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Дисертационният  труд  е  обсъден  и  предложен  за  публична
защита  пред  научно  жури  в  разширен  състав  на  Катедра
„Английска филология” на 23.12.2015 г.

Данни за дисертационния труд:
Брой страници – 140, стандартен формат А4
Приложения – 5
Фигури - 12
Схеми - 2
Брой на библиографските източници – 181 заглавия, 40 интернет
източника

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 18.05.2016 г. от
14.00 часа  в  зала  №  309,  Корпус 1 на  Шуменски  университет
„Епископ Константин Преславски“.

2



Съдържание на дисертационния труд

Благодарности 6

Списък на приложенията 7

Списък на графиките и фигурите 7

Увод 8

Първа част
1. Параметри на дисертационния труд.
1.1. Предмет на дисертационния труд.
1.2. Обект на дисертационния труд.
1.3. Корпус на дисертационния труд.
1.4. Хипотези и очаквани резултати.
1.5. Цели и задачи на дисертационния труд.
1.6. Методология на дисертационния труд.
1.7. Ограничения на дисертационния труд.
2. Теоретични основи на дисертационния труд.
2.1. Изследвания на текста, дискурса и познанието.
2.1.1. Общ преглед на понятията „текст” и „дискурс”.
2.1.2. Текстлингвистичен подход. Кохезивни средства и 
ефективност.
2.1.3. Дискурсно-аналитичен подход. Анализ на дискурса, 
Критически анализ на дискурса и Текст-ориентиран 
анализ на дискурса.
2.1.4. Изследвания на ефективността, познанието и 
поведението на онлайн потребителите.
2.2. Изследвания на Новите медии, Интернет лингвистика, 
Дигитални хуманитарни науки и Компютърно-
опосредстван анализ на дискурса.
2.3. Изследвания на езика на заглавията.
2.3.1. Разлики между заглавията в печатните медии и 
онлайн заглавията.
2.3.2. Писане за Интернет. Насоки за създаване на онлайн 
заглавия. Шаблони за създаване на заглавия.

12
12
12
19
21
23
24
25
27
27
27

32

36

39

41
47

47

50
Втора част
3. Ефективност и шаблони за създаване на заглавия в 

3



американския уебсайт на „Космополитън”.
3.1. Шаблони за създаване на заглавия, съдържащи 
числителни.
3.1.1. Шаблон 1 – числително + “things” („неща”).
3.1.2. Шаблон 2 – числително + “signs” („знака”).
3.1.3. Шаблон 3 – числително + “problems”/“struggles” 
(„проблема”/„трудности”).
3.1.4. Шаблон 4 – числително + “reasons” („причини”).
3.1.5. Шаблон 5 – числително + (имплицитно или 
експлицитно изразени) “types” („типа”).
3.1.6. Шаблон 6 – числително + “stages” („етапа”).
3.1.7. Шаблони, съдържащи числително с еднократна 
употреба.
3.2. Шаблони за създаване на заглавия, които не съдържат 
числителни.
3.2.1. Въпросителното изречение като заглавие.
4. Ефективност и шаблони за създаване на заглавия в 
българския уебсайт на „Космополитън”.
4.1. Шаблони за създаване на заглавия, съдържащи 
числителни.
4.1.1. Шаблон 1 – числително + „неща”.
4.1.2. Шаблон 2 – числително + „знака”/„признака”/
„сигнала”/„доказателства”.
4.1.3. Шаблон 3 – числително + „причини”/„повода”.
4.1.4. Шаблон 4  – числително + „начина”.
4.1.5. Шаблон 5 – числително + „типа”.
4.1.6. Шаблон 6 – числително + „съвета”.
4.1.7. Шаблон 7 – числително + „грешки”.
4.1.8. Шаблони, съдържащи числително с еднократна 
употреба.
4.2. Шаблони за създаване на заглавия, които не съдържат 
числителни.
4.2.1. Въпросителни изречения като заглавия.
4.2.2. Индиректни (косвени) въпроси като заглавия.
4.2.2.1. Шаблонът „Как да ...” като заглавие.
4.2.2.2. Шаблонът „Какво/За какво ...” като заглавие.
4.2.2.3. Шаблонът „Защо ...” като заглавие.

59

59
59
77

80
82

83
84

85

88
88

88

88
88

94
98
100
102
103
104

105

108
109
112
113
114
115

4



4.2.2.4. Шаблонът „Кога ...” като заглавие.
4.2.3. Условни изречения като заглавие.
4.2.4. Повелителни (заповедни) изречения като заглавие.
5. Обобщение на получените резултати.
5.1. Ефективност и употреба на шаблони за създаване на 
заглавия в американския и българския уебсайт на 
„Космополитън”.
5.1.1. Употреба на конструкции, неизискващи експлицитен
подлог.
5.1.2. Употреба на подчинени изречения с изпускане на 
относителното местоимение за допълнение.
5.1.3. Употреба на преки и косвени въпроси и заповедни 
изречения.
5.2. Ефективността като краткост. Употреба на кохезивни 
средства за постигане на компактност на повърхнинната 
структура в американския и българския уебсайт на 
„Космополитън”.
5.2.1. Екзофорична референция.
5.2.2. Изпускане на лични местоимения за подлог и 
относителни местоимения за допълнение.
5.2.3. Изразяване на числителни посредством употреба на 
цифрови знаци.
5.2.4. Употреба на съкратени форми.
5.2.5. Употреба на елиптични конструкции.

