World War II, there were about 25 democracies around the world.
Since taking office in January 2001, there have been 120” (Буш 2012).
While it may seem an overstated political opinion, this quote provides
the use of “democracy” and “freedom” as rhetorical devices.
In terms of the first inaugural address, the new presidency of George
Bush began with a huge promise, inborn hope, and intentions for internal system changes that American people deserve to reclaim American
schools, reform Social Security and Medicare, recover the economy. By
comparing nuances of expression meanings and portraying deep emotions as missionary sense, the inaugural orator gains influencing and
convincing power. His political rhetoric is based on conceptual terminology that synthesized the strength in the existence of America – old
traditions, values, enduring ideals, promise, conscience, sacrifice, commitments, and fulfilments. Some expressions like “citizens in a generation”, nation’s promise, service to nation, freedom, democracy, unity,
union, and civility president Bush utters in the speech in upper tone
and increasing utterance and they sound politically remarkable and are
numerously used in his performance.
The communication context is not the situation during days of the
new beginning of Bush’s administration but political occurrences at that
time, as America was faced with the test of terrorism and the launch of
foreign policy on the war. The second inaugural address was delivered
in the wake of the terrorist attacks on September 11, 2001. Nearly three
thousand Americans died in the bloodiest terrorist attacks to occur on
national territory. During the permissible period of suffering and efforts
to recover from the tragedy, the public figure of the president is expected to be tasked with shaping and influencing the political interpretation
of these events, the challenges posed by the service and what needs
to be addressed. As a sub-genre of political speech, the inauguration,
which watched by people all over the world, is the appropriate rhetorical situation to proclaim a message to strengthen power. The ideologi-
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cal construct of democracy is incorporated in a manner of explanation
of supporting “democratic movements”, but that it will not impose “our
style of government on the unwilling” (Bush 2005: 2). In the single
text corpus of the second inaugural address, the ceremonial occasion
recalled by the power of presidential political meaning for the historical
significance of freedom and the inflammatory change after the “shipwreck of communism” and remembered the devastating day of the fire
and incoming terrorist war (Bush 2005: 1). The newly formulated and
urgently communicated political message to the world came from “the
force of history” and resulted in “the force of human freedom” (Bush
2005: 1). That is why, President Bush’s inaugural speeches question the
concept of the American mission. The presidential rhetoric presumably
reflects the spirit of the American mission. In terms of scholarly study,
the contemporary concept of the spirit of mission has been identified
and found the tendency of the president to integrate the nation with a
strong sense of mission (Maru 2016: 121). In the light of such perspective, President Bush used political rhetoric to present himself in a hope
of influencing people to have the same sense of mission, suggesting in
the speech that “The most important tasks of a democracy are done by
everyone”. In the chief position to define the obligation for Americans,
the president urged that every individual is connected with the sense
of performing a certain civic duty. The presidential rhetoric, based on
faith, sense of mission, spiritual unity, and equality of rights, is politically significant for commencing the new administration and support
for the government.
In general, the communication context during the period of George
W. Bush’s presidency (2001, 2005) is characterized by personalized
features. The Bush family has left an indelible mark on American politics. While the Kennedys remain the premier US political dynasty, the
Bush family with a grandfather who served in the US Senate, a father,
and a son as former occupants of the White House, the Republicans
have a family to match the Democratic Party. The ceremonial appraises
of the Bush’s family political contribution and legacy is the unique mo-
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ment when the 54-year-old former governor of Texas took the oath of
office with a hand placed firmly on the same 1767 King James Version
of the Bible used by his father 12 years earlier, sworn in- as 41-st US
President.
Appeals, Arguments and Rhetorical Figures
of George W. Bush’s Inaugural Speeches (2001, 2005)
Burke states that “Wherever there is persuasion, there is rhetoric. And wherever there is meaning, there is persuasion” (Burke 1969).
Some key features differentiate inaugural addresses from other versions of political rhetoric. In the ritual oratory of American presidential
politics, the inaugural address speech has a special role to show how
language is an even more important part of governing – the common
genre is essentially monologic and promotional, the intentional individual of the political persona is central to the discourse and words
have become elements in the model straightness and signs of decisive
gestures. A scholarly study focuses on the relationship between language and politics analyzing Bush’s second inaugural speech using the
Aristotle’s model and that of Atkinson’s (1984) – the address consists
of four parts – respectively the prologue, the narrative, the proof and
the epilogue and the use of artistic proofs determines linguistic strategies (Sameer 2017). Political rhetoric is an instrument of power and its
main focus is on persuasion. In the core of the second inaugural speech,
Bush carefully drew and designed logically paragraphs to prepare the
audience to accept the coming suggestions: “The survival of liberty in
our land increasingly depends on the success of liberty in other lands.
The best hope for peace in our world is the expansion of freedom in all
the world” (Bush 2005: 2). His language style defends the expansion
of freedom and aims to make people ready to share responsibility in
solving the problems and difficulties that face the country. Bush constructed broad statements with meanings that are impossible to oppose.
The three words that convincingly show leadership and instill confi-
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dence in his personal charisma – freedom, liberty and democracy are
repeated many times. In particular, repeating the word “freedom” more
than forty times and replacing it for many synonyms as a linguistic
strategy of the most important word in the second address, the president
asserted the appeal that our own freedom cause attains others’ freedom.
The persuasive linguistic strategy is also stressed by the overuse of the
first personal plural pronoun in the following phrases: “We have seen
our vulnerability - and we have seen its deepest source”, “We are led, by
events and common sense, to one conclusion…”, “we have proclaimed
the imperative of self-government”, “America’s influence is considerable, and we will use it confidently in freedom’s cause”, “we will persistently clarify…”, “we will encourage…”, etc. (Bush 2005). As for
modal verbs, for example, pointed out as indicators of political rhetoric,
a closer look at the text in comparison between the first and the second
inaugural address shows that former President Bush has used the modal
verb “will” in the second speech more than in the first. Modal verbs
are heavily used by American presidents in the research sample of the
inaugural speeches.
President George W. Bush built the inaugural political rhetoric on
“the global appeal of liberty” (Bush 2005: 3). The anaphora – a rhetorical device that presumably advances the cause of freedom and its
eventual triumph (Bush 2005: 5-6) can be identified in America’s ideal
of freedom (three times repeating a sequence of the same words at the
beginnings of three single and parallelly constructed paragraphs). The
general appeal that shapes Bush’s presidential rhetoric and deploys
the leader’s message is the notion of American promise – the nation’s
promise that “matches commitment to principle with a concern for civility” (Bush 2001). As a relatively predictable form, the next sentence
construction pointed to both sides of identification: “A civil society demands from each of our goodwill and respect, fair dealing and forgiveness”.
The world mission, for President Bush, is the American mission
to bring liberty to the world. Since the world mission is considered as a
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single future perspective of political support for freedom and spreading
liberty around, the presidential message highlighted the nation’s vital
interest and deepest belief as one divine purpose. The implication furthermore is that America will initiate “the idealistic work of helping
raise up free governments”, because “we are determined to show the
meaning and promise of liberty” (Bush 2005).
Barack Obama
President Obama is the 44th President of the United States and the
first African American to hold office. He was elected on November
4, 2008, and sworn in on January 20, 2009.
The election of Barack Obama to the Presidency in 2008 enacted
historical changes. Obama’s victory represented the first election of a
person of modern African descent to the U.S Presidency and continued the success of his Democratic Party. He appeared on the political
scene, essentially framed regarding his mixed-race parentage and nontraditional upbringing, and needed to maintain firm and mass support
on race-neutral political communication strategy. The 2008 presidential
election in America made the issue of racial identity a significant part of
the public debate in how people viewed his political asset distinguished
from previous African-American presidential candidates and faced
race-conscious political choices in the twenty-first century (Bimbaum
2008), (Block 2011). During the campaign, his political communication
and public speaking achieved broad appeals and universal messages
that reinforce the idea of Obama as “beyond race”. When campaigning for the Presidency, neither candidate Barack Obama, nor senator
John McCain, rarely explicitly speaking of race, emphasized racial issues or ever expanded pro-black racial preferences. Obama’s campaign
team ran a deracialized campaign, using the undiminished capacity of
social media, viral technology and ongoing voter mobilization efforts
to attract a wide-ranging coalition of traditional Democratic and potentially new electorate. The racial exceptionalism of Barack Obama
gained traction in headline news as a triumph over the racialism and
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queries whether he would represent black political behavior. Many academic researchers in the field of political discourse and political communication have debated that act of political change in the new decades
ahead as a step forward and move beyond politics based on a nation’s
voice for no more racial divisions, and especially concerning the 2021
swearing-in of the first woman in American history elected to the national office, it is intimately related that the election of Obama could
be interpreted as a harbinger of a post-racial era in American politics
(King & Smith 2005). Obama, therefore, found himself in the position
of a Democratic nominee as the exception, not the rule at this particular post-racial moment, but his identity constructed to some extend an
exceptional political context and deracialized campaign that presented
him as more acceptable and politically credible candidate. Obama’s
self-identity of African-American as a proclaimed political implication
was further confirmed by his own narrative “Dreams From My Father:
A Story of Race and Inheritance” (Obama 2004) – the iconic memoir
of his early days expresses the emotional journey of black youth in a
process of maturation in a racially complex society. Depending on his
own perspective and bearing in mind he would be coached in racial
rhetoric in the progress of his political career, the future political leader
has declared a new kind of politics and vision of America’s place in
the world in his next book “The Audacity of Hope”. He has shared matured political convictions, rethinking about his family and his time in
the Senate” (Obama 2006). Political analyst of the USA Today Sandy
Grady appraised president Barack Obama as possibly one of the greatest orators that has ever been president because of his rhetorical ability
to settle arguments with controlling two opposing sides (Grady 2008).
Ever since rising to the national political scene, he has been identified
by political columnists and media observers as a good-looking public
speaker in dark suits and light ties, who puts his oratorical skills in
practice, mentioning history-making values and national conventions
with elegiac turn of phrases and flexible ability to bring a crowd to its
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feet – so more potential and quality for the huge amount of exquisite
speeches that will be delivered.
The extraordinary communication context of the first AfricanAmerican president inauguration is determined by exceptional facts
– since then the most expensive ceremony in history involving many
ordinary citizens. The inauguration day consists of four special events –
the swearing-in ceremony, the inaugural luncheon, the inaugural parade
and official inaugural balls. Satellite pictures and video footage supported estimates on how many people attended the inaugural celebrations at the time and numbers varied from 800 000 to 3 million people.
Nielsen Media Research reported that 37.8 million Americans watched
the inauguration of President Barack Obama throughout the day, ranking it as the second most-watched inauguration behind Ronald Regan’s
in 1981 (Gelman 2009).
The topic of Obama’s first inaugural address was “Renewing
America’s Promise” or “What is Required: The Price and the Promise
of Citizenship”. At some obvious point, the speech standard of the inauguration address in cooperation between the previous and next president-elect and throughout the administration’s transition symbolically
referred to the political thought of America’s Promise. The message of
the promise was expected to emerge as a subtle argument and structural
element of speech, pointing to the same values – true, lasting things
and so strong that they transcend geographic and racial boundaries. In a
new complex oratorical effort, the newly elected performer relied on the
Make America Great-ers’ premise and explained how a unified national-even-ethnic identity could support a changing pluralistic country.
In their inaugural addresses, both presidents – George W. Bush and
Barack Obama intended to explain, used specific tonicity, an ideological or personal background for their contribution to the communicative
message. It is generally noticed that the inaugural speeches are inclined
to use historical context to remind of the essence of democratic ideals
in such occasions: in Bush’s first inaugural address the following quote
reveals nuances: “Our democratic faith is more than the creed of our
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country, it is the inborn hope of our humanity, an ideal we carry but
do not own, a trust we bear and pass along. And even after 225 years,
we have a long way yet to travel”. In Obama’s first and second inaugural addresses the notion of a never-ending journey is accentuated by
phrases that sound similar: “ (The patriots of 1776)… They gave to us
a republic, a government of, and by, and for the people. Entrusting each
generation to keep safe our founding creed. And for more than 200 years
we have (Obama 2013). In the text structure of Bush’s second inaugural
address the age of the American democracy is referred to the value of
freedom: “Yet because we have acted in the great liberating tradition of
this nation, tens of millions have achieved their freedom. And as hope
kindles hope, millions more will find it”. The same ideas but a different approach used according to the personality of the delivery could be
noted in Obama’s first inaugural speech: the political tradition builds on
his improbable path to the White House – a background he was grateful
for the trust bestowed and targeted change as a personal moment: “and
why a man whose father less than sixty years ago might not have been
served at a local restaurant can now stand before you to take a most sacred oath”. In the description and explanation of the linguistic analysis,
senior scholars attempt to apply the theory of vague language to the
inaugural speeches of the two former presidents – Bush and Obama
and their leader manner to use sets of words and expressions, which
enter into similar relationships to express universal principles, collective responsibility, manifesting US leadership and commitment (Khalet
& Bahaa El-Din 2019).
The model of the rhetorical structure of the 2009 inauguration address is in line with the current traditions of 43 Americans who have
taken the oath of office. The Presidents of the 19th and 20th centuries
have rhetorically constructed in their inaugural addresses the identity of
the American nation based on a common set of shared beliefs to unite
the American people and these tendencies of past presidential rhetoric
have prevailed in many ways through the idea of shared civil religion
as one nation under God (Beasley 2004) – historically and metaphori-
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cally portrayed and embodied in speech issues of unity and citizenship
in the political communication of the practice of inauguration address
in 21st century.
The inaugural address indicates political communication that reflects personalized features of the new president elected with his background and a certain kind of political rhetoric could unveil personal
attitude as it tackles the intentions and promises of the new leader.
The analysis of the first inauguration address corpus shows president Obama followed terms of tradition emphasizing shared ideals from
his predecessors, used sacred rhetoric and defended in his own style
political messages on the new perspective to place responsibility for
racial discrimination and characterized immigrants in a positive way.
The second inaugural address speech and the day of January 21, 2013,
set up an unusual context and marked an important difference from the
traditional rhetoric of white male presidents as Obama modified founding ideals by responsible choice to take the oath of office on the day
devoted to honoring Martin Luther King Jr. in front of the National
Mall where King gave his historic “I Have a Dream” speech. Standing
in this significant place and being inaugurated for his second term as
president, he delivered the most powerful political message for equality
and made it the reason why Americans of every race and faith can feel
and believe in “the price and the promise of citizenship”.
President Obama and his speechwriter Jonathan Favreau worked
together routinely as a highly inspired team to deliver forceful inaugural address speeches in a leadership style that should formulate a clear
vision of the role of government with a focus on policy over politics.
The progressive vision of the new administration is aimed at recovery
– from negative realism: “a nagging fear that America’s decline is inevitable, that the next generation must lower its sights” to certain things
that require nation-wide cooperation: “For everywhere we look, there
is work to be done”, “we will act… not only to create new jobs but to
lay a new foundation for growth” (Obama 2009). Perhaps most importantly, Obama made a strong statement towards corrupt leaders. When
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addressing foreign problems that America is facing, he also drew upon
history as a method of persuasion. He used formal, plain language, he
utilized metaphors to achieve a sense of poetic flow – for example,
the style expressions “rising tides of prosperity and the still waters of
peace”, “history as a precious gift” and keeping the flow of the speech
interesting and average level of understanding. His oratory skills enable
the speech to achieve both formal and lofty rhetoric as well to- the-point
rhetoric. He also used a lot of “will” language and the linguistic role of
the modal verb “must” claims necessity and responsibility to the audience. Obama is the president among other American presidential orators who have used modal verbs to form a persuasive language strategy.
In direct relation to his “Yes, we can” campaign slogan, modal verbs
analysis within the text of the inaugural speeches demonstrates in particular “what his presidency “can” do to overcome his country’s sluggish economy and different treats” (Khalet & Bahaa El-Din 2019). The
persuasive power of the political slogan “Yes, we can”, also mentioned
and repeated in the first inaugural speech from “All this we can do” to
“All this we will do” marked Obama’s era and arose similar impact and
message resonance on Democratic debate, where candidates Joe Biden
and Kamala Harris will in recent political communication seek to get
in the same word edgewise. Obama’s use of “Yes, we can” illustrates
the way slogans do political work and form a powerful speech chain
in political communication with historical usages by leaders’ generations. The association of Obama’s central campaign theme “Yes, we
can” could be codified as another valuable political message – “change
we can believe in” (Hodges 2019).
Donald J. Trump
President Donald J. Trump is the 45th President of the United States
of America. He was elected on November 8, 2016, and sworn in on
January 20, 2017.
The specific rhetorical power and significance of the inaugural address, delivered by Donald J. Trump, should be interpreted in a complex
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and unusual communication context, following strategies, effects and
the result of his presidential campaign, political comments and media
coverage during the inauguration ceremony and his communicative approach through social media in the period of the presidency. All these
aspects of political communication, presumably vigored on different
levels, constructed in public the rhetorical status of political figures like
Donald. J. Trump.
When Republicans were spiraling into an identity crisis because
Mitt Romney lost the race against Barack Obama in November, 2012
and wondering if their candidate would ever sit the Oval office again,
hardly anyone but Trump himself could imagine him taking the oath
of office as the 45th president of the United States, just counting on the
four suddenly inspiration born words – “Make America Great Again”.
If this remarkable and well-known phrase is an appropriate example
of political rhetoric but popped into his head as thought to be branded
and this coming conclusion be presumed in a winnable race that would
help him propel to the White House. Depending on his own perspective
of an estate mogul and television celebrity, his vision in fact upsides
the conventional political discourse down, mixed up targeting of political advertising within a policy to be advertised as creating a trademark
“Keep America Great Again” as his own registered brand. Trump asked
for exclusive rights to use the phrase, as it is filled in the application
with the U.S. Patent and Trademark Office, for “political action committee services, namely, promoting public awareness of political issues
and fundraising in the field of politics” (Tumulty 2017). Trademark
registration and legal ownership claims were decisive actions against
what was reported in the press, recalling that the popular phrase was
not entirely original and was used in the 1980 presidential campaign of
Ronal Reagan and George H.W. Bush 1980 paraphrased as “Let’s make
America Great Again”.
An interesting fact is that the slogan “Make America Great Again”
has become a key slogan and marketing constant tool of his presidential
campaign with the decision made spend more money of branding with
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the words trucker caps and hats than on political consultancy, polling
or television ad. The iconic red hats with a price of $25 have advertised
the slogan through direct trading as the most effective kind of political
message.
At his inauguration in 2017, the U.S President-elect Donald J.
Trump would articulate the campaign slogan “Make America Great
Again” as a kind of mission statement and in the discourse of traditional
address speech, it would be centered as the exact rhetorical device. The
rhetorical situation of inauguration ceremony turned the phrase from a
rallying cry in Trump’s presidential candidate campaign and advertising
vigorous vehicle to a successful group of similar in meaning conclusion
statements – “America first”, “We will make America strong again”,
“We will make America wealthy again”, “We will make America proud
again”, “we will make America safe again”, “And, yes, together, we
will make America great again!”. In the 2016 presidential elections,
Hillary and Bill Clinton criticized the phrase as a question of communication context with no nod to diversity, civility progress and commonly
referred to as a negative notion. Democratic nominee Hillary Clinton
expressed her views on a debate and suggested transforming the slogan
into “Let’s make America greater”.
The flamboyant personality of Donald Trump in his manner of talk
and public behavior has left a mark on American politics and policies
and his political rhetoric changed the way political leaders speak. Many
academic publications attempt to isolate the core form of communication that differentiates Donald Trump in the role of a public speaker from
presidents who came before him – he communicates like a demagogue
and not like a president (Mercieca 2020), he ordinary uses a rhetorical
strategy of reification(treating people as objects) – a technique of war
rhetoric against his opponents and the rhetoric of separation (Gallagher
2019); his image of an unconventional political player and American
agitator who emphasis on social media communication and practice
Twitter oratory; use of slogans and catchphrases is one of the major
weapons in Trump’s oratorical arsenal (Gounari 2018), anti-Trump and
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pro-Trump rhetoric of populism (Rowland 2019); the tweet politics of
Donald Trump (Kreiz 2017); populism as performance and spectacle
(Brandt, 2020) and politics of debasement (Ott 2017).
The surprising political change that led to the election of Donald
J. Trump for President of the United States is indicative of the fact that
online communication has changed how political support is collected
today.
The inauguration speech of the 45th elected president deployed a
radically different style of speaking. He was standing in a behavior gesture that at the moment and next four years would happen new kind
of policy and it is a time for new political actors would communicate
“transferring power” not from one administration to another, but from
Washington, D.C. to the people. And the political orator in the figure
of Donald Trump is the leader who first conveys the message for this
change. In this way, Trump’s personal audience goes beyond the micro-layer of celebrities, electorate supporters and tweet followers and
overlaps into the macro-layer of public communication. The context
sheds some light on Trump’s success due to media headlines about how
his vivid, evocative language in tweeting can be a powerful rhetoric
tool for political communication. In the framework of the inaugural
address the opposite talking and rhetoric of division pointed out two
main groups of confronting – prosperous politicians and “the people
with whom this wealth was not shared” (Trump 2017: 2). President
Trump used an informal, direct and provoking communication style to
gain political advantage on the tactic strategy, developed as an instrument of power politics on Twitter, further demonstrated the perspective
of “positive self-presentation and negative other-presentation” (Kreiz
2017). Such diverse topics as business, national industry, international
relations, military, which he mentioned in a new persuasive tactic illustrated the model of propaganda speech. He loudly promised to end the
“American carnage” (Trump 2017: 3). The features that characterized
his style of political communication consist of short, straightforward
sentences, simple and direct conclusions, elements of agitation, created
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and communicated to resonate audience and tactics to reinforce his key
messages over and over again. The scheme of the inaugural speech as
a sum of short sentences and focus on separate issues demonstrated
the speaker’s brilliance in knowing his audience and speaking directly.
It seemed that the president knows in person each American worker
and that practice used in linguistics as “directive speech acts” make the
speaker a commander of the listener. He used pathos to affect the audience’s feelings. As a media persona, Trump combined emotional rather
than rational interaction into a spectacle that resembles the type of reality television program.
These rhetoric remarks are significant for several reasons. Firstly,
they highlight the distrustful power of divisive political rhetoric as a
blemish on Trump’s presidency. Furthermore, they shed light on the extent and high levels of negativity using. Across a spectrum of sensitive
topics, the main purpose of his political discourse is to catch emotional
attention. Trump’s inauguration rhetoric emulated anti-establishment
messages in the political appropriation of apocalyptic imagery. The
kind of antagonistic rhetoric of the slogan “Make America Great Again”
described the political situation of a constant battle and the messianic
dramaturgy in which the bad guys (politicians) should be expelled from
the American homeland.
Joseph R. Biden
The incumbent President Biden is the 46th President of the United
States of America. He was elected on 8 November 2020 and sworn
in on January 20, 2021.
The research design of the current study includes clarifying the
politically complicated communication situation, rhetoric explanation
of the persuasive strategy of the orator, and organized visual events of
support for the start of the new presidential administration on diverse
communication levels. The model of the 2021 inauguration address
speech as a rhetoric situation of political public speaking was the act
of sacred oath and swearing-in of the elected president, but actually
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through the ritual of transition between the citizenry and their leader’s
ceremonial rhetoric provides understanding for the values and moral
foundations of the nation. This study, dedicated to the role of Biden’s
inauguration address speech, aims to reveal how a specific American
model of political communication in times of divisible uncertainty
has achieved unprecedented levels of audience involvement despite
coronavirus circumstances.
President-elect-Joseph R. Biden was sworn as the 46th president of
America in a particular communication situation – with no predecessor
attending the inauguration ceremony, as a whole sparse crowd attendance because of coronavirus pandemic and under tight security after
an unprecedented assault on the Capitol. The in-depth study of political
rhetoric about crucial social “America United” main appeal considers
the significance of the event supported by three former presidents, dozens of official representatives, and several Hollywood celebrities. The
2021 inauguration ceremony was structured on three primary communication levels – the sample of prominent political speech in a historic
moment, the flamboyance inauguration performances, and the unique
virtual segment – a rare joint video, recorded by former presidents Bill
Clinton, George W. Bush, and Barack Obama with delivering a message of “upholding democracy and staying civically engaged”. The hypothesis is that the verbal rhetoric of an inauguration address as well
as visual and virtual performances and parades constitute nationhood,
invoke the national spirit, and demonstrate a model of political communication of how to explain values in embarrassing and turbulent times.
The presidential inaugural address speech, delivered by Joseph R.
Biden, is considered as a model of political public speaking that indicates significant subject – the great and strong metaphor “America
United”, structured by such communicative tactics as prominent historical acts, distinguished orators speech phrases, sacral symbolization,
and the most important spiritual and political value of the American
people – presidential orator’s directly pronounced message: “we come
together as one nation and similar rhetoric like “the cause of Democ-
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racy”, “America has been tested anew” and “the will of people has been
heeded” and “democracy has prevailed”. On the material of the inaugural speech of Joseph R. Biden, delivered on January 20, 2021, political
communication consolidates democracy as enduring because of the fact
by this special political rhetoric the word “democracy” has been used
more times than in any other inauguration speech in the U.S. history. As
a model of political public speaking in the context of necessary political communication purposes, the very unique inaugural address speech
topic in various ways expands persuasive impact to spur a change.
Communication Context and Rhetorical Situation
The communication context of the 2021 inaugural address speech
is politically and socially complicated after the previous president’s
four years of political divisiveness and provoked “raging fire” under
global pandemic concerns. With the close of 2020 and at the beginning
of 2021, America is still reeling from the impacts of the Covid-19
pandemic, the worst economic crisis since the Great Depression,
a national reckoning on racial justice, and the violent aftermath of a
continuous presidential election. Throughout the unprecedented year
past, the American presidential inaugural address speech set out to
cover these news stories briefly with clarity and relief. There are two
specific traits of the personal profile of the new presidential-elected
couple (president and vice-president elected) that indicates orally and
based on fact-checking methodology new levels to build trust – as
he took the oath of the office in January, Mr. Biden has become the
oldest person ever sworn as a president, as previously in November he
turned 78. The question of his age in interviews during the presidential
campaign is the legitimate aspect of the communication context related
to change as the new President presented himself as a “transition
candidate” who would help nurture new Democratic talent (Diaz 2021).
And the second unusual and extraordinary fact concerned the vice-
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president who is given communicative traits in a historical perspective
- at another inaugural, brave women marched for the right to vote 108
years ago, but “...today, we mark the swearing-in of the first woman
in American history elected to national office, Vice President Kamala
Harris”. The political communication of the inauguration like no other
also immersed in the unique historical moment as Obama and Harris
ushered as the first African Americans to serve as president and vice
president, respectively. Harris officially became the first female, the
first Black, and the first South Asian vice president.
A deeper insight into the communication situation the inaugural to
be held, we will see the subject of stability and unity to be brought into
prominence. Three interrelated factors affect the current communication
situation – pandemic restrictions and no large crowds and gatherings,
heightened security concerns, the absence of the outgoing President,
and, on the contrary, at the opening moment for the new presidency,
Biden and Harris were joined by former Presidents and First Ladies
Barack and Michelle Obama, George W. and Laura Bush, and Bill and
Hillary Clinton. Due to the ongoing pandemic, the ceremony looked
very different. This was the first inauguration address event that should
have demonstrated a tradition, symbolizing the peaceful transfer of
power, but wherein the incoming president surveys a group of uniformed
members of the military. The communication context was different
for other reasons as well. Rather than stage the traditional parade in
D.C, the inauguration has been celebrated with a virtual parade. In
addition, Biden’s inaugural committee has produced a 90-minute
television special, called “Celebrating America”, to celebrate the new
president’s swearing-in. As the official event featured celebrities, thus
the “Celebrating America” TV special, hosted by Tom Hanks, featured
performances from musicians and Hollywood actors who in many cases
in public declared no support or tolerance to the previous presidential
administration policy. The main inaugural difference came from the
decision of President Trump to leave the White House early and not to
attend the ceremony – bypassing the protocol, he became the first living
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president to miss his successor’s inauguration since Andrew Jonson in
1869.
Structural Features of Inauguration Address
The historic import of this inauguration should directly respond to
the threats and crises facing the nation. In general, the analysis of the
complexity of the communication context is the key path to the nature
and parameters of the political communication that the new presidency
tried to enter. The President-elect should take the responsibility to communicate effectively the new policy identifying how the phenomenon of
the inaugural event is reflected in the language (the rhetoric situation),
in political-institutional discourse (official political support and transition in the Chief Office), and audience involvement (fellow Americans
and people of the world). Because of all the unusual circumstances, the
inaugural event has gained the communication opportunity to let the
picture tell the story. Media convergence possibilities for the insightful coverage of different portions of the occasion ceremonies brought
inclusive content for a global and multicultural audience, available via
multiple avenues. From the media perspective coverage, the 2021 inaugural address is structured and oriented to adapt the communication
situation from the obvious obstacles like a pandemic, social division,
and political opposition to inspirational rhetoric, visual and virtual integrated, and continuous ritual of celebration. The concept of the prevailed democracy emerged in a beautiful demonstration. The long-held
tradition on the exact site, where Joe Biden should ask for unity, symbolizes the soul and the heart of the American nation. Despite undertaken restrictions, the inaugural address of Joe Biden is an example
of a new model of political communication and a modern concept for
traditional institutional celebration ceremonies. Insisting on a model
of political communication that is derived from concrete communication context, the strategy has been successful because the inaugural
ceremony transformed into media exposure of splendid verbal, visual,

139
_________________________________________________________________

Maya Vassileva - A Comparative Rhetorical Analysis of Six American...

and virtual memorable moments. The 2021 inauguration ceremony was
structured on three primary communication levels – on the one hand,
the official parts of swearing-in and the political rhetoric speech in a historic moment, the flamboyance inauguration performances of anthem,
traditional song, and poetry, and from the other hand, programming
segments of visual parades and celebrities expressed support via social
media, and last but not least, the unique virtual segment – a rare joint
video, recorded by former presidents Bill Clinton, George W. Bush and
Barack Obama with delivering a message of “upholding democracy and
staying civically engaged”.
On the first communication level, concerning the rhetoric situation
and the orator’s behavior, Joe Biden gave a speech in a calm, confident,
and eternally optimistic style, with an invitation to civility, at some moments stuttered, seemed thinking about the strength of the right words.
While Biden’s speech touched on numerous topics – unity, democracy,
Covid-19, in a very kind and decisive standing pose of presentation
skills, his political rhetoric became a strong voice in remarks about the
media. Specifically, the 46th president of America called out the media companies that have enabled Trump over the past years, as noted:
“Recent weeks and months have taught us a painful lesson. There is
truth and there are lies. Lies told for power and profit”. This episode
was emblematic in the process of first communication level as Biden
directly pointed out the information crises plaguing American politics
and society. In fact, the new president stated an assault on truth has been
waged unlike anything seen in modern American politics: “We must
reject the culture in which facts themselves are manipulated and even
manufactured”. Biden argued, at times forcefully, but in general, used
his speech to offer hope.
The second communication level of inspiring the inaugural address
was the visual communication effect viewing waving flags of the American States and the celebrities guest showed their support – Lady Gaga
performed a rendition of the national anthem, Jennifer Lopez crooned
a mush-up of three beloved songs and a country star Garth Brooks per-
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formed a thematic song, too. The youngest person, who stole the show,
was a 22-year-old poet Amanda Gorman in her talent to read a poem at
the presidential inauguration.
On the third communication level, the staging portion of the inaugural ceremony was the global virtual effect of the parade and special
programming, dedicated to the moment of the presidential transition.
Biden’s presidential team has had nearly three months to plan the initiatives included in virtual celebrating of the official occasion – a virtual
inaugural parade, hosted by Scandal star Tony Goldwyn, along with
a rare appearance from former Daly Show host Jon Stewart and the
inaugural special, hosted by Tom Hanks, to conclude the day’s events,
featuring appearances from many popular talents. It was anticipated
that the inaugural committee prepared in advance a first-ever curated
live stream for young Americans before and during ceremonies, making
informal appointments in the White House.
The unprecedented, good surprising portion and of great political
importance was the recorded joint video of the three former presidents
Bill Clinton, George W. Bush, and Barack Obama – another action of
unusual virtual celebration. The free-flowing conversation among the
three former presidents was recorded and planned to be aired in the last
segment of Wednesday night’s prime-time programming. It is crucial
to emphasize that this joint message had a useful supporting role in the
new president’s call for national unity. Appearing side-by-side, the trio
each wished a peaceful transfer of power, institutional integrity, and
“to have more in common than what to separate us”. The three former
presidents standing together in a joint video to honor the presidentelected was one of the most notable moments on the inauguration day.
The released video was a rare political reunion for a rare inauguration
day address. The short communication initiative of the “ex-presidents
club” was a summit declaration encouraging majesty of the passage of
power and calling for unity in a constantly maintained political tone
(Weinberg 2021).
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Figure № 1 - A screenshot of a rare joint video of three former presidents –
Bill Clinton, George W. Bush and Barack Obama Ask Americans
to Work Together, NBC News