116
116
117
118

119

119

119

119

120
120

121

121
121
122

Трета част
6. Заключение.
Приносни моменти на дисертационния труд
Насоки за бъдещи изследвания
Използвана литература
210
Приложение 1: Корпусна извадка – списък със заглавия от 
американския и българския уебсайт на „Космополитън”
Приложение 2:  Шаблони за създаване на заглавия в 
американския уебсайт на „Космополитън”
Приложение 3: Шаблони за създаване на заглавия в 
българския уебсайт на „Космополитън”
Приложение 4: Корпус на изследването – материали от 

123
124
126
127

141

156

161

5



американския уебсайт на „Космополитън” (във вид на 
скрийншотове)
Приложение 5: Корпус на изследването – материали от 
българския уебсайт на „Космополитън” (във вид на 
скрийншотове)

171

199

6



АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД

Дисертационният труд разглежда в съпоставителен план
начините  за  постигане  на  езикова  ефективност  в  онлайн-
заглавията  в  електронните  списания  за  жени.  Актуалността  на
тази проблематика се обуславя от следните фактори: 

 Развитието  на  компютърните  и  комуникационните
технологии  и  произтичащото  от  тях  възникване  на
качествено  нов  дискурс  –  този  на  компютърно-
опосредстваната комуникация;

 Трансформиращото и генеративно влияние на новата
комуникативна  среда  и  контекст,  което  води  до
значителни  и  разнообразни  промени  в
съществуващите дискурси и текстове, чрез които те се
актуализират,  както  и  до  възникване  на  качествено
нови такива, които нямат аналог в пред-компютърната
епоха (Херинг 2013: 1-25);

 Естеството на глобалната мрежа (the World Wide Web)
и  нейното  свойство  да  позволява  на  своите
потребители  мигновен,  евтин  (или  почти  безплатен)
достъп до неограничено количество най-разнообразна
информация; 

 Специфичните  изисквания  и  ограничения,  с  които е
свързано  използването  на  глобалната  мрежа  от
потребителя;  те  включват  необходимостта  от  един
постоянно протичащ и когнитивно натоварващ процес
(Барън  2008;  Джаксън  2008;  Кар  2008,  2010;  Леви
2001;  Уайнбергер  2002)  на  селекция  на  релевантна
информация  с  цел  компенсиране  не  асиметрията
между  съществуващата  достъпна  информация  и
наличните  когнититвни  (както  физически,  така  и
темпорални)  ресурси,  с  които  разполагат
потребителите;

 Липсата  на  приемственост  и  интегрираност  между
различните дисциплини,  занимаващи се  с  въпросите
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на глобалната мрежа, дискурса  и текста от различни
перспективи,  което  често  води  до  едностранчивост
при  анализа  и  ограничава  значимостта  на
постигнатите резултати до съответната научна област;

 Липсата на изследвания на български език,  които да
разглеждат проблема за ефективносттакато обработка
на максимален обем информация за минимално време
и  с  минимални  усилия  и  в  частност  –  неговите
специфични параметри при онлайн-заглавията.

В структурно отношение трудът е обособен в три части с
различна функция. 

Първата част служи да представи параметрите на самото
изследване,  както  и  да  направи  кратък  обзор  на  релевантните
подходи  към  изследване  на  проблематиката  и  различните  иѝ
аспекти.  Втората,  същинска  част  е  посветена  на  конкретния
анализ  на  предмета  на  изследването  на  базата  на  съставения
корпус  и  на  получените  вследствие  на  анализа  резултати  и
изводи.  Третата,  финална  част  има  заключителна  функция  и
включва  обособените  и  обобщени  приносни  моменти  на
дисертационния  труд,  както  и  някои  насоки  за  бъдещи
изследвания в тази област.

Първата част се състои от две глави, в първата от които
са представени  последователно обекта,  предмета, хипотезите и
очакваните резултати, целите и задачите, методологията, както и
ограниченията  на  дисертацията.  Втората  глава  прави  обзор  на
литературата  по  въпроса  в  три  различни  направления  –
изследвания  на  текста,  дискурса  и  познанието,  изследвания  на
Новите медии, както и изследвания върху езика на заглавията.   

Втората част се  състои от три глави,  в първите две от
които е представен анализът на начините за постигане на езикова
ефективност  в  американските  и  българските  онлайн-заглавия
съответно.  Всяка  от  тези  глави включва  раздели и подраздели,
съответстващи  на  откритите  шаблони,  чиято  последователна  и
многократна употреба при създаване на заглавия за всеки един от
двата  уебсайта  води  до  повишаване  на  ефективността.
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Анализират се също така  и кохезивните средства, допринясящи
за  постигане  на  ефективност,  като  се  прави  съпоставка  между
англиския и българския език. В последната глава на тази част са
обособени  обобщените  реултати  и  изводи  от  направения
съпоставителен анализ.

Третата част е заключителна и в допълнение излага под
формата на списък приносните моменти на дисертационния труд,
като дава някои предложения и насоки за бъдещи изследвания. В
самия  край  на  дисертацията  е  изведен  списъкът  с  използвана
литература в азбучен ред и петте приложения към дисертацията.
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УВОД

Заглавията  играят  ключова  роля  при  подбора  на
съдържание в Интернет и правенето му достъпно за потребителя.
Това  мотивира  специфичните  особености  ,  които  те  трябва  да
притежават, за да изпълняват своята функция по адекватен начин.
Тъй  като  представляват  един  вид  интерфейс  (или  посредник,
медиатор – виж Баер, Шалер 2010: 155-156) между потребителя и
съдържанието,  те  трябва  да  дават  първоначална  представа  за
съдържанието,  към  което  препращат  под  формата  на  линкове
(хиперлинкове). 

Самият  обем  от  потенциални  възможности,  сред  които
потребителите  трябва  да  се  ориентират  и  да  избират, заедно  с
ограничените  им  запаси  от  време  и  концентрация,  правят
необходимо  заглавията  да  предоставят  не  само  подходяща  по
качество  и  количество  информация,  но  и  да  вършат  това  по
ефективен  начин.  Ефективността  на  онлайн  заглавията,  в  този
смисъл, позволява на потребителите да обработят възможно най-
голяно количество информация по възможно най-бързия  начин,
при минимален разход на усилия. 

Вследствие  на  това,  ефективността  се  превръща  в
критерий за оценка на качеството на текстовете по отношение на
обработката  на  максимален  обем  съдържание  с  минимални
усилия, който е приложим не само в писмена и печатна среда, но
също  така  и  в  контекста  на  Новите  медии  и  в  частност  –
компютърно-опосредствания дискурс на онлайн заглавията. 

Предполага  се,  че  този  нов  вид  дискурс  прилага
определени  стратегии,  целящи постигане  на  ефективност.  Тези
стратегии се очаква да разчитат както на специфичните дадености
на  медията,  така  и  на  тези  произтичащи  от  конкретната
комуникативна ситуация и нейните особености. Същевременно те
са зависими от ограниченията  и изискванията,  произтичащи от
същата тази медия и комуникативна ситуация. 
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ГЛАВА ПЪРВА

Глава  първа съдържа  седем  раздела,  посветени
съответно  на  предмета,  обекта,  корпуса  на  изследването,
хипотезите  и  очакваните  резултати,  целите  и  задачите,
използваната  методология,  както  и  ограниченията  на
изследването.

Предмет  на  изследването е  ефективността  като
регулативен  принцип  за  оценка  на  качеството  на  текста  по
отношение на лекотата на обработка (виж Богранд 1980, Богранд
и  Дреслер  1981).  В  настоящото  изследване  се  разглеждат
специфичните  начини  за  постигане  на  ефективност  в  един
качествено  нов контекст  – този  на  компютърно-опосредствания
дискурс на онлайн заглавията.

Обектът на изследването е  дискурсът на електронните
списания за жени и по-точно заглавията на статиите за любовни
съвети  от  американския  и  българския  уебсайт  на  женското
списание  „Космополитън”.  В  рамките  на  труда,  терминът
„заглавие”  се  разбира  като  вид  „метаданни  за  документ”  (виж
HTML Living  standard 2015  URL)  –  най-високото  и  най-важно
ниво на озаглавяване на документи (<h1>),  чиято функция е да
„описва  темата  на  тази  част,  която  въвежда”  (виж  MDN  2015
URL).   

Обектът  на  изследването  е  представен  посредством
самостоятелно  съставен  корпус  от  онлайн  заглавия  на  статии,
ексцерпирани от категорията “Love” („Любов”) на оригиналната
(американска  версия)  на  уебсайта  на  женското  списание
„Космополитън” (http  ://  www  .  cosmopolitan  .  com) и  от
подкатегорията „Любов” на българската (локализирана) версия на
уебсайта на „Космополитън” (htt  p  ://  www  .  cosmopolitan  .  bg). 

Корпусът  на  изследването включва  заглавия  на  уеб
съдържание под формата на дигитален (или електронен) текст (за
разлика  от  писмен/печатен  текст).  Източниците  на  корпуса  са
двата  официални  уебсайта  на  женскотo списание
„Космополитън”.
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Корпусът  е  съставен  не  само  в  текстови  формат  (под
формата на списък от заглавия от двата уебсайта), но също така и
във вид на скрийншотове (изображения в pdf формат) на целите
страници от двата уебсайта,  включващи заглавните (началните)
страници на двата сайта, страниците на съответните категории и
подкатегории,  съдържащи  заглавия  на  статии  от  тези
категории/подкатегории, а също и самите страници, на които се
намират статиите, заедно с техните заглавия-линкове.

Запазването на оригиналния изглед на уебсайтовете през
петгодишния  период  (2010-2015  година)  на  акумулиране  на
корпуса  се  смята за важно с оглед на бъдещи изследвания, тъй
като  една  от  особеностите  на  уебсайтовете  е  тяхната
променливост и непостоянство. 

Допълнителната  полза  от  съхраняване  на  корпусните
материали  във  вид  на  изображения  се  състои  и  в  това,  че  те
илюстрират  пълните  особености  на  изгледа  на  съответния
уебсайт (всички визуллни аспекти на уеб дизайна), които би било
изключително трудно да се опишат с чисто езикови средства.

Фокусът  в  изследването  е  върху  заглавия  на  статии  с
любовни  съвети  (съвети  за  любовните  взаимоотношения),
поместени в подкатегорията  “Love” („Любов”) на американската
версия  на  сайта  на  „Космополитън”  и  техните  български
съответствия от подкатегорията „Любов”.

В  началото на  акумулирането  на  материали  за  корпуса,
двете версии на уебсайтовете имаха много близка структура, при
която съдържанието се организираше чрез групиране в тематични
категории и подкатегории, чрез които посетителите достигаха до
определени  статии  (само  статии  на  тема  любовни
взаимоотношения).  Приликата  между  интерфейсите  на  двата
уебсайта  ги  превръщаше в  очевидни обекти  за  съпоставителен
анализ,  тъй  като  изборът  на  функционално-еквивалентни
материали бе изключително улеснен. 

Структурата  на американския уебсайт претърпя коренна
промяна  през  2014  година  и  в  момента  притежава  „нов
потребителски  интерфейс,  проектиран  за  мобилни  телефони,
който  представлява  един  общ  поток  от  истории  в  обратен
хронологичен  ред”  (Леви  2014).  Освен  това,  американският
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уебсайт включва в категорията “Love” („Любов”) много различни
видове  съдържание  (включително  новини,  споделяне  на  видео,
препратки  към  външни  сайтове  и  други),  което  затруднява
инвентаризацията на съдържанието на категорията. 

Поради тези навигационни и организационни особености,
селектирането  на  корпусния  материал,  репрезентативен  за
американския уебсайт на „Космополитън”, се наложи да се прави
ръчно,  посредством  преглед  на  всички  поместени  материали  в
категоричта  и  отсяване  на  онези,  които  отговарят  на  целите  и
нуждите на изследването (тоест, принадлежат на типа „Любовни
съвети” или „Съвети за любовните взаимоотношения”). 

В процеса на инвентаризиране на съдържанието на двата
уебсайта през периода 2010-2015 година са установени следните
характеристики:

 архитектурата  и  навигацията  на  аамериканския
уебсайт,  големият  обем  съдържание,  затрудняват
инвентаризирането и  установяването на  общия брой
заглавия  на  статии  от  типа  „Любовни  съвети”  и
„Съвети за любовните взаимоотношения”;

 подкатегорията  „Любов”  на  българския  уебсайт
включва  1100  статии  и  съответно  заглавия,
разпределени  в  110  страници-списъци  на
подкатегорията, като всяка от тези страници съдържа
по  10  заглавия  –  линкове.  Всички  статии  в  тази
подкатегория са от типа „Любовни съвети” и „Съвети
за любовните взаимоотношения”.