Additional structural features of the inaugural day happened and
were expanded through social media. Strong voices of honor and support were expressed by leading opinion-makers. Oprah Winfrey, Stephen King, and Hollywood stars celebrated the inauguration of Joe
Biden and Kamala Harris. They have expressed themselves as Democrat supporters and applauded the show of unity as well. The actress
Reese Witherspoon built up the social media communication situation
alongside a picture of Ms. Harris with her sincere comment: “Such a
powerful moment for women of this country to be represented in the
highest office”. A similar statement was made by the TV mogul and
famous young African-American ladies’ tutor Oprah Winfrey, defining
the act of swearing-in of Kamala Harris as an extraordinary moment
for women in the U.S. and the world. Having her distinguished role as
a former First Lady, Michelle Obama expressed her views in political
communication via social media: “We are entering the next chapter of
American leadership with the inauguration of Joe Biden and Kamala
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Harris”. She defined them as the kind of leaders the nation deserved –
ready to put the needs of their nation before their own in contrast to the
terrific examples of leadership, have left in the past.
Appeals, Arguments and Rhetorical Figures
A great speech needs a unifying theme that is clearly pointed and
plainly to be spoken. The theme of unity is the main subject and standpoint for powerful rhetorical figures to flourish in the speech structure.
In the middle of the usual appeals of the inauguration address from
“let us continue” to “let us continue anew”, typically communicated by
the new presidents, it was a forgone that the newly sworn-in President
Joseph R. Biden would speak of unity and democracy in his inaugural
address speech. From the very beginning of his presidential campaign,
these two themes were prioritized and logically transferred to the body
of the most expected and watched the speech. The call for national unity has been acknowledged in many other inauguration speeches, but
in the case of the spoken situation, expressions of concern were presented: “We come together as one nation”, “Democracy has prevailed”,
“My whole soul is in this” and current circumstances were described in
phrases constructions – we have much to repair, much to restore, much
to build, much to heal - and much to gain. The argument of the orator’s
concern is structured in a series of rhetoric figures – the metaphor noticed – “a winter of peril” and counting five following rhetoric figures
of anaphora. An anaphoric iteration with a gradual increasing of the
degree embodied certain communicative intentions of the address.
The president-elect has been approved as a splendid orator during
his chief officer tenure as a former vice president and longtime senator, substantially transmitted in media as he knows that words matter.
Regardless of personal beliefs or political affiliations, every president
distinguishes themselves by the words they chose for their inaugural address. As presidential rhetoric expert and professor of communication
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studies, Robert Rowland commented that “Joe Biden is well aware of
the rhetorical norms for an effective inaugural address” and is expected
to lay out “a clear, moderate/pragmatic liberal agenda” to emphasize
the commonalities shared by Americans, rather than their differences
(Hellman 2021). While the language used to convey the message into
the linguistic style with many unique historical and social significant
insights, the prominent orator imaginary portrayed that incoming administration would face the challenges of subsequent priorities. In the
words of (Trosborg 2000), “it is neither the individual nor the situation that speaks, but the institution that does so”. The president-elect
Biden declared clearly at the beginning of the speech: “we celebrate
the triumph, not of a candidate, but a cause, the cause of democracy”
and pledged to the nation: “I will be a President for all Americans, all
Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not
support me as for those who did”.
It is a seemingly predictable situation president Joe Biden has
dominantly addressed political issues as a rhetoric of hope. His calling
for American unity is based on the understanding of the classical rhetoricians that there are three basic means of persuasion – rational, emotional, and ethical. The communication strategy was endowed in the
orator’s behavior to be authentically recognizable common-man touch.
The appeal to unity after the crisis sounded like a real political priority as the country faced a devastating pandemic and need to be united
and mourning together more than 400 000 Americans who have died
of a terrible virus, more than died in the military in World War II. The
America United metaphor seemed to be the only possible and necessary
political suggestion and a rhetorical argument against inconsistencies
resulted in huge job losses and business closures, urgent cries for racial
justice. The rhetoric figure illustrated the optimal choice for the nation
to feel again “hope, renewal, and resolve” and that was the challenge
the new presidential administration needed to face and express to the
citizenry. In comparison with the unity appeal, known and usually used
political public speaking, the newer theme appeared to make the argu-
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mentation stronger – the invocation of truth as the foundation of unity.
As the reason has been utterly declared: never truth has been more necessary, or more endangered.
In a 20-minutes long speech, President Biden spoke nearly 800
words more than his predecessor in a style of slightly shorter sentences and minimal use of adjectives registered. The word “democracy”
has had special rhetoric meaning and constructive significance in the
speech exposure. The speech framework of the inaugural address started and ended with democracy. It was also a rhetoric characteristic of
his speech that President Biden used the word “democracy” more times
than any other inauguration speech in U.S history – exactly 11 times
in comparison with the other presidents in the past – Harry Truman,
who said “Democracy” nine times in his 1949 address, and Franklin D.
Roosevelt, who did the same during his third swearing-in ceremony in
1941 (Rattner 2021).
On national grounds, the political communication on the day of
the 2021 inauguration address in each ceremony step taken showed
the massive amount of responsibility on the president’s shoulder to get
the country and nation back on track. As political rhetoric, the communication model of the inaugural address speech of Joseph R. Biden
historically turned the page from Trump’s era of “America first” to the
American United Democratic Nation on the world stage. In the end, as
Fox News contributor Donna Brazile summed up the inauguration media coverage in one common and historic feature: Biden’s speech was
“a call for unity. This is not a call simply for the moment. It is a call for
the ages” (Jones 2021).
In final conclusion, the picture that begins to develop from the general hypothesis is that the rhetorical model of six American presidential inaugural address speeches in comparison of persuasive strategies
(“The stake for America is never small” (Bush 2001), common appeals
and historic echoes, enduring ideals(the ideals of our founding Fathers
– those ideals till light the world – the rule of the law, the rights of a man
) and values (rhetorically figured as truth, honesty, hard work, courage
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and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism) remain inherent in political communication of the 21st century and create a universal message of American Nation with issues to be solved, but living
in a consent that must lead the world. “And we are ready to lead once
more” (Obama 2009). In line with the literature and cited numerous academic studies, the newly elected leaders of the office have constructed
a notion of American promise through vivid and remarkable phrases –
“the God-given promise that all are equal” (Obama 2009), “rebuild our
country and restore its promise for all of our people” (Trump; 2017),
(and embodied in the inaugural address speech the slogans of the presidential candidate’s campaigns - “We the people”, All this we can do.”,
“All this we will do.” (Obama 2009). Moreover, this is a crucial decade
in the recent political history of the United States, which sets important
goals (“This is the price and the promise of citizenship” (Obama 2009)
and paves the way for concrete political realities - “America must play
its role in ushering in a new era of peace” (Obama 2009) “And together
we shall write an American story of hope…(Biden 2021).
Бележки
1 The New York Times, https://www.nytimes.com/1982/03/02/obituaries/
rollin-g-osterweis-74-dies-history-professor-and-author.html; The New York
Times, Debate Preparation Began With a Professor at Yale, https://www.
nytimes.com/2004/09/27/politics/campaign/debate-preparation-began-with-aprofessor-at-yale.html. Retrieved on 12.11.2021.
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Методи и методики в областта
на реторичните и комуникативните изследвания
Особености на парламентарната
предизборна реторика във виртуална среда
в България (2017–2021)
Доктор Иглика Касабова
Институт по реторика и комуникации
Имейл: iglika.kassabova@gmail.com
Абстракт: В парламентарните предизборни кампании в България партиите и коалициите адаптират реторичните си техники
и инструменти към социални мрежи като Facebook и LinkedIn,
блогове и виртуални форуми, които отразяват политическия и
обществен живот у нас. Изследваният корпус от вербални и визуални послания включва около 200 поста, видео клипове, лайв
стрийм видео обръщения и предизборни агитационни материали в социалните мрежи, манифести, становища и обещания.
Хипотезата е, че въпреки подобрените комуникативни умения
на политиците, партиите и коалициите в периода 2017–2021
г., като цяло в предизборните кампании все още липсват аргументирани послания към избирателите. Методите са идеологически дискурсивен анализ по Тьон ван Дайк, критичен
дискурсивен анализ по Норман Феърклаф и реторичен анализ.
Изводите са, че се наблюдават хибридни проявления на убеждаващата комуникация във виртуална среда, която минава през
целия спектър на политическата реторика и отвъд, като покрива
и политическия маркетинг, медийната манипулация и социална легитимация. В парламентарната предизборна реторика не
липсват и политически клишета, манипулативни и популистки
послания.
Ключови думи: политическа реторика, виртуална политическа
комуникация, социални медии, парламентарни избори, медийна манипулация, социална легитимация.
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Features of the Parliamentary Election
Rhetoric in Virtual Environment
in Bulgaria (2017-2021)
Iglika Kasabova, PhD
Institute of Rhetoric and Communication
Email: iglika.kassabova@gmail.com
Abstract: In the parliamentary pre-election campaigns in Bulgaria,
parties and coalitions adopt their rhetorical techniques and tools to
social media channels like Facebook and LinkedIn, blogs and virtual forums that reflect our country’s political and public life. The
researched corpus of verbal and visual messages includes about 200
posts, videos, live stream video addresses, pre-election campaign
materials on social networks, manifestos, statements, and promises.
The hypothesis is that despite the improved communication skills
of politicians, parties, and coalitions in 2017-2021, the election
campaigns still lack reasoned messages to voters. The methods are
ideological discourse analysis according to Teun van Dijk, critical
discourse analysis according to Norman Fairclough and rhetorical
analysis. The conclusions are that there are hybrid manifestations of
persuasive communication in a virtual environment that runs across
the spectrum of political rhetoric and beyond, covering political
marketing, media manipulation and social legitimacy. Political clichés, manipulative and populist messages in the parliamentary election rhetoric are also present.
Keywords: political rhetoric, virtual political communication, social
media, parliamentary elections, media manipulation, social legitimacy.

Уводни думи
В последните години, когато говорим за политическа реторика и в частност предизборна политическа реторика, няма как да
пропуснем проявлението ѝ във виртуална среда. Освен класическите трибуни за убеждаваща комуникация – публицистичните
формати на телевизиите, изявите в радио предавания и комуни-
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кирането на визия, мисия и политическа програма в печатни издания, все повече партии и коалиции адаптират реторичните си
техники и инструменти към новите, виртуални канали на комуникация – социалните мрежи като Facebook и LinkedIn, блогове
и виртуални форуми, които отразяват политическия и обществен
живот у нас. Това води до хибридни проявления на убеждаващата комуникация, която минава през целия спектър на политическата реторика и отвъд, като покрива и политическия маркетинг
и реклама, медийната манипулация и социална легитимация.
Предмет на изследването в тази статия е предизборната реторика
при парламентарните избори от 2017 година до днес – редовни за
44-то Народно събрание и предсрочни за 45-о и 46-о. И въпреки
сгъстеността на проведените последни предизборни кампании –
тези за вотовете, дадени на 4 април 2021 г. и 11 юли 2021 г., поведението на ключовите участници във виртуална среда е сравнено,
за да бъдат направени изводи за особеностите на предизборната
реторика както на партиите и коалициите, така и на техните формални и неформални лидери. Допускането е, че не всяка политическа формация запазва реториката от предходните избори, като
освен това се включват и нови политически лица. Изследваният
корпус от вербални и визуални послания включва около 200 поста,
видео клипове, лайв стрийм видео обръщения и предизборни агитационни материали в социалните мрежи, манифести, становища
и обещания.
Обект на изследването ще бъдат тези партии и коалиции, които преминават четирипроцентната бариера. И ако на изборите
през 2017 г. се явяват 21 партии и коалиции, само пет са включени
в текста: ПП „ГЕРБ” – 33.54%, КП „БСП за България” („Българска социалистическа партия”, „Комунистическа партия на България”, Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, „Нова зора”,
„Екогласност”, Политически клуб „Тракия“) – 27,93%, коалиция
„Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО” – 9,31%, ПП „Движение за права и свободи” (ДПС) - 9,24%, ПП „Воля” – 4,26%.
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На изборите на 4 април 2021 г. се явяват 31 партии и 8 коалиции,
според Публичния електронен регистър на партиите и коалициите, като обект на изследването са КП „ГЕРБ-СДС” (ПП „ГЕРБ”
и ПП „Съюз на демократичните сили (СДС)) – 26,18%, ПП „Има
такъв народ” – 17,66%, КП „БСП за България” (ПП „Българска
социалистическа партия” (БСП), ПП „Нова зора”, ПП „Комунистическа партия на България”, ПП Политически клуб „Екогласност”, ПП Политически клуб „Тракия”) – 15,01%, ПП „Движение
за права и свободи” (ДПС) – 10,51%, КП „Демократична България
– обединение” (ПП Движение „Да, България!”, ПП „Демократи за
силна България”, ПП „Зелено движение”) – 9,45%, КП „Изправи
се! Мутри вън” (ПП „Движение 21”, ПП Движение „България на
гражданите” (ДБГ), ПП „Единна народна партия” (ЕНП)) – 4,72%.
На изборите на 11 юли 2021 г. има промени в състава на две от големите коалиции. Още през май 2021 г. към КП „БСП за България”
се присъединяват партия “АБВ”, „Движение на непартийните кандидати”, представлявано от Минчо Христов, както и водената от
Георги Кадиев гражданска платформа „Нормална държава”. През
юни 2021 г. лявата коалиция нараства отново, като към нея се присъединяват партията на Велизар Енчев – Движение за радикална
промяна „Българската пролет“, „Движение за социален хуманизъм”, „Съюз за отечеството”, движение „Народна сила” и други.
През юни 2021 г. към КП „ГЕРБ-СДС” влиза и движение „Гергьовден”, което не е изненадващо, предвид това, че негов председател през годините е Любен Дилов-син, който е и депутат
от листата на коалицията в 45-ото и 46-ото Народно събрание.
А Земеделският съюз „Александър Стамболийски” под председателството на Спас Панчев подкрeпя едностранно КП „Демократична България” при последните парламентарни избори. Самият Панчев влиза като депутат от 41-во Народно събрание като кандидат
от листата на “Коалиция за България”, към която тогава се числи и
„Александър Стамболийски”, но се отказва от партньорството си и
остава като независим депутат в парламента.
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На тези избори победители са „Има такъв народ” – 24,08%,
следвани от КП „ГЕРБ-СДС” – 23,51%, КП „БСП за България” –
13, 39%, КП „Демократична България – обединение” – 12,64%, ПП
„Движение за права и свободи” (ДПС) – 10,71% и КП „Изправи се!
Мутри вън!” – 5,01%.
Макар и условно, можем да разделим партиите и коалициите,
обект на изследването, на три големи групи, като правим уговорката, че ще анализираме профилите на коалиционни партньори във
Фейсбук, отделни партии, формации и формални и неформални
лидери:
−− такива, които имат опит да комуникират с избирателите във
виртуална среда, като се доверяват на менажирането на каналите на комуникация на експерти (ПП „ГЕРБ”, ПП „Има такъв
народ” и ПП „Демократична България”);
−− такива, които използват Фейсбук, за да разпространяват политическите си послания по-импулсивно и без да следват
последователна и добре обмислена комуникационна стратегия („Отровното трио”, Мая Манова и Татяна Дончева, като
част от КП „Изправи се! Мутри вън!”, Веселин Марешки от
“Воля”, ПП „Атака” и нейният лидер Волен Сидеров);
−− такива, които се придържат към традиционните медии като
телевизия и радио, като същевременно не отчитат виртуалната среда като единствена адекватна платформа за общуване с
последователите си (БСП и ДПС), като тук правим уговорка,
че две от партиите, които доминират в изследвания период,
имат собствени телевизии, които служат за промотирането на
реториката им – телевизия „Алфа” на ПП „Атака”, като по силата на договорни отношения, публични в сайта на телевизията, медията се задължава да представя безвъзмездно форми
на отразяване на парламентарните избори и 7/8 TV, собственост на лидера на „Има такъв народ” – Слави Трифонов.6
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Дизайн на изследването
Обектът на изследване е предизборната кампания на основните политически сили и техните представители за избор на народни представители за 45-ото Народно събрание, а изследването
е насочено към установяване как тя се реализира през социалните
медии.
Цел на изследването е да се идентифицира каква е ролята на
социалните медии в кампанията на равнища съдържание, управление и разпространение на съдържание, жанрове и формати и
ефективност в общия контекст на предизборната политическа комуникация и реторика.
Задачи
−− Да се припомнят термините „предизборна реторика” и „предизборна парламента реторика”, като се добави „виртуална
политическа реторика”.
−− Да се дефинират термините „политически маркетинг”, „медийна манипулация”, „социална легитимация”.
−− Да се изготви методика, която да е ориентирана към проучване при съчетаване на няколко вида анализи, за да се реализира многофакторен анализ и се прилага интердисциплинарен
подход.
−− Да се реализира изследване и да се направят изводи на базата
на анализите.
Kратък терминологичен обзор
В интерес на изчерпателността на това изследване е необходимо да се припомни значението на ключови термини като „политическа реторика“ и „предизборна политическа реторика“. Иванка
Мавродиева определя „политическата реторика“ като „ораторски
изяви на политици по критериите оратор, реторична ситуация и
специфични ораторски цели”, като политическите речи, изказва-
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ния и коментари са фактор, който осъществява съществена роля
при формирането на мнения и убеждения у гражданите (Мавродиева 2012).
Предизборната политическа реторика от своя страна е термин,
който стеснява периода на политическа реторика до конкретна
времева рамка, свързана с кратък период преди изборите, в който
политическите сили концентрират усилията си да въздействат на
електората чрез силни емоционални послания с голяма честота на
публикувания и излъчвания. Предизборната политическа реторика включва плакати, обръщения, речи, участия в дискусии и дебати
– в телевизионно студио, на площада, в клубове по интереси или в
социалните мрежи. Предизборната политическа реторика съдържа
в себе си основните характеристики на политическата реторика,
но в същото време има и специфични прояви, които се променят
във времето, тъй като дигиталната компетентност на кандидатите
за членове на Народното събрание и техните симпатизанти също
е динамична – все повече се предпочитат по-кратки и ясни послания, повече изображения, по-стойностни послания и адекватни
коментари (Братанова 2020).
Виртуалната предизборна реторика е част от предизборната
политическа реторика, но тя е изключително и само във виртуална
среда и позволява апробирането на нови реторични жанрове, които умело комбинират вербални и визуални послания. Тяхното въздействие допълнително се контролира от честотата на излъчване
на посланията, като се използват механизмите на социалните мрежи да достигнат до по-голяма и таргетирана аудитория, като могат
да бъдат на живо или предварително подготвени. Самите визуални
послания са предмет на анализ на визуалната виртуална предизборна реторика, в която посланията са под формата на плакати,
карикатури, клипове и др. (Mavrodieva 2015: 45-56).
Предизборната медийна комуникация е по-широко понятие
и тя включва записи на речи и изявления, които се публикуват в
официални сайтове на партии и в профилите в социалните мрежи
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на политици, партии и коалиции. Тя е опосредствана комуникация,
за разлика от комуникацията на публичните изяви, които са характерни за предизборните кампании. Медийната и политическата
система са взаимосвързани, тъй като именно медиите осигуряват
платформа за комуникация между политическите субекти и гражданите. Важно е да се отбележи, че всяка медия – от традиционните
телевизия и радио до социалните медии е комплекс от дискурсивни
практики – текстови механизми, езиково-стилистични проявления
и графично оформление, които могат да се обособят в дискурсивни
стратегии за въздействие върху целевата публика (Van Dijk 1985).
Това въздействие върху целевата аудитория е част от политическия маркетинг – термин, който все повече се налага по време
на предизборните кампании. Политическият маркетинг се заражда
още през 60-те години на 20. век, като самият Филип Котлър, един
от най-изявлените автори в областта на маркетинга, отчита факта,
че с развитието на технологиите политическите партии и техните
лидери все повече се нуждаят от специфична организация, която да
допринесе за реализацията на поставените политически цели. Политическият маркетинг включва комуникационната стратегия на
партиите в предизборната надпревара, тактики, планиране и контрол, работа с медиите, градене на политически имидж – партиен
и лидерски, политическа реклама и политически ПР, изследвания
на предизборните нагласи (O’Shaunessy. 1990).
Политическият маркетинг борави с манипулацията, както и
предизборната политическа реторика. Според Тьон ван Дайк манипулацията е комуникационна практика, при която се упражнява
контрол над други хора, като това се случва „против тяхната воля и
срещу техните интереси”. Той стига и по-далече, като я определя и
като „злоупотреба с власт” (Van Dijk 2006: 360). Според Ван Дайк в
полза на манипулатора обикновено е непълната или липсваща значима информация от страна на реципиента, силните емоции, които
биха го превърнали в особено уязвим (страх, отчаяние, загубено
доверие), умело боравене с ценности, идеологии и норми, които не
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могат да бъдат отречени, както и промотиране на идеите на дадена
политическа сила или отделен политик чрез твърдения на лидери
на мнения, които чрез социалния си и обществен статус внушават,
че имат релевантно мнение.
Социалната легитимация (от лат. legitimus – законен, правомерен) е термин, който означава, че даден социум (етническа група,
националност или друга) приема за правомерно нещо, което може
в друга да не е такова. Например българските гласоподаватели като
реципиенти на политически послания изпитваме трудност да повярваме на предизборни обещания и ангажименти поради социалната легитимация на манипулацията и демагогия на общественополитическите действия у нас.
Методика на изследването
Методиката на изследването на предизборните кампании на
основните политически сили включва два вида дискурсивен анализ – идеологически дискурсивен анализ по Тьон ван Дайк (Van
Dijk 2006) и критичен дискурсивен анализ – известен и като критичен анализ на дискурса, по Норман Феърклаф (Fairclough 1995),
както и реторичен анализ.
Дискурсивният анализ разглежда речевите актове в процеса
им на взаимодействие като елементи на един по-голям интерактивен модел, като интерпретира контекстуално на базата на вече
съществуващо познание (Касабова 2021: 64-83). Вниманието се
насочва към изграждането на цялостен смисъл на текста чрез съгласуване на елементи като семантична свързаност, интертекстуална и контекстуална обвързаност на изказванията и интереса към
реални езикови употреби в областта на политическите послания
във виртуална среда. Статията коментира дискурсивни практики,
характерни за профилите в социалните медии на политически коалиции, партии и политици. Проследяват се лексикалните, фразеологични и визуални особености на постове, статии, видео клипове,
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колажи, карикатури, плакати. С помощта на когнитивната семантика се изследва и значението на метафоричното и контекстуално
внушение в тях.
Важно е да се отбележи, че едва през 60-те години на 20. век
възниква научен интерес към изучаване на връзката между политическото действие и езика, а чак десетилетия по-късно се проследява как и дали политическите понятия и новини конструират
социалните явления (Братанова 2020). Дискурсът може да служи
за легитимиране на политически действия, за развитие на политическа идентичност и интерпретация на политическо поведение.
Прилагането на идеологически дискурсивен анализ не се състои в това само да се очертаят основни идеологически парадигми,
а да се намери взаимовръзката между дискурса и идеологиите. Манипулацията в медийна среда, или по-специфично в дигиталната
медийна среда, представлява едновременно социален, когнитивен
и дискурсивен феномен, счита Ван Дайк (Van Dijk 2006). Различните характеристики на медийната манипулация се изследват чрез
реални визуални и вербални послания, които присъстват в предизборните кампании на водещите политически сили. Това, което е
интересно за този анализ, е именно дискурсивно-семиотичният
елемент, чрез който да се направят изводи дали и доколко манипулацията и демагогията са заложени в предизборните послания
и ангажименти (Досев 2014). Консервативните, популистки и сексистки изказвания на политиците са видимо манипулативни и лесно различими, но едва когато са ситуирани в конкретен контекст
на език, дискурс, общество и идеологии могат да бъдат определени
научно като такива. И когато споменавам идеологии, според Пол
Рикьор те се легитимират именно чрез политическата традиция и
статуквото (Ricoeur 1975). Дискурсът може да служи за обясняване
на политически събития, за легитимиране на политически действия, за развитие на политически идентичности, за интерпретиране
на политическо поведение.
Феърклаф, един от най-пламенните привърженици на крити-
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чен дискурсивен анализ, анализира връзката между лингвистичните структури като дискурсивни практики и установените обществено-политически отношения. Според него това, което свързва език
и власт са социалните и институционални практики (Fairclough
1992). Aнализът на медийния дискурс обхваща два вида дискурсивни практики, обобщава Феърклаф – от една страна, е създаването
на послания от страна на институциите (медии, политически партии, експерти) и тяхното възприемане от потребителите, а от друга
– социо-културните практики в ситуационен, институционален и
обществен контекст. Дискурсният порядък ограничава избора на
даден автор чрез установени жанрови конвенции – видове текстове,
постове, изображения, видеа, коментари и реакции (включително
споделяния на постове и емотикони като реакция). А и не трябва да
се забравя, че авторите предлагат своята гледна точка и конкретен
начин на представяне на идеи и събития (Fairclough 1995).
Класическите и нови медии са тези, които освен че отразяват предизборните кампании на партии и коалиции, формират и
трансформират контекстуалния модел на възприемане на тези послания, като навигират комуникативната ситуация. Наличието или
присъствието на компоненти като заглавие, подзаглавие, отделни
параграфи, различни шрифтове и вмъкнати изображения, както и
редът на тяхното излагане в изображение, видео или текст могат
да подчертаят или смекчат даден факт, да добавят убеждаващи и
манипулативни дискурси. Именно контекстуалните модели (речеви акт, реторични похвати, лексикален семантичен и прагматичен
подбор) определят много от характеристиките на дискурса (Chilton,
Schaffner 1997).
Реториката предоставя понятийния апарат, терминологията и
аналитичната рамка, посредством които да анализираме визуалните и вербални проявления на политическата предизборна кампания във виртуална среда в периода 2017–2021 г. Той успешно се
прилага към всеки вид текст или изображение – от уебсайтовете и
LinkedIn профилите на коалиции, партии и кандидати, до плакати-
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те и карикатурите, които поддържат или отричат дадени послания
(Касабова 2021: 64-83).
Политически контекст и правна рамка
Първите многопартийни избори в страната след премахването на еднопартийния режим на Българската комунистическа партия (БКП), който е част от установената през втората половина на
20. в. тоталитарна система на управление, са изборите за VII Велико народно събрание през 1990 г., като Българската социалистическа партия (БСП) печели 47,15%. Следващото Народно събрание
е от 240 народни представители, като този път СДС движение печели с 34,36%, а БСП е втора политическа сила с 33,14% (Nohlen
&Stöver 2010). При парламентарните избори в България през 1994
г. първа политическа сила е БСП с 43,4% от гласовете, а през 1997
г. ОДС са победители с безапелационните 52,26%.
Чрез парламентарните избори през 2005 г. се определят народни представители за 40-то Народно събрание, като рекордният
брой партии – 7, които влизат в парламента, предизвиква недоволството на някои политици от свойствата на използваната система
за разпределение на депутатските мандати „Д’Онт“7. Тогава „Коалиция за България” е победител с 30,95 %, втора политическа сила
е Национално движение Симеон Втори (НДСВ) – 21, 83%, а ДПС
получава рекорден вот от 14,07%.8 В този период България става
член на Европейския съюз, а парламентът остава в историята със
създаването на т.нар. „Тройна коалиция” (БСП, НДСВ и ДПС) и
въвеждането на плосък данък от 10% върху доходите.
При изборите от 2009 г. за 41-во Народно събрание избирателната система е заменена от смесена, а също така е сменен и
методът за разпределение на мандатите в пропорционалната система с метода на най-големия остатък (метод на Хеър-Ниймайер).9
ПП „ГЕРБ” печелят изборите с категоричните 39,72%, следвани от
„Коалиция за България” – 17,70 %, ДПС – 14,45%, ПП „Атака” –
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9,36% и „Синята коалиция” под съпредседателството на Иван Костов и Мартин Димитров („Съюз на демократичните сили”, „Демократи за силна България”, „Българска социалдемократическа партия”, „Обединени земеделци” и „Радикалдемократическа партия в
България”).
42-рото Народно събрание е избрано през 2013 г., като политическите сили над бариерата са: ПП „ГЕРБ” с 30,54%, следвани
от „Коалиция за България” – 26,61 %, ДПС – 11,31% и ПП „Атака”
– 7,30%. За работата му и гласувания от него кабинет обществените оценки са противоречиви. То преживява едни от най-продължителните и многобройни граждански протести в България, добили
популярност с името ДАНСwithme, на които десетки хиляди българи призовават за оставка на кабинета и парламента, както и провеждане на нови предсрочни избори (Касабова 2015).
43-тото Народно събрание през 2014 г. е сформирано според резултатите от извънредните парламентарни избори, като ПП
„ГЕРБ” с 32,67% излъчва второто си правителство с премиер Бойко Борисов, следвани „БСП за България” (силно редуциран вариант на „Коалиция за България” – 15,40%.10
В този политически контекст се стига и до изборите за 44-то,
45-о и 46-о Народно събрание, които са и обект на нашето изследване. Те са партиите и коалициите, които преминават 4-процентната бариера и бяха споменати по-горе в текста.
Особености на предизборната политическа
реторика от 2017 до 2021 г.
Ако трябва да сравним предизборните парламентарни кампании през 2017 и 2021 година, се очертават няколко тенденции.
И в трите кампании се засилват личните нападки между основните опоненти в края на кампаниите, като това става както в телевизионния ефир, така и в социалните медии. Въпреки това през
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годините се наблюдава залез на интернет троловете – хора, които
публикуват противоречиви и провокиращи коментари, или такива,
които са извън темата, за да попречат на адекватния тон на дискусия, медийната манипулация не е изолирано явление. Обикновено
троловете коментират в социалните медии, във форуми и полета
за обратна връзка в блогове и онлайн медии. Някои от тях се занимават с това за собствено удоволствие, но голяма част са платени и градят или рушат имиджа на политически лидери и техните
опонентите. Според Йорданка Савова, активист на „Да, България”,
стотици фалшиви профили в социалните медии са атакували лидера на партията Христо Иванов тази година, въпреки че подобни
тенденции се наблюдават и в официалните страници на ГЕРБ и
ИТН. Очевидно нападките към политическия елит са стигнали до
ниво на социална легитимация.11
Троловете и тяхната дейност определено съществуват в предизборната борба, макар и не с такъв интензитет, какъвто беше
преди години, поради критичността на потребителите към легитимността на информацията в дигитална среда. В последните две
години социалните мрежи се превърнаха в платформа на граждански активните българи да извисят глас. Именно на площада, но и
онлайн, в тях се събужда надеждата, че има място в политическата
палитра на България за нови формации и партии, родени от недоволството към управлението на партиите на статуквото. Протестите от лятото на 2020 г. допринасят за обединяването на политически
съмишленици около каузи, които бяха промотирани и подкрепяни
основно в социалните мрежи.
Интересен факт е, че реципиентите на посланията на предизборните кампании през 2017 година не бяха така добре дигитално
подготвени, както са тези в момента. Само преди няколко години
повечето профили на български политици и политически формации
в социалните мрежи бяха фалшиви и целяха да накърнят имиджа
на даден политик, кауза и формация, или да поддържат нереален
положителен имидж на публични личности, идейни платформи и
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организации (Мавродиева 2016).
Сега те са сериозен инструмент на политическия маркетинг,
който вече не се използва кампанийно, а се надгражда, което е и
различното между изборите през 2017 и 2021 г. Потребителите
вече са важни целеви групи от стратегическо значение не само
за успеха на предизборните кампании на партиите и коалициите, но и за изграждането на доверие у тях. Социалните медии
се използват от младите, образовани, политически и икономически грамотни българи, които следят развитието на България,
информирани са в европейски и световен контекст, споделят и
реагира, търсят подкрепа (Канев 2021).
В предизборната кампания за 46-о Народно събрание има
още един основен участник и това е “Кабинетът Янев”, т.е. служебното правителство по време на 45-ото Народно събрание.
Много от партиите и коалициите се опитват да сравняват политиката си с тази на служебните министри, като част от последната им предизборна кампания е свързана с популистки изказвания, че служебното правителство обслужва конкретни политически интереси, които не са в полза на българските избиратели.
Въпреки това действията на кабинета съвпадат с очакванията
на по-голяма част от българските граждани и афишираните (но
нереализирани засега) намерения на партиите на протеста.
Анализ на предизборните послания
в социалните медии

В изследването са анализирани Facebook и LinkedIn профилите на партии и коалиции, политически лидери и публични
групи в подкрепа на основните 8 политически сили, които присъстват (не в пълен състав и не в еднакви коалиции) в Народното събрание от 2017 година до днес: ПП „ГЕРБ”, КП „БСП за
България”, Движение за права и свободи (ДПС), ПП „Има такъв
народ”, КП „Демократична България” и КП „Изправи се! Мутри
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вън!”, коалиция „Обединени патриоти” и партиите в нея – ПП
НФСБ, ПП „Атака“ и ВМРО, ПП „Воля”.
Подбрани са 100 поста, 50 изображения, 40 видео клипа
и 40 слогана. Посланията на политическите сили, имиджовите визии на ключови политици в предизборната надпревара,
номерата на бюлетините, както и слоганите на кампаниите са
задължителни елементи в социалните медии и уебсайтовете на
всички политически сили.
ПП „ГЕРБ” се стреми към „Реални решения за България”
през 2017 г. , но когато ѝ се предоставя тази възможност като
победител в парламентарните избори, не успява да убеди българските избиратели, че заслужава доверието им. Това води и
до кризата през лятото на 2020 г., когато на площада се иска
оставката на правителството. Докато „Отровното трио” и лидери на опозицията като Мая Манолова и Христо Иванов са особено активни в социалните медии да критикуват политиката на
премиера и на главния прокурор Иван Гешев, ПР-ът на Борисов
публикува всеки ден интервюта от автомобила му или срещи на
живо с местното население на градове и села из България.12

Снимка 1: Бойко Борисов, лидер на ПП „ГЕРБ”

Тази стратегия не изглежда работеща за личното аплоа на то-
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гавашния премиер и кабинета му, като най-вероятно води и до известни негативи при изборите за 45-о и 46-о Народно събрание, за
чиито кампании слоганите на ПП „ГЕРБ“ са съответно „Работа,
работа, работа!” и „Ред в хаоса“. Интересно е чисто графично, че
на плакати и банери на пресконференции на дясната политическа
партия слоганът завършва с удивителен знак, а при по-голяма част
от другите печатни и дигитални материалите няма такъв. Може да
се интерпретира както като типографска грешка, така и като реторически похват за внушение, който да подскаже намерение за
продължение на започнатото в политически контекст.
Въпреки несигурната си позиция в политиката на страната,
ГЕРБ през годините има изработена стратегия на предизборна
борба и успява да покрие всички традиционни и онлайн медии с
присъствието си. Привърженици и симпатизанти на партията се
организират по регионален принцип в отделни фейсбук групи,
като се кооридинират умело от централата.

Снимка 2: БСП – предизборната кампания за 46-о Народно събрание

ДПС също умее да контролира електората си, като обещава на
избирателите „Рестарт на държавността” и в двете предизборни
кампании през 2021 г. до този момент. „БСП за България“ пък се
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ангажира „С грижа за хората“ през април, и със „Сигурност в промяната. С грижа за теб“ през юни. Използването на личното местоимения „теб“ вместо обобщаващото „хората“ стопява дистанцията между политическата партия и електората, като така слоганът
е по-интимен, по-ангажиращ, по-обвързващ. Интересен е изборът
на думата „промяна“, който говори за алтернативата в лицето на
социалистите, но и същевременно не е много конкретизираща.
Още повече, че е и неуместна, предвид това, че БСП присъства
най-дълго в българското политическо пространство и едва ли може
да бъде виждана като решение на усложнената политическа обстановка, предвид консервативната си политика.
ГЕРБ, БСП и ДПС с години следват едни и същи линии на комуникация с гласоподавателите си, разчитат на абстрактни послания в медиите, на срещи с обикновените хора в малките населени
места, на които да обещаят разрешаването на дребни битови проблеми.13 Тези организирани сбирки се характеризират с патетични
и клиширани предизборни речи, на които не липсват и неформални отношения. Големите партии са развили сериозни регионални
мрежи, които комуникират помежду си, имат по-големи и по-малки структури не само в България, но и в чужбина. ПР експертите
и предизборните щабове си дават сметка, че гласоподавателите са
от всички социални прослойки. Ето защо те се стремят да намират
общ език с тях. Много често тази потребност от декодиране на посланията към избирателите е погрешно дешифрирана и трансформирана в израз, който не покрива изискванията за един по-висок
стил на говорене.
Алтернатива на това говорене налага партията на Христо
Иванов „Да, България”, която открива кампанията си за парламентарните избори през 2017 г. със слогана „Да извадим мафията
от държавата”. За изборите през април 2021 г. КП „Демократична
България“, в редиците на която е и партията на Иванов, предлага
слоган „България може много повече“, много подобен на този на
ПП „Възраждане“ – „Повярвай в България“. През юли демокра-
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тите вече поставят конкретни приоритети: „Свобода. Законност.
Модернизация”, като слоганът им е на фона на колаж от снимки на
протестите от лятото на 2020 г. Именно изображението препраща
към разочарованието от управлението на ГЕРБ и желанието за промяна, заявено на площада от хиляди недоволни граждани.