В  резултат  на  това,  корпусът  се  състои  от  общо  2200
заглавия на  статии  –  1100 заглавия от американския  уебсайт  и
1100  заглавия  от  българския  уебсайт.  С  цел  съпоставка  на
заглавия  от  една  и  съща  парадигма,  от  тези  1100  заглавия  от
американския уебсайт са подбрани онези, които принадлежат към
типа  „Любовни  съвети”  и  „Съвети  за  любовните
взаимоотношения”,  за  които  се  установи,  че  наброяват  135  от
1100  (тоест  скромните  12,  4%  от  цялото  съдържание  на
категорията “Love”/„Любов” на американския сайт), за разлика от
98,  57%  от  съдържанието  на  подкатегорията  „Любов”  в
българския уебсайт. 
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Предварителните  проучвания  и  наблюдения  върху
корпусния  материал  водят  до  следните  хипотези  и  очаквани
резултати: 

 Постигането  на  ефективност  на  заглавията  от  двата
уебсайта  се  очаква  да  бъде  очаква  да  бъде
осъществена  чрез  последователната  употреба  на
шаблони за създаване на заглавия;

 Специфичните шаблони, които се използват на всеки
един  от  двата  уебсайта  може  да  се  различават
вследствие  на  специфичните  възможности  и
изисквания на всеки един от двата езика (английски и
български съответно);

 Очаква  се  нивото  на  сходство  между  заглавията  от
двата  уебсайта  да  бъде  високо  поради  следните
причини  –  първо,  и  двата  уебсайта  принадлежат на
един  и  същ  бранд  (женското  списание
„Космополитън”);  второ,  корпусът  на  изследване
съдържа заглавия на един и същи вид статии от типа
„любовни  съвети”/„съвети  за  любовните
взаимоотношения”. 

Трудът  разглежда  ефективността  като  принцип,  който
регулира дизайна на уеб-заглавията по отношение на лекотата на
тяхната обрабокаот страна на потребителите.  Ефективността  на
онлайн-заглавията  се  очаква  да  бъде  постигана  по  два
взаимнодопълващи  се  начина.  От  една  страна,  посредством
поддържане на ниско ниво на натоварване при обработката чрез
използване на повтарящи се шаблони за създаване на заглавия. В
резултат  се  повишава  усещането  за  познатост  (“sense of
familiartity”  –  виж  Алексиева  2010:  40-42).  От  друга  страна,
посредством краткостта на повърхнинните изрази, осъществена в
рамките  на  самия  шаблон.  Тя  се  постига  чрез  използване  на
кохезивни  средства,  подпомагащи  постигането  на  компактност
без  прекъсване  на  потока  на  информация  или  намаляване  и
ограничаване на неговия обем. 

Изследването има следните цели:
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 Да приложи регулативния  принцип „ефективност”  в
изследването  на  онлайн-заглавията  като  специфична
форма на компютърно-опосредстван дискурс;

 Да  изследва  специфичните  начини  за  постигане  на
ефективност  оналйн  в  дискурса  на  уебсайтовете  на
женските списания и по конкретно – в заглавията на
статии  от  типа  „любосни  съвети”/„съвети  за
любовните взаимоотношения”;

 Да съпостави начините за постигане на ефективност
онлайн  на  двата  уебсайта  на  списание
„Космополитън” –  американския
(http://www.cosmopolitan.com)  и  българския  вариант
(http://www.cosmopolitan.bg);

 Да  очертае  и  анализира  най-често  използваните
шаблони за създаване на заглавия за този специфичен
тип  дискурс  с  оглед  на  техния  принос  за
ефективността;

 Да  очертае  и  анализира  най-често  използваните
кохезивни средства в заглавията на двата уебсайта по
отношение  на  техния  принос  за  ефективността  като
компактноост и краткост на повърхнинната структура;

За  постигане  на  гореизброените  цели,  дисертационният
труд набелязва следните задачи:

 Преглед  на  съдържанието  на  категорията  “Love”
(„Любов”)  от  американския  уебсайт  на  бранда
„Космополитън”  и  селектиране  на  определен  набор
заглавия на статии от типа „любовни съвети”/„съвети
за любовните взимоотношения”;

 Преглед на съдържанието на подкатегорията „Любов”
от българския  уебсайт  на  бранда  „Космополитън”  и
ексцерпиране  на  еквивалентен  на  по-горния  брой
заглавия на статии от типа „любовни съвети”/„съвети
за любовните взимоотношения”;

 Съставяне на корпус от равен брой заглавия на статии
от  типа  „любовни  съвети”/„съвети  за  любовните
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взимоотношения”,  извлечени  от  американския  и
българския уебсайт;

 Извличане  и  описване  на  специфичните  шаблони  и
начини  за  постигане  на  ефективност  на  базата  на
корпусните материали;

 Съпоставителен  анализ  и  извеждане  на  заключения
относно практиките на двата уебсайта за постигане на
ефективност на ниво заглавия. 

По  отношение  на  избраната  методология,
дисертационният  труд  подхожда  към  така  установените
аналитични цели от мултидисциплинарна перспектива  с цел да
предложи един многоаспектен поглед върху обекта и предмета. За
тази  цел  се  прилага  комбинация  от  следните  теоретико-
методологични подходи: 

 Анализ  на  дискурса  и  в  частност  Компютърно-
опосредстван  анализ  на  дискурса  –  целящи  да
обхванат контекстуалните и комуникативните аспекти;

 Дескриптивен  вместо  теоретично-насочен  подход  –
изследването няма за цел да въведе нова теоретична
рамка,  а по-скоро цели да скъси дистанцията между
съществуващите  перспективи  и  по  този  начин  да
интегрира техните различни гледни точки и принос;

 Уеб-базиран  корпусно-аналитичен  подход  или
разглеждане  на  Глобалната  мрежа  като  източник  на
корпуса  (Хунд  и  колектив  2007:  1-6)  –  използва  се
собствен, специално създаден за целите и нуждите на
изследването  корпус  от  онлайн  заглавия,
ексцерпирани  от  два  уебсайта  на  бранда
„Космополитън”;

 Контрастивен  подход  –  при  анализа  на  корпусните
материали  се  поставя  акцент  върху  междуезиковия
контрастивен аспект;

 Качествен  анализ  на  релевантни  количествени
резултати  –  вместо  да  пренебрегне  един  от  двата
подхода,  количествен  или  качествен,  изследването
прави опит да комбинира елементи от всеки един от
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тях;  независимо от  това,  акцентът  се  поставя  върху
предложения  качествен  анализ  на  наблюдаваните
феномени.