Снимка 3: „Демократична България“ – банер, част от предизборната
кампания за 46-о Народно събрание

„Демократична България“ е и единствената политическа
сила в България, която избира професионалната социална мрежа
LinkedIn, за да се представи: „Ние вярваме, че България може много повече. Можем да бъдем страна, обърната към бъдещето и постиженията на съвременния свят. Да се движим много по-бързо в
развитието си. Да имаме своето достойно място в семейството на
успешните и развити държави, където предприемаческият дух и
свободата създават благосъстояние и възможности за растеж“.
Партията на Иванов – „ДА, България“ също присъства в
LinkedIn, макар и само с 500 последователи: „Политиката е разговор с хората за бъдещето и ако го водим искрено, ще открием
стремеж към щастие и достойнство […] Политическото време на
нашата генерация ще изтече, ако не преминем към действие и не
поемем отговорност”.
„Силата е в истината“ и „Заедно можем“ са само две от пос-
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лания на „Има такъв народ“ (ИТН) – партията на Слави Трифонов,
която още със старта на кампанията демонстрира липса на синхрон
в комуникацията си. „Решаващият глас си ти“ е третият, и според
социалните медии, официален слоган на партията в предизоборната надпревара през април 2021 г. Само няколко месеца по-късно
ИТН заявяват – „Време е за друго“. Комуникационният хаос в една
млада партия не е съвсем разумен, макар и очакван. Въпреки че
партията е съзададена от шоумен и професионалист в медиите, в
нея участват сценаристи и хора със завидни реторични умения, и
именно затова очакваният към нея са високи.
От друга страна, ИТН е добър пример за нова политическа
формация, която бързо привлече последователите си в социалните мрежи. Разбира се, гласуваното доверие е градено с години
в телевизионния ефир, а лидерът на партията гарантира с името си. До парламентарните избори през април 2021 г. страницата на ИТН наброява 100 000 последователи, а днес дори и да
отчита малък спад до 95 000 потребители, продължава да е следвана от повече от 100 000. Самият Трифонов като публична фигура има около 400 000 привърженици, като е невъзможно да се
определи колко от тях го подкрепят в ролята му като телевизионен водещ и продуцент14 и колко в новата му роля на политик.15
Интересна е маркетинговата стратегия на ПП „Воля”, която
се явява на последните парламентарни избори в обединението
„Воля-НФСБ“. Слоганът „България над всичко! Гласувайте
ни задачи“, с който се включват в предизборната кампания, се
различава концептуално от внушението на кампанията на лидера
на „Воля“ Веселин Марешки. Още през февруари 2021 г., преди
официалния старт на предизборната кампания той започна
агресивна кампания, като билбордове с лика му, вдигнал палец
нагоре на фона на надпис „Ефектът Марешки“, се появиха из
страната. „Ефектът Марешки е желанието на един народ да се
изправи срещу паразитите, които го ограбват! Изборът е лесен.
[…] Ние не сме просто потребители. Ние сме народ на 13 века
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и когато сме заедно, можем да пишем история“, пише Марешки
във фейсбук профила си под публикуваното в дигитален формат
изображение.

Снимка 4: Веселин Марешки, предизборна кампания
за 46-о Народно събрание

Популистките изказвания, както и клишета, свързани с митологемата за велико историческо минало на един народ, потъпкан от
ударите на съдбата и лошата политика на опонентите не са нищо
ново в кампаниите на политиците ни.16 Всяка от политическите
партии и коалиции търси вината в другите, като счита, че те не
поемат политическата отговорност.
Именно заради това Арман Бабикян, Велислав Минеков и Николай Хаджигенов придобиха своята популярност толкова бързо
по време на гражданските протести през лятото на 2020 г. Хората
по площадите имаха нужда от различни лидери, от експерти без
политическо минало, които да влязат в управлението. Дали допускането на Мая Манолова и Татяна Дончева в коалиция „Изправи
се! Мутри вън!“ ще даде възможност на коалицията да просъществува повече от двата кратки парламента, предстои да разберем.
Интересен феномен обаче е, че някои от лидерите ѝ се радват на
по-голяма обществена популярност, отколкото самата гражданска
платформа онлайн, която има 14 000 харесвания.17 А фейсбук групата в подкрепа на протестиращите със същото име има 35 000
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фенове. Мая Манолова е с цели 136 000 последователи18, придобила популярност както заради работата си като омбудсман, така
и с надпреварата срещу Йорданка Фандъкова за кметското място
на София, а и с вписването си сред протестиращите. Манолова е
пример за политик, който е по-разпознат със самостоятелната си
кариера, отколкото с принадлежността си към политическа партия
или коалиция. Сред лидерите на новите коалиции в соловите си
изяви са особено активни и Татяна Дончева19, и Арман Бабикян20 (и
двамата от „Изправи се! Мутри вън!“), и лидерът на ГЕРБ – Бойко
Борисов, който засенчва активността на партията си в социалните
медии.21
Популярността на тези политици е факт, тъй като те демонстрират добри ораторски умения, които съответстват с обществените им и социални роли – Христо Иванов, Стоян Михалев, Елисавета Белобрадова и Манол Пейков от демократите, както и колегите
им от „Изправи се! Мутри вън!“ демонстрират добър опит във виртуалната политическа комуникация, която да има ефективно въздействие върху избирателите в предизборните кампании. Борисов
пък продължава да се придържа към ораторските специфики, част
от имиджовата му кампания – да говори като човек от народа и да
публикува лайф видеа от срещи с благодарни хора от всяко кътче
на България. Депутатите от ИТН все още не са намерили своя стил,
като се лутат между високото политическо говорене и писане в социалните мрежи и артистичните си проявления в пленарна зала.
Те имат ангажимент към конкретна група избиратели, голяма част
от които любители на забавната култура и е желателно да намерят
правилния тон към тях.
Резултати
От анализираните около 100 поста, 50 изображения, 40 видео
клипа и 40 слогана се оформиха следните резултати: посланията
на политическите сили, имиджовите визии на ключови политици в
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предизборната надпревара, номерата на бюлетините, както и слоганите на кампаниите са задължителни елементи в социалните медии и уебсайтовете на всички политически сили.
Много от временните явления, които се надявахме, че са част
от липсата на опит при някои политици, се превърнаха в тенденции през последните години. Народните избраници все още не се
съобразяват с книжовноезиковите норми както от трибуната на
парламента, така и в предизборните студиа в телевизионен ефир и
онлайн. Липсват умения да се излагат подредено аргументи, да се
уважават опонентите, да се реагира реактивно, но същевременно
овладяно. Това води и до заключението, че българската политическа реторика не се отличава с особена хетерогенност. Тя комбинира прояви от площадното митингово красноречие, държавнополитическия дискурс, институционалното политическо говорене,
и неформално поведение в онлайн пространството. На този етап
ораторството на политиците не се развива, а по-скоро се адаптира
към динамично променящите се политически, социални, културни
и технологични условия и обогатява жанровата система.
Често политическата реторика на отделни партийни лидери и
членове остава в руслото на рутинните проявления и е функция на
институциите или конкретни и ситуативно обусловени цели. Много по-голям интерес предизвикват тези фейсбук страници, които комбинират вербални послания, изображения (инфографики,
снимки, карикатури) и видео формати (анимации и видео клипове). ИТН поддържа висок интерес с публикациите си, които стават
все по-сериозни и политически обвързани в периода между изборите април и юли 2021 г.
В социалните профили на политическите партии рядко вербалните аргументи се засилват от визуалните. Почти не се използват
инфографики и мултимедийни формати за изясняването на основни тези и идеи – практики, доказали успеха си по света. Обръщенията, речите, репликите и дупликите не само в парламентарното
говорене, но и в предизборните надпревари в периода 2017–2021 г.
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не са солидно аргументирани. В повечето случаи са или вяли, или
ненужно хапливи и в разрез с добрия тон.
Гласоподавателите и редови потребители в социалните мрежи
очакват висока езикова култура от страна на политиците и кандидатите за народни представители и спазването на определени норми и стандарти както при писмената реч, така и при ораторското
майсторство пред публика (пък било то и във видео послания в
социалните мрежи).
Изводи

Съвременният политически оратор се адаптира относително
бързо и гъвкаво към новото медийно пространство като отчита
важността на аудиторията, което и налага преориентирането
му към текстови и визуални форми, които да обслужват новите
комуникационни канали в дигитализирания медиен свят.
Новите стандарти, наложени от виртуалните медии, водят до
преосмислянето и предефинирането на реторическите техники
за убеждаване в медийна среда, което обаче става постепенно.
Невинаги се отчитат обаче ограниченията на политическия
контекст и нивото на познаването на политическите механизми от
страна на гражданите като реципиенти на съобщения, както стана ясно от реализираните видове анализ в изследването. Въпреки
позитивната динамика в надграждането на вербалната и визуална
предизборна реторика, липсват ясните, а и въздействащи послания.
Отчитат се фактите, че политическата реторика изисква известна консервативност, но като наука тя е свързана и с красивото,
и с въздействащо послание. Монологичните реторични жанрове
като речите, изявленията и обръщенията са умело използвани от
повечето политически оратори, но при диалогичните реторически
формати – като телевизионните дебати, най-подготвени са „Демократична България” и „Изправи се! Мутри вън!“, и в частност
Христо Иванов с високия си стил на говорене и категоричност, и
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Арман Бабикян с ироничния си изказ, на който сме били свидетели
неведнъж в сутрешните блокове на телевизиите и качените след
това в социалните медии записи.
Въпреки големите си заявки, политиците от ИТН отчитат
все по-големи загуби на обществено доверие, което най-вероятно се дължи на липсата им на опит при комуникацията на политическите им послания в контекста на добре планирана маркетингова кампания. Слабото владеене на ефира, недостатъчно
добре планираната комуникация в социалните медии, хаотичността и непознаването на протокола не останаха незабелязани
за зрители, потребители и гласоподаватели.
Между двете кампании през април и юни 2021 г. нямаше
достатъчно време партийните щабове да анализират политическата си реторика и грешките, които произтичат от нея. След
протестите от лятото на 2020 г. те не успяха да се откроят особено от тази през 2014 г. Не се чуха коренно различни послания,
не се поставиха драстично нови акценти. Най-активните участници в изборния процес – т.нар. партии на промяната – „Демократична България“, „Изправи се! Мутри вън!“ и ПП „ИТН“
като опозиционни партии и коалиции трябваше да демонстрират
едни по-хомогенни, навременно планирани кампании, особено
в социалните медии, а като че ли изговориха тезите си още на
площадите, което им „отне“ категоричния и ясен глас в предизборен контекст.
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Методи и методики в областта на реторичните
и комуникативните изследвания
Медийните подкасти в България:
видове и особености
Доктор Десислава Антова
Институт по реторика и комуникации
Имейл: antova.desy@gmail.com
Абстракт: В статията се представят някои от разновидностите на медийни подкасти в България. Целите са да се изведат
особености на равнище жанрове, теми, водещи, медии, начини на въвеждане на участниците, видове въпроси, начини на
привличане и задържане на вниманието, особености на сценариите и други. Методите са дескриптивен анализ, реторичен
анализ и дискурсивен анализ, а подходът е интердисциплинарен. Изследването обхваща селектирани подкасти от следните
български медии: Българското национално радио, Българската
национална телевизия, радио „Свободна Европа“, в. „Капитал“,
в. „Дневник”, БНТ. Статията не цели всеобхватен анализ, а установяване на текущото състояние на подкастите и мястото им
на медийния пазар и в медийната екосистема в България през
последните две години от 2020 до 2021 г.
Ключови думи: подкасти, сценарий, комуникативни и реторични техники.

Media Podcasts in Bulgaria:
Types and Features
Desislava Antova, PhD
Institute of Rhetoric and Communication
Email: antova.desy@gmail.com
Abstract: The article presents some of the varieties of media podcasts in Bulgaria. The aims are to define features at the level of
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genres, topics, journalists, media, ways of introducing participants,
types of questions, ways of attracting and keeping attention, peculiarities of scenarios, etc. The methods are descriptive analysis,
rhetorical analysis and discourse analysis. The interdisciplinary approach is applied during the analysis. The research covers selected
podcasts from the following Bulgarian media: Bulgarian National
Radio, Bulgarian National Television, Radio Free Europe, Capital
newspaper. The article does not aim at a comprehensive analysis,
but at establishing the current state of podcasts and their place in
the media market and in the media ecosystem in Bulgaria in the past
two years from 2020 to 2021.
Keywords: podcasts, scenario, communicative and rhetorical techniques.

Уводни думи
Актуалност и значимост на темата. Интересът е насочен към
развитието на подкаста като форма на съдържание, достъпна за
аудиторията в интернет, разпространявана в аудио- или видеоформат. В изследователския кръг попадат емблематични медийни
подкасти, които се свързват с конкретна журналистическа фигура,
следват журналистическа стилистика, послание и цели на общуване. Подкастите са особено важни днес, когато в прагматиката на
общественото мислене представата за професията журналистика
придобива не рядко негативно измерение. Те са формата за възвръщане доверието на аудиторията, която има право на собствено
мнение, въпроси и активност. Подкастът може да бъде видян като
нова възможност за привличане на аудиторията към традиционни
журналистически жанрове, сред които очерк, интервю, беседа. В
онлайн среда традиционните журналистически жанрове се променят. Конвергенцията на медиите налага използването на нови
форми. При разглеждането на подкаста изследователите отбелязват промяната в начина на възприемане от страна на аудиторията,
която от пасивен получател на медийно съдържание се превръща в
активен субект, избирайки даден подкаст, отделяйки се от света, за
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да го чуе, в избрано от потребителя време и място. Едно от удобствата е лекотата на създаване на аудиоформат и възможността за
бързото му споделяне, качване в популярни платформи за аудио/
видео съдържание. Във фокуса на вниманието е медийната употреба на подкаста. Ще се търси отговор на въпроса, защо медиите са
изкушени да създават свои подкасти и как се вписват те в начина
на разпространение и достигане до аудиторията. Колко близък или
далечен е гласът на журналиста зад микрофон и каква е промяната
на наратива при използването на звуков формат. Всяка новина се
разпространява с идеята да бъде чута, прочетена и разбрана от аудиторията. Акцентът е върху подкасти, създавани от медии, доколкото изборът е предопределен от развитието на онлайн медиите и
новите възможности за създаване на съдържание. Така нареченото
„полезно“ съдържание за аудиторията и понятието news you can
use, характерно за сферата на икономиката, е видимо в съдържанието на подкаста. Той освен че съществува в удобен формат, в
известна степен надгражда функцията на медиите да информират,
образоват, обогатяват и възпитават вкуса към познанието за света
като предоставя информация по конкретни теми и проблеми. Описван като услуга при поискаване, той често представлява кратка и
събрана информация по тема, която интересува потребителя. Подкастът е съдържание, което може да бъде от полза за хората, които
имат интерес към дадена тема или проблем. Поради начина на употреба от аудиторията той може да бъде разглеждан като отправна
точка за анализ на медийната реторика, видяна през избор на теми,
участници, начин на представяне на даден проблем. Подкастът се
родее с радиоизлъчването и радиопредаването. По традиция радиото се ползва с огромно обществено доверие и би било интересно
да се проследят радиоформите, с които се привлича целева аудитория. От журналистическа гледна точка беседата и интервюто са
супержанрове, които изискват подготовка и опит, но те са и форма
на реторично убеждение, при което се конструира представата ни
за света.
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Основното предположение е, че подкастът носи добавена
стойност, тъй като възвръща ролята на реторичната триада
обратно в конструкта на чутото като начин на възприемане на
информацията. Той може да бъде мислен като добавена стойност
или насладата от изкуството, свързано с употребата на реторическото доказателство. Удоволствието от изговорения текст добива
нова сетивност във формата на подкаст, най-често аудиоподкаст.
Кратък теоретичен обзор
Терминът е свързан с британския журналист Бен Хамърсли,
който през 2004 г. го сравнява с нова „звукова революция“ и развитието на онлайн радиото (Hammersley 2004). Подкастът често
се теоретизира като асинхронно радиопредаване, излъчвано по
интернет. Подкастът най-често се асоциира с аудиофайл, но има
и видеоподкасти. Терминът „подкаст“ често означава действието
по публикуване на аудиофайл в интернет, независимо дали това е
сайт, блог, социална мрежа, или аудиоплатформа. Аудиофайл, който читателите и уебпосетителите могат да свалят и слушат в удобно за тях време и място. Открояват се още термините: „подкастер“,
с което се назовава авторът на подкасти; „подкастинг“ – термин, с
който се свързва целият процес на създаване и разпространение на
подкасти. Често при описанието на процеса се прави уточнението, че създаването на аудиозапис изисква минимални технически
умения за редакция и публикуване на файл. За да се запише аудиофайл, трябват микрофон, рекордер или компютър със софтуер за
запис. След записа се изрязва излишното. Така нареченият монтаж
в радиото. Използва се софтуер за обработка на звукови файлове.
След редакцията на звуковия файл, той следва да бъде компресиран
в по-малък mp3 формат, който позволява лесно да бъде изтеглен.
Могат да бъдат използвани различни платформи за публикуването
на подкаста, например fireside.fm или podbean. Също така той може
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да бъде интегриран в сайт, ако той е създаден на платформата Word
Press, което позволява контрол върху фийда. Едва след като има
готов аудиофайл с генериран фийд, той може да се популяризира в
мрежите на Spotify; Apple iTunes Store; Google Podcasts.
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). Ерик Назум също акцентира на приложните
елементи, но и на творческата страна при създаването на подкастите, особено интересни са препоръките за създаване на аудиоистории (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 маркетинговите 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).
Медийният изследовател Стeла Ангова отбелязва, че голяма
част от дефинициите за подкасти препращат към идеята за радиосъдържание, тъй като подкастите притежават радиоподобен характер (Ангова 2020). Визират се дефиниции, според които подкастът
е вид цифров запис на радиопредаване или подобна програма, предоставен в интернет за изтегляне на личен аудиоплейър. Ангова
посочва още, че обикновено тези файлове се състоят от пореди-
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ца от епизоди, чиито нови издания абонатите могат да получават
автоматично. Според Ангова това, което насочва вниманието към
нова медийна форма, е методът на разпространение като прикрепен файл, вмъкнат в RSS канал.
Класификацията, дело на екипа от изследователи към катедрата „Медии и обществени комуникации“ на УНСС, според която
подкастът е „хибридна медийна форма“, която притежава чертите на нещо познато – радиото и подобрена трансформационна характеристика, дължаща се на технологичните иновации (Ангова,
Николова, Вълчанов 2021), позволява да се търсят общите от журналистическа гледна точка жанрове и да се проследи тяхното развитие. Подкастът наподобява журналистическото интервю и радиобеседа с водещ. Може да се предположи, че подкастът се явява
инструмент за преформатиране на традиционното журналистическо интервю и неговите разновидности с глас, текст и видео, които
често съществуват паралелно, независимо от вида медия, поради
наличието на социалните мрежи и възможността дадено радиопредаване да се излъчва освен в радиочестотния спектър и на страницата си във Фейсбук. Новината от интервюто представлява особена собствена продукция, която заема централно място в сайта на
съответната медия. Собствената новина може да бъде цитирана от
други медии, разпространявана като текст, не рядко се пускат и видео и ауидо към нея. Прави впечатление разнообразната тематика
на подкастите, които покриват целия спектър на обществения живот и личностни интереси от поезия, култура, развлечение, комедия, политически анализи и коментари до пътешествия в Космоса.
Като във всяко радиопредаване в самото начало на подкаста се
представя съдържанието – темата, избора на събеседници, уводни
думи на водещия, както какво ще последва в определеното за подкаста време. То може да е абсолютно хаотично или строго структурирано, но винаги е подчинено на замисъла, с който е създаден
подкастът.
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От разгледаните подкасти, създавани от журналисти и достъпни в сайтовете на изследвания кръг от медии, могат да се откроят
следните няколко специфични черти на подкаста – той е посветен
на определена тематика, хората, които го правят, са професионалисти, гостите обикновено са експерти или водещи политически
фигури, свързани са с темата на подкаста или представляват обект
на своеобразен обществен интерес. Като всеки творчески продукт
подкастите биха могли да бъдат създавани и от аматьори. Задължително е те да имат необходимата техническа грамотност, ясно
да са дефинирали темата и съобразно нея да направят своеобразен
редакторски избор, от една страна, за информационната стойност
на самата тема, а от друга, за избраните събеседници по темата.
Като медиен продукт един от първите подкасти е този на вестник
„Капитал“ – „Парите говорят“, подкаст за лични финанси и инвестиции, както и „Гласът на Капитал“ – седмичен подкаст, в който
журналистите разказват интересни истории от света на икономиката и бизнеса, разказани в „дълбочина“ и в „контекст“ (Гласът на
Капитал – Капитал подкаст, https://www.capital.bg/podcast/).
Освен с определена тема, автор и епизодичност, тоест предлагането на ново съдържание в следващи епизоди, подкастите са и
с много различна продължителност като времетраене. Времетраенето е важна характеристика, тъй като това е асинхронна медийна
услуга, която се напасва към времето на потребителя. Преди време
предпочитаният формат бяха блоговете и влоговете. Сега подкастът се възприема като подходящ формат за коментарни рубрики,
каквато е тази на Свободна Европа, „Превод в ефир“, „Политически НЕкоректно“ и др.
Дизайн на изследването
Изследването обхваща, освен споменатите подкасти „Гласът
на Капитал“ на в. „Капитал“, „Превод в ефир“ – проект на „Сво-
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бодна Европа“, два от подкастите на БНР и един на БНТ. Изследваните медии предоставят подкасти с разнообразно съдържание в
жанрово отношение. Проследява се развитието им като форма в
достъпно аудиосъдържание от сайта на самата медия. Във фокуса
на вниманието попадат само аудиоподкасти. Използван е интердисциплинарен подход поради спецификата на проблематиката.
Методите на изследване са дескриптивен, реторичен и дискурсивен анализ. Целта е да се установят особеностите на равнище:
жанр, сценарий, структура, видове, както и реторични и комуникативни техники, които се използват на индивидуално равнище и на
равнище медия.
Видове подкасти
Подкастът като медийно съдържание се характеризира с определена тематика, автор, времетраене и начин за позициониране
в медията. Анализираните подкасти са вид медиен продукт, който
освен това се характеризира с определена продължителност. Анализът ще започне с описание на видовете подкасти, предлагани от
обществените радио и телевизия. Особеното при БНР е достъпността на всички радиопредавания в подкасти. В сайта са представени 35 различни по вид подкасти, структурирани в следните тематични рубрики: „Най-нови“; „Общество“, „Здраве“, „Съвместни
проекти“, „Култура“, „История“, „Бизнес“, „Технологии“, „Спорт“,
„Каузи“, „Още от хоризонта“, „Музика“, „Предавания“. Заради огромния им брой в обхвата на изследването попадат подкастите от
рубриката „Най-нови“ сред които: „COVID ваксините“, „Радиоенциклопедия“, „Ние децата“. Прави впечатление, че подкастите покриват почти всички съществуващи рубрики, които традиционно
са част от излъчваните от БНР радиопрограми. В съдържателно
отношение подкастите, които са част от съвместните проекти на
БНР с ЕС, са тематично насочени към значими теми от европейския дневен ред. Такива са подкастите „Рестартирай Европа“, „Зе-
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лена сделка“, „Срещи с политиката на сближаване“. В рубриката
„История“ могат да бъдат чути подкастите: „Големите“, „Великите
европейци“, „Радиото помни“. Емблематични радиопредавания,
част от програмната схема на програмите, излъчвани по БНР, са
достъпни в подкастите: „Събота 150“, „Политически НЕкоректно“, „Късното шоу на Радио София“, „Спортна среща“, „Киното
и градът“. Могат да бъдат откроени подкастите: „ Под сините камъни“, „Трета лента“, тези, свързани с представянето на нови книги и литература – „Преге“, „Попкултура“, и др. Описанието дотук
свидетелства за богатството от подкасти, което предлага сайтът на
общественото радио БНР, което може да се интерпретира и като
поредното доказателство за близостта на радиопредаването и подкастът като характерен формат за интернет.
За анализа тук служат два от разгледаните 35 подкаста – актуалният, свързан с ваксинацията срещу COVID-19 и радиопредаването „Политически НЕкоректно“.
Автор и водещ на подкаста „COVID ваксините“ е здравният
журналист и дългогодишен репортер на БНР Гергана Хрисчева.
В описанието на подкаста се посочва, че той е „информационен
подкаст“ на БНР, в който „в поредица от епизоди, експерти, лекари от утвърдени здравни заведения и професионални организации
у нас споделят достоверна, научна информация за ваксините срещу новия коронавирус“ (БНР подкасти, Covid – ваксините, https://
soundcloud.com/bnrpodcasts/sets/covid).
Продължителността на епизодите е различна и варира от 10
минути до над половин час. В началото на всеки подкаст се обявява темата. Водещият прави анонс и за своите събеседници – водещи български лекари и специалисти в сферата на здравеопазването. След обявяването на темата следва характерен звуков сигнал,
който рамкира действията на водещия и разговорът с поканените
събеседници. Водещият по-често задава насочващи въпроси по темата, без да се излиза от рамката на обявената тема. Целта е да се
съберат възможните гледни точки по теми, свързани с ваксините,
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тяхната ефективност и безопасност. Актуалната информация се
предоставя от хора с доказан научен авторитет, професионалисти
и експерти. В реторичен план се разчита най-вече на авторитета
на избраните гости. Аргументът на авторитета е търсен в хода на
подготовката на всеки един подкаст, тъй като във фокуса е достоверната научна информация за ваксините. В хода на разговора
се задават въпроси, които вълнуват всички в период на пандемия
– коя ваксина да изберат, къде могат да се ваксинират, какви са характеристиките на ваксините, както и всичко свързано с борбата с
новия коронавирус.
В журналистически план водещият, освен директни въпроси,
използва констатации, с които без да сменя темата, преодолява паузите в говоренето на своите събеседници и забележки, в които
обикновено извежда водещата сентенция от изказването на своите събеседници. Водещият показва разбиране на проблематиката,
умение за структуриране на интервюто, така че въпросите, които
вълнуват обществото, да бъдат представени интересно. Относно
участниците, те не просто демонстрират експертиза и знания; те са
ангажираност към проблематиката и тематиката и представят ясно
важна информация по време на диалога с водещия. Участниците
са авторитети и те трябва да могат да отговарят и на допълнителни
въпроси, за да се поддържа динамика в разговора, да не се губи
нишката и логиката на изложението. Сценарият, по който се реализира подкастът, следва предварителния избор на тема, свързана с
ваксините, избор на гостите и предварително селектирани слушателски въпроси или въпроси, които вълнуват аудиторията.
Различната продължителност на подкаста е подчинена на информативната му функция по дадена тема. На вниманието в сайта
са достъпни седем подкаста, посветени на ваксините. В същото
време в рубриката „Здраве“ има още един подкаст, свързан с новия
коронавирус „Въпроси и отговори за коронавируса“. В рубриката
на сайта са достъпни 37 подкаста, посветени на темата за ваксините.
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Другият подкаст на БНР „Политически НЕкоректно“ предоставя достъп до записите на радиопредаването с емблематичните радиоводещи Петър Волгин и Силвия Великова (https://bnr.
bg/horizont/politicheski-nekorektno/broadcast). Радиопредаването е
структурирано с характерни рубрики. Времевите рамки се обособяват с типична за предаването музика. В началото водещият обявява редакторите на предаването, темата и госта. Предаването се
излъчва в определен часови диапазон и е част от радиопрограма
„Хоризонт“ на БНР всяка събота и неделя – веднага след обедния
осведомителен бюлетин. Предаването използва социалните мрежи
за връзка с аудиторията. Името на предаването повтаря името на
книгата на журналиста Петър Волгин „Политически НЕкоректно“.
Особен акцент представляват коментарът и анализът на конкретно политическо събитие от изминалата седмица. Те са застъпени
в самото начало на предаването. Гостите на предаването обикновено са водещи политици, коментатори, журналисти и личности
от обществения живот. Предаването е с времетраене два часа и се
характеризира като политическо „токшоу“.
В началото на разговора се поставя кратък актуален политически въпрос, по който думата имат радиослушителите, които освен по телефон, споделят своето мнение и в социалните мрежи.
Обособени и предварително анонсирани от водещите са рубриките: минутите на Иво Велев или „Новините с добавена стойност“,
както и рубриката „Отвъд хоризонта“, в която се проследява случващото се по света. Те се представят като отделен бюлетин, имат
свой сценарий, който отново е подчинен на актуалната политическа обстановка. Така например „Новините с добавена стойност“ се
описват от автора Иво Велев като „композиция в академичен пънк
рок“. Характерно за нея е, че авторът си служи с всички реторични фигури при изграждането на представяния текст – използват
се метафората, реторичните въпроси, афоризми и цитати. С тях
се постигат аналогии, в които се иронизира случващото се в политическия живот. Търсен е комичният ефект. В края на наратива
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обикновено се завършва със сентенция. Такъв е примерът с: „Бяла
джипка се композира, мила моя майнолю, майчице, социологията
го разбира, разбира го даже Ал-Джазира“ (https://soundcloud.com/
bnrpodcasts/sets/x2cmdrzyqlsi).
Рубриката е посветена на задържане вниманието на аудиторията в двучасовото предаване, както и нейното активиране от пасивен слушател в активен такъв, споделящ своето мнение и въпроси.
Рубриката „Отвъд хоризонта“ с автор Лилия Димитрова също е част
от политическото токшоу и проследява актуалните политически
събития в международен план. Лилия Димитрова е международен
редактор на БНР. Рубриката отново следва свой сценарий в зависимост от темата. Освен гласът на редактора се използват и документални звуци – от интервюта, международни емисии новини и др.
Интервюто с госта на предаването е съществена част от политическото токшоу. Авторът обосновава избора на госта, който отново се
предпоставя от актуалната политическа обстановка, редактор модерира въпросите, идващи от слушателите и споделени в социалните
мрежи. „Интервюто е изкуството да създаваш доверие и така да
получиш информация“ посочва Бернд Арнолд (Арнолд 2000: 144).
Подготовката за интервюто заема съществена част от работата на
журналиста. Арнолд посочва, че задача на интервюто е да представи на публиката специалист по дадена тема, като слушателят трябва
да получи автентична информация, която няма да научи отдругаде,
като интервюиращият се обръща към събеседника по три различни
начина – с директни въпроси, с констатации и със забележки. Основна характеристика, която се извежда за въпроса, е той да е възможно най-кратък, за да може да бъде запомнен от слушателя, така
че впоследствие да стане ясно дали събеседникът е отклонил отговора си. Политическото токшоу, както предполага и самият формат,
изисква водещият да е популярно лице, което се ползва с авторитет
и в годините е доказало своите умения. Предаването и респективно подкастът могат да са обект на по-задълбочен изследователски интерес. В сайта на общественото радио са достъпни аудио-
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файловете на 82 радиопредавания „Политически НЕкоректно“.
В анализа БНТ е представена с подкаста си „МеГра“ (https://
bntnews.bg/news/megra-podkast-za-mediyna-gramotnost-na-bnt1061119news.html), който се реализира с финансовата подкрепа
на ЕП като съвместен проект, свързан с развитието на медийната
грамотност. В него популярните лица на телевизията говорят за
ролята на обществената медия, за проверката на информацията,
феномена на фалшивите новини и проблемите с дезинформацията и социалните мрежи. Подкастът има за цел „да повиши медийната грамотност чрез информация и примери от практиката на
журналистите от нюзрума с най-голямо обществено доверие БНТ“
(https://bntnews.bg/news/megra-podkast-za-mediyna-gramotnost-nabnt-1061119news.html). Той е структуриран в пет епизода, посветен
на следните теми: фалшиви новини, информация и здраве, социалните мрежи и дезинформацията, ролята на обществените медии,
етиката в медиите. При представянето на примерите се използват
кадри от телевизионни репортажи, които подобно на документален
звук биват интерпретирани с гласа на журналистите от нюзрума на
БНТ. Мнението на новинарите за конкретните случаи на дезинформация е достъпно в аудиоформат. Самите новинари, които традиционно стоят зад кадър, са представени с фотография, коментарът
е свободен и отразява личното мнение на журналиста. Подкастът
е с времетраене малко над 20 минути и е достъпен през различни
платформи, освен в сайта на БНТ.
„Превод в ефир“ на Полина Паунова е седмичен подкаст на
„Свободна Европа“ (https://www.svobodnaevropa.bg/z/21450/about).
Подкастът представя журналистическия коментар и обзор на политическите събития, използва заглавие, служи си с документални
звуци от автентични участия на политически лидери в други радио или телевизионни предавания, пресконференции и изказвания.
Коментарът следва събитията от седмицата и представя мнението
на журналиста за случващото се на политическата сцена в рамките на 10–12 минути. Основните факти за събитията са застъпени
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като документални звуци. Техният контекст се търси чрез превода
в ефир и жанра на аналитичния коментар и съпоставянето на фактите, каквито са политическите коментари на Полина Паунова.
Използват се разнообразни реторически техники – най-често текстът следва въпросите, които възникват в политическия дискурс
след дадено политическо събитие. Отношението на автора е изразено посредством съпоставка с отминали събития. Прави впечатление използването на богат документален звуков фонд, който
свидетелства освен за събитията от миналата седмица и за събития
от предходни години. Авторската рубрика е споделена в подкаст на
интернет страницата на „Свободна Европа“, освен това регулярно
в личния профил на журналистката Полина Паунова във Фейсбук
също се публикуват епизоди. В реторичен план езикът е образен,
често е наситен с обръщения към слушателите, динамиката се постига с използването на документални звуци и редуване на авторски текст и музика. Поставят се отворени въпроси, често се търсят
сравнения и аналогии с предходни политически събития.
„Гласът на Капитал“ също е седмичен подкаст (https://www.
capital.bg/podcast/), в който журналистите разказват най-важната
история от седмицата в „дълбочина, с контекст и анализ“. Подкастът е достъпен чрез различни подкаст платформи, освен на сайта на „Капитал“. Те са надлежно изброени – предлага се в RSS,
SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcasts. Автори са журналисти във вестника. Неговата продължителност също варира, често
надвишава продължителността от един астрономически час. Отново акцент са актуалните политически теми. В подкаста съжителстват всички възможни журналистически жанрове. Търсят мненията
на политици и експерти по актуалните теми. Подкастът започва с
представянето на самия формат. Авторът прави своеобразен аналитичен коментар или обзор на случилото се по дадена тема, след
което следва разговор с експерт. Музиката в подкаста е авторска,
специално написана за подкаст е „Гласът на Капитал“ на композитора Петър Дундаков. Посочва се и кой е монтирал звуковия епи-
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зод и се представя авторът на подкаста. В края му се отправя апел
към аудиторията, ако е харесала въпросния епизод, да направи абонамент. „Ако този епизод ви е харесал, може да се абонирате.“
Медийни подкасти
Разглежданите подкасти са част от интернет медийните формати. Разгледаните медийни подкасти са най-вече в аудиоформат.
Доколкото сценариите за създаването им са дело на журналисти, те
следват изискванията на журналистическите жанрове и текстове.
Аудиоформатът позволява лесно разпространение, по-лесен монтаж и по-удобна употреба от страна на аудиторията. Близостта на
подкаста с радиопредаването от журналистическа гледна точка доближава изискванията за създаването на сценария му до изискванията за писане пред микрофон. Бернд Арнолд посочва, че повечето
хора с практически опит застъпват тезата, че радиоезикът трябва да
е разбираем, а съдържанието – запомнящо се (Арнолд 2000: 201).
Това налага текстът да бъде с по-кратки изречения и ясно формулиран. Лесно разбираемият радиоезик е съставен от главни изречения, уточнява изследователят и изтъква, че опасност представляват сложните конструкции с много подчинени изречения (Арнолд 2000: 201). Бернд Арнолд посочва, че четенето обикновено е
главното занимание в определен момент, докато радиото се слуша
паралелно с други дейности. Оттук и някои конкретни отлики на
асинхронното радиопредаване, каквито са подкастите от типичните радиопредавания. Въпреки близостта в начина на възприемане
– чрез слушане, подкастите имат прилики и с писмените текстове,
доколкото аудиторията може сама да избере времето и мястото, в
което да ги слуша. Някои изследователи сравняват слушането на
подкасти със слушането на музика и четенето на книги. Фокусът
на вниманието е върху интереса на аудиторията, който е фиксиран
към определена тема. Може да се предположи, че това е търсено
аудиосъдържание, което предполага по-задълбочено слушане, чу-
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ване и разбиране на дадена тема. Подобно на написан текст аудиторията може да избира в кой момент да слуша, кой епизод да прескочи, колко пъти да го чуе, докато го разбере. Подобно на читателите
на журналистически текстове, които могат да препрочитат даден
текст, слушателите на подкастите могат да пускат записа колкото
пъти искат. Това дава възможност човек сам да определя темпото,
с което да възприема информацията, което е добавената стойност
от съществуването на подкастите като хибридна медийна форма.
Арнолд подчертава, че при радиоезика важното е съдържанието
на текста да достигне до адресата (Арнолд 2000: 200), като се посочва, че това често лишава езика от финес и дори от коректност.
Търси се близост до разговорната реч, но се избягват жаргонът и
специалните термини, тоест говорим, а не писмен език, без да се
претоварва паметта на слушателя. В жанрово отношение най-често в подкаста са застъпени традиционните политически коментар,
интервю, беседата по дадена тема с различни експерти.
Анализ на комуникативни и реторични техники
В анализа на използваните комуникативни и реторични техники се откроява поставянето на конкретен въпрос. Обикновено
това е отворен въпрос, който обаче служи за отправна точка при
разгръщането на сценария и за подбора на фактите, които да бъдат
представени под формата на журналистически анализ. В изследваните подкасти „ Гласът на Капитал“ и „Превод в ефир“ авторът
говори на „ти“, което допринася за скъсяването на дистанцията с
аудиторията. В обръщенията още веднъж се вижда близостта на
подкаста с радиоезика. Водещ елемент в изграждането на разглежданите подкасти е разговорът с експерти, водещи политици или
личности. В традиционната реторична триада оратор – реч – аудитория, аудиторията е водеща. Тя „доминира“ при подготовката на
речта и ораторът се съобразява с това какво и как да говори, за да
бъде убедителен и да въздейства. При подкастите отново водеща
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е аудиторията. Тя е активна страна, а не просто субект или реципиент на информация. Социалните мрежи спомагат за активното
й участие в процеса на разпространение на подкасти. Тя може да
споделя, харесва, коментира всеки един подкаст. Всяко предаване има своя активен кръг от зрители и слушатели, които задават
своите въпроси и излагат своите възгледи. Подкастът на традиционни радиопредавания привлича аудитория, задържа вниманието
към определено предаване, дава възможност за обратна връзка и
надграждане на журналистическите практики. Отделен редактор
оформя облика на дадено предаване в социалните мрежи. Функцията на редактор социални мрежи свидетелства за значението на
аудиторията при представянето и разпространението на информация. Това е сравнително нова професионална роля.
Достъпността на аудиоформата го прави привлекателен и за
много непрофесионалисти. В периода на пандемия социалната
дистанция стана причина за появата на нови видове подкасти. Като
такива са подкастите на Mint Stories, в които добри приятели се
събират виртуално по скайп, а разговорът им на по чаша бира се
излъчва като подкаст.
Дискусионни въпроси
Подкастът е обект на изследвания в научните среди от петнадесет години. Основните препоръки са свързани с практическата
част, създаване, организация и разпространение. Медийните подкасти определено надграждат информационния продукт в дадена
медия. Дават възможност за неговото по-добро възприемане от
аудиторията и имат значение при улесняване достъпа до информация в интернет. Доколко аудиторията може да влияе и да променя
този вид услуга, какъв ще е интересът към него, са отворени въпроси. Отворен е въпросът и доколко аудиторията ще запази начина, по който прилага това аудиосъдържание. Засега подкастите
се използват от медиите като възможност за постигане на трайно
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присъствие в интернет на излъчена медийна продукция. Въпросът
е дали и други медии ще прибегнат до достъпния аудиоформат или
в бъдеще ще разчитат повече на видеоподкасти. Видеоподкастът
би бил по-сложен, времето за направата му по-дълго, техническите умения за създаването му по-различни, предвид различията в
работата на репортера пред камера и пред микрофон. Употребата на подкаста в медиите със сигурност ще бъде надграждана и
доразвивана. Най-интересните предавания могат да бъдат изкушени от видеоформата. Това е една от възможностите за развитие
на подкаста в медиите. Подкастите могат да бъдат разглеждани
като инструмент, с който медията отговаря на нуждите на аудиторията за достъпна и достоверна информация в интернет. Той съществува благодарение на конвергенцията на медиите в интернет.
Заключение
В заключение подкастът независимо от формата – аудио или
видео, подкастът има добавена стойност за потребителя. Той е създаден за него, за негово улеснение и може и следва да бъде използван за постигане целите на медиите да информират, образоват и развличат. Като особено полезни могат да бъдат откроени подкастите
на БНР, свързани с образование и култура, както и този представящ
богатството на радиофонда „Радиото помни“. Безспорно там големият брой подкасти е резултат и от необходимостта за 24 часово
излъчване на радиопрограмата, но има и подкасти, които следват
своята информационна цел или пък са определена целева аудитория, каквито са детското БНР. Все по-често радиопредаванията се
предават на фейсбук страницата на предаването. Постигането на
плътно присъствие в социалните мрежи е начин за привличане на
нова аудитория. Също така е важно аудиторията да бъде постоянно активирана да слуша и гледа подкастите, а това е възможно да
стане чрез качествено съдържание, висока дигитална, реторична,
комуникативна и медийна компетентност. Настоящият текст само
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маркира част от промените, настъпили с употребата на подкаста в
медиите, и поставя някои дискусионни въпроси, свързани с развитието на подкастите като хибридна медийна форма.
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Методи и методики в областта на реторичните
и комуникативните изследвания
Ролята на връзките с обществеността
и реторичната аргументация
за превръщането на фалшивите новини
в устойчив социален феномен
Доктор Кремена Георгиева
Нов български университет
Kremena.g.georgieva@gmail.com
Абстракт: Целта на изследването е да очертае важността на
реторичната компетентност в ефективните комуникационни
кампании, както и да се представи тази компетентност като
съществена при управлението на кризи. Хипотезата е, че липсата на достатъчна реторична компетентност в комуникационните кампании в ситуации, когато се установява висока социална потребност от информация (криза), води до затруднения
при неутрализиране на фалшивите новини. Изследователските задачи са насочени към това в статията да се изведат доказателства и примери за това как се управлява комуникативно
кризата с коронавируса (COVID-19) от властите в България
за периода от декември 2020 г. до септември 2021 г. Анализират се комуникационни кампании, реализирани от официални
институции на държавно ниво, проведени в гореспоменатия
период.
Ключови думи: реторика, фалшиви новини, връзки с обществеността, комуникация, комуникационна кампания, ефективност, реторична аргументация, ефективна кампания.
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The Role of Public Relations
and the Rhetorical Argumentation
in Favor of Transforming of Fake News
into a Sustainable Social Phenomenon
Kremena Georgieva, PhD
New Bulgarian University
Kremena.g.georgieva@gmail.com
Abstract: The article aims to study the importance of rhetorical
competence in effective communication campaigns, as well as to
present this competence as essential in crisis management. The hypothesis is that the lack of sufficient rhetorical competence in communication campaigns in situations where a high social need for information is established (crisis), leads to difficulties in neutralizing
fake news. The research aims to bring evidences and examples of
how the communication crisis of coronavirus (COVID-19) is managed by the Bulgarian authorities from December 2020 to September 2021. The communication campaigns implemented by official
institutions at the state level, conducted during the above-mentioned
period, are analyzed.
Keywords: rhetoric, fake news, public relations, communication,
communication campaign, effectiveness, rhetorical argumentation,
effective campaign.

Уводни думи
В настоящата статия се прави теоретичен и аналитичен обзор на официалната комуникация, реализирана от държавните институции в България в периода декември 2020 – септември 2021
г. в качеството им на активен субект в управлението на кризата с
COVID-19 и в комуникиране на ползите от ваксинирането срещу
вируса. Целта е да се анализира степента на комуникационна и реторическа осведоменост на отговорните институции, която пряко
реферира към нивото на съществуващите в пространството фалшиви новини и изключително ниските ваксинационни нива в стра-
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ната ни. Хипотезата, върху която се изгражда настоящата статия,
е свързана с липса на аргументирано, целенасочено и навременно
управление на комуникационната криза (процес) от страна на отговорните институции, което се отразява в лавинообразно развитие
на фалшивите новини по темата. Впоследствие същото резултира
във високи нива на недоверие и ниски нива на ваксинационна активност от страна на гражданите.
Теоретичен обзор
Ефективната убеждаваща комуникация е обект на различни
интердисциплинарни изследвания през последните години. Борбата за вниманието на аудиторията занимава изследователите по
теория на комуникацията, Пъблик рилейшънс (ПР), маркетинг, социология, политология. Динамиката на времето, в което живеем,
превръща значението на ефективната комуникация в основополагащо, поставяйки необходимостта от реторическа грамотност в основата на множество последващи процеси.
За убеждаваща комуникация се говори от Античността до
днес с различен акцент и променяща се конотация, съответстваща
на изискванията на дискурса.
Постигането на убеждаване на аудиторията като резултат от
целенасочени комуникационни усилия е стремеж, който занимава ораторите още от Древна Гърция. В тази връзка Платоновите
търсения са били насочени към реторика, която може да убеди и
самите богове, а за Аристотел предметът на реториката е убеждението и един оратор винаги трябва да убеждава своята аудитория,
дори и в случаите, когато знае, че не може да я убеди (Руменчев
2006). Именно Аристотел е този, който пръв се осмелява да изучи
и систематизира условията за успешно протичане на ефективна комуникация, поставяйки в центъра на убеждаващата комуникация
триединството между оратор-реч-аудитория (Аристотел 1993). В
термина „реторика“ той прави пръв опит за научно теоретизиране

202
Реторика и комуникации през 21. век: теории, методи, практики
_________________________________________________________________

на изкуството за успешното говорене, което през следващите векове предстои да се разшири, обогати и адаптира, в зависимост от динамиката на променливите, броя на активните субекти, характера
на съобщението, формата, езика, стила и най-вече – изискванията
на цивилизационния контекст, който неизменно се отразява върху
техниките за ефективна комуникация.
В хода на историята на реторическата комуникация, някои изследователи поставят акцент върху отделни променливи, добавящи стойност и суфистициращи аристотеловото реторическо триединство. Анализът е широк, започвайки от Цицерон, според когото
уместността на говорещия е изначална за успеха на комуникацията
(Цицерон 1992) и достигайки до изследователите на „новата реторика“ – Стивън Тулмин (2003), Хаим Перелман и Люси ОлбрехтТитека (1969) и Франс ван Емерен (2010), които през 20. век и в
началото на 21. век изследват подробно значението на аргументираното съдържание като предопределящо ефективната комуникация в условията и спрямо изискванията на съвременния информационен и комуникационен дискурс.
През последния век, неслучайно наречен „информационен“
(Джонсън 2015), броят на изследователите и диапазонът на аналитичните гледни точки по отношение на информационните изисквания, привнесени към процеса на комуникационно убеждаване,
нарастват лавинообразно.
В началото на 20. век пръв за Пъблик рилейшънс (ПР) започва
да говори Айви Лий, когато замества употребата и значението на
термина „публичност” с “Пъблик рилейшънс”, като в тази смяна
внася допълнителни значения, свързани с управлението на процеса
на целенасочената комуникация (Златева 2008). По същото време
работи и Едуард Бернайс, който освен че практикува интензивно
новата професия, систематизира и надгражда сериозно нейния теоретичен арсенал, превръщайки относително абстрактното дотогава понятие ПР в реално съществуващо, професионално осмислено
и социално значимо обществено явление. Той определя „Пъблик
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рилейшънс“ като поднасяне на инфор¬мация към публиката и създаване на убеждения в нея (Алексиева 2008). Чрез теоретичните
и практическите си достижения Бернайс разширява представата
за ПР, като към схващането за публичност той добавя значението
на изграждането и поддържането на цялостна благоприятна среда
за развитие на отношенията между марката (корпорация) и нейните публики (Тай 2000). Окончателният завършек на съвременното
схващане за ПР идва през 1976 г., когато ПР консултантът Хауърд
Чейс създава и добавя понятието „управление на резултатите“ към
цялостната ПР технология. В него той включва определяне и анализиране на резултатите, класифициране на приоритетите, избор
на стратегии, реализиране на програми за действие и комуникации
и оценяване на ефективността. С това си откритие той е категоричен, че процесът „адаптира корпоративните принципи, политика и
практика към реалността на политизираната икономика“ (Кътлъп,
Сентър, Бруум 2007: 22).
Необходимостта от реторическа грамотност и задълбочено
познание на елементите на реторическия дискурс днес се превръщат в основополагаща необходимост за реализиране на ефективни
комуникационни кампании. Понятието за ПР се осмисля в научната литература като технология за ефективна комуникация между
марката (компанията или личността, която се превръща в марка) и
нейните публики, като ефективността в комуникацията и като критерии за комуникативна целенасоченост, които оказват директно
влияние върху същността на транслираното послание и логически
кореспондират с основните принципи за реторичност (Георгиева
2013). Съпоставителен анализ между реторическата комуникация
и комуникацията, която предприема ПР специалист/отдел по посока публиките на бранда, ясно отчита понятийно-концептуална
идентичност в условията на убеждаваща комуникация. Разликата
между реторическата и ПР комуникацията в процес на убеждение, от своя страна, се корени в методологията на поднасяне на
реторическата аргументация до публиките, посредством подходя-
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що подбрани и адаптирани към целевата публика канали. В тази
връзка реторическата аргументация се превръща в същностно определяща за ПР. Именно тя е аргументацията, която протича в съдържателно отношение в рамките на ПР техниките, които представляват елементи от комуникационната кампания (Георгиева 2013).
В резултат на гореизложеното приемаме напълно съждението, че
комуникационната кампания е изградена от различни ПР техники,
във всяка от които е представена отделно обособена реторическа
аргументация, в рамките на която са използвани, както реторически, така и диалектически средства (Георгиева 2013). В допълнение ние поставяме причинно-следствената обвързаност между
ефективността на комуникацията и реторическата грамотност на
комуникационните специалисти – колкото по-голяма е осъзнатостта за ролята и значението на основните реторически принципи в
рамките на една комуникация, толкова по-голяма е вероятността й
за ефективност.
За целите на настоящата статия и в контекста на изразената
в началото теза, към разгледаните по-горе понятия, бихме искали да разгледаме аналитично още две – „слуховете“ и „фалшивите
новини“, които ще ни помогнат да обрисуваме по-точно научната
понятийна рамка на настоящото изследване.
Терминът „слух“ се разглежда в комуникациите като „специфично изказване на мнение, предавано от човек на човек, обикновено устно, без да се предават надеждни гаранции за достоверност“ (Беззубцев 2007). Той е форма на комуникация, която възниква там, където има подчертан интерес по дадена тема, но липсва достоверна информация по нея. Свързан е пряко с аудиторията,
която се явява едновременно източник и реципиент на посланието,
заемайки ролята на отсъстващия източник. И докато слуховете са
по-скоро естествено породен резултат на липсата на информация
по дадена важна за аудиторията тема, то при фалшивите новини
комуникацията е преднамерена. За разлика от слуховете, при фалшивите новини има източник, има и аудитория и те са различни
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субекти, активни участници в комуникационния дискурс. Друг
общ белег между слуховете и фалшивите новини е характерът на
„неутрализирането“ им – и при двете социални явления е необходимо популяризиране на достоверна информация в официални
комуникационни канали. По време на криза, особена такава с размерите на коронавируса (COVID-19), се създават условия за разпространяване на фалшиви новини, а също така има готовност да
се реагира чрез институционалния ПР на равнище медии и онлайн
медии с цел недопускане на преекспонирането им на база перманентно предоставяне на информация на гражданите (Мавродиева
2020: 80-15).
В условията на информационната свръхдостъпност на съвременното общество понятието „фалшиви новини“ се превръща в предмет на редица изследователски наблюдения. В научните
интереси на отделните изследователи попадат различни аспекти
на понятието, в това число неговата същност (Tandoc, Lim, Ling
2017), предпоставките за възникването му (Kucharski 2016), както
и възможностите за превенция (Corner 2017). Стефан Серезлиев
прави връзка между постистина и фалшиви новини, поставяйки
акцент върху източника на посланието и неговата роля в представяне на истината и нейното реализиране в комуникацията източник–реципиент на посланието (Серезлиев 2018). Предвид все
по-нарастващите позиции, което социалният феномен „фалшиви
новини“ заема в дневния ред на съвременната аудитория, както и
слабата способност на аудиторията да идентифицира фалшивите
новини и да неутрализира тяхното влияние, остра позиция срещу
разпространението на фалшивите новини заема и Европейският
парламент. Той слага равенство между термините „фалшиви новини“ и „дезинформация“ и приема, че фалшивите новини са „умишлено манипулирана информация с цел заблуждаване на хората“.1
Според ЕП социалните медии улесняват разпространението на недостоверната информация, когато темата е особено емоционална
за широк кръг от хора. В своите изследвания ЕП изтъква, че 85%
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от европейците виждат фалшивите новини като проблем в собствените си страни, а 83% – като проблем за демокрацията като цяло.
Възникването на световната пандемия от COVID-SARS-19 през
2019 г. постепенно постави целия свят в ситуация на здравна, социална и икономическа криза, което естествено породи среда на
несигурност и особена информационна чувствителност в най-широк кръг от страни, включително и България. Високото значение
на темата, свързана с вируса и неговото разпространение, заедно с
липсата на достатъчно достоверна и навременна информация, зародиха среда, подходяща за възникването на слухове по темата, като
част от тях прераснаха във фалшив новинарски поток, подхранван
безкритично от най-широка гама колективни емоции, страхове, очаквания, надежди и желания.2
В свое изследване, свързано с разпространението на информацията за COVID-19 в разгара на пандемичната обстановка в
България, Иванка Мавродиева подчертава, че „медиите представят
новини, изявления и информация, както от официални източници
и представители на държавни институции или на политици, така
и изявления, които са направени в конкретна ситуация и които се
излъчват директно, като така се увеличава нагласата да се проучват
не само официални източници на държавно равнище, но и научни
и експертни източници“ (Мавродиева 2020: 14). Като приемаме напълно гореизложеното, ние допускаме, че липсата на достатъчно
задоволително за аудиторията съдържание от официални източници на държавно равнище, което да отговаря на нейните нужди, очаквания и нагласи, като включително дава отговори на въпросите
й и с това да спомага за намаляване на когнитивния й дисонанс,
резултира в ниски нива на доверие към официалните източници
на информация и в пропорционално високи нива на доверие към
слухове и фалшиви новини.

207
_________________________________________________________________

Кремена Георгиева – Ролята на връзките с обществеността...

Комуникационен анализ на информацията
от официални източници на държавно ниво
За целите на настоящото изследване ще бъдат разгледани комуникационните кампании, реализирани от официалните институции на държавно ниво, в периода декември 2020 – септември 2021.
Анализът цели да потвърди отсъствието на организирана единна
многоканална целенасочена информация, която да задоволи изискванията на широката аудитория.
Избраният период е от изключително значение за управлението на информационната криза – резултиращa във високи нива
на недоверие към ваксинационния процес3 и ниски нива на ваксинация към септември 2020 г. (в сравнение с останалите страни в
ЕС).4
26 декември 2020 г. в София са доставени първите дози ваксини срещу COVID-19. И въпреки че дългоочакваното събитие се
реализира при широк медиен интерес на специално организирано
медийно събитие, към момента на случването му и след последващия старт на ваксинационния процес в България до септември
2021 г., официалните източници на тематична информация на държавно ниво са три:
−− Официалният сайт на Министерството на здравеопазването
със специална подсекция, посветена на COVID-19 - https://
www.mh.government.bg/bg/covid-19/
−− Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България, която в рамките на упоменатия период реализира две комуникационни инициативи:
−− онлайн информационна кампания „За да бъдем здрави и заедно“, която стартира на 22 март 2021 г.5
−− информационна кампания „Ваксинирай се! Прегърни живота!“, която стартира на 10.05.2021 г.6
−− Столична община стартира реализирането на собствена информационна кампания „Дай рамо на ваксините“ на 20.08.2021 г.7
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Официалният сайт на Министерството
на здравеопазването (МЗ)
Министерството на здравеопазването е органът на държавно
ниво в България, експертно отговорен за управление на кризата
с COVID-19. Още с началото на пандемичната обстановка (март
2019), министърът на здравеопазването, заедно с подбрани и доказали се експерти по вирусология, имунология и белодробни заболявания, застава на първа линия в кризисния щаб. Към септември
2021 г., независимо от сложната политическа обстановка в България (двукратно провеждане на избори за парламент и неуспешно
сформиране на правителство, което води до трайно управление на
служебен кабинет), МЗ се запазва органът, юридически отговорен
за здравната ситуация в държавата. В тази връзка, именно МЗ е
институцията, от която се очаква да управлява цялостния процес
по овладяване на здравната криза, независимо от това кое е лицето,
заемащо длъжността „министър“.
Междувременно в края на декември 2020 г. по данни на Българската стопанска камара, антикризисните и противоепидемични
мерки на правителството получават изключително ниска оценка
– 17% от анкетираните одобряват икономическите мерки, а 27%
подкрепят противоепидемичните. В огромното си мнозинство
участниците в анкетата не одобряват предприетите мерки. За сравнение, при предишната икономическа криза през 2009–2010 г. тогавашните антикризисни мерки са били оценени положително от
29% от бизнеса.8
С този базов резултат към декември 2020 г., който се изразява
в (1) наличието на дългоочаквана ваксина и (2) ниски нива на доверие към институцията, МЗ се изправят пред неминуема комуникационна дилема – да поведат мащабна информационна многоканална кампания за популяризиране ползите от масовата ваксинация
или да поддържат базово ниво на комуникация, изразяваща се в
захранване на официалните канали на институцията с достовер-
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на информация, откликване на медийни покани и предприемане
на своевременни решения при повишаване на броя на заболелите/
починалите от COVID-19 в страната. Експертите от МЗ избират
втория вариант. Към септември 2021 г. от страна на МЗ няма реализирана целенасочена информационна кампания, насочена към
ползите от масовата ваксинация, независимо че основната теза на
министъра на здравеопазването (в ролята си на институционално
лице) в рамките на целия период е строго подкрепяща необходимостта от ваксинация. В допълнение – той е първият ваксиниран у
нас на специално събитие пред медии, реализирано на 27 декември
2020 г.9
Основният и единствен официален канал за комуникация на
МЗ в рамките на разглеждания период (декември 2020 – септември 2021 г.) е официалният сайт на ведомството. Информацията в
сайта през по-голямата част на периода не е организирана в подсекции. Всяка новина е поместена с хиперлинк на заглавието й по
хронологичен ред в общо пространство, което категорично внушава желание за достоверност и актуалност на информацията, подредена в подсекция COVID-19, без да надвишава тези очаквания.
Към края на периода, в резултат на промените в интереса и очакванията на гражданите, както и в унисон с динамиката на ситуацията
и въвеждането на т.нар. „зелен сертификат“, сайтът на МЗ преминава значителна реорганизация на информацията и тематичната
секция е разделен на подсекции. Тежестта и обхватът на отделните
категории в секциите не е еднородна и понятията са трудно съпоставими – решение, вероятно свързано с желанието за предоставяне
на търсената информация, чрез директен достъп, без допълнително
разпределение по категории. Във вътрешната част на онлайн медията са обособени отделни секции, които са насочени към подпомагане тематичното ориентиране на потребителите. Секторите са
разделени както на целеви аудитории („за граждани“, „за медицински специалисти“), така и на теми, свързани с ваксинацията („Въпроси, относно ваксинацията“, „Доставени в страната ваксини“

210
Реторика и комуникации през 21. век: теории, методи, практики
_________________________________________________________________

и „Цифрови сертификати на ЕС“). Дизайнът е семпъл, цветовете
са изчистени в бледосинята гама, водещ е корпоративният стил от
началото на 2000 г. Независимо от общия остарял стил спрямо изискванията на комуникационната среда в началото на 2020 г.10 [10],
информацията в сайта е актуална и своевременна и това би могло
да се определи като най-важна нейна характеристика. В условията
на криза, публикуването на своевременна и актуална информация
е една от най-важните предпоставки за ефективното й управление
и навременно преодоляване и в този смисъл. МЗ реализира необходимия минимум от комуникационни усилия (Пачева 2009).
Информационни усилия, реализирани
от Представителството на Европейската комисия (ЕК)
в България
През пролетта на 2020 г. България е поставена пред пореден
пик на разпространение/смъртност от COVID-19. Въпреки това,
ваксинационният процес протича при значително слаб интерес
и в отсъствие на организирана и целенасочена комуникационна
кампания от страна на отговорните държавни институции. В тази
ситуация Представителството на Европейската комисия в България през март 2021 стартира онлайн инициатива за популяризиране ползите от ваксинацията. Целта на комуникацията е да попълни липсващата в медиите целенасочена информация, свързана
с реализиране на организирана единна кампания с участието на
широк спектър от експерти, които чрез личен пример и собствени
истории, едновременно с високата си експертиза, биха спомогнали за убеждаване на гражданите в ползите на ваксинацията у нас.
В собствения Facebook канал на институцията (https://www.
facebook.com/ECinBulgaria) е публикувана поредица от 14 видеоинтервюта на 7 именити и доказали се в областите си български
лекари. Очевидната цел на кампанията е да добави значителна

211
_________________________________________________________________

Кремена Георгиева – Ролята на връзките с обществеността...

стойност в диалога в подкрепа на ваксинационния процес, като
разработи платформа, която да помогне информираността на гражданите. Използваните аргументи в тази комуникационна кампания
са едновременно рационални и емоционални, като водещият и основополагащ аргумент е ad hominem. Именно на него се подчинява изборът на участници в интервютата, чиято основна цел е чрез
близък и максимално балансиран език и стил, да привнесат висок
брой, както емоционални, така и рационални аргументи в полза на
ваксинирането.
Всяко едно от интервютата има къс (с продължителност от 1
минута) и дълъг (с продължителност около 15 минути) вариант, с
което се разширява значително обсегът на целевата аудитория –
както към по-млада аудитория, чиито навици подчертано се свързват с внимание към по-кратките форми, така и към по-възрастна
и по-аналитична аудитория, готова да отдели по-голяма част от
времето си, за да задълбочи познанията си в дадената тема. Всичките видеа са публикувани в периода 19.03.2021 – 15.04.2021 г.
Впечатление прави подчертаният успех на кратките форми (кратките видеа са гледани между 22 000 и 122 000 пъти), в сравнение
с дългите форми (видеата са гледани средно около 1000 пъти)[1].
Изборът на лекарите (източниците на посланието) е подчинен,
от една страна, на тяхната ръководна роля като управляващи различни медицински институции, с участие в борбата с COVID-19
в страната (началници на отделения, началници на клиники, ръководители на отделения), така и с разнообразие, от гледна точка
на брой клиники в столицата и в провинцията (в две от видеата
участват представители на медицински заведения в гр. Стара Загора и гр. Благоевград). Многообразие на източниците на експертна
информация пряко кореспондира с широкия целеви диапазон на
аудиторията и разширява възможностите за лично припознаване от страна на хора, както от столицата, така и от провинцията.
От съдържателна гледна точка, кратките изказвания са структурирани целево – езикът и стилът на всички участници в тази кому-
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никационна форма са еднородни. В изказа на всички превес имат
емоционалните аргументи пред рационалните, преобладаващо
е наличието на сравнения, метафори, истории, алегории. Фактите, данните и чистата статистика, свързана със заболеваемостта и
смъртността от COVID-19 в България не е пряко назована, но е
априори изказана чрез личните истории и опит „на първа линия“.
При всички източници на послание водещ в убеждаването е личният пример и използването на реторичния похват на поставяне в
ролята на събеседника. Страхът като естествена човешка реакция
е общ за всички истории и реферирането към него се превръща в
основа за изграждане на доверие.
Анализът показва, че разглежданата от нас комуникация би
имала възможността да прерасне в организирана целенасочена
кампания, ако е подкрепена от основния източник на официална
информация на държавно ниво в рамките на разглежданата комуникационна ситуация (МЗ) и същата беше разширена по времетраене, брой участници и използвани канали. В настоящия вид –
реализирана в собствения канал на Представителството на ЕК в
София, тя няма възможността да изземе необходимостта от общодържавна кампания.
През месец май 2021 г. Председателството на ЕК в София
реализира втора информационна кампания, отново насочена към
популяризиране ползите от ваксинацията. Този път кампанията е
подкрепена от МЗ, Световната здравна организация (СЗО), УНИЦЕФ и Националното сдружение на общините в България. Така
широката й подкрепа показва все по-нарастващата осъзнатост на
необходимостта от реализиране на обща национална и надинституционална кампания, която да реализира единно послание, насочено към единна цел. Независимо от това, и на тази кампания
източникът не е този, който е водещ в цялостното управление на
кризата, а подкрепата му не е достатъчна – МЗ.
Тази втора за Представителството на ЕК в България кампания
се различава значително от първата по структура и съдържание,
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което в голяма степен се аргументира чрез динамично променящите се изисквания на аудиторията.
Кампанията, реализирана през месец май 2021 г., в сравнение
с тази, реализирана два месеца по-рано, е надграждаща по отношение както на апелите, така и на използваните комуникационни
канали. Кампанията „За да бъдем здрави и заедно“ се характеризира като информационно-популяризираща. В нея се съдържа информация, свързана с ползите. Личният пример е водещ. Въпреки
това, нивото на очаквано ответно действие от страна на аудиторията не е красноречиво поднесено. Тонът, езикът и стилът в следващата кампания – „Ваксинирай се! Прегърни живота!“, е подчертано провокативен. Целта на тази комуникационна инициатива не е
да информира, а да провокира реакция – да доведе аудиторията до
предприемане на конкретно желано действие – да се ваксинира.
По отношение на съдържанието си кампанията е точна, ясна
и конкретна. В нея отново емоционалното дава превес пред рационалното, но на второто е отредено значително повече време-пространство. Чрез обособяване на специална подсекция в сайта на институцията се дава възможност за предоставяне на пространство
за максимално много и качествена информация, свързана с отделните ваксини и необходимостта от ваксинация (научно аргументирана). Целта е аудиторията да бъде (1) провокирана чрез емпатия и
(2) подпомогната в процеса на вземане на информирано решение.
Кампанията е многоканална. За целите й са предложени три комуникационни форми – печатна реклама, видео с продължителност
от 1.34 минути и самостоятелна секция в сайта на Представителството на ЕК в България.
Печатната визия е изцяло в синхрон с видеото. Двата канала
са изначално обвързани с реализиране на емоционални цели, насочени към емпатия, съпричастност, идентификация. Посланията
в тях са изградени върху корелацията проблем–решение, както са
структурирани в изцяло емоционален дискурс. Персонажите са
много и обхващат различни възрастови групи и занимания, като
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типологизират основните човешки взаимоотношения, с което се
цели широк обхват на таргетираните групи. Музиката и дикторският глас са подбрани, за да допълват емоционалния дискурс.
Посланието градира, като финалът е свързан с вменяване на отговорност и предоставяне на решение с директен апел за действие.
Структурата на сайта е „въпрос–отговор“, с което се надгражда комуникацията от другите два канала в посока предоставяне на рационални аргументи. Целта е информацията да обхване най-често
срещаните и най-задавани въпроси от граждани, отговаряйки на
най-широк кръг от очаквания и интереси на целевата аудитория.
Езикът е прост, но не опростен. Стилът е достъпен за максимална широка аудитория. Емоционалната аргументация в този канал
е индиректна, но осезаема. Изборът на думи и изрази, вменяващи
съпричастност, единност (въпросите са написани в „аз“-форма) и
отговорност към общността са част от избраната реторика. Подборът на въпроси, на които да бъдат дадени отговори, е целенасочен.
Диспозиционното подреждане на въпросите също е част от аргументативния процес.
Разглежданата комуникация с елементите си и аргументативния си потенциал има възможността за национално представителна единна кампания, но липсата на достатъчно авторитетен, в
рамките на управлението на настоящата криза, източник, я обрича
на неефективност в мащаба, необходим за промяна на нагласите и
поведението на най-широк кръг от българската аудитория.
Информационна кампания
на Столична община
През летните месеци на 2021 г. изследванията сочат трайно
нисък интерес към ваксинационния процес. В статия на в. „Ню
Йорк Таймс” се посочва, че равнището на ваксинираните у нас е
15% на фона на повечето европейски страни, където то е над 60%.11
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В отговор на прогнозите за предстояща поредна вълна на заразата/смъртността у нас през есента на 2021 г., от Столична община
реализират собствена кампания, насочена към популяризиране на
ваксинацията. Кампанията е под надслов „Дай рамо на твоята найдобра защита! Ваксинирай се!“12 и освен информация за ползите от
ваксинирането, тя е свързана и с разкриване на общински пунктове
за ваксиниране.
Основният канал за комуникация е информационна брошура,
която събира по достъпен език най-важното свързано с ваксинационния процес13. Съдържанието е информационно поднесено, чрез
подбор на кратка и точна информация по микротеми, свързани с
макродиалога за ваксините – обхванати са теми като „безопасност“,
„сигурност“, „защита“. В крактия комуникационен материал се
дава сбита информация за основните разлики между ваксините, от
гледна точка на достъпността им за гражданите – без емоционално
убеждение. Цялото комуникационно тяло е изградено така, че да
бъде полезно, достъпно и в този смисъл – аргументативно убедително.
Основният въпрос, що се отнася до пълния анализ на ефективността от гореизложения канал за комуникация, е достъпността му
до гражданите. Тиражът на брошурата, начините на разпространение и определения възрастов диапазон (отново свързан с характера на разпространението) се оказват ключови по отношение на
ефективността. Извън всички анализи, предвид локалния характер
на институцията, инициатор на този вид комуникация, независимо
от броя на достигнатите реципиенти (чрез брошурата и отделените
в сайта на Столична община обеми информация), той не би бил
достатъчен за национална представителност и в този смисъл – не
би имал възможността за цялостна ефективност. В резултат на направения по-горе анализ допускаме ефективност от разгледаната
комуникация при разширение на целевите аудитории в национален
мащаб и в контекста на кризата с COVID-19 в България.
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Заключение
След направения обстоен реторичен и комуникационен анализ на информационните кампании, реализирани в периода декември 2020 – септември 2021 г. от официални източници на държавно ниво, очертаната в началото на настоящата статия хипотеза
се потвърди. А именно – отсъствието на единна, организирана и
целенасочена информационна кампания, свързана с ползите от
ваксинацията срещу COVID-19, във времена на висок обществен
и медиен интерес по темата, се превръщат в подходяща среда за
разпространение на слухове и фалшиви новини.
Наблюденията са свързани с отсъствие на ефективна осъзнатост на значението и ролята на МЗ като активен субект в комуникацията, част от управлението на кризата с COVID-19 в България. Опитите за фрагментирана комуникация и информираност
„на парче“, реализирани от отделни институции, в опит да изземат функцията на активен субект, не са достатъчно ефективни.
Размерът на кризата предполага кореспондиращи по мащаб и ефективност комуникационни решения, които да доведат до промяна в
тенденцията и повишаване нивата на доверие, както към отговорните институции, така и към цялостния ваксинационен процес в
България.
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Абстракт: В статията се анализират четири лекции по реторика
на двама съвременни и популярни руски лектори – комуникатори. Направен е сравнителен анализ на провеждането на обучението и на съдържанието на лекциите, като то е съпоставено
както в рамките на лекциите, така и с други трудове и с общата
теория на реториката. Целта е да се очертаят предполагаемите
характеристики на съвременното масово обучение по реторика. Потвърди се хипотезата, че този тип обучения не залагат на
предаването на теоретични познания, а се концентрират върху
практиката. Същевременно в лекциите се разглежда убеждаващата комуникация предимно от гледна точка на невербалните
техники и поради някои обективни ограничения на формата бегло се засягат изискванията към съдържанието.
Ключови думи: реторика, реторична комуникация, обучение,
видео, невербална комуникация.
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Abstract: This article analyses four lectures on rhetoric by two
contemporary and popular Russian lecturers - communicators. The
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delivery and content of the lectures are analysed comparatively, the
latter also being compared to both other papers and to the general
theory of rhetoric. The aim is to outline the presumed characteristics
of contemporary mass education in rhetoric. The hypothesis that this
type of education does not rely on the transmission of theoretical
knowledge but concentrates on practice is confirmed. At the same
time, the lectures deal with persuasive communication primarily in
terms of nonverbal techniques and, due to some objective limitations of the format, touch only vaguely on content requirements.
Keywords: rhetoric, rhetorical communications, education, video,
nonverbal communication.