Спрямо обхвата на изследването в дисертационния труд
се отбелязват следните ограничения:

 По отношение на източниците на корпусни материали
-  изследването  се  фокусира  върху  два  уебсайта
(американския  http://www.  cosmopolitan  .  com и
българския http  ://  www  .  cosmopolitan  .  bg) на един и същи
бранд, списанието за жени „Космополитън”. По този
начин  се  прави  опит  да  се  ограничат  вариациите,
дължащи се на различия между типовете уебсайтове,
различните брандове и техните цели, стратегии, целева
аудитория и т.н. Освен това са подбрани само заглавия
на  статии,  които  принадлежат  към  една  и  съща
категория/подкатегория  (“Love”  в  американския  и
„Любов” в българския уебсайт) и към един и същи тип
–  любовни  съвети  и  съвети  за  любовните
взаимоотношения.  По  този  начин  дискусията  на
въпроси,  свързани  с  релевантността  на  статиите  и
съответно  техните  заглавия  остава  извън  обхвата  на
изследването, тъй като всички статии, които фигурират
в  дадена  категория,  се  подбират  от  самия  сайт  и
съответно са релевантни по отношение на определена
потенциална информационна нужда на потребителя;

 По отношение на обема на анализираните материали –
това ограничение произтича от нуждата да се поставят
допълнителни рамки освен темпоралните (5-годишния
период на  провеждане  на  изследването)  поради
спецификите  на  американския  уебсайт  на
„Космополитън”  и  лавинообразното  нарастване  на
количеството  нови  материали  в  категорията  “Love”(
„Любов”) на този сайт (повече от 40 нови статии на
седмица, повече от 1000 за по-малко от 6 месеца). Тези
специфики правят непосилно да се разгледа в неговата
цялост  публикуваното  през  5-годишния  период  на
изследването  съдържание.  Поради  тази  причина
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изследването  взима  за  своя  база  цялото  налично
количество  заглавия  от  съответстващата  категория  в
българския  уебсайт  („Любов”),  което  наброява  1100
заглавия.  Впоследствие  на  случаен  принцип  и  в
обратен хронологичен ред (следвайки интерфейса  на
уебсайта-източник)  са  ексцерпирани  същият  брой
заглавия  (1100)  от  американския  уебсайт.  По  този
начин общият брой заглавия в корпуса се равнява на
2200;

 По  отношение  на  предмета  на  изследването  –
дискурсът,  служещ  за  обект  на  изследването,
притежава  както  иманентно-лингвистични,  така  и
екстралингвистични  характеристики,  които  имат
отношение и потенциален принос към ефективността
като  предмет  на  изследването.  Безспорен  интерес
представляват  въпросите,  свързани  с  уеб-дизайна,
информационния  дизайн  и  архитектура,  „контент”
стратегията  (или  стратегия  на  съдържанието),
навигацията,  визуалната  структура  и  графичния
дизайн, както и други релевантни фактори, чрез които
се  подобрява скоростта  и  лекотата  на  преработка  на
онлайн съдържанието и уеб заглавията в частност (виж
Морвил,  Розенфелд  2007;  Баер,  Шалер  2010;  Енге  и
колектив 2015 и др.). Друг аспект на изследването на
ефективността  попада  в  сферата  на
Лингвокултурологията,  Социолингвистиката  и
Етнолингвистиката  (виж  Маслова  2001;  Димитрова
2008;  Клюканов  2010  и  др.).  Изследвания  с  такава
насоченост биха могли да внесат яснота по въпросите,
свързани  с  културно-специфичните  начини  за
постигане на ефективност в Глобалната мрежа, както и
културологичните и социополитически специфики на
локализираното и „глокализираното” уеб  съдържание
(виж  Джулианоти,  Робъртсън  2006:  171-198;
Робъртсън,  Уайт 2007: 62-63). Въпреки важността на
тези и други въпроси и проблеми, с цел постигане на
по-голяма задълбоченост  изследването се  ограничава
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до  разглеждането  на  два  конкретни  аспекта  на
начините за постигане на ефективност в дискурса  на
електронните  списания  за  жени  и  в  частност  –  в
заглавията  от  този  дискурс.  На  първо  място  се
разглежда  ефективността  като  резултат  от  прилагане
на  набор  от  структури  (шаблони)  за  създаване  на
заглавия, при което се постига кумулативен ефект (виж
Чернов  1987:  132)  и  постепенно  подобряване  на
скоростта  и  лекотата  на  възприятие  вследствие  на
последователната  им  и  многократна  употреба.  На
второ  място  ефективността  се  разглежда  като
компактност  на  нивото  на  самия  шаблон,  като  се
коментират  специфичните  кохезивни  средства,
допринасящи  за  краткостта  на  повърхнинната
структура.  Вследствие на това, въпросите, свързани с
отношението между ефективността от една страна и от
друга  -  останалите  (най-малко  два)  регулативни
принципи за дизайн на текста (ефектност и уместност)
и  седемте  конститутивни  стандарта  на  текстуалност
(виж Богранд и Дреслер 1980; Богранд 1980) също се
намират извън обхвата на изследването;

 По  отношение  на  избрания  методологичен  подход  –
поради  възприетия  качествен  подход  на  анализ  и
факта,  че  дисертацията  представлява  корпусно-
базирано  съпоставително  изследване  на  конкретен
казус (а именно на начините за постигане на езикова
ефективност  в  дискурса  на  онлайн  заглавията  от
американския  и  българския  уебсайт  на  женското
списание  „Космополитън”),  получените  резултати  не
претендират  за  статистическа  представителност  и
универсална валидност. Вместо това, изследването си
поставя  за  цел  да  получи  конкретни,  времево-
ограничени,  контекстово-обусловени  резултати  и  да
анализира в качествен аспект предварително подбран
набор  от  релевантни  фактори  в  съответствие  с
поставените цели и задачи.
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ГЛАВА ВТОРА

Глава втора съдържа  три  основни  раздела,
съответстващи на три различни перспективи и подходите им към
изследване на зададената проблематика. Първият от тези раздели
разглежда  приноса  на  Лингвистиката  на  текста,  Анализа  на
дискурса  и  изследванията  на  поведението  на  онлайн
потребителите, вторият е посветен на изследванията в областта на
Новите медии и Компютърно-опосредствания анализ на дискурса,
а  третият  раздел  се  занимава  с  изследванията  на  езика  на
заглавията и спецификите на онлайн-заглавията в съпоставка със
заглавията в печатните медии.