Увод
Могат да се изброят стотици, ако не хиляди определения за реторика, но всички те или поне по-голямата част от тях акцентират
върху въздействието на реториката и отчитат приложната й страна,
която може да се ползва на макрониво (в политиката, държавното
управление, международните процеси и дипломацията), но на микрониво – в ежедневния живот. Пример за това са бизнес презентациите, бизнес преговорите, обученията, дори ежедневното битово
общуване, в което на човек му се налага да използва красноречието
за да убеди семейството, съседите и някой непознат в правотата си.
Дори филмите от всеки жанр често ни показват как една вдъхновена реч може да бъде кулминацията на един красив или напрегнат
момент (Абрашева 2017). И както успешният бизнес, така и всекидневието, а още повече филмовите сценаристи доказват, че този,
който владее по-добре изкуството да убеждава, по-често печели.
Затова логично е и днес интересът към реториката да не стихва и
това се вижда особено ясно там, където средата е по-конкурентна.
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Методическа рамка
За да проверим как бива представяна реториката в практиката
днес, настоящото изследване се фокусира върху записи на лекции
по реторика в социалната мрежа YouTube. Между всички единици съдържание, които могат да бъдат намерени по ключова дума
„реторика“, са избрани четири записа на двама лектори. Те представляват цялостен продукт с продължителност около 1 час всеки,
който е завършен смислово, дава цялостна представа за реториката, а не засяга само определен елемент. Поради своята продължителност изследваните единици сами по себе си притежават добре
развити и ясно изразени елементи на изложението и представляват
образци, подходящи за реторичен анализ.
Основният изследователски въпрос в проучването на четирите видео записа е как ще изглежда реторичната практика в съвременното масово обучение по реторика и доколко близко стои тя до
класическите определения и постановки.
Изследването има за цел да проучи някои достъпни на автора
образци, да ги опише от гледна точка на личността и поведението
на лектора, провеждането на обучението и неговото съдържание.
Проучването не е обобщаващо и резултатите от него не са основа
за да се правят крайни заключения за вижданията спрямо реториката в съвременната практика.
Конкретните задачи, които следва да бъдат решени чрез методите на сравнителния, дискурсивния и реторичния ситуативен
анализ (Мавродиева 2012: 42-44), са да бъде установено в рамките
на изследователския корпус:
−− има ли общи черти в представянето на реторичната практика
днес от различните лектори,
−− как се представя реториката в рамките на масово обучение на
неспециалисти,
−− върху кои реторични елементи се фокусират презентациите на
лекторите, както и

222
Реторика и комуникации през 21. век: теории, методи, практики
_________________________________________________________________

−− как се разполагат изследваните записи в общия контекст.
Изходната хипотеза на настоящото изследване се състои в
твърдението, че обучението в реторичната практика днес стъпва
на традициите, научните теории и изследвания, но представлява
предимно сбор от практически правила и насоки, които бъдещите
оратори да усвоят без наличието на задълбочен академичен процес
и без да познават реторичната теория.
В рамките на настоящото изследване ще бъдат описани структурирано и обобщено четири записа на двама лектори, които ще
бъдат съпоставени на втори план с теоретичните постановки за
обучението по реторика, както и като подход един спрямо друг.
С оглед малкия брой единици, участващи в изследването, то
не може да прави генерални обобщения, включително за работата
на двамата лектори. На втори план, тъй като видеата са заснети и
публикувани с маркетингови и PR цели и са част от цялостната
рекламна политика на двамата лектори, трябва да се има предвид,
че убеждаващата комуникация е насочена не само към публиката в
залата, но и към вторичната публика – потребителите в интернет,
които всъщност многократно надминават присъстващите. Това показват и данните към 16.09.2021 г.: Трите записа на Наталия Грейс
са гледани от общо около 420 000 потребители в интернет от публикуването им през 2020 и 2021 г., а записът от 2017 г. на Роман
Василенко е с над 12,6 милиона гледания. На този факт следва да
се обърне специално внимание, защото е определящ за контекста и
би следвало да даде отражение в анализа.
Разбирането за същността и обхвата на реториката
и за реторичното обучение
Според Аристотел реториката е „способност да откриваме
при всеки случай онова, което може да убеди” (Аристотел 1993:
45). За Изократ тя е приложна философия, чиито цели са политическото, моралното и практическото възпитание (по Александрова
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2006:82). Като важно средство за предаване на социална информация ораторското изкуство е управленска функция, която е метод
и средство за убеждаване, смята Кирил Василев (Василев 1989:
42-43, 47). „Ораторството или ораторското изкуство е (…) комуникативно поведение от вербален и/или невербален вид, функция
на професия и/или социална роля, ориентирано към определена аудитория с тактическа и/или стратегическа цел”, смята Руменчев
(Руменчев 2004: 43-44). Някои български автори разглеждат реториката предимно от лингвистичната й страна. Такова е становището на Боримир Кръстев, според когото реторика значи „красноречие, (...) хубаво говорене” и „сбор от правила и предписания, които
биха осигурили на речта най-голям ефект” (Кръстев 2005: 11, 21 и
сл.). В своя анализ на Аристотеловата „Реторика” и критиката към
нея Костадин Сотиров изхожда най-вече от гледището, че реториката е метод, чието използване дава възможност на индивида
да защити своя индивидуален или колективен интерес чрез подходящи, убедителни доводи като основният механизъм на реториката е съобразяването с мнението на събеседника (Сотиров 2009:
47). Под реторика Хаим Перелман разбира теория и практика на
убеждаващата комуникация (по Александрова 2006: 45). Анушкин дефинира реториката като фундаментално учение за съвършената реч, разбирана като инструмент за управление на обществото
и обществените процеси, като способ за провокиране на мисленето и възпитаване на личността, както и като теория и практика
на речта в развитото информационно общество (Анушкин 2011,
2021). Според Умберто Еко терминът „реторика” има три значения: (1) наука за общите условия на подбудителния дискурс (семиология), (2) реториката като владеене на техника на аргументация,
която позволява да се изкаже убеждение, основано на разумния
баланс на информация и чувства, и (3) реториката като набор
от вече доказани и приети в обществото техники за убеждаване.
В този смисъл реториката включва само толкова фигури, колкото аудиторията може да възприеме и разчете (Эko 1998: 101-102).
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„Реториката е наука за историята, теорията и практиката на целенасоченото общуване между комуникатор и реципиент, при който
се осъществява промяна на мненията, убежденията, вярванията и
поведението на общуващите. Съществено значение в системата от
реторически средства имат мисловните модели, съхранили през
вековете названието топоси, реторически фигури и тропи” (Александрова 2010:15-16).
Както се вижда от цитираното до тук в научната литература, а
още повече в практиката на убеждаването „реторика“, „ораторско
изкуство“ и „красноречие“ често се използват като синоними. Все
пак някои автори като Ведър правят смислова разлика като уточняват, че под красноречие разбират „дейността на оратора”, а под
реторика – науката за тази дейност (Ведър 1992: 19).
Критичният поглед на представените дефиниции показва, че
разбиранията за реторика се градят около няколко крайъгълни камъка. На първо място всички съвременни дефиниции признават съществуването на теория и практика в реториката. Едни
автори спират до тук, а други (Ведър 1992, Нушич 2010) правят
терминологична разлика между двете като с реторика наричат теоретичната страна на науката, а с ораторско майсторство или красноречие – практическата страна. В някои дефиниции преобладава
практическата страна, като реториката е наречена „символно информативно и преди всичко комуникативно поведение” (Руменчев
2004, Сотиров 2009) или се описва предимно чрез резултата от
прилагането й (Василев 1989). Други изследователи като Умберто
Еко делят реториката на три почти самостоятелни значения – обща
наука за подбуждането, реториката като способност и практика и
реториката като приложна наука (Эko 1998). Важна уговорка е, че
не винаги между теорията и практиката в реториката има директна
връзка. От една страна, знанието на теорията не ни прави способни да приложим реториката на практика, казва Нушич (2010). Т.е.
както още Аристотел казва ораторското майсторство може и да е
способност, нещо естествено.
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На второ място дефинирането на реториката най-често се
ориентира около убеждаващата комуникация, която може да
бъде прилагана в различна степен и с различна сила – от „вълнуващо и целеустремено да изгражда и обогатява убежденията” (Василев 1989) през защита на индивидуалния интерес при съобразяване с мнението на другия (Сотиров) до „способ за провокиране на
мисленето и възпитаване на личността” (Аннушкин 2011, 2021) и
дори целите са политическото, моралното и практическото възпитание, както вижда реториката Изократ. Общото за всички дефиниции е целеполагането в комуникацията. То може да бъде в името на
личния интерес или управленска функция в името на гражданите
(Василев 1989) и „инструмент за управление на обществото и обществените процеси” (Аннушин 2011, 2021), или дори да е универсално – да се прилага в общите и частните случаи (Ведър 1992).
Това означава, че ораторското изкуство може да бъде способност
(Аристотел), но и професия и социална роля (Руменчев 2004).
Третият немаловажен въпрос в дефинициите е позиционирането на реториката в научното семейство. Единият възможен акцент е върху говоренето и красивото говорене, което прави
реториката по близка до лингвистичните науки и езикознанието.
Такава е позицията на Нушич, Кръстев и други учени. В други дефиниции акцентът се поставя върху убеждаването, т.е. аргументирането, логиката и философията (Perelman 1969). С включването на невербалното в дефиницията на реториката Руменчев разширява нейния обхват и отразява схващането, реториката не бива
да се изчерпва с речта. Това дава основание на Радева да говори за
„убеждаващото общуване в тесен и широк смисъл на думата”.
Четвъртият въпрос се отнася до обхвата на реториката.
Аннушкин (2011, 2021) и Александрова (2009) я наричат „фундаментална”, което определение идва именно от нейната универсална приложимост. Дори древните мислители предпочитат да не
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навлизат в нейната тематична всеобхватност като използват неопределени фрази – „всички неща, каквито и да са те” (Квинтилиан
1999), „при всеки случай” (Аристотел 1986). Повечето съвременни автори или пропускат този момент в своите дефиниции, или
уточняват, че реториката е „интердисциплинарна научна област”,
„метанаука” (Александрова 2006, 2009). Йордан Ведър решава
проблема като го разглежда класически – от гледна точка на самата наука реторика (Ведър 1992). Така според него направленията
в реториката са история; теория; история, теория и методика на
обучението; съвременна теория и практика и погранични проблеми, възникващи по допирателните с други области.
За целите на настоящото изследване е необходимо да подчертаем още веднъж идеята за паралелното и понякога независимо съществуване на реторичната теория и реторичната практика, както
и разбирането, че основата на реториката на теория и практика е
убеждението и аргументацията. Отделно от практиката също така
съществува и „история, теория и методика на обучението по реторика“ (Ведър 1992: 19), което пък прави обучението в красноречие
една отделна научна вселена.
Настоящото изследване се интересува от тези общи постановки, доколкото се опитва да проследи дали те се прилагат във
вече формулирания им от теорията вид. А относно обхвата на реториката, предвид предмета на изследване (обучения), значими за
анализа се очертават отношенията между теорията и практиката.
Все пак заключенията, каквито и да са те, не бива да се разглеждат
като качествена оценка, защото както отбелязва Цветан Тодоров
през вековете „реториката търпи множество съществени промени“
(Тодоров 2000:13)
В своята статия „Обучението по реторика – от школите в Античността през университетите до тренингите“ Иванка Мавродиева извежда някои специфики на реторичното обучение. На първо
място историческият преглед показва, че реториката изначално
(V–IV в. пр.Хр.) е преподавана като полезна, практически прило-

227
_________________________________________________________________

Вяра Генова – Практика и специфика на масовото обучение по реторика...

жима дисциплина, която има елитарен характер поради ограничения достъп до образование и се прилага в политиката и държавното управление. Част от обучението по реторика в Древен Рим
и в Средновековието са били анализирането и декламациите, т.е.
възпроизвеждането на образци речи, а в съвремието обучението
по реторика, с изявен прагматичен елемент, присъства във и извън
университетите (в различни школи и под всякакви други форми) и
под различни наименования, включително „презентационни умения“, „комуникационни умения“ и т.н. (Мавродиева 2013: 16-23).
Описание на анализирания корпус
Обученията на Наталия Грейс
В интернет (YouTube) могат да се намерят множество видеа
на Наталия Грейс1, част от които са с основна тема реторика, ораторско майсторство. В настоящия корпус са анализирани три видеа
от 2020 и 2021 г., всяко с продължителност около един час. И трите
представляват обучение на групи – едната с активисти и функционери на партия (1), а останалите две представляват разнородна
аудитория. В два от записите участниците са по-малко на брой със
скъсеното разстояние между оратор и публика (1, 2), а при третия
запис лекцията се провежда в голяма зала, тип театрална, публиката е многолюдна, съответно лекторът се изявява на повдигната
сцена (3). От изследвания корпус могат да се отличат следните основни характеристики:
От гледна точка на поведението на лектора – Наталия Грейс
е изключително експресивен и жив оратор, тя се движи, включително между публиката, жестикулира, играе с интонацията и силата на гласа, разиграва скечове и влиза умело в различни роли, в
резултат нейните лекции приличат на моноспектакъл. Т.е. тя като
лектор по реторика показва на практика всичко, което ораторът
трябва да следва като поведение и демонстрира онова, което не
бива да допуска говорещият пред публика, но в един още акценти-
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ран, силно експресивен, дори преекспониран въздействащ формат.
Поведението й спрямо аудиторията е изключително достъпно и тя
скъсява дистанцията в пряк и преносен смисъл. Имиджът на забавна, активна и знаеща жена е подкрепен от визията й2.
От гледна точка на протичането на лекцията – лекциите
са структурирани без въведение (или поне така започва записът).
Следва се логика на изложението, която е предварително зададена
от лектора, но без да се структурира академично и без аудиторията
да е запозната предварително с плана на лекцията. В определени
моменти лекторът поставя акценти (рисува на дъска, заповядва на
слушателите „Запишете!“, повтаря, включително с по-изразителна интонация, висок глас и подчертава с жест). Често използван
подход в нейните обучения е използването на демонстрации и
работата с човек от публиката. Този практикум в голяма степен е
предварително планиран, както е видно от записите. Лекторът има
представа кого ще изведе на сцената, съответно обучаваният е подготвил предварително реч, която се опитва да представи спрямо
наученото до този момент и спрямо собствените си разбирания. Тя
поправя в движение, обяснява и развива лекцията на база конкретния пример, като тези бележки не са хаотични, макар да съдържат
доза импровизация. Всъщност лекторът умело насочва към дадено
заключение, което съответства на предварителния му лекционен
план. В унисон със собствените си съвети Грейс работи със залата
като дефинира работно пространство – чрез бялата дъска за писане
и други елементи (балони, свещи), понякога съвсем условни (доколкото залите са наети помещения), които създават фон и ограничават периметъра.
От гледна точка на съдържанието на лекцията – Наталия
Грейс подчертава, че е по-важно „какво“ ще се говори, а не „как“
(1), но на практика в обучението си акцентира предимно върху
формата. По съдържателната част на речта дава само бегли структурни съвети – вариантите за започване на реч (с шега, със загадка,
с обобщаващо същността на речта твърдение, съветва да се избяг-
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ват дългите и отвлечени въведения), коя част от речта е добре да се
наизусти, в коя да се импровизира и т.н (1). Набляга се по-скоро на
предварителната подготовка на оратора и на събитието, на облеклото му. Невербалната комуникация е топ акцент в нейните лекции,
като се обръща внимание на позата и стойката, на положението на
ръцете, на лицето, на интонацията, на движението по сцената (2).
Отчита се фактът, че в днешно време представянето на един оратор
живее втори живот чрез записването на видео, което пък е свързано с различна гледна точка към речта и обкръжаващата среда (1).
Акцентира върху това, че дребни недостатъци и нередности могат
да останат незабелязани или да изглеждат пренебрежими при самото представяне на речта, но да влошат значително качеството на
заснетото видео и дори да представят оратора в неблагоприятна
светлина.
Грейс дава конкретни съвети за това как да се преодолеят
признаците на притеснение и сценичната треска, но отива и понататък като предлага техники за автотренинг, които да повлияят
положително на личностното развитие и оттам на самочувствието
и презентационните умения.
За да илюстрира по-добре тезите си и да ги направи отличителни и лесни за запомняне, Грейс използва примери от ежедневния живот като прави аналогии с привидно несвързани ситуации3.
Друг подход е да обозначава с нарицателни на определено поведение, с което го прави лесно за разпознаване с оглед да бъде избегнато.4 Като илюстрация на ролята на оратора спрямо аудиторията,
както и на поведението на оратора, Грейс посочва, че „ораторът
винаги е мъж“, а „аудиторията винаги е жена“. (1) В тази парадигма ораторът трябва да има самочувствие, да владее ситуацията и да
„съблазнява“, т.е. да интригува аудиторията, а аудиторията често
изначално е „свита“ и леко резервирана. И все пак от оратора зависи дали ще спечели публиката за своята кауза, ще бъде допуснат,
разбран и идеите му ще бъдат възприети.
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Обученията на Роман Василенко
В YouTube са достъпни множество видеа, повечето от които
кратки клипове, със съвети от Роман Василенко5, който се презентира като милионер, успешен бизнесмен и експерт по реторика и
лично усъвършенстване. В настоящата публикация е анализирана
една видео лекция с продължителност около 50 минути, изнесена
пред публика през 2017 г. (4)
От гледна точка на поведението на лектора – Роман Василенко се придържа към авторитета си на лектор, който пък стъпва
на авторитета му на успял бизнесмен и доказал се като убедителен оратор. Външният му вид съответства – класически костюм,
черни мъжки обувки, класически бижута, които показват статус и
финансови възможности. Василенко говори овладяно и сравнително равно, без излишни емоции, въпреки че използва гласа си, за
да акцентира. Движи се умерено в ограничен параметър, без да
комуникира директно с публиката. В този смисъл цялата лекция на
Василенко е изградена с фокус върху авторитета.
От гледна точка на протичането на лекцията – Докато видео клиповете на Грейс показват реални обучения, които са фокусирани върху присъстващите в залата, то обучението на Василенко
изглежда като организирано, за да бъде заснето. Например екранът, на който се прожектира презентация, е по-удобно разположен
за камерата/зрителя, отколкото за по-голямата част от аудиторията
в залата. В презентацията са включени снимки на известни личности, предимно политици, както и кадри на самия Василенко, който
демонстрира правилния подход. За провеждане на събитието е избрана зала на бизнес хотел, публиката съставлява мъже и жени на
различна възраст, облечени в делови стил, които през цялото време
са съсредоточени и сериозни, като само от време на време се усмихват или поклащат одобрително глава като реакция на думите на
лектора. Почти няма диалог с публиката, въпросите на лектора са
реторични. Самото видео започва с професионална рекламна ви-
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зитка на Роман Василенко, в която диктор изтъква всички успехи
на обучителя, а на кадри авторитетът на Василенко се аргументира чрез снимките му с известни личности и предмети на лукса
като хеликоптер например. Видеото се прекъсва от стоп-екрани с
основни послания, най-вече сентенции на известни личности по
повод говоренето пред публика.
От гледна точка на съдържанието на лекцията – Василенко
започва с основите на реториката, която представя като произлязла от военната реторика. Лекцията е построена логически спрямо
хронологията на възникването и представянето на една реч – подготовка, излизане на сцената, изнасяне на речта. Основната част
от лекцията е посветена на визията и формата. В края се представят графики, според които 7% от оценката за речта идва от съдържанието, 34% от работата с гласа и останалите от невербалната
комуникация. Според Василенко формата има изцяло превес над
съдържанието.
Друго основно негово послание е, че е важно да имаш представителен и изряден вид. То е развито чрез множество популярни,
дори елементаризирани и на моменти назидателни съвети за облеклото и аксесоарите на мъжете и жените. Акцентът върху невербалната комуникация се допълва от съвети за стойка, положение на
краката, на ръцете и жестове, лице и мимики, интонация, работа с
гласа, скорост на речта, паузи. Внимание се обръща и на краткостта на изказа, на искреността и на подбора на подходяща лексика
спрямо аудиторията за по-добро разбиране. Дават се техники за
справяне с „пречещите“ и „оспорващите“ в публиката. Няма успял
човек, който да е слаб оратор – обобщава Василенко и мимоходом
споменава, че „ораторът винаги е мъж“.
Сравнителен анализ на изследвания корпус
Двамата лектори имат общ подход в обучението като акцентират върху подготовката на оратора и невербалната комуникация.
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На практика те дават превес на формата над съдържанието и в този
смисъл техните обучения по-скоро могат да бъдат наречени обучения по презентиране отколкото по реторика, тъй като липсва един
огромен, а според някои решаващ, дял на убеждаващата комуникация – вербалната аргументация. Все пак това заключение не бива
се абсолютизира предвид формата на обучение, краткото време и
не на последно място – маркетинговия характер на видеата. Всичко
това предполага темата да не се представя напълно задълбочено. В
същото време все пак Грейс посочва, че най-важно е какво ще каже
ораторът, но тезите и мислите все пак идват от говорещия. Към
откритост, честност и неподправеност на думите апелира и Василенко като подчертава, че така убеждението се постига по-лесно.
Докато Василенко демонстрира лекционният формат в неговия най-чист вид, то Грейс представя лекции с елементи на тренинги. В практическата част тя залага на представяне, предварително
подготвено от участник в обучението спрямо личните му разбирания. Или за разлика от принципа на академичното обучение, когато обучаваните прилагат в тренинга придобити теоретични знания
(Мавродиева 2005: 154-168), тук двата процеса вървят паралелно.
Характерно и за двамата лектори е, че отделят изключително
внимание на предварителната подготовка на оратора и събитието,
както и че свързват умението за добро представяне пред аудиторията с увереността и личностното израстване, което е тема и на
специализирани обучения и авторско съдържание, които като обем
надвишават заниманията с реторично обучение, особено при Василенко. Т.е. в известна степен Грейс и Василенко разглеждат реториката като естествено умение, което може да бъде лесно развито, но на основата на престиж и личностни качества, върху които
също следва да се работи.
И двамата лектори показват, че владеят добре аргументативните техники като ги прилагат в собственото си представяне, макар
и изграждайки различни образи на оратора. Грейс влиза в ролята
на ТЕD оратор/презентатор, който е динамичен и обучава чрез съз-
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даването на преживяване и чрез хумора. Василенко гради за себе
си елитарен имидж с акцент върху доводите на авторитета и престижа (Ботева 2008: 56), като те също са представени предимно невербално.
Както се вижда от сравнителния анализ, двамата оратори изграждат лекции, които са основани на реторичната и по-скоро на
презентационната практика. Обучението става чрез формулиране
на общи правила и примери, като на обучаваните се показва в една
или друга степен, че тези знания биха ги откроили от общата маса,
биха им помогнали да постигнат по-добри резултати, да подобрят
имиджа си. Така това знание, колкото и масово да е, все пак остава донякъде елитарно и определящо за успеха. В същото време
приложението на реториката се привижда в сферата на бизнеса, на
политиката, както и в личен план по повод различни тържествени
поводи.
Заключение
Анализът на изследвания корпус от четири записа на двама
оратори потвърждава първоначалната хипотеза, че обучението в
реторични практики днес стъпва на традициите, научните теории
и изследванията в тази област. Това се вижда ясно от съдържанието на лекциите, които включват доказани принципи и похвати,
предимно за подготовка на оратора и невербална комуникация с
аудиторията. Наред с това класическо е и виждането за реториката
като носител на успех и в известна степен елитарност. За разлика
от класическото обучение по реторика, което включва в ново време
анализиране, а в древността и през Средновековието се практикува
декламиране на образци на речи на оратори, днес обучението се
случва предимно чрез личния опит и усъвършенстване на собствено съдържание и представяне.
Както се посочва в някои публикации по реторика, усвояването на практиката не е пряко свързано с теоретичната подготовка.
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Поради това масовото обучение по реторика, илюстрация за което
са разглежданите лекции, представлява предимно сбор от практически правила и насоки, които бъдещите оратори или по-скоро
презентатори да усвоят без наличието на задълбочен академичен
процес и без да познават реторичната теория. Това естествено не
изключва и друг вид тренинги, включително индивидуални такива, в които се навлиза във вербалната аргументация и спецификите
в съдържанието на речта. За съществуването на такива обучения,
чието съдържание не е публично достъпно по обясними причини,
говори и руският изследовател Радислав Гандапас (2010), който е
и автор на цитираното от двамата лектори сравнение на отношенията оратор – аудитория с двойката мъж-жена (Гандапас 2010: 6).
В този смисъл настоящият анализ потвърждава заключенията на
предишни емпирични изследвания, посветени на обучението по
реторика.
Не на последно място масовото обучение по реторика се провежда от лектори, които са не само реторици, а се дефинират като
комуникатори, „бизнес инструктори“ и „треньори“ по личностно
развитие, което само показва колко широко е полето на реториката
и колко елементи и предпоставки съдържа едно успешно реторично представяне – от това да знаем как да говорим пред публика
до това да разчитаме собствената си аудитория и дори в това да
си вярваме и да се самооценяваме правдиво, както съветва Грейс.
(1) В този смисъл личността на лектора по реторика и качествата,
които може и трябва да притежава, могат да са отделен обект на
изследване.
Бележки
1 Наталия Грейс/Наталья Грэйс – руски лектор и автор в областта на реторическата практика. Има разнообразно образование, което не е свързано
с реториката. Но след като посещава курс по ораторско майсторство, продължава да се саморазвива в сферата и създава успешни курсове за обучение, включително такива, адаптирани за гледане през мобилен телефон.
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Автор на над 15 книги. Води предавания в някои медии, като темите са
свързани предимно със самообразованието, лидерството и самооценката
(Наталия Грейс – сайт).
Визията на Наталия Грейс е модерна (с елементи на мъжка), стилна и
ненатрапчива, отличава се с къса изрусена коса, дискретен грим, удобни,
по-скоро ниски обувки, панталон, съчетан с тениска и сако на фона на
слаба спортна фигура. Авторитетът в излъчването се допълва от делови и
актуални като визия диоптрични очила.
Например сравнява необходимостта от предварителна подготовка и изпипване на детайлите с работата на операционна сестра. (1)
Смущението на оратора го кара да се държи все едно „търси гъби“, т.е.
гледа в пода, вместо в публиката. (1,2)
Роман Василенко – руски бизнесмен, рекламиращ се като създател на
успешен бизнес за мултилевъл маркетинг, бизнес треньор и консултант
за постигане на успех, личностно развитие и реторика. Според някои
медийни публикации отпреди няколко години някои от дейностите му,
извън консултантските ангажименти и обученията, имат белези на финансова пирамида. Към 2021 г. проектите му работят.
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Формиране на комуникативни компетентности
и реторична грамотност

Особености на смесената форма на
обучение (присъствена и онлайн)
по практическите дисциплини
„Правоговор“ и „Сценична реч“
Доц. д-р Валерия Кардашевска
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Имейл: kardashevska@mail.bg

Абстракт: В статията се представят резултати от изследване
на особеностите в обучението на студентите по правоговор и
сценична реч при смесена форма на обучение. Акцентирано е
върху необходимостта от нови акценти и промени в методите
на обучение и контрол от страна на преподавателя. Обхванат
е периодът от три семестъра в дисциплините „Правоговор“ и
„Сценична реч“ на специалностите „Театрална продукция“ и
„Актьорство за куклен театър“. Методът на изследване е киберетнографско наблюдение. Първата хипотеза е, че студентите в
ситуация на онлайн обучение имат възможност да се възползват
максимално от индивидуалните срещи с преподавател. Втората
хипотеза е свързана със затруднения на контрола при изпълнение на задачите и забавяне на самия процес, което се потвърди.
Третата хипотеза е за силното влияние на заобикалящата среда,
а изводът е, че е важно да не се прекъсва процесът и да се намери начин да се осигури възможност за „хигиена на слуха“.
Изводите са, че онлайн формата на обучение създава така необходимото непрекъсване на обучението, запазване на последователността в процеса и чувство за ангажираност и целенасоченост.
Ключови думи: присъствена форма на обучение, онлайн обучение, смесена форма на обучение, учебни дисциплини „Правоговор“ и „Сценична реч“.
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Features of the Mixed Form of Training
(Face-to-Face and Online) in the Practical
Disciplines „Spelling“ and „Stage Speech“
Assos. Prof. Valeria Kardashevska, PhD
NATFA „Krastyo Sarafov“
Email: kardashevska@mail.bg„

Abstract: The results of a study of the characteristics of teaching
pupils in orthoepy and stage speech in a mixed form of education
are presented are presented in the paper. The focus is on the need for
new accents and modifications in teaching techniques and instructor
management. The disciplines “Orthoepy” and “Stage Speech” are
covered over the course of three semesters in the specialties “Theatrical Production” and “Acting of Puppet Theater”. The research
method is cybertographic observation. The first hypothesis is that
students in an online learning environment can take advantage of
one-on-one encounters with an instructor. The second hypothesis,
which was proven, is related to the challenges of control in doing
the tasks and the process's latency. The third hypothesis is that the
environment has a significant impact, and the conclusion is that it
is critical not to disrupt the process and to find a way to provide a
chance for “hearing hygiene”. The conclusions are that online learning provides the much-needed continuity of learning, consistency in
the process, and a sense of commitment and focus.
Keywords: mixed form of education, discipline “Orthoepy”, discipline “Stage Speech”, online learning.

Увод
С развитието на интернет и мултимедийните технологии онлайн обучението стана не само възможно, но и широко достъпно.
В университети по целия свят от няколко десетилетия e въведена
като практика така наречената виртуална класна стая. В отделни
дисциплини процесът се реализира доста успешно и вече можем
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да говорим за изграждането на традиции в този вид обучения. Преминаването към онлайн обучението в теоретични дисциплини и
дори цели специалности беше възприето и давано за пример, като
добра практика. Разбира се, работата и процесът в различните теоретични полета има своята специфика, независимо дали разглеждаме традиционния метод на преподаване, или този в онлайн среда. Въведената извънредна кризисна обстановка в България и наложената от 13 март 2020 г. изолация на населението у нас принуди
ръководствата на висшите учебни заведения да вземат решения за
начините и формата на провеждане на занятията – частично или
изцяло преминаване към онлайн форма на обучение. Провеждането на дистанционно обучение обаче, по традиционно смятани за
практически дисциплини като техниката на говора, правоговор и
сценична реч, изправиха пред различни проблеми и двете страни
в процеса. Разбираема е крайната позиция на някои специалисти,
които отричат възможността да се провежда ефективен процес
в дигитална среда. Аргументите, които се посочват, са: липса на
пряк контрол по време на упражненията, невъзможност да се наблюдава директно процесът, липсата на пряк контакт между преподавател и студент, когато това е необходимо, различни затруднения, предизвикани от лоша или въобще липса на интернет връзка и
др. От друга страна, се изтъкват и редица предимства: увеличаване
на времето за индивидуална работа, повече свободно време за самостоятелна работа, създадените записи по време на изпълнения
на самостоятелните задачи, както и писмената форма на обратна
връзка от страна на преподавателите създават много по-добра и
проследима във времето следа.
Обстоятелства за промени във формата на обучение
В нормална обстановка процесът на преминаване към дигитална форма на обучение или на някакъв вид смесена форма на
обучение (редуване на присъствени занимания и такива, които се
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провеждат в онлайн формат) би се проточил с години и при всички
случаи нямаше да се практикува толкова масово и в толкова различни сфери на образованието. Това би могло да ни послужи за извличане на по-голям опит и повече наблюдения върху различните
процеси, което улеснява подбора на добрите практики. Принудени
от здравната криза, всички участници в обучителния процес (преподаватели и студенти) много бързо трябваше да се адаптираме.
Създаде се възможност за анализ и установяване на спецификите на дистанционното обучение и вариантите за използването му
дори в такива дисциплини като сценична реч, вокално обучение,
сценично движение и други така наречени практически дисциплини в програмата на студентите от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и
други сродни висши училища. Продължаващата вече трета учебна
година нестабилна здравна ситуация ни дава възможност и за осмисляне и преосмисляне на предимствата на традиционните форми на университетско образование.
За провеждането на онлайн обучението бяха използвани някой от най-популярните платформи за комуникация – Zoom, Skype,
Viber и др. Не сме се ограничавали в една от тях, за да можем да
предоставим по-голяма възможност на студентите и удобство да
се включат в процеса. Груповата част от занятията се провежда
предимно в Zoom, тъй като там има възможност да се включват
повече участници, да се споделят екрани, файлове и едновременно
да се осъществява разговор в чат. Домашните задачи се записват
от самите студенти с устройства, с които разполагат, и след това се
обменят файловете и задължителните коментари и обратната връзка между студент и преподавател. Целта на изследването е да се
изведат особеностите в обучението на студентите по правоговор и
сценична реч при преминаване от присъствено към онлайн обучение и след това отново връщане в присъствена форма, както и необходимостта от нови акценти и промени в методите на обучение
и контрол от страна на преподавателя.
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Теоретичен обзор
Теоретичният обзор е кратък и е върху основни научни издания
и публикации на български автори. Началото на научните търсения
по техника на говор и правоговор е поставено от първосъздателите
на дисциплините в първото театрално училище у нас – Държавно
театрално училище и техните трудове: „Техника на говора“ (1954)
на Борис Михайлов и Мара Георгиева, „Българска сценична реч“
(1968) на Мара Георгиева и „Техника на говора“ (1976) на Любен Саев. През годините научните интереси на преподавателите
в катедра „Сценична реч“ НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ намират
отражение в над 50 книги и още по-голям брой научни статии и
публикации. При обзор на темите и публикациите прави впечатление, че 75% от текстовете са свързани с правоговор и с техника на
говора, което показва, че това са двете полета в преподавателската
работа, които изискват най-много внимание и усилия от страна на
преподаватели и студенти в целия учебен процес. Тук споменавам
само няколко от книгите и научните материали: Диана Борисова ̶
„Магията на словото“ (2009); Методи Танев – „За речта и сцената“
(2017); Божидар Матанов – „Проблеми на обучението по техника
на говора“ (1976); Кирил Попов – „Някои диалектни отклонения от
книжовния изговор“ (1987); Красин Йорданов – „Психофизически
подходи в гласово-говорното възпитание на актьора“ (2004); Диана
Борисова – „Самостоятелната работа на актьора върху усвояването
на някои правоговорни норми“ (2008); Надежда Сейкова, Валерия
Кардашевска, Светослав Добрев – „Пътища към сцената и екрана
– три гледни точки“ (2011); Веселина Раева – „Култура на говоримата реч. Култура на слуха. Годишник на НАТФИЗ“ (2013); Ралица
Ковачева-Бежан – „Актьорският глас – педагогически практики и
тенденции“ (2020).
Свой принос към проблемите има и авторът на това изследване със статия на тема „Овладяването на паралингвистичните средства – път за усъвършенстване на словесното изкуство”, сборник
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„Гласът – средство за въздействие“ (Кардашевска 2019), както и
„Звучащите думи и тяхната сила да въздействат в комуникационна
среда“, сп. „Реторика и комуникации“ (Кардашевска 2020).
До този момент в България не е правен опит да се систематизират и наблюдават програми и промени в тях, свързани с обучението по практически дисциплини, каквито са „Правоговор“ и „Сценична реч“. Във връзка с извънредните кризисни мерки, наложени
у нас, беше прието всеки преподавател, съгласувано с художествените ръководители на класовете в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, да
вземе решение дали и как да продължи обучението на студентите
по тези дисциплини. Една част от преподавателите приеха отлагане
на провеждането на часовете и изчакване на вдигане на забраната
на национално ниво, за да проведат занятията си изцяло присъствено. Това доведе до големи периоди на прекъсване на процеса,
както и създаде предпоставки за наваксване на пропуснатите часове в кратки срокове. Така след дълго прекъсване студентите имаха
свръхнатовареност по конкретната дисциплина, което за практически дисциплини като правоговора например обезсмисля работата и на преподавателя, и на студентите. Естеството на работата ни
предполага не просто преподаване на определен обем учебни единици, а най-вече усвояването им от студентите. Дългогодишният
опит на колегите от катедра „Сценична реч“ на НАТФИЗ „Кръстьо
Сарафов“ е довел до максимата, която ние непрекъснато повтаряме
на студентите – по-добре всеки ден по 5 мин, отколкото в събота
половин час! Веднага искам да потвърдя, че най-добрата форма на
обучение е присъствената, но дългите паузи или свръхнатовареността след тях също затрудняват работата и не са предпоставка
за добри резултати. Друга част от колегите продължихме работа в
смесена форма на обучение – при въвеждане на задължителна изолация – работа онлайн, при снемане на забраната за провеждане на
занятия се връщахме в учебните зали. Контактът със студентите не
беше загубен и те оставаха ангажирани в процеса.
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Дизайн на изследването
Целта е да се установят възникналите проблеми, които са
свързани с новата среда на обучение и промените, които биха могли да подпомогнат осигуряването на непрекъснат учебен процес.
Изследователските задачи са:
1. Как се отразява в работата и на двете страни в процеса дистанцията между преподавател и студент?
2. Какви са възможностите за наблюдения и самоконтрол чрез
проследяване на паралелния процес при другите участници в
упражненията?
3. Как се отразява замърсената звуковата среда, в която работят и живеят студентите по време на изолацията, сред които
са връщане към диалекти или невъзможност да се откъснат
от тях?
Организация и методи на работа
В изследването ще проследя онлайн формата на обучение по
дисциплините „Правоговор“ и „Сценична реч“ като част от смесената форма на обучение, която беше наложена при извънредната
ситуация, въведена в страната през 2020–2021г. Тя обхваща три семестъра от обучението на студенти в първи, трети и четвърти курс
от специалностите „Актьорство за куклен театър“ и „Театрална
продукция“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Това са:
−− Първи курс специалност „Театрална продукция“ – втори семестър 2020 г.
−− Трети курс специалност „Актьорство за куклен театър“ – втори семестър 2020 г.
−− Първи курс специалност „Театрална продукция“ – първи семестър 2021 г.
−− Четвърти курс специалност „Актьорство за куклен театър“ –
първи семестър 2021 г.
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−− Първи курс специалност „Театрална продукция“ – втори семестър 2021 г.
−− Четвърти курс специалност „Актьорство за куклен театър“ –
втори семестър 2021 г.
Използвам метода – киберетнографско наблюдение или киберетнография. Наталия Рибас и Радика Гаджала представят възможностите му за изследване и разбиране на дигитално медиирана/
опосредствана идентичност (Rybas & Gajjala 2007). Този метод е
изключително подходящ за анализ на киберпространство и на специфична среда, която предполага устойчиво присъствие на участниците онлайн, като по този начин изследователят може да анализира ежедневни практики, които обаче да са свързани с контекста.
Методът е представен у нас от Тодор Симеонов, който смята, че
в същността си киберетнографията представлява писмено, аудиоили видеопредставяне (или комбинация от тях) на дадена култура
във виртуална среда, което представяне е пречупено през личното
субективно разбиране и преживяване на изследователя и допълва,
че киберетнографията предполага мултифасетна социална среда
(Симеонов 2018: 1-7). Същият метод използва Иванка Мавродиева
в своето изследване на тема „Комуникативното поведение на студентите във виртуална класна стая“. В него се представя авторовият опит в общуването със студенти в ситуация на коронавирусна
криза и се установяват промени в процеса на тяхното образование
в дистанционното обучение (Мавродиева 2020: 247-256).
Всички занимания със студентите в изброените специалности
бяха провеждани в установен график и предварително известна
цикличност. Това създаваше непрекъснатост и постоянство, както
и усещането за контролиране и водене на целия процес от преподавател. Времето беше разпределено между групови и индивидуални
онлайн срещи. Впечатление правеше редовността, с която всеки
от студентите се включваше. По отчетените бланки за Личен академичен седмичен отчет, които бяха въведени от Учебен отдел на
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ за обратна връзка и контрол върху
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провеждането на онлайн часовете във всяка една от дисциплините,
може да се види, че при проведени общо над 82 онлайн занятия
в първи, трети и четвърти курс по дисциплините „Правоговор“ и
„Сценична реч“, със средна продължителност на общите занимания по 1 ч. 30 мин. и индивидуални занимания с всеки студент
– веднъж седмично по 30 мин. В диапазона от март 2020 г. с прекъсвания и редуване на присъствени и онлайн занимания до юни
2021 г. бяха проведени всички учебни часове и бяха взети всички
учебни единици от приетата и одобрена програма по посочените
дисциплини, както и бяха проведени онлайн изпити с комбинирана
оценка от онлайн представяне, текущ контрол и работа в зала или
на сцена.
Първата хипотеза е, че студентите в ситуация на онлайн обучение по дисциплините „Правоговор“ и „Сценична реч“ имат възможност да се възползват максимално от индивидуалните срещи с
преподавател, да получат конкретни задачи и обратна връзка, както
и да отправят своите въпроси в много по-защитена среда.
Втората хипотеза е, че изолацията на студентите и преминаването основно към индивидуални срещи или групови, но без възможност за пряк контакт между студентите, както и между преподавател и студент, затруднява контрола при изпълнение на задачите
и забавя самия процес.
И третата хипотеза е за силно влиянието на заобикалящата
среда, която в период на изолация се определя от семейството,
близки приятели, като най-често е съпроводено и с връщане по
родните места, където диалектните отклонения са доминиращи.
Налице е възможност за сравнение на база продължителност
на провеждане на онлайн занятията, количество индивидуални и
групови занимания, обратни връзки и самостоятелна работа на
студентите. Всички студенти от специалностите „Театрална продукция“ и „Актьорство за куклен театър“ са обучавани в зала и
са имали присъствени занятия, а впоследствие, при въвеждане
на извънредното положение, са преминали към онлайн обучение.
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При много от тях редуването на присъствени и онлайн занимания
продължи циклично в три семестъра. По време на присъствените
занятия бяха използвани максимално възможностите за пряк контрол от страна на преподавател върху провежданите процеси, както и усвояване на умения и адаптиране свързано с проектирането
на гласа в пространството. При преминаване към онлайн обучение
се наложи бърза реорганизация на учебния процес, обучението на
всички студенти ставаше във виртуална стая задължително с видео
връзка. По време на всички часове имаше видео и аудио връзка, за
да може да се проследява максимално целия процес макар и във
виртуална среда. Онлайн тренингите винаги се провеждаха групово чрез видео връзка и това допълнително създаваше усещане
в групата за екипност и емпатия по време на целия процес. В известна степен видео връзката в тези часове заместваше директната
комуникация в зала, тъй като неезиковите средства като жестове,
мимики и движения в пространството и контактът между участниците беше налице.
Можем да отчетем, че в груповите занимания имаме много
нисък процент на отсъствия и те се дължаха предимно на здравословни причини – 7%. При индивидуалните срещи процентът
се доближава до 2%, като тук трябва да отчетем и фактът, че студентите правеха всичко възможно да си гарантират добра интернет
връзка и подходящите условия за провеждането на всяка една онлайн среща.
Резултати от изследването
Не трябва да забравяме, че работата с гласа е изключително
деликатен процес. Гласът, като основен психо-физически феномен
е личностен белег, в който, както казва проф. Диана Борисова в
своята книга „Магията на словото“, „се отразяват темпераментът,
манталитетът, душевността и културата на индивида“ (Борисова
2017:19) и работата върху него изисква особено внимание и готов-
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ност за промяна от страна на самия човек. В този смисъл онлайн
срещите допълнително засилваха усещането в студентите за много по-висока степен на персонална работа върху овладяването на
нови говорни навици и изчистването на отклонения от правоговорната норма в изолираната среда между преподавател и студент. В
този смисъл работата в онлайн среда подпомагаше този процес и
създаваше комфортна среда за студентите.
Всички с готовност и желание се включваха, търсеха контакт и
бяха на разположение точно в определеното им време за работа. За
преподавателя това се оказва една добра възможност да се срещне
и работи индивидуално, да фокусира изцяло времето и вниманието само и единствено върху индивидуалността на студента. Този
елемент винаги е присъствал в работата в зала със студентите в
тези дисциплини, но концентрацията на внимание и на двете страни в онлайн среда се изостря. Така първата хипотеза, че студентите
в ситуация на онлайн обучение по дисциплините „Правоговор“ и
„Сценична реч“ имат възможност да се възползват максимално от
индивидуалните срещи с преподавател, се потвърди.
Подобни резултати се отчитат и от други изследователи на
процесите, свързани с обучението в дигитална среда, в които проследяват персонализацията в обучението и адаптирането му към
потребностите на студентите. Те смятат, че има нов педагогически
подход в „умната среда за обучение“ (smart learning environment).
Авторите правят уточнения, че т.нар. умни устройства създават
различна среда за обучение и че те съдействат за развиване на персонализирано и адаптирано обучение. (Peng et al. 2019: 1-14).
Втората хипотеза беше свързана със затруднения на контрола
при изпълнение на задачите и забавяне на самия процес. Тук трябва да отчетем, че забавянето на процеса на работа определено беше
налице. Ще представя работата в двата отделни процеса – груповите занимания и индивидуалните срещи, защото трудностите и
забавянето на процеса бяха от различно естество, но присъстваха
и в двете ситуации.
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По време на груповите занимания отново ще подчертая, че
беше налице желание за контакт между студентите, както и готовност за работа. Въпреки това трябва да отчетем, че времето необходимо за въвеждане на ново упражнение и изпълнението му от
студентите изискваше много повече време. Поради техническите
ограничения само един от участниците в групата да говори, задаването на въпроси и отговорите от преподавател, отнемат повече
време. Не трябва да забравяме, че има възможност за задаване на
въпроси в груповия чат и това допълнително изисква време и внимание от страна на преподавателя да отговори и на тях. Разбира се,
за да се осъществи контрол върху изпълнението на ново упражнение, е необходимо да се изчаква всеки един от студентите да се
включва последователно, както и той да се разположи добре срещу
камерата, за да може преподавателят да проследи в цялост процеса
– като физическо поведение и звуково изпълнение. Това също допълнително забавя целия процес. От друга страна, бихме могли да
отчетем факта, че това създаваше възможност останалите студенти
да наблюдават изпълнението при техните колеги и така на принципа на саморегулацията да осмислят процеса през наблюдението.
В обучението в онлайн среда особено полезни се оказаха дихателните упражнения, както и тези, при които се съчетават слово
и движение. Целият комплекс от гласово-говорна загрявка, въведена в присъствената форма, се повтаряше в началото на всеки групов час. Това беше своеобразна форма на настройване не само на
телата, но и настройка на психо-физиката на студента. Повторяемостта и цикличността в упражненията в извънредната ситуация и
нетипичната за обучение на студентите обстановка водеше допълнително до усещане за активност, непрекъснатост, целенасоченост
и не на последно място на стабилност в целия учебен процес.
Във времето за индивидуални срещи и работа отново се отчита
забавяне на процеса в етапа на изпълнението и контрола от страна
на преподавател. Техническото изискване да говори само единият
от участниците не е възможно да се преодолее и това накъсваше
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процеса особено в часовете по „Сценична реч“. Корекциите и забележките от страна на преподавателя трябваше да се натрупват
и да се подават чак в края на изпълнението на задачата, а не по
време на самото изпълнение. От една страна, това бави процеса и
създава натрупване на забележки, но от друга, дава възможност на
студента да проведе цялостен процес, макар и с отклонения или
неточности. При работа със студенти от четвърти курс това е изключително полезно за тях. Те успяваха да придобият чувство за
цялост и овладяване на спецификата на материала на много по-ранен етап в сравнение с присъствените занимания. За студентите от
първи курс това значително забавяше процеса и се компенсираше
с повече самостоятелна работа, записи на упражнения и задачи, които се изпращат на преподавателя и след това получават забележки
и коментар на изпълнението. Реципрочно това означава и повече
работа извън часовете за преподавателя – време за преглеждане
на получените записи, писмена обратна връзка на всеки един от
тях и поставяне на нови задачи за следващата онлайн среща със
студента.
Така по втората хипотеза можем да обобщим, че в сравнение
с присъствената форма на обучение по време на онлайн часовете
от студенти и преподаватели се изисква по-голяма ангажираност
и по-дълго време за реализацията и усвояването на ново умение,
упражнение или задача.
Когато се насочваме към третата хипотеза, бих искала да припомня основния закон на Алфред Томатис, френски отоларинголог
и изследовател, който прави своите научни открития и променя завинаги представата за връзката между слуха и говора. През 1957
г. в Академията на науките в Париж, той представя своята теория,
в която постановява, че: „гласът възпроизвежда само това, което
ухото чува“. И нещо много важно за всички педагози по правоговор и говорни специалисти, че „ако се промени слухът (звуковата
среда, в която живеем и общуваме – б.а.), гласът също се променя,
незабавно и несъзнателно“.
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Това е научната обосновка, от която се използваме при работа,
свързана с промяна на говорните стереотипи за овладяване на книжовния изговор например. Безспорна е необходимостта от овладяване на книжовната норма не само като белег на по-добра говорна
култура, но и като основно изискване в професионалната работа
във всички публични сфери – актьори, журналисти, политици, общественици.
Проблемите, пред които се изправят преподавателите по правоговор, най-често са свързани освен с въвеждането в норма на
произнасянето на отделни звукове или комбинация от звукове, но
така също и овладяването на правоговорните норми или иначе казано – книжовния изговор. Един от основните белези на книжовния
изговор е изчистването на диалектните форми и произношение.
Тук ще припомня, че книжовният език е езиковата форма, която се
смята за правилна и се използва за водене на делата на държавата
и се преподава в учебните заведения в страната. Това е също високата и официална разновидност на езика. Бих искала също да припомня, че книжовният език съдържа в себе си различни диалектни
форми, които в определен етап от развитието на езика са възприети за правилни. В този смисъл, никъде в страната, в нито един
регион, не съществува книжовният език и той по своята същност
е „изкуствен“. За студентите, а и за всеки човек, решил да овладее
правилния български изговор, е важно първо да се запознае с особеностите на неговия регион и кои от тях отговарят на книжовната
норма. След това, доверявайки се отново на законите на Томатис,
е добре да се обгради или да си осигури възможността да слуша
и възприема относително чиста книжовна реч. Какво имаме предвид? За всички е ясно, че живеем във все по-замърсена звукова
среда. Отвсякъде ни заливат различни диалекти, произношения на
звуци извън норма – най-фрапантния пример е на лабиалното произнасяне на звука Л, което от диалектен изговор, характерен само
за един регион в страната, заля цяла България и обхвана всички
възрасти. Превърна се в нещо като правоговорна „ковид“ панде-
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мия, която няма изгледи скоро да бъде преодоляна или овладяна.
Тук се фокусираме само върху проблема, с който се сблъскахме
в момента на задължителната изолация и затварянето на учебните заведения. Голяма част от студентите се прибраха по родните
си места, за да могат да се изолират за дългите периоди от време и това беше напълно разбираемо. Там те имаха по-добри социално-битови условия, а и онлайн формата на обучение го позволяваше. Това, което започна да се забелязва много скоро е, че
студентите започнаха да се връщат към диалектните форми, произношение и интонация. За студентите в първи курс това стана
почти веднага, още на първата седмица, при студентите от трети
или четвърти курс отне малко по-дълго време, но и при тях също
започна да се появява. Основната причина за това е отново изведена в законите на Томатис и крайъгълния камък в тях – гласът
възпроизвежда това, което чува. И още нещо много важно – ухото не знае кое е вярно. Така връщайки се по родните места, студентите попаднаха в звукова среда, характерна за техния регион.
Всички недобре овладени или съвсем нови и все още нестабилни
говорни рефлекси бяха подложени на сериозно изпитание. Много често студентите съвсем неусетно започнаха да се връщат към
старите и за съжаление много по-устойчиви говорни стереотипи.
В подобна ситуация беше много важно да не се прекъсва процесът и да се намери начин да се осигури възможност за поддържане на, бих я нарекла, „хигиена на слуха“ или чиста звукова среда.
Първото го постигнахме с непрекъсване на процеса и регулярните
срещи, особено важни по предмета „Правоговор“ в първи курс.
Защото промяната на говорните стереотипи означава промяна и
препрограмиране на мозъчните връзки. Мобилизирането на дейността на огромен брой синапси за продължително, практическо
и непрекъснато трениране с помощта на говорен педагог, който да
осъществява контрол и да дава насока на нужната промяна.
Развитието на речеви или фонематичен слух също е много
важен етап от обучението по правоговор и той върви паралелно
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с овладяването и развитието на говорната култура. В началото на
обучението студентите заедно с говорните навици започват паралелно и да възпитават своя речеви слух, който постепенно – когато
бъде развит – ще може да им служи за самоконтрол. По своята същност речевият слух е способността за възприемане и разбиране на
вербални стимули и има отношение към постепенно разгръщащите
се биологични предпоставки и наличието на съответна социална и
езикова среда. Речевият слух преминава закономерните стадии на
развитие: детекция, дискриминация, идентификация, имитиране и
разбиране (Попзлатева, 1999; Allum J., 2000). За нас са особено важни стадиите на идентификация и имитиране. Това са моментите,
в които студентът трябва да научи ухото да различава правилното от грешното, за да прескочи, когато е необходимо, стадия на
имитирането или да повтори, произнесе, имитирайки правилното.
За да подпомогнем процеса на възпитание на речевия слух, препоръчително е за студентите да слушат редовно, всеки ден поне
по няколко часа чист, книжовен български език. Макар и малко
все пак има такива островчета, които ни осигуряват например колегите, които работят в дублажа и озвучават научнопопулярните
телевизионни канали. Редовните упражнения и слушането всеки
ден на чиста българска реч е една от възможните „ваксини“ срещу
връщането към диалектния изговор.
Изводи
Потвърди се първата хипотеза, че в онлайн среда студентите
се възползват максимално от индивидуалните срещи с преподавател, за да получат конкретни задачи и обратна връзка, както и да
отправят своите въпроси в много по-защитена среда. Те се чувстват сигурни и се впускат много по-смело в задачите, склонни са
да рискуват в упражненията, без страх че някой ще ги оцени негативно. Така те имат възможност да придобият повече увереност
и когато новият речеви навик е овладян в много по-висока степен
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едва тогава да го включат в употреба в нова среда. Това е много естествен защитен механизъм, който в онлайн формата на обучение
получи много добра среда за реализиране. Втората хипотеза също
се потвърди. Допускането е, че тази форма на обучение изисква
много по-дълго време както за подготовка, така и за провеждане и
изпълнение на задачите самостоятелно, записи от страна на студентите и писмена обратна връзка, коментар и последващи задачи, изпратени като отговор от преподавателя. В тази форма на обучение
определено времето за самостоятелна работа и подготовка е много
повече. Изисква се както самодисциплина, така и добра организация на времето. Потвърди се и третата хипотеза в изследването,
че заобикалящата среда обикновено оказва отрицателен ефект върху все още нестабилните и нови говорни навици. Разбира се, този
ефект на връщане към старите навици се е отчитал през годините
по време на ваканции или при завършването на една учебна година
и времето до началото на следващата. Но все пак, тогава става въпрос или за кратки периоди от време – 3-4 дни, до 10 дни за Коледните празници, или за по-дълъг период от време – 2 месеца лятна
ваканция, но едва в края на една пълна учебна година – 9 месеца
работа. В случая се получаваха много по-дълги периоди на прекъсване на присъствената форма на обучение и невъзможност за друг
вид общуване освен онлайн срещи. Това потвърди хипотезата, че
онлайн формата на обучение създава така необходимото непрекъсване на обучението, запазване на последователността в процеса и
чувство за ангажираност и целенасоченост.
Тук нямаме за цел да отхвърлим или да се откажем от присъственото обучение в усъвършенстването на говорните умения
на студенти и обучаващи се. Представят се резултатите от проведената смесена форма на обучение в практическите дисциплини „Правоговор“ и „Сценична реч“, базиращи се на новата
реалност и техническите възможности, за да постигнем задържане на резултат и овладяване на нови умения в един непрекъснат педагогически процес. Защото овладяването на нови уме-
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ния се базира преди всичко на постоянство и натрупване, което
по различни причини – епидемична обстановка, динамика на
ежедневието, отдалеченост на преподавател и обучаващ се и др.
може да се окаже затруднено в изцяло присъствена форма, но
възможно при смесена форма – присъствено и онлайн среда.
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формати във виртуална среда
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Абстракт: В статията се представят резултати от изследване,
включващо методите на автокиберетнографско наблюдение и
реторичен ситуативен анализ, реализирано в периода от март
2020 до юни 2021 година. Обектът е обучението по реториката
във виртуална среда. Изследователските въпроси са как виртуалната среда създава условия за развиването и усъвършенстването на уменията за представяне и убеждаване на вербално,
визуално и невербално равнище. Хипотезите са две. Първата е,
че ситуациите с пандемията, кризисната комуникация, промените в медийната екосистема ускоряват процеса за адаптиране
в нови условия на утвърдени жанрове, техники и похвати от
реториката. Втората хипотеза е, че се създават и утвърждават
практики, които предполагат развиване на реторичната дигитална грамотност и реторичната медийна грамотност, разбирани като съчетаване на знания и опит от няколко сфери.
Ключови думи: реторика, реторични жанрове и формати, обучение във виртуална среда.
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Abstract: This paper presents the results of a study involving the
methods of autocyberethnographic observation and rhetorical situational analysis, implemented between March 2020 and June 2021.
The object is the teaching of rhetoric in a virtual environment. The
research questions are how the virtual environment creates conditions for the development and improvement of presentation and
persuasion skills at the verbal, visual and non-verbal levels. The
hypotheses are two. The first is that pandemic situations, crisis
communication, and changes in the media ecosystem accelerate the
process of adapting established rhetorical genres, techniques, and
techniques in new settings. The second hypothesis is that practices
are being created and established that imply the development of rhetorical digital literacy and rhetorical media literacy, understood as a
combination of knowledge and experience from several fields.
Keywords: rhetoric, rhetorical genres and formats, virtual learning.

Уводни думи
Реториката се приема:
като устни изявления в различни ситуации: от Агора през Сената до парламентите в различни държави; от академичните зали
до протестите на площадите;
−− като знание, възникнало в Античността, претърпяващо развитие и обогатяване, систематизирано на равнища жанрове,
реторични фигури и тропи, аргументи и др.;
−− като практики, които имат проявления с различна интензивност и с различен статус в системата на реторичното научно
познание през хилядолетията;
−− като техники и похвати с цел убеждаване на отделни членове
на аудиторията и с цел установяване въздействието на красивото слово.
Това не изчерпва описанието на реториката. В настоящата статия фокусът е да се очертаят някои от новостите и да се установят

260
Реторика и комуникации през 21. век: теории, методи, практики
_________________________________________________________________