Първата перспектива се състои в теоретико-аналитичния
принос на Лингвистиката на текста и Анализа на дискурса. Прави
се обзор на разбиранията за понятията  „текст” и „дискурс” като
ключови за  изследването,  като  се  коментира  и  връзката  между
двете  понятия.  В  допълнение  се  представят  и  теоретичните  и
аналитични  постановки  на  Лингвистиката  на  текста,  като  се
обръща внимание  на  понятия  като  конститутивни  стандарти  за
текстуалност  (кохезия,  кохерентност,  интенционалност,
акцептабилност,  информативност,  ситуативност,
интертекстуалност),  регулативни  принципи за  дизайн на  текста
(ефективност, ефектност, уместност). В пряка връзка с предмета
на изследването се дефинира понятието езикова ефективност и се
представя водещият до момента подход към неговото изследване,
а именно от гледна точка на кохезивните средтва. В допълнение
се  обръща  внимание  и  на  някои  когнитивни  аспекти  на
обработката  на  текста  в  комуникация,  като  се  въвеждат  двата
универсални и противоположни принципа,  залегнали във  всеки
език – този на стабилността и този на икономичността. Отбелязва
се  ролята  на  повтаряемостта  и  честотата  на  употреба  на
елементите  за  улесняване  на  разбирането  и  запомнянето  на
текста.

Прави се също така обзор на Дискурсивно-аналитичния
подход  и  неговите  разновидности:  Анализ  на  дискурса,
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Критически  анализ  на  дискурса  и  Текст-ориентиран  анализ  на
дискурса.  Представят  се  основните  постановки,  залегнали  в
Анализа на дискурса  като подход към изучаване на текста  като
комуникативна единица и процес. Отграничава се Критическият
анализ  на  дискурса  по  отношение  на  неговия  интерес  към
идеологическите  аспекти  на  текста  като  средство  за
осъшествяване и изразяване на властови отношения и ролята на
медиите в това отношение. 

В  допълнение  се  разглеждат  и  някои  аспекти  на
поведението  на  потребителите  онлайн,  като  например
спецификите  на  четенето  в  дигитална  среда,  феномени  като
„информационен  страх”  или  „информационна  тревожност”
(“information anxiety”) и възприемането на Интернет и Глобалната
мрежа като “медии на разсейването” (“distraction”).  

Вторият аспект на теоретичния обзор включва подходите
към изследване  на  текста  от  гледна  точка  на  дисциплини  като
Нови  медийни  науки,  Интернет  лингвистика,  Дигитални
хуманитарни  науки  и  Компютърно-опосредстван  анализ  на
дискурса.  Дисциплините,  принадлежащи  към  така  наречените
изследвания  на  Новите  медии  се  занимават  със  специфичните
характеристики  на  общуването  чрез  текстове  в  условията  на
електронната  среда,  като  например  нелинеарност
(фрагментарност),  интерактивност,  хипертекстуалност,
мултимодалност,  хипермедиираност,  ремедиираност  и
конвергентност. Интернет лингвистиката от своя страна изследва
езика  в  интернет  среда  от  социо-лингвистична,  стилистична,
образователнаи  приложна  перспектива.  Дигиталните
хуманитарни  науки  съответно  прилагат  дигиталните  и
компютърни  технологии  при  анализа  на  текстове  и  отбелязват
възникването  и  нуждата  от  изучаване  на  спецификата  на
нововъзникналия  вид „дигитално-родени текстове”.  Комптърно-
опосредстваният анализ на дискурса се предлага като подход към
изучаването на компютърно-опосредствания дискурс посредством
адаптиране  на  лингвистично-ориентирани  дисциплини  като
лингвистика, комуникация и реторика. 

Третият  и  последен  теоретичен  подход  включва
изследвания  върху  езика  на  заглавията  от  гледна  точка  на
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разликите между печатните и онлайн-заглавията,  а също така и
през перспективата на насоките за писане на заглавия за онлайн
среда.  В  допълнение  се  представят  два  различни  подхода  към
класификацията на онлайн заглавията, от гледна точка на тяхната
прагматическа  функция,  както  и  от  гледна  точка  на  тяхната
структура.
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ГЛАВА ТРЕТА

Глава трета на дисертационния труд съдържа анализ на
базата  на  корпусните  материали  от  американския  уебсайт  на
„Космополитън”  на  начините  за  постигане  на  ефективност
посредством  употреба  на  шаблони  за  създаване  на  заглавия.
Отбелязва  се,  че  на  базата  на  проведения  анализ  могат  да  се
обособят два вида заглавия – такива,  които използват шаблони,
включващи числително и такива, които не включват числително.

Резултатите показват ясно изразена тенденция от страна
на  американския  уебсайт  към  използване  на  изброяване  като
основен принцип за структуриране на заглавията на статиите от
типа  „любовни съвети”/„съвети за любовните взимоотношения”.
В  повечето  случаи  това  се  прави  чрез  употреба  на  шаблон
включващ числително (n)  и  съществително име в множествено
число, което въвежда вида обекти, които подлежат на изброяване.

Този начин за структуриране на заглавието се наблюдава в
99% от представителната извадка от американския корпус.  Като
второстепенен  начин  за  създаване  на  заглавия  се  очертава
използването на въпросителнои изречение, което се среща само в
един  процент  от  случаите.  В  допълнение  се  отбелязва,  че  на
базата  на  данни  от  корпуса  заглавията,  които  съдържат
числително, могат да бъдат групирани в шест категории, всяка от
които  се  базира  на  различен  шаблон  и  се  появява  повече  от
веднъж в корпуса.  Също така се обособява и друга група от 11
шаблона, които имат само по едно проявление. 

В  рамките  на  всеки  от  шестте  главни  шаблона  се
наблюдава вътрешна вариация,  която води до обособяването на
подвидове  към съответния  шаблон.  Шестте  шаблона  и  техните
подвидове  могат  да  бъдат  представени  таблично  по  следния
начин (таблица 1):

Шаблон 
№

Основни елементи Вариации

Шаблон 1 Числително + “things” “The n best things about 
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(„неща”) …”
“n things you should 
know before (dating ) 
…”
“n things not to say to 
…”
“n things …. will never 
understand”
“n things only … 
understand”
“n things you never 
knew about …”
“n things guys/he” + 
глагол
“n things not to do when 
…”
“n things every … 
(woman) …”
“n things to” + глагол
“n things that” + глагол
“n things” + подлог

Шаблон 2 Числително + “signs” 
(„знака”)

“n signs you …”
“n signs your 
boyfriend/guy friend …”
“n signs he …”
“n signs” + 
marriage/relationship

Шаблон 3 Числително + 
“problems”/“struggles” 
(„проблема”/„трудности”)

“n … problems every 
woman understands”
“n problems/struggles 
only … understand”

Шаблон 4 Числително + “reasons” 
(„причини”)

“n reasons guys …”
“n reasons he …”
“n reasons dating …”

Шаблон 5 Числително + 
(експлицитни/имплицитни)
“types” („типа”)

“The n types of …”
“n [types of] 
guys/couples you …”
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Шаблон 6 Числително + “stages” 
(„етапа”)

“The n stages of …”

Таблица  1:  Шаблони  за  създаване  на  заглавия  в  американския
уебсайт на „Космополитън”

Останалите  11  шаблона,  които  са  употребени  само
веднъж, са следните (таблица 2):

№ Основни елементи на 
шаблона

Заглавие

1 Числително + “rules” 
(„правила”)

“The  3  Rules  of  Hanging  Out
With Your Ex” (заглавие CUS 18)

2 Числително + “habits” 
(„навика”)

“The 10 Habits of Long-Lasting 
Couples” (заглавие CUS 9)

3 Числително + 
“compliments” 
(„комплимента”)

“5  Compliments  Guys  Literally
Never  Get  Tired  of  Hearing”
(заглавие CUS 26)

4 Числително + “techniques”
(„техники”)

“10  Social  Media  Flirting
Techniques  That  Would  Never
Work  in  Real  Life”  (заглавие
CUS 40)

5 Числително + “moves” 
(„тактики”)

“8 Flirting Moves Guys  Actually
Hate” (заглавие CUS 60)

6 Числително + “ways” 
(„начина”)

“The 12 Worst Ways to Break Up
With Someone,  Rated” (заглавие
CUS 68)

7 Числително + 
“alternatives” 
(„алтернативи”)

“10  Better  Alternatives  to
Standing Someone Up” (заглавие
CUS 66)

8 Числително + “truths” 
(„истини”)

“16 Truths Your Wedding Planner
Will  Never  Tell  You”  (заглавие
CUS 73)

9 Числително + “fears” 
(„страха”)

“14  Fears  That  Haunt  Every
Twentysomething  Woman”
(заглавие CUS 16)

10 Числително + “tests” “11  Relationship  Tests  That
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(„теста”/„изпитания”) Strong  Couples  Will  Survive”
(заглавие CUS 81)

11 Числително + “lessons” 
(„урока”)

“12 Life Lessons You Only Learn
From Being  a  Camp  Counselor”
(заглавие CUS 63)

Таблица 2: Шаблони за създаване на заглавия с еднократна 
употреба в американския уебсайт на „Космополитън”

В  рамките  на  всеки  един  от  използваните  шаблони  се
наблюдава  систематична  употреба  на  определени  кохезивни
средства,  които  способстват  за  постигане  на  краткост  и
компактност  на  повърхнинната  структура  и  така  спомагат  за
постигането на цялостана ефективност. Тези кохезивни средства в
американските  заглавия  от  уебсайта  на  „Космополитън”  са
следните:

 Изразяване  на  числителните  чрез  цифрови  вместо
чрез буквени знаци;

 Употреба  на  конструкции  (герундий,  инфинитив,
предложни фрази), които не изискват експлициране на
подлог;

 Фрагментарност, при която заглавието се състои само
от елементи, принадлежащи към тематичната част, а
рематичната се намира в самата статия;

 Изпускане  на  относителното  местоимение
“which”/“that”,  въвеждащо  подчинено  допълнително
изречение;

 Употреба  с  екзофорична  (екстратекстуална)
референция  на  личните  и  притежателните
местоимения  от  2  лице  ед.ч.  (“you”)  и  3  лице  ед.ч.
мъжки род (“he”);

 Употреба на подчинително наклонение при изпускане
на “that” („че”), въвеждащо подчиненото изречение;

 Употреба на съкратени (контрахирани) положителни и
отрицателни  форми  на  спомагателни  глаголи  и
модални глаголи;

 Елиптични конструкции.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

В  глава четвърта на дисертационния труд на базата на
корпусните материали от българския уебсайт на „Космополитън”
се  прави  анализ  на  начините  за  постигане  на  ефективност
посредством използване на шаблони за създаване на заглавия.

Отбелязва се,  че за разлика от американския уебсайт, за
чиито заглавия се използват почти изцяло шаблони, съдържащи
числително  (в  99%  от  случаите),  българският  уебсайт  прилага
активно  и  двата  типа  шаблони  –  както  такива,  съдържащи
числително (в 74% от случаите), така и такива без числително (в
26% от случаите). 

В първи раздел на четвърта глава се разглежда първият,
основен  вид  шаблони  –  тези,  съдържащи  числително.  По
отношение на продуктивността (тоест, честотата на появяване на
даден шаблон в заглавията)  се  забелязва категоричен превес  на
шаблони от този вид. Сред този вид заглавия се открояват седем
основни  шаблона,  всеки  от  които  се  проявява  с  определени
вариации и се използва при създаването на между 21% и 3% от
заглавията. Седемте шаблона и техните вариации могат да бъдат
изобразени схематично по следния начин (таблица 3):

Шаблон 
№

Основни елементи Вариации

Шаблон 
1

Числително + „неща” „n неща, които ...” + 
имплицитен подлог 
(потребителя)
„n неща, които ...” + 
имплицитен/експлицитен 
подлог (партньора на 
потребителя)

Шаблон 
2

Числително + „знака”/
„признака”/„сигнала”/
„доказателства”

„n знака”/„признака”/
„сигнала”/„доказателства”, 
че ...” + имплицитен подлог
(потребителя)