някои от факторите, които детерминират тези промени на жанрово,
езиково и визуално равнище.
Приемаме като базово следното определение, дадено от Десислава Добрева: „Виртуалната реторика е дисциплина с приложен
характер, занимаваща се с ефективна, аргументативна комуникация, служеща 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).
Отчитаме промените в дигитализация и комуникация в уебинари и виртуални класни стаи и изказваме съгласие с постановките, дадени от Валерия Кардашевска в нейната статия „Гласът в
реториката: проявления в новата дигитална реалност”, в която тя
представя резултати от анализ и дава препоръки и съвети за подобряване на преподаването именно чрез възможностите на гласа и
при отчитане на техники и технологиите, на новата среда и изискванията на виртуалната аудитория (Кардашевска 2020: 130-147).
Правим уточнението, че ще говорим за виртуална академична
реторика, която включва преподаване при използване на различни
програми, софтуери, платформи, дигитални инструменти, онлайн
ресурси, която изискват съчетаване на реторична дигитална грамотност с медийна дигитална грамотност и умения за преподаване
в онлайн среда. Тези въпроси са засегнати в статията на Георги
Петков „Методики за преподаване и взаимодействието им с аудиовизуалните техники на комуникация“, като според автора „...второто десетилетие на XXI век и Уеб 2.0 предостави водеща роля на
философските общности, които имат реална интеракция помежду
си, така и на отделни личности като Славой Жижек, например, които станаха своего рода, философски инфлуенсъри“. (Петков 2021:
75-85).
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Дизайн на изследването
Изследването е реализирано в периода от март 2020 до юни
2021 година и обхваща три семестъра през две поредни академични учебни години: летен на 2019–2020 г. и зимен и летен на 2020–
2021 г.
Методите на изследването са следните.
В статията се представят резултати от автокиберетнографско
наблюдение, вариант на киберетнографското. Мърфи говори за дигитален етнограф, чрез който се изследва използването на новите
технологии в социалните науки (Murthy 2008: 837-855). Той описва
дигитални етнографски методи, които също се прилагат в социалните изследвания. (Murthy 2011: 158-179). Киберетнографското
наблюдение или киберетнографията са описани от Наталия Рибас
и Радика Гаджала, като те представят възможностите за изследване и разбиране на дигитално медиирана/опосредствана идентичност (Rybas & Gajjala 2007). Според Рибас и Гаджала киберетнографският метод е подходящ за анализ на киберпространство и
на специфична среда, която предполага устойчиво присъствие на
участниците онлайн, като по този начин изследователят може да
анализира ежедневни практики, които обаче да са свързани с контекста. Възможни са анализи, като се отчита субективният опит на
анализатора, който също работи в дигитално опосредствана среда; така се създават релационни връзки между киберетнографа и
субектите, тъй като при тази специфична пространствено-времева
практика изследователят вниква в средата. Също така авторите подчертават, че са възможни пресечни точки между офлайн и онлайн
практиките и това позволява контекстуализация при изучаването
им (Rybas & Gajjala 2007). Тодор Симеонов представя и използва
този метод, като смята, че в същността си киберетнографията представлява писмено, аудио- или видеопредставяне (или комбинация
от тях) на дадена култура във виртуална среда, което представяне
е пречупено през личното субективно разбиране и преживяване на
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изследователя и допълва, че киберетнографията предполага мултифасетна социална среда. (Симеонов 2018: 1-7).
Съществува и друг интересен метод, а именно реторична етнография според Брет Лансфърд от Пенсилванския държавен университет. Авторът подчертава предимствата на този метод, който
позволява да разказваме истории по начин, който не бихме могли
да направим с традиционните методи на изследване. Като едно от
предимствата авторът изтъква отърсването от рационализацията,
като същевременно се оставя рамката достатъчно отворена, за да
може всяка критика, която я следва, да изпълни както императивите на автоетнографията, така и на реторическата критика. Изследователят уточнява, че реторичната автоетнография не трябва да
функционира като притча, в която смисълът никога не е формулиран. Историята трябва да води читателите за ръка и да им показва
накъде отиват и какво трябва да видят по пътя. Уточненията са и
във връзка, че такива изследвания не са лесни и като относително
нов метод той се утвърждава и се използва заедно с други утвърдени такива (Lunceford 2015: 19-20). Този метод също е съчетан при
използване на интердисциплинарното изследване заедно с другите
методи.
Методът на реторичния ситуативен анализ е подходящ за такова изследване. Чрез него се анализира как реторичното наследство
се представя в процеса на преподаване в университети в България.
Обектът включва практическите проявленията на реториката във
виртуална академична среда и въпросът е дали това се свързва с
развиването и усъвършенстването на уменията за представяне и
убеждаване на вербално, визуално и невербално равнище. Методът на реторичния ситуативен анализ е адаптиран към проучване
на виртуалната комуникация в академична среда в ситуацията на
кризата с пандемията.
Правим уточнението, че няма стремеж към изчерпателност,
като целта е да се очертаят някои от промените в теоретичен и
практически план. Първата хипотеза е, че ситуациите с пандемия-
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та, кризисната комуникация, промените в медийната екосистема
ускоряват процеса за адаптиране в нови условия на утвърдени жанрове, техники и похвати от реториката. Втората хипотеза е, че се
създават и утвърждават практики, които предполагат развиване на
реторичната дигитална грамотност и реторичната медийна грамотност. Допускането е, че двете понятия се разбират като съчетаване
на знания и опит от няколко сфери.
Резултати от изследването на преподаването
на реторика и публична комуникация
Обект на изследване са около 400 студенти от 5 факултета на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Обучаваните
имат достъп до интернет, което позволява включване във виртуалните класни стаи, предимно от настолни компютри и от лаптопи, но
и от мобилни телефони и таблети. Информацията е получена след
запитване от преподавателя. Обучението е във виртуална класна
стая на Мудъл, BigBlueButtonBN. Студентите изучават следните
четири учебни дисциплини:
−− „Комуникативни техники“ (80 студенти бакалаври от специалност „Публични информационни системи“ и „Библиотечно-информационни дейности“ (редовно и задочно обучение),
Философски факултет, два летни семестъра на учебните 2019–
2020; 2020–2021 г.);
−− „Презентационни и комуникационни умения“ (40 студенти бакалаври от специалност „Европеистика“, Философски факултет, два зимни семестъра на учебните 2019–2020; 2020–2021
г.);
−− „Бизнес комуникации“ (40 студенти бакалаври от специалност
„Туризъм“, Геолого-географски факултет, два летни семестъра
на учебните 2019–2020; 2020–2021 г.).
−− „Публична реч“ (180 студенти, бакалаври, втори курс от спе-
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циалност „Връзки с обществеността“, редовно и задочно обучение, Факултет по журналистика и масова комуникация; два
летни семестъра на учебните 2019–2020; 2020–2021 г.);
−− „Връзки с обществеността и бизнес комуникация“ (30 студенти, бакалаври, втори курс, специалност „Стопанско управление“, Стопански факултет, втори семестър 2020 г.);
−− „Визуална аргументация в рекламата и ПР“ (8 студенти магистри, обучавани в програмата „Семиотика, език, реклама“,
Факултет по класически и нови филологии; два семестъра на
учебните 2019–2020; 2020–2021 г.;
−− „Реторика и ПР“ (20 магистри, Факултет по журналистика и
масова комуникация).
Изследването обхваща и общо 9 магистри от магистърската
програма „Публична реч“ и от други магистърски програми към
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, през двата семестъра на учебната
2020–2021 г. Обучението е водено в ZOOM.
Учебните дисциплини са с практическа насоченост и съдържат теми, свързани с реториката, като акцентът в изследването е
върху жанровете и форматите. Подборът на ситуациите е по критерий развиване на реторични, аргументативни и комуникативни
умения. Ситуациите са обобщени, макар и с известна условност, в
следните групи:
−− бизнес комуникация: делова оперативка, творческа оперативка, заседание за вземане на решение и интервю за работа;
−− медийна комуникация: телевизионно интервю, радио интервю, подкаст, блиц интервю;
−− публична комуникация: пресконференция, конференции и
кръгла маса;
−− реторика и пресечни точки с медийната и публичната комуникация: произнасяне на написани от студентите речи и презентации, дебат във форматите Карл Попър и парламентарен и
предизборни медийни дебати.
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Организационните и методически елементи в процеса на обучение във виртуална среда са следните.
Общото при обучението на всички жанрове и формати в четирите групи е следното. Разпределението на ролите е направено от
преподавателя в предишния час. Тогава предварително е предоставена теорията, дадени са указанията, направени са препоръки,
уточнени са източниците за подготовка на аргументи и техники,
описан е сценарият. Тази информация е представена на студентите
в Мудъл или по имейл.
Оценяването на студентите става в часовете, като се преминава през етапите самооценка, оценка от колегите, оценка и препоръки от преподавателя. Студентите получават оценка и в Мудъл,
където се публикуват материалите, подготвени от тях. Така се избягва субективният елемент и се установява доколко подготовката
е задълбочена или се разчита на импровизация в часа.
По-надолу поетапно се представят резултати от изследването.
Деловото общуване в различните диалогични формати се реализира успешно във всяка една от симулативните и ролевите игри,
като студентите се справят най-добре с интервюто за работа. Вероятно това се дължи на факта, че студентите започват работа още в
процеса на обучението им в университетите. Обучаваните предпочитат да развият в прагматичен план реторични и комуникативни
умения с цел убедително представяне на аргументи по време на
интервю за работа. Те се стремят да подобрят контрола на поведението си, неезиковите средства и бизнес етикета и нетикета. Резонно е студентите от „Стопанско управление“ да се справят найдобре с участието им в оперативките и заседанията, тъй като имат
и теоретична подготовка по мениджмънт, корпоративна култура
и човешки ресурси. Аргументите са по същество, източниците са
доклади, отчети, документация по проекти, статистически данни.
Стремежът на участниците е да достигнат до вземане и формулиране на управленски решения. Студентите се справят с динамиката
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на диалога и с метода на мозъчната атака и в двете разновидности
на оперативка: творческа и делова. Самостоятелността проличава
повече при деловата оперативка, тъй като информиращата и инструктиращата се разбират по-лесно от студентите като задача за
реализация. Творческата оперативка изисква по-голямо участие от
преподавателя, тъй като студентите трябва да се справят със задачата създаване на лого и слоган на продукт, компания или персона
за 15 минути и да дадат предложения пред мениджърски екип след
това в делови ред. Емоциите и ограниченото време, състезателното
начало за изготвяне на проект мобилизира студентите и те успяват
да дадат идеен проект, като невинаги времевите ограничения се
спазват.
Медийната комуникация се реализира също успешно, но тук
се наблюдават някои специфични особености в обучението. Първо, студентите започват с имитация и подражание на известни журналисти или популярни участници в гледани предавания. Това се
отнася особено до телевизионното интервю или до предаването
от магазинен тип – сутрешен блок. Студентите представят медията, формата, жанра, въпросите – ако изпълняват ролята на водещи и отговори, ако са участници и в Мудъл или по имейл. Така се
изграждат умения за подготовка в реторичен план на аргументи,
за подбор на факти, за формулиране на отговори, за ефективно и
етично поведение в медиите. Второ, студентите проявяват интерес
към аудио или видео подкастите и се справят относително добре.
Затрудненията са следните. Водещите на подкаста трябва да направляват диалога чрез етични похвати и да не допускат фрагментарност или необосновани промени в темпа и сценария. Участниците трябва да са се подготвили добре, но да говорят спокойно, да
има устна реч, а не декламирането на заучени фрази. Студентите
от магистърските програми се справят по-добре с този формат от
бакалаврите, като причината за това е обучението и опитът им. За
успешното реализиране на това обучение допринася и изборът на
сферите: театър, кино, писане и публикуване на книги, участия в
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бизнес проекти и комуникационни кампании и др. Това се отнася в
еднаква степен за студенти бакалаври и магистри и от Софийския
университет, и от НАТФИЗ.
Обученията в третата група „публична комуникация“ са с ориентация към пресконференция и краткия й вариант брифинг. Те се
осъществят отново след предварителна подготовка и разпределение на ролите на водещ, участници, журналисти. Реализират се потрудно пресконференции по социално чувствителни за обществото
теми или такива по икономически и международни въпроси. Полесно се справят студентите с пресконференции след получаване
на награди, отличия. Видео записите онлайн дават модели за подражание от известни личности и параметрите на комуникацията се
реализират добре от студентите. Конференциите в различните им
варианти се реализират успешно от студентите, тъй като те осмислят важността от предварителната подготовка и от разпределението на ролите. Участниците успяват да спазват времевите параметри, да аргументират тезите си и да запазят етичен тон. Кръглата
маса невинаги е успешно реализиран формат, студентите приемат
направляването на диалога като персонални ограничения и нарушават времевите граници и формалния тон понякога.
Спецификите при обучението на студентите в четвъртата група реторика и пресечни точки с медийната и публичната комуникация са доста различни. Една от причините е разнообразието на
жанрове и формати. Студентите се справят относително добре при
произнасяне на написани от тях речи в онлайн среда, като предпочитанията им са към тържествени речи по поводи от личен и
публичен характер: рождени дни, юбилеи на близки, сватби, получаване на награди и отличия. След това някои студенти само се
насочват към по-сложни жанрове: мотивираща и убеждаваща реч,
вдъхновяваща и въодушевяваща реч, агитационна или критикуваща реч. Относно презентациите ориентацията е към TED, TEDx,
TEDtalk. Студентите преминават през анализи на равнища жанра,
аргументация, реторични техники и неезикови средства, поведе-
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ние и едва след това се пристъпва към създаване на текстовете и
сценарии от самите тях и до презентиране. PowerPoint презентациите се подготвят от студентите, но ефективното им използване в
онлайн среда създава известни затруднения. Студентите се справят
с тази задача доста добре, но повечето трудно достигат до добри
презентационни умения в синкретичната им форма. Това се отнася
в еднаква степен за студенти бакалаври и магистри и от Софийския
университет, и от НАТФИЗ.
Обученията по дебати протича с различен успех. Що се отнася
до формата Карл Попър динамиката на провеждането и подготовката предизвикват интереса на студентите. По-успешно се реализира форматът парламентарен дебат при магистрите по публична
реч и връзки с обществеността, както и при студенти бакалаври от
специалностите „Европеистика“ и „Стопанско управление“. Причините за това са интересът, подготовката и изборът на актуални
теми, по които те има компетентност. Предизборната ситуация през
2021 година засили интереса на студентите към участия в предизборни медийни дебати. При тези формати подражанието на модели
на поведение остава преобладаваща черта, същевременно се развиват умения за контрааргументация и контрол върху поведение и
използване на уместни реторични техники. Преподавателят следва
да установи ясни параметри, сценарий, времеви регламент и етични правила предварително, ако целта е да се формира релевантно
поведение у студентите.
Дискусионни въпроси
На базата на проведеното изследване се установи, че студентите и през трите семестъра изразяват предпочитания да получават
поетапно теоретични знания на малки обеми, но систематизирано.
Студентите изразяват желание тази информация да се предостави
в синтезиран вид и в онлайн среда не само по време на лекции. Материалите са текстови файлове и презентации, като има и допълни-
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телни линкове за онлайн ресурси. Устойчиви стават исканията от
страна на студентите в Мудъл или по имейл да се изпращат както
указания, детайлно разписани, за заданията, критериите за оценяване, така и поне по един пример, който те да следват.
Допускането е, че студентите се обучават отдалечено и се ориентират към самостоятелна персонална самоподготовка, но не и
към изцяло самообучение. Това формира нагласи у студентите те
да бъдат подпомогнати при тяхната подготовка през целия процес:
от преподаването през указанията до моделите и примерите. Това
налага преподавателят да създава допълнителни учебни ресурси
и да адаптира материалите към тези условия, от една страна. От
друга страна, колаборативността между студентите е неформални
варианти в социалните мрежи, групи, форуми, чатове и т.н. Студентите се ориентират предимно към онлайн ресурси, електронни научни списания, онлайн речници и енциклопедии при подготовката
им за участие в реторични формати при намиране на аргументи и
примери. Отворените и безплатните ресурси създават удобства, но
и намаляват критичността към качеството на използваните материали. Не на последно място студентите имитират, подражават на модели на поведение, представени в медиите при медийното интервю, пресконференцията, дори интервюто за работа. Дигиталната
грамотност, технологиите и приложенията помагат на студентите
да изпращам и аудио и дори видео записи на техни задания, ако отсъстват в часовете. Успехи са постигнати при студентите магистри
при реализиране на подкасти, но в онлайн тренингов формат, без
да има записи и онлайн публикуване в платформи.
Виртуалната среда не създава особени затруднения за обучението на студентите, макар че не всички успяват да се включват с
камери и микрофони през всички занятия, което създава неравнопоставеност и намалява ефекта от обучението. Публичният чат в
BigBlueButtonBN не се използва интензивно от студентите; някои
пишат въпроси, като не четат отговорите по сходен въпрос в чата
или не са концентрирани в чуването на отговор, който е даден уст-
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но от преподавателя. Образно казано, вървят паралелно различни
типове диалог, на различни „писти“ и в различни времеви отрязъци паралелно. Наблюдава се намаляването на концентрацията на
вниманието у студентите. Установява се, че при задаване въпроси
от преподавателя има дълги паузи преди да се реализира включването на студентите и това става само в някои случаи. В сравнение с
традиционните форми на обучение преподавателят не разполага с
много техники да стимулира виртуалния диалог, той няма възможност да установи сигнали на обратна връзка.
Студентите изпитват известни затруднения да коментират
участията на свои колеги в онлайн форматите, като те предпочитат да дават клиширани оценки, най-често положителни или социално желателни. Виртуалната среда създава условия за онлайн
сътрудничество, но същевременно създава условия за дистанциране и пасивност, неангажиране, като това е резултат от сравнение
с традиционните обучения, където студентите са много по-активни, конкретни, директни, обосновани в оценяването и съветите.
Спонтанността във виртуална среда също е намалена, наблюдава
се флуидност по отношение на студентските общности, като допускането е, че виртуални колаборативни студентски общности с
устойчивост трудно се постигат. Лаконичността става особеност
на езиково равнище при водене на диалог. Констативността и телеграфният начин на представяне на отговори остават относително постоянни. Ето защо е възможно да се каже, че достигането до
изводи и обобщения на базата на анализи на постигнатото също
остава на етап формиране на аналитични умения.
Заключение
Потвърди се до голяма степен първата хипотеза, че ситуациите с пандемията и промените в медийната екосистема ускоряват процеса за адаптиране в нови условия на утвърдени жанрове,
техники и похвати от реториката. Втората хипотеза не се потвър-
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ди до голяма степен. От една страна, се създават и утвърждават
практики, които предполагат развиване на реторичната дигитална
грамотност и реторичната медийна грамотност. От друга страна, е
налице неравномерно усвояване на тези видове грамотност, което
създава затруднения в усвояването на умения за ефективно участие в обучения във виртуална среда. От трета страна, макар да има
редица предимства, виртуалната среда не създава условия за ефективна обратна връзка, динамика и направляване на обучението, очертават се елементи на известна флуидност в студентските групи и
бърз спад на вниманието, което води до разконцентриране, а това
не е добре за формиране на трайни реторични умения у обучаваните в университетите.
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на общуването в училищна среда
Доктор Десислава Добрева
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Абстракт: В настоящия текст се разглежда темата за психологическите измерения на общуването в училищна среда, отличаваща се с изключителна важност и актуалност. Проблемът
провокира и се анализира от различни научни гледни точки,
а що се отнася до изследователския интерес, породен от него
в сферата на педагогическата психология, традициите в това
отношение в световен мащаб, както и в България са трайни и
сериозни. По него работят редица утвърдени учени в областта
като А. А. Леонтиев, А. А. Бодальов, Н. В. Кузмина, А. Мудрик, В. А. Кан-Калик, М. И. Лисина, Е. Я. Мелибруда, Я. Л.
Коломински, Ф. Яноушек, У. А. Хараш, В. С. Мерлинв, Р. Бернс,
М., Аргайл, Ст. Жекова, Н. Чакъров, М. Андреев, П. Петров, Ж.
Савова, Г. Димитрова В, Й. Янкулова, С. Иванов и др. Основен
момент в текста е посочването на условията, при които протича
ефективна комуникация в класната стая, както и различните педагогически стилове и отношенията учител – ученик. Подхожда се дедуктивно като първоначално се определят основните
понятия по темата и впоследствие се прецизират и дефинират
спецификите за педагогическото общуване през призмата на
психологията. Обръща се заслужено внимание на принципите
на реториката и реторическото изкуство, с оглед на огромното значение на познаването и владеенето им във всяка една
сфера на човешката дейност, в която има включено общуване
и стремеж към ефективност в това отношение и в частност и
в педагогическото общуване. За ефективността на последното
имат значение редица фактори на вербално, невербално и психологическо ниво, което е допускането, което се стремим да
докажем или отхвърлим впоследствие в текста.
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Psychological Aspects of Communication
in School Environment
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Abstract: The article deals with the important and relevant theme
of the psychological aspects of communicating in a school environment. The problem provokes and is analyzed from different scientific perspectives. The research interest generated by this topic in the
field of pedagogical psychology has lasting and serious traditions
worldwide, as well as in Bulgaria. A number of established scientists in the field work on it, such as A. A. Leontiev, A.A. Bodalov,
N.V. Kuzmina, A. Mudrik, V.A. Kan-Kalik, M.I. Lisina, E. Y. Melibruda, J. L. Kolominski, F. Janoušek, U. A. Harash, V. S. Merlinv,
R. Burns, M., Argyle, St. Zhekova, N. Chakarov, M. Andreev, P.
Petrov, J. Savova, G. Dimitrova V, J. Yankulova, S. Ivanov, etc. The
main point in the text is the indication of the conditions under which
effective communication takes place in the classroom, as well as the
different pedagogical styles and the teacher-student relationship. It
is approached deductively by initially defining the basic concepts on
the topic and subsequently specifying and defining the specifics of
pedagogical communication through the prism of psychology. Deserved attention is paid to the principles of rhetoric and rhetorical
art, in view of the great importance of their mastery to any field
of human activity, which includes communication and striving for
effectiveness in this regard and in particular in pedagogical communication. A number of factors at the verbal, non-verbal and psychological level bear significance to the effectiveness of the latter,
which is the assumption that is aimed to be proved or rejected later
in the text.
Key words: communication, psychology, pedagogical styles, school
environment.
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Разграничаване и определяне на свързаните понятия
Несъмнено, „най-силно влияние върху човешкото когнитивно
развитие оказва речта. Тя е уникално средство за изразяване на мисли и идеи, за задаване на въпроси, за обособяване на категории и
формулиране на понятия“ (Янкулова 2012). С други думи, речта е
основното средство за комуникацията и общуването. Още от ранна
детска възраст „децата използват речта, за да изпълняват важни
когнитивни активности“ (Янкулова 2012) и й има фундаментално
значение за цялостния напредък на индивида и формирането на
способности да общува, да се изразява, да предава послания и впоследствие да се обучава.
Тъй като настоящото изследване се опира на понятията „комуникация”, „общуване” и аспектите на описваните от тях дейности,
разграничаването между тях се счита за есенциално важно за постигане на изследователска прецизност и яснота. При разглеждането на теми като настоящата, често се прави неволната грешка
да не се отчита разликата в понятията, които могат да имат дори
далечна конотация с „реторика”, „публично говорене”, „обмен на
информация/ идеи/ послания”, „общуване” и т.н. Поради това те
се използват като синоними с цел избягване на повторения. Едно
постепенно разделение на понятията комуникация – общуване –
реторика – реторическо общуване – ораторско изкуство е важно
и наложително с оглед на всички дейности, в които се включва
говор, реч, говорене, в т.ч. публично, обмен на информация и послания. Не всяка комуникация обаче е успешна, нито може да се характеризира като общуване или реторика, без изобщо пък да става
въпрос за изкуство. Комуникация, по смисъла в полето на която
разглеждаме понятието, служи за съобщаване, даване гласност на
информация, обмен. На следващо ниво се явява общуването, което
се характеризира с взаимодействие между хората не само на вербално ниво, чрез реч, но също и чрез невербалната комуникация,
езика на тялото и „скрития” смисъл на изображенията и споделе-
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ния визуален материал. Въпреки че тези две понятия са тясно свързани, второто има по-голям обем, тъй като общуването е „процес
на решаване на комуникативна задача” (Александрова 2008), за което са необходими четири вида умения:
1. Умение бързо и правилно да се ориентираме в условията на
общуването.
2. Умение да планираме своята реч, да изберем съдържанието
на акта на общуване.
3. Да намерим адекватни средства, за да предадем това съдържание.
4. Да осъществим обратна връзка: да оценяваме реакциите на
нашия речеви партньор и да действаме в съответствие с тях. (Александрова 2008)
Като цяло „изследователите обособяват два основни вида комуникации – междуличностна и масова“ и в най-общ план процесът при тях е сходен – „включва в себе си послание, източник на
посланието, канал за предаване на посланието, получател на посланието и може да се разглежда като симетричен или комплементарен (Добрева-Станкова 2019). За специалистите симетричната
комуникация е тази, при която участниците в процеса са равнопоставени, а комплементарна – когато се основава на обществени
или културни отношения като например: майка–дете; лекар–пациент; учител–ученик.
Когато говорим за реторика, трябва да сме наясно, че тя представлява науката за откриване на методите за убеждаване във всяка
ситуация, както още Аристотел формулира дефиницията за нея.
Реторическото общуване на свой ред представлява целенасочена
вербална и невербална дейност, при която се обменя информация
при пряко или (непряко) визуално въздействие и взаимодействие
между комуникатора и аудиторията, както и между самите участници в аудиторията с цел да се осъществи определен ефект: познавателен, ценностен и/или поведенчески, т.е. да се въздейства
върху мненията, убежденията, вярванията, чувствата и поведени-
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ето на реципиента (Александрова 2008). На последно място ораторско изкуство имаме тогава, когато разглеждаме устната форма
на реторическото общуване, като негови синоними се явяват още
термините „ораторство”, „красноречие”, „публична реч”.
„Ораторското изкуство е само една от формите за изразяване на мисълта, респективно – за убеждаване, докато реториката се
отнася към всички форми за ефективно изразяване на мисълта.”
(Александрова 2008). Търсейки корените конкретно на „изкуство”
в наименованието на понятието, може би трябва да се върнем към
древността, когато реториката е била част от „седемте свободни
изкуства” (artes liberales), състоящи се от „тривиума” (лат. „три
пътя”), фактически, висшето образование в древността, или: граматика, логика, реторика и „квадривиума” (лат. „четири пътя”) –
аритметика, геометрия, астрономия, музика.
Възникнали още в древността, ораторството и реториката са
съпътствали човечеството през вековете като ефективна, обществено значима форма за целенасочено въздействие върху хората. Важни условия за развитие на реториката са формата на политическа
организация на обществото, а историческият й преглед сочи, че тя
се развива най-интензивно в условията на демократични общества
и там, където са разпространени юридическата и парламентарна
практика, за които е важно и красноречието. Реториката запазва
приложния си характер с вековете, като нейните метаморфози се
дължат основно на историческите събития и условията на епохата,
в която действа, и се адаптира към тях, за да запази своята същност
като теория на ефективната комуникация и убедителното говорене
и красноречие в практическата си проява. Методите за убеждаваща
комуникация и аргументация са различни и често се използват в
комбинация на визуално, вербално и невербално ниво.
Реториката и красноречието имат широко приложение в повечето аспекти от нашия живот. На първо място – в общуването като
средство за ефективна, убеждаваща комуникация. В образованието, в помощ на обучението не само за педагозите, но и за самите
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ученици. За пример в това отношение може да послужи Германия
в края на 60-те години на миналия век, когато се осъзнава, че „комуникациите изпълняват решаваща роля в изявата на същността
на учениците, в преодоляването на жизнените им кризи, в самореализацията и в изграждането на ценностната им система“ (Иванов
2018), а от началото на 80-те, в повечето училища са въведени различни курсове и школи по реторика и целево общуване, имащи за
цел да формират у учениците определена база на комуникативна
компетентност (Иванов 2018). Реториката намира приложение и
във всеки един бизнес, като ключов инструмент на модерния мениджър, на когото се налага да бъде лидер на колектив. Реториката
е в парламента и в съда. Дори ежедневното, битово общуване е
вид ораторство, много често и красноречие. Трябва да се признае,
че всеки, който иска да говори и пише правилно и естетически,
трябва да изучава това древно изкуство, а що се отнася до тези,
които се стремят да бъдат убедителни с думите си, овладяването
на различни реторически похвати е наложително. Още античните
мислители се вълнуват от конструиране на речта и различните видове стил и въпреки метаморфозите, които ораторството претърпява през вековете, то запазва своите характеристики и функции като
започва да намира нови приложения през 21. век под формата на
съвременни канали за комуникация.
Що се отнася до психологическата наука, „все още е актуален
въпросът за близостта между понятията за общуване и комуникация“ (Янкулова 2012). Приема се, че „терминът общуване е основна категория с изключително богато съдържание, която може да
разкрие сложността на човешките взаимоотношения в по-голяма
степен и много по-задълбочено, в сравнение с понятието за комуникация“ (Янкулова 2012).
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Педагогическо общуване – основни характеристики
и дефиниция
Когато говорим за „педагогически“ и „педагогика“, „терминът
идва от гръцката дума „педагог“, която се образува от две думи:
„Наука с голямо значение“ – в смисъл, че тя е теория на изключително значими и съществени за човешкото общество дейности,
свързани с предаването и усвояването на общественополезен и
личностно значим опит“ (Чавдарова-Костова, Делибалтова, Господинов 2018). Педагогиката е наука с подчертано перспективна
насоченост и най-диалектичната такава (Чавдарова-Костова, Делибалтова, Господинов 2018). Обект на педагогиката са респективно образованието, възпитанието и обучението. В тази връзка, пред
нея стоят сложни и натоварени с множество обществени очаквания
задачи. Посредством нея подрастващите биват подготвяни не само
за настоящето, но и за бъдещето. Съдейства както за запазването на обществото, така и за неговото изменение. Не на последно
място, от педагогиката се очаква да удовлетворява както потребностите на обществото, така и нуждите на личността (ЧавдароваКостова, Делибалтова, Господинов 2018). Образованието от своя
страна може да се определи като предмет на науката педагогика. То
представлява „съвкупност от знания, умения, навици, които учениците овладяват“ (Чавдарова-Костова, Делибалтова, Господинов
2018). Възпитанието може да се определи като „вид педагогическа дейност, подпомагаща усвояването на опит, … с цел формиране
на определени качества и черти на човешкия характер и цялостно
развитие на личността“ (Чавдарова-Костова, Делибалтова, Господинов 2018). Обучението е „вид педагогическа дейност, чрез която
се осъществява предаването и усвояването от отделния човек на
определен социално обусловен минимум опит (знания, умения, начини на познание), свързан с основите на науките и най-значимите
страни от практическата дейност, който гарантира за него и за обществото пълноценната му социална реализация и професионална
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интеграция и подпомага личностното му развитие“ (Чавдарова-Костова, Делибалтова, Господинов 2018).
Диалектичността на педагогиката, за която стана въпрос в
по-горните редове, е обусловена от „единството и противоречието
между общо (теория) и единично (конкретен практически случай)“
и от „изключителната динамика на педагогическата практика“ (Чавдарова-Костова, Делибалтова, Господинов 2018). С други думи,
тя се проявява в непрекъснато променящото се съотношение и съчетание между изкуствено конструираното и действително реалното.
Като метод на общуване и откриване на познанието, диалектиката възниква още в антични времена и се отнася до начина на
излагане на философски разсъждения под формата на диалог. Тя е
и основният начин, по който идеите се трансформират в определения и понятия. Първите сведения за нея се откриват в диалозите на
Платон, където се обръща внимание на Сократовия диалог, при
който събеседникът е воден към истината, посредством поредица
от въпроси. По този начин Сократ помагал да се роди истината,
а методът му е известен като майевтика – акушерско изкуство.
Този метод се счита за универсален път към откриване на истината, респективно знанието и по естествен път води до постигане на
убеждение в събеседника.
Подобен метод несъмнено намира приложение в съвременната педагогика, където „учителят трябва да е преди всичко фасилитатор на образователната работа“ (Иванов 2018). Тук се прави и
паралелът с професионалното педагогическо общуване или способностите и уменията на учителя да преподава, обучава и въздейства на поверения му клас. Интересът към нетрадиционната
дидактика (най-общо – теория на/за преподаването, обучението)
„се проявява особено силно в САЩ през 60-те години на XX век,
когато интензивно се правят опити за търсене на нови, „активни“
опити за обучение“ (Иванов 2018). Предпоставки за усъвършенстване на професионалното педагогическо общуване има налични
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в трудовете на Д. Дюи, а неговите последователи се стремят да
отстранят „недостатъците на класно-урочната система, която се
изразява в тоталното доминиране на учителя по време на урока“
(Иванов 2018).
Понастоящем професионалното педагогическо общуване има
редица характеристики. Основните от тях са следните (Иванов
2018):
−− Педагогическото общуване представлява процес на взаимодействие, изпълняващ учебно-възпитателни функции и задачи.
−− То представлява съществен фактор за изграждане на личността.
−− Важен механизъм на педагогическите въздействия.
−− Обективна необходимост на учебно-възпитателния процес.
−− Професионалното педагогическо общуване е полифункционален процес и условие за осъществяване на ползотворно сътрудничество между учител и ученик, от една страна, и между
учители и родители, от друга.
−− То е целенасочен и целесъобразен процес.
−− При професионалното педагогическо общуване, винаги единият от включените във взаимодействието субекти притежава
педагогическо образование и е професионално включен в образователния процес.
−− В професионалното педагогическо общуване участват винаги
поне два субекта, което обуславя проявите на субективизъм.
При определянето на педагогическото общуване като самостоятелна дисциплина, на първо място се осъзнава необходимостта от оптимизация на учебно-възпитателния процес. На базата на
проучванията си за настоящото изследване бих могла да дефинирам педагогическото общуване като взаимодействие, което се
осъществява в процеса на обучението, в което са включени поне
двама субекти, единият от които е професионално упълномощено лице, а другият е развиващ се, включен в системата на образо-
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ванието в съответната образователна институция.
Променящата се динамика на обществения живот обаче, все
по-често налага на учителите да бъдат не само педагози и възпитатели, т.е. – тяхната основна функция да бъде тази на експерти,
носители на знания, но и на инструктори, наставници и треньори,
предаващи практически умения и компетенции на учениците. В
тази връзка професионалното педагогическо общуване има редица психологически измерения, които се разглеждат на следващите
страници.
Психологически измерения
в педагогическото общуване
В педагогическата психология „общуването се разглежда в
няколко насоки – като информационен обмен и под формата на
междуличностни възприятия“ (Янкулова 2012). Информационният
обмен се извършва с помощта на речта и благодарение на нейната
семиотичност (знаковост) (Янкулова 2012). Що се отнася до междуличностните възприятия, проблемът е по-сложен и многопластов като още от самото начало на общуването се осъществява
междуличностно възприемане (социална перцепция). Общуването
е възможно на базата на редица разнообразни взаимодействия и
противодействия.
Когато се обсъжда педагогическо общуване, се обръща внимание преди всичко на педагогическото взаимодействие между „учител – ученик“, което се осъществява на две нива. От една страна,
„педагогическото общуване е механизъм за осъществяване на педагогическия процес, респективно на процеса на обучението и на
процеса на възпитанието“ (Тодорина 2005). От друга, „духовното
общуване „учител – ученик” със своето информационно съдържание има особено важно значение за развитието на познавателните
интереси на учениците, на интелектуалните сили и способности“
(Тодорина 2005). Разбира се, в рамките на училищното общуване
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двете страни влизат в контакт основно, когато учителят преподава,
а ученикът се обучава, затова главното дидактическо взаимодействие е във връзката „преподаване – учене“. Именно на това ниво се
дава изява на способностите и уменията на учителя да въздейства и
да предава информация ефективно, да увлича и да внушава на учениците си и точно там той следва да разпознае психологическите
нагласи и особености на поверения му клас. Необходимо е да преодолее съществуващите бариери, да въздейства посредством авторитета си и да постигне поставените цели и задачи. В тази връзка
взаимодействието между учителя и учениците е богато в съдържателно отношение и се състои в търсене и даване на информация,
търсене и даване на указания, изказване и изискване на мнения
и анализи, задаване на конкретни въпроси и изискване на отговори, изслушване. В най-лошия случай общуването може да бъде
потиснато или изобщо да липсва. В педагогическата литература е
прието да се смята, че най-ефективното педагогическо общуване е
това, което осигурява най-благоприятна атмосфера (емоционален
климат) за обучение и това, посредством което по най-ефективен
начин се подпомага формирането на личността.
Аспектите на общуването учител – ученик се влияят от фактори като възрастта и зрелостта на учениците и тяхното ниво на
емоционално и когнитивно развитие. Класът може да се разглежда
като малка социална група, в рамките на която съществуват редица
специфики. „В социалните науки под група се разбира общността
от взаимодействащи и общуващи помежду си индивиди, обединени от изпълнението на обща дейност и от постигането на общи
цели.“ (Янкулова 2012) Многобройни са концепциите относно
числеността на малките групи, както и техните класификации.
Най-общите характеристики на малката група в специализираната
литература са следните:
−− Броят на участниците е ограничен.
−− Съществува непосредствен личен контакт между членовете в
нея.
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−− Горните твърдения са безспорно валидни за класа като група.
Към тях може да се добави и следното:
−− На определен етап от съвместната дейност е възможно възникването на емоционални отношения между учениците.
−− Всеки ученически клас следва определени групови норми
и е субект на груповите процеси, които протичат (Андреева
2010).
Аспектите на ефективното общуване са различни и често се
използват в комбинация на визуално, вербално и невербално ниво.
Учителят, който се явява лидер на класа като група, e в състояние да
му въздейства и да си взаимодейства с него, както и да го убеждава
и да му внушава, на няколко нива. Освен на ниво реч, посредством
логически аргументи (отнасящо се до „логос“ – разум), класът като
аудитория трябва да бъде спечелен и чрез емоционалната връзка
с него („патос“), а имиджът на самия учител, неговите качества и
достойнства имат отношение към „етоса“. Определено „основен
инструмент за влияние на лидера върху другите е собствената му
личност, харизма и обаяние“ (Янкулова 2012). Лидерът може да
упражнява различни видове власт върху членовете на групата:
−− Експертна власт – способността на лидера да осигурява информация, с помощта на която да убеждава груповите членове.
С други думи, при взаимодействието учител – ученици (клас)
от изключителна важност е учителят да познава материала,
който преподава.
−− Референтна власт – когато обектът на влияние (отделният
индивид) иска да бъде, да действа и да постъпва като него, т.е.
това е аргументът на самата личност или методът на личния
пример.
−− Легитимна власт – поради ролята на социалното положение,
което заема в групата (в случая на учител).
−− Властта упражнявана чрез методите на поощрение и наказание. „Това са методи, намиращи се в едно несъмнено диалектическо взаимоотношение на противоречивост.” (Чадарова-
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Костова, Делибалтова, Господинов 2018).
Основна характеристика и за двете е тази, че те трябва да бъдат навременни, а основната разлика – че единият е положително
ориентиран и позитивен (поощрението), а другият е отрицателно
ориентиран и има корективна функция. Поощрението може да бъде
вербално (изказване на похвала) и невербално (примерно, погалване или гушване на детето, там и тогава, когато това е приемливо).
Към невербалните поощрения попадат и материалните награди,
които се използват често в училищна среда, особено в по-ранна
възрастова група, под формата на малки материални стимули (стикери, червени точки и др.) При тях обаче съществува опасността
да се развие интерес към самата награда, а не към упражняваната
дейност. При всички положения поощрението (похвалата) трябва
да бъде адекватна (не завишена) и конкретна (за постигнати конкретни резултати или изпълнени задачи), а не по принцип (генерална).
Диаметрално противоположно на поощрението като метод е
наказанието, което в училищна среда се изразява в изказване на
неодобрение, огорчение от извършено (или не) действие, а също
така и в лишаване от права и/или придобивки. За него също е характерно това, че то трябва да бъде конкретно и адекватно (да съответства на провинението), както и да не унижава личността на
възпитаника. Спорен е въпросът за физическото наказание в теорията на възпитанието, но е категорично, че последното няма място в училище като възпитателна мярка.
Друг начин, по който учителят може да взаимодейства с класа,
е като създава конкурентна среда, посредством метода на съревнованието. „Съревнованието се разглежда като един от най-целесъобразните методи за стимулиране на поведението и дейността, на интереса към определена област на човешкото знание или
активност.“ (Чадарова-Костова, Делибалтова, Господинов 2018)
Този метод се изразява в предоставяне на възможност на децата
да участват в различни видове състезания, конкурси, олимпиади,
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където те могат не само взаимно да сравнят знанията си, но и да се
стимулират да се усъвършенстват.
Несъмнено един от най-атрактивните за младите хора метод е
този на ролевата игра, чрез който става възможно тяхното активизиране и по-пълноценно включване в упражняваната дейност. Той
се използва за „създаване на по-благоприятни условия за постигане на консенсус при разрешаването на „спорни” въпроси, формиране на толерантност, постигане на разбирателство“ (ЧавдароваКостова, Делибалтова, Господинов 2018).
Един много често използван метод с методически характер е
методът на обсъждането. Той е особено ценен от дидактична гледан точка за изясняване на различи детайли и постигане на разбиране.
Когато разглеждаме методите на въздействие, на последно
място, но не последен по значение, трябва да се спомене методът
на убеждението. То „е тясно свързано с формирането на трайни
възгледи и отношения“, то „може да стои както в края, така и в
началото на процеса на “идейното” формирането на личността“
(Чавдарова-Костова, Делибалтова, Господинов 2018).
Учителят може да въздейства на класа и чрез невербалната
комуникация, която излъчва. Това включва външният вид и движенията на тялото, телесните знаци и сигнали, мимики и жестове.
Тя се предава и чрез промени в гласа, чрез звук, цвят, пространственото поведение. Невербалната комуникация, съзнателна или
не, целенасочена или случайна, се излъчва от един индивид и се
възприема от органите за осезание на друг индивид и евентуално
влияе на поведението му (Руменчев 2006). Темата за невербалната
комуникация е интригуваща и обширна, но аспектите, които имат
значение за педагогическото общуване могат да се обобщят, както
следва:
−− Външен вид и първо впечатление. В това число влизат физическите дадености на личността, физическата привлекателност
и ефектът „Баба Яга“, т.е. схващането, че красивото е добро и
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формирането на мнение, базирано на стереотипи. Опитите да
се разгадава човекът отсреща по този начин датират от древни
времена. Още Аристотел във Физиогномика прави своите изводи на базата на тялото като даденост – общ вид, телосложение ръст, цвят на кожата и т.н. (Аристотел 1988).
Въпросът за евентуалната връзка между външен вид и поведение, от една страна, и интелект и особеностите на характера, от
друга, занимава и редица умове като Хераклит, Демокрит, Платон,
Хипократ, Цицерон, Теофраст, Бейкън, Кант, Хегел и др. Както казва Карнеги, „одобрението или отхвърлянето започват още преди да
проговорим“ (Карнеги 2000). Разбира се, външният вид следва да
се разглежда в съответния контекст и в случая се интересуваме от
него само дотолкова, доколкото той има отношение към педагогическото общуване и взаимодействието на учителя с класа. Определено той влияе върху първоначалното възприемане на говорещия
от аудиторията, но е възможно да се отрази и върху цялостния процес на преподаване посредством аргумента на характера – разбирането, че красивото е добро, а оттук и изказаните от този субект
думи – достоверни. Като цяло първото впечатление, създадено от
външния вид, е сложен психологически феномен, основаващ се на
сетивни, логически и емоционални аспекти.
−− Кинесика. Лицево изражение, жестикулации, поза. Редно е да
се обърне особено внимание на жестовете и мимиките, които
вдъхват доверие. Последните помагат казаното от говорещия
да се възприема по-лесно и да не се подлага на съмнение.
Пример в това отношение е говоренето с често показване на
дланите на ръцете на аудиторията, което се отнася до ефекта „чисти ръце“, показващо, че говорещият няма какво да крие, следователно може да му се има доверие и казаното от него също е вярно.
Когато говорим за доверие, трябва да се отбележи, че особено при
учениците от малките възрастови групи педагогът има несъмнен
авторитет и те изпитват безусловно доверие към него (особено
що се отнася до учениците в предучилищен и начален курс). Това
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определено повлиява в положителна посока педагогическото взаимодействие между тях. Важен е също и фактът, че кинесиката
в невербалната комуникация е основен компонент на обратната
връзка при монологично общуване, каквото много често се случва
в класната стая. Практиката показва, че общуването страда много
повече при липса на обратна невербална информация, отколкото
при нарушена обратна вербална такава (Руменчев 2006). По този
начин учителят може да следи обратната връзка в аудиторията и да
адаптира изказването си според реакциите на учениците си с цел
да предизвика техния интерес или да ги мотивира за действие.
−− Невербална вокализация. Тя се отнася до мелодиката и силата
на гласа, темп на речта и използваните паузи (логически, психологически, физиологически, хезитационни, начални), ударение, тембър, тон и ритъм на речта. Невербалната вокализация
има особено значение за процеса на преподаване в класната
стая. При всички положения за предпочитане е учителят да
говори по-бавно и отчетливо, което улеснява възприемането,
както и достатъчно силно, за да бъде чуван достатъчно добре
дори и от седящите на последните редици.
−− Проксемика. Разстояние, териториален статус, лична територия, ориентация, лично пространство. Проксемиката като
пространство влияе на самата личност. Именно въздействието
му върху крехките човешки психики (каквито несъмнено са
детските) води понякога до фобии (Руменчев 2006). Интересът в контекста на настоящото изследване е в по-тесен смисъл
– използването и организирането на пространството за педагогически форми на общуване. Обикновено пространството в
класната стая е фиксирано и фиксирането (конкретно подреждане на чинове, подиум, дъска и др. обекти в пространството)
не трябва да бъде самоцелно или единствено по естетически
критерии. Основен принцип следва да бъде функционалността.
Безспорно невербалната комуникация влияе на психологическо ниво и що се отнася до процеса на обучение в класната стая,
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има голямо значение за начина, по който класът възприема учителя, поне първоначално. Също така може да помогне на преподавателя в ефективното общуване с неговата аудитория. Що се отнася
до класа като аудитория, учителят трябва да вземе под внимание
редица особености. Принципно класът притежава конкретни характеристики по възрастови и географски признаци, което до голяма степен обуславя културните особености на групата, както и
по отношение на ниво на образование. Въпреки това, класът като
аудитория не е хомогенна, понеже не всички участници в нея са на
едно и също ниво на когнитивно развитие, въпреки че споделят същото ниво на образование. Естествено е да съществуват различия
в индивидуалните интелектуални способности за възприемане на
информация. Други възможни различия са тези на етнически принцип. Числеността на класа е конкретна. С други думи класът като
аудитория е фиксиран, с постоянен състав и притежава конкретни
характеристики по възрастови и географски признаци, както и по
степен на образованието. В тясна връзка с всички разгледани до
момента особености са стиловете на преподаване и общуване на
педагозите.
Педагогически стилове
Различните стилове на общуване влияят върху атмосферата в
класната стая, върху нагласите на учениците и тяхната мотивация
за учене и постигане на резултати. Учителят е водещата фигура
в педагогическите процеси, от една страна, и в осъществяване на
връзката между институцията и обществото, от друга. Неговите
способности за успешна и ефективна комуникация и общуване зависят от комплексни фактори, свързани с неговата педагогическа и
методическа подготовка и индивидуални качества.
В тази връзка следва „да се осветли въпросът за комуникативния стил и начинът на преподаване на учителя. Трябва да се има
предвид, че понятията за комуникативен стил на учителя и начин
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на преподаване са семантично близки, но не са еднозначни. Например комуникативният стил е по-широк термин и включва начините
на взаимодействие на учителя с учениците, насочени към изграждане и поддържане на положителен климат в процеса на учебна работа. Начинът на преподаване отразява специфичните обучителни
методи, които учителят прилага с оглед постигането на водещите
образователни цели и успешното осъществяване на учебната дейност“ (Кираджиева 2017).
Стилът на педагогическо общуване има огромно значение в
практиката на учителя. След направеното по-горе разграничение, в
следващите страници ще се има предвид по-скоро педагогическият стил в неговия по-широк смисъл. В специализираната литература съществуват множество определения за педагогически стил,
в рамките на неговата функционалност – комуникативни начини,
тактики и способи, начини, прийоми, характеристика на взаимодействието.
Използването на един или друг педагогически стил е обусловено от редица психологически фактори, например:
−− Правилното и точно разбиране на личностните качества на
учениците.
−− Нивото на професионалната подготовка на учителите, както и
техните професионални претенции.
−− Равнището на психическо натоварване на учители и ученици.
Разглежданите в специализираната литература педагогически
стилове „не се срещат в чист вид и формирането на един или друг
вид се обуславя от действието на комплекс от обективни и субективни фактори“ (Иванов 2018). Не съществува универсален стил
и всяко конкретно педагогическо общуване зависи от конкретни
обстоятелства. Прието е, че педагогическите стилове са три – авторитарен, либерален и демократичен. По-долу се посочват основните характеристики на всеки един от тях.
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Авторитарен стил
Учителите, за които е характерен този стил, изискват строга
дисциплина и имат ясни правила. Те често се държат високомерно
или снизходително с учениците си, демонстрирайки положението
си и властта, която произтича от него. Когато вземат решения, те
го правят еднолично, а характерната за тях форма на изказване е
монологът. Те обикновено не допускат изказване на мнение, различно от тяхното. В общуването си с класа тези учители често използват заповеди, ирония и сарказъм. Като цяло отношението им
не провокира инициативност и самостоятелност у учениците. В
работата си се ръководят предимно от външния формален порядък
и не отчитат индивидуалните особености на учениците си.
В процеса на преподаване също се наблюдават някои недостатъци. Авторитарните учители определят целите и задачите, които трябва да се постигнат като се ръководят единствено от собствените си предпочитания и нагласи. Предстоящите задачи, които
учениците следва да решат, се представят поетапно, което влияе
на мотивацията на класа. Като цяло авторитарният педагогически
стил не създава благоприятна атмосфера за възпитателно-образователния процес.
Либерален
Коренно противоположни на авторитарния са характеристиките на либералния педагогически стил. Установено е, че учителите, за които е характерен той, са емоционални. Те оставят много
голяма свобода за действие на учениците си в час и в отношенията
си с тях са вежливи и внимателни и по правило фаворизират добрите и дисциплинирани ученици. Обикновено липсва дистанция
между учител и ученик, което води до принизяване на учителския
статус. По правило учениците харесват този тип учители, а самите
учители не са мотивирани от педагогическата си дейност.
Що се отнася до самата педагогическа дейност, обикновено
инструкциите и обясненията, които тези учители дават, са неясни и
недостатъчни, а критериите за оценка не са конкретни. На практи-
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ка те абдикират от процеса на обучение и като резултат от това, постигнатите резултати са незадоволителни. При наличието на този
педагогически стил, добри резултати обикновено постигат само
учениците, които се отличават с лична мотивация за учене и самостоятелност. При либералния стил се извършва най-малък обем
работа и с най-ниско качество. Участието на този тип учители във
възпитателния процес също е недостатъчно, като отправяните от
тях забележки (или похвали) обикновено са формални.
Демократичен
Учителите, за които е характерен този стил, са ориентирани
към сътрудничество с учениците си и стимулиране на тяхната самоизява. Стремят се да се съобразяват с индивидуалните им особености и се въздържат да правят забележки в прав текст, а обикновено изразяват отношението си косвено. Стараят се да не се изказват
негативно, а на принципа на градивната критика. Не са стереотипни в поведението и оценките си и отчитат индивидуалните особености на учениците си, зачитат тяхното мнение и чувства.
Що се отнася до обучителния процес, изискванията на този
тип учители обикновено са точни и ясни, а последователността,
обемът и видът на поставените цели и задачи, които трябва да се
решат, се известяват авансово. Критериите им за оценка са конкретни. Учителите, за които е характерен демократичен педагогически стил, често използват в изказванията си ободряващи фрази
и изрази, повдигащи духа на учениците, речта им е спонтанна и
богата на фигури и изразни средства. Тяхното цялостно отношение
и поведение благоприятства за създаването на положителен психологически климат в класната стая.
В заключение към темата за педагогическите стилове може да
се каже, че въпреки че изглеждат диаметрално противоположни, за
либералния и авторитарния педагогически стил общото е незачитането на потребностите на учениците и недостатъчната ефективност в обучението. Тези два стила следва да са най-малко предпочитани и от ученици, и от учители, най-вече защото не гарантират
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качество на свършената работа. Демократичният педагогически
стил е с най-висока степен на оптималност, що се отнася до количество на възприетото знание, качество на обучението и степен на
толерантност във връзката учител–ученик.
Регламентираност на педагогическата практика
Професионалното педагогическо общуване е по същество ролево общуване и това се определя от неговия ролеви характер. То
се отличава с ясна регламентираност и протича съгласно приетите
в него етикет, норми и правила. Участниците в него нямат голяма свобода да избират стратегиите на своето поведение (Иванов
2018). „Структурата на училището и установените йерархични
връзки детерминират начините на комуникация на отделните организационни равнища и спрямо конкретните участници.“ (Кираджиева 2017)
Освен неписаните норми на поведение, валидни и за двете
страни – ученици и учители, в България съществува и „Етичен кодекс на работещите с деца“1, изготвен от ДАЗД (Държавна агенция
за закрила на детето). Етичният кодекс представя стандартите за
етично поведение на работещите с деца в сферите на: образование,
здравеопазване, социални грижи, правосъдие, вътрешни работи и
др. Документът е утвърден от Националния съвет за закрила на
детето през 2003 г. и има следните цели:
−− Да се представят основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика.
−− Да се утвърдят волята и стремежът на работещите с деца за
етичност в практическата им дейност.
−− Да се насочи поведението и да се подпомогнат работещите с
деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята
практика.
−− Да се очертаят моралните отговорности на работещите с деца:
към детето, към семейството, помежду им и към обществото.
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С оглед осигуряване на превенция и гарантиране на правата и
висшите интереси на децата, ДАЗД отправя предложение до министрите на образованието и науката, културата, здравеопазването,
младежта и спорта, вътрешните работи и до кметовете на общини,
всички служители в сферите на образованието, здравеопазването,
културата, спорта, социалните грижи, вътрешните работи и др., които имат предмет на дейност – работа с деца, да бъдат запознати с
разпоредбите на Етичния кодекс на работещите с деца, като задължение за прилагането му бъде регламентирано в длъжностните им
характеристики.2
Обобщение и изводи
Темата за общуването в училищна среда се отличава с важност и нестихваща актуалност, продиктувани от динамично изменящата се действителност. Ефективното педагогическо общуване
оказва огромно значение за процесите на обучение и възпитание в
класната стая и зависи от редица фактори. На първо място, когато
говорим за дейности, свързани с комуникация, обмен на информация, взаимодействие и общуване, следва да разграничим точно
и коректно понятията. Определенията в специализираната литература са много и различни, но общото във всички тях е, че комуникацията се свързва главно с обмен на информация и чисто речеви
акт, докато общуването има доста по-дълбок смисъл, включващо в
себе си характеристики на вербално и невербално ниво и притежаващо редица психологически аспекти.
Педагогическото общуване, естествено, се влияе от традициите в реториката и за него също е характерно изконното правило
О-Р-А (оратор-реч-аудитория), формулирано още в Античността,
за да опише комуникационния дискурс като комбинация от тези
три компонента. Съвкупността от личните физически данни, професионалната компетенция и уменията за междуличностна комуникация и психологическо въздействие на учителя като оратор,
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съдържанието и формата на неговата реч и спецификите на класа
като аудитория, точно и пълно описват педагогическия дискурс.
По темата за общуването в училищна среда работят редица
учени, а традициите в това отношение понастоящем са утвърдени и сериозни. Много от тях се занимават с психологическите му
аспекти, като отчитат, че общуването учител – ученик се влияе от
фактори като възрастта и зрелостта на учениците и тяхното ниво
на емоционално и когнитивно развитие. Разглеждайки класа като
малка социална група, следва да се отбележи, че броят на участниците в нея е фиксиран, както е фиксирана и неговата принадлежност по географски принцип. Членовете на тази група е на едно и
също ниво на образование, но нивото на когнитивно развитие може
да варира. Вариации могат да се наблюдават и по етнически характеристики. Между участниците в групата обикновено съществува
лична връзка и често се пораждат емоционални връзки в процеса
на обучението. Огромно значение за ефективното педагогическо
общуване оказва невербалната комуникация като средство за въздействие върху аудиторията и като начин за получаване на обратна
връзка.
Педагогическото общуване се развива на няколко нива и разглеждано като чисто комуникативен акт се използва за предаване
на информация, даване на информация и насоки, задаване и отговаряне на въпроси, правене на анализи и други, релевантни за
процеса на обучение дейности. Педагогическото общуване е ключово и за процеса на възпитание, осъществяващ се в рамките на
училищната среда.
Учителите, за които педагогическото общуване е основен инструмент в отношенията им, от една страна, с учениците, от друга – с обществеността (с техните родители), притежават различен
стил в отношенията и комуникацията си. Когато говорим за стил,
трябва да се направи разграничение между стил на преподаване,
който е свързан преди всичко с комуникативните уменията на учителя и стил на общуване, което е понятие с по-широк смисъл и
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включва в себе си и редица психологически аспекти. В специализираната литература се разграничават три стила – либерален, авторитарен и демократичен, като никой от тях не се среща в чист
вид и не е универсален, а зависи от конкретните обстоятелства.
Стиловете имат предимства и недостатъци като демократичният
стил се посочва като предпочитан с оглед на междуличностните
отношения и качеството и обема на свършена работа. Той е найблагоприятен за създаване на положителен емоционален климат
в класната стая и най-полезен за учениците за усвояване на нови
знания и затвърждаване на съществуващите.
На базата на обобщението могат да се направят следните
изводи:
−− Педагогическото общуване е ролево и регламентирано и не
предоставя свобода за избор на поведение и взаимоотношения.
−− Фигурата на учителя е със статусен характер и при взаимодействието с учениците следва да се спазва оптимална педагогическа дистанция.
−− Учителят трябва да притежава редица лични качества и професионални компетенции, за да бъде успешен в общуването
си в училищна среда и на заеманата от него позиция.
−− Върху качеството и вида на педагогическото общуване влияят
редица фактори на вербално, невербално и психологическо
ниво и познаването и правилното им управление благоприятстват за създаване на положителен емоционален климат в
класната стая и ефективност при общуването, което доказва
изказаното в началото на текста допускане.
Заключение
Педагогическото общуване е обект на различни научни дисциплини и приносът на педагогическата психология в изследването му е значителен. То е основен механизъм за осъществяване на
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образователно-възпитателния процес в училище. В психологията
педагогическато общуване се описва като специален тип общуване, което съдържа присъщи характеристики, специфични за взаимодействието в образованието. Разбирането на педагогическото
общуване се основава на принципи, според които заема независимо място сред най-важните видове човешка дейност. Този процес
включва важни вътрешни аспекти на човешкото взаимодействие и
социално-перцептивни процеси, които са от решаващо значение
за качественото развитие на личността. Педагогическото общуване
е форма на образователно взаимодействие, което включва сътрудничество между учители и ученици, тоест то е лично и социално
ориентирано взаимодействие и фактор за оптимизиране на образователния процес. Всички човешки дейности включват общуване,
но в педагогиката то е инструмент за влияние и е професионално
значимо. Следователно ефективно организираният процес на педагогическо общуване цели да осигури ефективен психологически
контакт между учители и ученици, превръщайки ги в субекти на
общуването, от една страна, и да преодолее различните психологически бариери, които възникват по време на взаимодействието учител–ученик. Посредством него се насърчават учениците за
участие в екипна работа и създаване на продуктивни междуличностни взаимоотношения между учители и ученици, които съчетават
професионални и лични качества и умения, интегрирани със социално-психологическата структура на образователния процес.
Бележки
1 Етичен кодекс на работещите с деца. http://nmd.bg/wp-content/
uploads/2018/03/etichen-kodeks-na-raboteshtite-s-detsa-final.doc. последно
посещение на 02.08.2021.
2 Национална мрежа за децата. https://nmd.
bg/%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%B4-%D1%89%D0%B5-%D0%
B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%
80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8
%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-
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%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE/. последно посещение на
02.08.2021.

Библиография
Александрова, Д. (2008). Основи на реториката. София: УИ „Св. Климент
Охридски“. [Aleksandrova, D. (2008). Osnovi na retorikata. Sofia: UI „Sv.
Kliment Ohridski“.]
Андреева, Г. (2010) Социальная психология. Москва: Наука. [Andreeva, G.
(2010) Sotsialynaya psihologia. Moskva: Nauka.]
Аристотел. (1998). Физиогномика. София: ИК „Лик“. [Aristotel. (1998).
Fiziognomika. Sofia: IK „Lik“.]
Добрева-Станкова, К. (2019). Възможност за комуникация чрез учебника
по география и икономика в прогимназиален етап. Сборник от научна
конференция по повод 35 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново. УИ
„Св. св. Кирил и Методий“. [Dobreva-Stankova, K. (2019). Vazmozhnost
za komunikatsia chrez uchebnika po geografia i ikonomika v progimnazialen
etap. Sbornik ot nauchna konferentsia po povod 35 godini katedra „Geografia“
vav Velikotarnovski universitet „Sv. sv. Kiril i Metodiy“. Veliko Tarnovo. UI
„Sv. sv. Kiril i Metodiy“.]
Иванов, С. (2018). Психология на професионално-педагогическото общуване. София: УИ „Св. Климент Охридски“. [Ivanov, S. (2018). Psihologia
na profesionalno-pedagogicheskoto obshtuvane. Sofia: UI „Sv. Kliment
Ohridski“.]
Карнеги, Д. (2000). Как да придобием самоувереност и да влияем на другите чрез изкуството да говорим пред публика. София: ИК „Кибеа“.
[Karnegi, D. (2000). Kak da pridobiem samouverenost i da vliyaem na
drugite chrez izkustvoto da govorim pred publika. Sofia: IK „Kibea“.]
Кираджиева, И. (2017). Взаимоотношенията учител–ученик като важен мотивационен фактор в образователния процес. Реторика и комуникации,
бр. 28, 2017, https://rhetoric.bg/, последно посещение на 15.02.2021 г.
[Kiradzhieva, I. (2017). Vzaimootnosheniyata uchitel–uchenik kato vazhen
motivatsionen faktor v obrazovatelnia protses. Retorika i komunikatsii, br.
28, 2017, https://rhetoric.bg/, posledno poseshtenie na 15.02.2021 g.]
Руменчев, В. (2006). Невербална комуникация в публичната реч и деловото
общуване. София: УИ „Св. Климент Охридски“. [Rumenchev, V. (2006).
Neverbalna komunikatsia v publichnata rech i delovoto obshtuvane. Sofia:
UI „Sv. Kliment Ohridski“.]
Тодорина, Д. (2005). Култура на педагогическото общуване. Благоев-

299
_________________________________________________________________

Десислава Добрева – Психологически измерения на общуването...

град. [Todorina, D. (2005). Kultura na pedagogicheskoto obshtuvane.
Blagoevgrad.]
Чавдарова-Костова, С., Делибалтова, В., Господинов, Б. (2018). Педагогика,
Трето допълнено и преработено издание. София: УИ „Св. Климент
Охридски“. [Chavdarova-Kostova, S., Delibaltova, V., Gospodinov, B.
(2018). Pedagogika, Treto dopalneno i preraboteno izdanie. Sofia: UI „Sv.
Kliment Ohridski“.]
Янкулова, Й. (2012). Педагогическа психология. София: ИК „Парадигма“. [Yankulova, Y. (2012). Pedagogicheska psihologia. Sofia: IK
„Paradigma“.]

Онлайн ресурси
Етичен кодекс на работещите с деца. http://nmd.bg/wp-content/uploads/2018/03/
etichen-kodeks-na-raboteshtite-s-detsa-final.doc. последно посещение на
02.08.2021 г. [Etichen kodeks na raboteshtite s detsa. http://nmd.bg/wpcontent/uploads/2018/03/etichen-kodeks-na-raboteshtite-s-detsa-final.doc,
posledno poseshtenie na 02.08.2021 g.]
Национална мрежа за децата. https://nmd.bg/. последно посещение на
02.08.2021 г. [Natsionalna mrezha za detsata. https://nmd.bg/. posledno
poseshtenie na 02.08.2021 g.]

300
Реторика и комуникации през 21. век: теории, методи, практики
_________________________________________________________________

Формиране на комуникативни компетентности
и реторична грамотност
Възможности за ефективна комуникация
при хора със зрителни проблеми
Доктор Таня Колева
Имейл: tanyakoleva.82@gmail.com
Абстракт: В статията се представят резултати от проучване
на нагласите и възможностите на незрящите за осъществяване
на комуникация помежду им с цел взаимопомощ, намиране на
работа, откриване на информация за съвременни устройства,
които да подпомагат реализацията им, социалните контакти
и използването на социалните мрежи. Приложени са методите на дълбочинното интервю и включеното наблюдение в две
Facebook групи, в които участват незрящи. Изследването не
претендира за изчерпателност, а има за цел да се оповестят резултати, свързани с това как незрящите осъществяват комуникацията в социалните мрежи, при използване на компютри, мобилни телефони, софтуерни приложения и като цяло интернет.
Ключови думи: бизнес комуникация, незрящи, информация,
приложения.

Opportunities for effective communication
for people with visual impairments
Tanya Koleva, PhD
Email: tanyakoleva.82@gmail.com
Abstract: The article presents the results of a study of the attitudes
and capabilities of the visually impaired to communicate with each
other for mutual assistance, finding a job, finding information about
modern devices that can support their realization, social contacts
and the use of social networks. In-depth interview and participant
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observation methods were used in two Facebook groups involving
visually impaired people. The study does not claim to be exhaustive, but aims to disclose results related to how the blind carry out
communication on social networks, when using computers, mobile
phones, software applications and the Internet in general.
Keywords: business communication, blind, information, applications.

Уводни думи
Бизнес комуникацията се осъществява както директно, така
и индиректно. През първите две десетилетия на 21. век се използват не само електронна кореспонденция, но и мобилни телефони;
също така все по-активна става комуникацията във виртуалните
общности. Налице е динамично развитие в бизнес общуването и
то се реализира в различни ситуации с държавни институции и неправителствени организации.
Учените и изследователите изследват бизнес комуникацията
в различни сфери. Накратко само отбелязваме някои от авторите,
пишещи по тези теми в България. За комуникацията в сферата на
бизнеса пишат Цветан Давидков (2002), Иванка Мавродиева (2002,
2004), Олимпия Ведър (2005), Анастасия Кондукторова (2005),
Константин Колев (2007), Любомир Стойков (2010) и др.
През последните години неправителствените организации
(НПО) в България се утвърждават, те заемат важно място в
гражданското общество. В редица области се констатират твърде
много промени, предизвикани от бързото развитие на технологиите и на интернет. Някои НПО се насочват към активно използване
на глобалната мрежа за осъществяване на дейности, проекти и др.
Бизнес комуникацията се явява важна част от работата на НПО, тя
се откроява с прагматична функция и подпомага реализирането на
редица дейности, свързани с информиране, споделяне и взаимопомощ. Бизнес комуникацията, която НПО осъществяват, включва
базовите елементи. Същевременно тя протича по-различно и това
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е детерминирано от особеностите на отделните НПО, както и на
дейностите в неправителствения сектор в българското общество.
Изследване
Настоящата статия засяга бизнес комуникацията при хора със
зрителни проблеми, които работят в НПО и използват социалните мрежи, както като канал за информираност, така и помежду си
с цел предоставяне на актуална и полезна информация на своите
членове и на потребителите на тази информация.
За създаване на методическа рамка бяха използвани няколко
източника, като основните са книгата на Цветан Давидков „Социологически методи в управлението на персонал“, който е учебник за
дистанционно обучение (Давидков 1997), и книгата на Венцислав
Бондиков „Методи за изследване на комуникацията в интернет“
(Бондиков 2016).
Методиката, при употребяването на която е направено изследването, включва полуструктурирано интервю и наблюдение.
Това изследване е продължение на работата на докторанта
Таня Колева за спецификите на бизнес комуникацията при незрящите, четвърта глава от дисертацията „Специфични особености на
бизнес комуникацията в неправителствени организации в България“, защитена през 2012 г. Когато бе направено изследването през
годините 2010 и 2012, се установи, че при незрящите има проблем
с някои от операционните системи и приложения при размяна на
съобщения. В процеса на изследването се установиха отклонения
при размяна на съобщенията. Това проучване е опит за продължение на предишното изследване.
Хипотезата в настоящото изследване е, че незрящите се адаптират към новите системи с различна интензивност и успеваемост.
В изследването се търсят отговори на следните изследователски
въпроси: Как незрящите в групи за взаимопомощ разменят полезна
информация за достъпност на страници и определени настройки
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на компютърни програми, как се улеснява работата с определени
банкови устройства, как се използват програми за разпознаване на
текст от снимка и др.
Обект на изследването са лицата, визирани в гореспоменатата
целева група – незрящи. Мотивацията е да се проучи как се постига развитието на зрително затруднените и как се постига ефективността и полезността от работа с компютър и / или мобилен
телефон.
Целта на изследването е да се провери доколко са повлияни
потребителите от информацията във виртуална среда. Задачите в
изследването са да се установи доколко са полезни групите в социалните мрежи, чрез които потребителите използват информацията
за саморазвитие и взаимопомощ.
Предпочетен е вариантът за даване на отговори онлайн чрез въпросник, изпратен в една и съща социална мрежа. Бе преценено, че
е по-ефективен и уместен с оглед това, че те са незрящи и респондентите са в ситуация на пандемия и ограничения за директна
комуникация. Въпросникът е създаден с цел осъществяване на полуструктурирано интервю. При този метод има условия за повече
мотивация, готовност за отговори и отзивчивост у респондентите;
също така те отговарят на въпросите по-концентрирано. Спазени
са условията за реализиране на такова изследване. Осем от анкетираните са попълнили лично въпросниците в онлайн среда.
Използван е кратък въпросник, включващ шест въпроса, те
са отворени и изследването на принципа на полуструктурираното
интервю, реализирано онлайн. Отговори дадоха осем респонденти. На базата на отговори се правят изводи. Също така се описва
процесът, по който незрящите стигат до сайтовете с полезната информация.
Как се информирате за нововъведения за незрящи? е първият
въпрос. На него са отговорили 8 респонденти. От тях трима използват Facebook, там те заявяват, че четат публикувана информация, която е свързана със специализирана помощ за незрящите.
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Останалите петима респонденти, които имат по-стари устройства,
също членуват във Facebook групи, съобщават, че или телефоните,
или компютрите са твърде слаби, за да възпроизведат информацията добре. Те използват и втори вариант, за да чуват информацията
от техни познати и колеги, които им предават написаната информация, като я преразказват. Това съотношение дава основание да
се обобщи, че липсата на средства за закупуване на оборудване,
липса на време и шумът по веригата, води до неефективност в комуникацията, поради това че не всички незрящи могат да използват иновациите в технологиите и удобствата за разпространяване
на информацията, която предоставят социалните мрежи.
Какви приложения и социални мрежи използвате, за да достигнете до полезна информация?
На този въпрос дават отговор осем респонденти. Осем от тях
посочват, че използват предимно браузъра на Google през мобилен телефон или вграденото приложение на Facebook, което отново ги препраща към полезната информация в интернет отново
през Google. Шест от осем заявяват, че получават информация от
общи дискусионни чат групи, които са създадени за размяна на
информация; те уточняват, че ги предпочитат пред месинджъра на
Facebook. Техните аргументи за предпочитанията им са, че месинджърът е по-удобен за работа през компютър заради клавишните
комбинации, които заменят обхождането на отделните елементи от
блокове на съобщения на екрана. Ако са на работа в офиси, незрящите предпочитат да работят с компютър. Когато не са на работа,
те имат предпочитания към използване на мобилните телефони,
вградените софтуери и приложения, които им предлагат добри
технологични решения и добра навигация. Незрящите оценяват
мобилните телефони като полезни и лесни за използване, те не посочват затруднения и препятствия за работата им с тях. Петима от
осем интервюирани отговарят, че използват Skype.
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От къде получавате взаимопомощ или помощ при проблем с
някоя услуга?
На този въпрос дават отговори осем респонденти. Всички
респонденти получават помощ предимно през интернет, изпитват
затруднения при работата с някои приложения и търсят по-напреднали потребители или самите създатели на публикациите, за да им
помогнат – често в коментари под определените за това постове.
Всички интервюирани казват, че започват търсенето през Google
и едва след това се насочват към конкретни сайтове и социални
мрежи. Интервюираните подчертават, че имат нужда от курсове и
обучения, като на този етап те се предоставят предимно от НПО.
Интервюираните уточняват, че е необходима и държавна политика
и помощ за незрящите при усвояване на нови софтуерни приложения, които да са им полезни.
Какви са затрудненията ви при достъп до информация?
Участващите осем български граждани незрящи заявяват, че
не всеки получава помощ във връзка с достъпа до полезна за тях
информация. Начините за реализиране на помощ са или инструкции, или преки указания, които са адресирани лично към потребителя. Трима от осем допълват, че се информират и по телефон, тъй
като имат група за безплатни телефонни разговори и голямо количество мегабайти, което е удобство при проблем или неналичие на
домашен интернет. Те използват и приложения, като по този начин
изпращат помежду си информация и я споделят веднага щом я получат. След това всеки незрящ може да я изтегли от компютрите
си. Този усложнен начин на намиране, съхраняване, селектиране,
адаптиране, препращане, архивиране на информацията стимулира
донякъде незрящите, От друга страна, това изисква те да са в интернет по едно и също време, като това невинаги е осъществимо.
Обобщавайки, може да се каже, че е необходимо да се търси решение за проблемния казус с обемната информация.
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Как оценявате възможностите на информационните канали, които ползвате?
Всички респонденти дават отговори, че информационните
канали са полезни в средна или висока степен. Незрящите посочват също, че една от програмите за разговор и обмен на файлове е
ограничила изпращането на файлове от повече мегабайти. Известно е, че незрящите си служат предимно с аудио записи, които определено изискват голям обем. Интервюираните казват, че много от
системите за трансфер на данни са поставили своите ограничения,
което създава затруднения за тях. Това предполага действие в посока взаимопомощ между незрящите и през последните две години
те обменят файлове, като създават Торент системи.
Работите ли в НПО, ориентирани към дейности, свързани
с незрящи български граждани, или сте ползватели на техните
услуги, обучителни курсове, програми, проекти?
Шест от осем от респондентите дават отговор на този въпрос,
че работят в НПО. Двама посочват, че не работят и получават помощи от държавата. Същевременно те съобщават, че имат активна
връзка с НПО, в които членуват незрящи. Установява се, че все
още НПО не предоставят достатъчно възможности за работа на незрящите. Същевременно НПО са възможност да се поддържат контакти, да има опции за помощ и взаимопомощ и да има варианти
за създаване и поддържане на общности, макар членската маса да е
мобилна и непостоянна. В процеса на изследването се установи, че
на институционално равнище има дефицити по отношение на това
да се подпомагат хората с увреждания и специално незрящите.
Във втората част на изследването е използван методът на
включеното наблюдение. Избрани са две групи във Facebook.
Едната група е за взаимопомощ между незрящи, а втората е
за незрящи и слабовиждащи граждани на България. Не се дават
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точно наименованията на групите, защото спазваме принципа за
конфиденциалност, тъй като те са затворени.
При осъществяване на включеното наблюдение в първата
група се наблюдават проблеми, които са свързани с това, коя от
двете операционни системи е по-добра за незрящи на принципа
достъпност. В нея се обсъждат въпроси относно това, как да се
настрои определена програма, за да бъде по-удобна за незрящи. В
тази група е направено и обучение за работа с платформата Zoom
поради пандемичната обстановка в света и в България. Резултатите
от включеното наблюдение показват, че обучаваните незрящи се
справят много добре и се постига устойчивост в усвояването на
знанията. Във Facebook групата се представят ръководства за работа с програми, дават се отговори на въпроси на потребители за
работа с видеоредактори и редактори на снимки.
На базата на анализа може да се обобщи, че от работата на
тази целева група за улесняването и при достъп до информация се
използват новите технологии. Обсъждат се теми, дават се препоръки и примери; сред тях са такива, които са свързани с ограничения
за авторски права и които са интересни за незрящите. Те се интересуват от информацията за авторските права, как те да се спазват и
същевременно как информацията може да достигне до незрящите
бързо и да е обяснена разбираемо. Незрящите се стремят да спазват нормите, стандартите, етичните норми и правила.
Във втората Facebook група за незрящите и слабовиждащи
достойни граждани на България се разглеждат иновации не просто
в областта на технологиите, а на тези, които са достъпни и полезни
за незрящите. Членовете във виртуалната общност се стремят поскоро да запознаят потребителите с нещо ново, с някакъв проблем
в световен мащаб за незрящите. Страниците, към които се препращат потребителите, са към фирмата вносител на уреди, които са
адаптирани за незрящи и към информационен сайт, който се казва
„Без жичка“ - https://bezjichka.eu/.
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Двете групи, които са анализирани, са създадени, за да се преодоляват трудности при търсене на незрящи, както на информация
за помощно технически средства, така и за търсене на информация
за работа с компютърни и телефонни приложения за работа. Ръководствата за работа имат за цел обучение и практически характер.
Много често тези ръководства са базирани на личния опит на потребителите, на съветите на други потребители, които са членове
на рускоговорящи и англоговорящи общности. Превеждат се много материали от чужди езици или се намират материали, които не
са специално създадени за хора със зрителни проблеми. Участниците в тези групи тестват клавишни комбинации и работата с клавиатурата като цяло, което заменя екранната и физическата мишка.
Допреди 9 години бе мираж зрително затруднени хора да използват
екран с докосване. През втората и третата декада на 21. век това
вече е възможно благодарение на функциите за достъпност на трите най-познати операционни системи. Тези системи предоставят
режими за достъпност на хора с ниска двигателна активност и на
хора със зрителни затруднения.
Повечето незрящи имат желание и готовност да са част от
структурите на НПО за незрящи. Някои работят с различна степен
на активност и като нещатни сътрудници плащат членски внос.
Някои от тях имат необходимост и от консултиране, дори това да
е по телефона или през социалните мрежи. Те имат потребност от
получаване на съвети как да намерят работа. Има и такива, които
имат физически или психически проблеми, а те се нуждаят от това
да бъдат мотивирани отново да се върнат на работа. В онлайн среда и във виртуални общности или по телефона се организират много ролеви и симулативни игри. Незрящите участват в интервюта,
като се използват специфични комуникативни похвати. Интересно
е, че в тези групи се включват и българи, които живеят в различни
държави, предимно това са хора, които пребивават в англоговорящи страни.
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Резултатите от комуникацията онлайн между незрящи е създаването на виртуални общности, като това е напълно доброволно,
не се финансира от никого. Групите съществуват от около две или
три години, но се ползват с голям интерес и активно са следени и
посещавани. Постигат се социални цели, а именно чрез собствения си опит и чрез опита на другите да се окаже съдействие на останалите потребители на принципа на споделянето и осъзнаването
на възможностите на индивидите и предимствата на виртуалните
групи.
Дискусионни въпроси
Достъпността до технологиите е един от водещите проблеми,
който освен в чисто практическия живот на незрящите, намира
и отражение в социалния им живот. Незрящите търсят решения
за решаването на проблемите и за достъп до равнозначна и пълнозначна информация в съответните технологични параметри.
Много от ползвателите на НПО, като потребители и работещи в
тях използват интернет за намиране на информация, за улесняване
на работата им. Тази информация не е подредена тематично и ако
примерно следим някой сайт, не сме в състояние да разглеждаме
определени проблематики, защото всеки път тя засяга различни
аспекти при работата им. Работи се по информационен портал, където цялата тази информация, ако не се търси по ключови думи,
трудно би била намерена, да бъде построена по категории, за да
могат да достигат до нея всички.
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