„n знака”/„признака”/
„сигнала”/„доказателства”, 
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че ...” + 
имплицитен/експлицитен 
подлог (партньора на 
потребителя)

„n знака”/„признака”/
„сигнала”/„доказателства”, 
че ...” + 
имплицитен/експлицитен 
подлог (връзката на 
потребителя)

Шаблон 
3

Числително + 
„причнини”/„повода”

„n причини”/„повод(а) за” +
съществително име
„n причини”/„повод(а) да” 
+ глагол

Шаблон 
4

Числително + „начина”  „n начина за ...” + 
съществително име
„n начина да ...” + глагол

Шаблон 
5

Числително + „типа” „n типа момчета” 
„n типа мъже”

Шаблон 
6

Числително + „съвета” „n съвета за”

Шаблон 
7 

Числително + „грешки” „n грешки”

  Таблица 3: Шаблони за създаване на заглавия в българския 
уебсайт на „Космополитън”

В допълнение към тези  седем шаблона,  използвани при
повече  от  едно  заглавия,  са  обособени  и  девет  шаблона,
съдържащи числително, които се появяват еднократно (таблица
4):

№ Основни елементи 
на шаблона

Заглавие

1 Числително + 
„случая”

„5  случая,  в  които  трябва  да  се
обадиш  на  бившия”  (заглавие  CBG
26)
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2 Числително + 
„комплимента”

„5 комплимента, които момчетата не 
се уморяват да получават” (заглавие 
CBG 2)

3 Числително + 
„реплики”

„4 реплики, с които ще го спечелиш”
(заглавие CBG 17)

4 Числително + „зони” „5  опасни  любовни  зони”  (заглавие
CBG 3)

5 Числително + „пози” „8 пози за сън, които разкриват каква
е връзката ти” (заглавие CBG 19)

6 Числително + „мита” „6 мита за мъжете, на които да спреш
да вярваш” (заглавие CBG 14)

7 Числително + 
„урока”

„7  важни  урока  от  неуспешната  ти
връзка” (заглавие CBG 29)

8 Числително + 
„тайни”

„5  тайни  на  онлайн  свалките”
(заглавие CBG 87)

9 Числително + 
„навика”

„6 мъжки навика, които те влудяват”
(заглавие CBG 85)

Таблица 4: Шаблони за създаване на заглавия с еднократна 
употреба в българския уебсайт на „Космополитън”

Във втори раздел на четвърта глава се разглежда вторият
основен  тип  шаблони  за  създаване  на  заглавия  в  българския
уебсайт  на  „Космополитън”,  а  именно  тези,  при  които  не
фигурира числително. Този тип шаблони са използвани в 26% от
случаите.  Към  тази  категория  принадлежат  заглавия,
формулирани  като  преки  или  косвени  въпроси,  с  или  без
въпросителна  дума,  а  също  така  и  такива,  формулирани  като
условно или заповедно изречение.

В  табличен  вид  тези  шаблони  могат  да  бъдат
систематизирани по следния начин (таблица 5):
Шаблон № Вид изречение Вариации
Шаблон 1 Пряк въпрос 1a – без въпросителна 

частица
1b – с въпросителна 
частица

Шаблон 2 Косвен въпрос 2a – „Как да ...”
2b – „Какво”/„За какво
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...” 
2c – „Защо …”
2d – „Кога ...”

Шаблон 3 Условно изречение „Ако ...”
Шаблон 4 Заповедно 

изречение
Императивна 
конструкция („Разбери
...”/„Виж ...”/„Запомни
...”)

Таблица  5:  Шаблони  за  създаване  на  заглавия  в  българския
уебсайт на „Космополитън”, които не съдържат числително

В рамките на всеки един от гореупоменатите шаблони се
използват  определени кохезивни  средства,  които допринасят  за
лекотата  на  възприемането  на  заглавието,  както  и  за  неговата
краткост и компактност. Тези средства включват:

 Изразяване  на  числителните  посредством  цифрови
вместо буквени знаци;

 Изпускане  на  личните  местоимения  в  позицията  на
подлог в изреченията;

 Използване на кратки местоименни форми (клитики)
за личните и притежатените местоимения;

 Използване на „да”- конструкции;
 Използване на предложни конструкции; 
 Екзофорична употреба на личните и притежателните

местоимения  за  2  лице  ед.ч.  („ти”)  и  3  лице  ед.ч.
мъжки род („той”).
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 ГЛАВА ПЕТА

В  глава пета на дисертационния труд са изведени в
обобщен  вид  получените  резултати  от  проведения  анализ.
Разглеждат  се  преобладаващите  начини  за  постигане  на
ефективност  в  заглавията  на  американския  и  българския
уебсайт на „Космополитън”.

В първи раздел на пета глава се обобщава влиянието
върху ефективността  от страна на употребата  на шаблони в
двата  уебсайта.  Първият  аспект,  свързан  с  употребата  на
шаблони  е  често  срещаният  избор  на  конструкции  без
експлицитен подлог. В това отношение продуктивни са както
герундият, така и „да”- конструкциите и предложните фрази. 

Вторият аспект на шаблоните е честото изпускане на
относителното местоимение за допълнение, което се дължи на
популярността на подчинениете допълнителни изречение сред
заглавията  от  корпуса.  Тъй  като  и  двата  езика  разполагат  с
механизми  за  съкращаване  на  повърхнинната  структура  на
шаблона  чрез  изпускане  на  елемент  -  подлог  (в  българския
език)  или  допълнение/относителното  местоимение
“which”/“that” (в английския език), честотата на поява на тази
к0онструкция създава кумулативен ефект (Чернов 1987: 132),
благодарение  на  който  с  всяка  следваща  проява  на  тази
структура  потребителите  стават  все  по-бързи  и  умели  в
„сканирането” на такъв вид заглавия (Лайънс 1968: 85). 

Третият  аспект  на  потребата  на  шаблоните  е
употребата  на  преки  или  косвени  въпроси,  заповедни  и
условни  изречения.  Интересен  контраст  между заглавията  в
двата уебсайта се наблюдава по отношение на въпросителни,
заповедни  и  условни  изречения.  Американският  уебсайт  е
изключително постоянен и последователен в своята употреба
на  шаблони,  включващи  изброяване  и/или  подчинени
изречения, докато българският сайт предлага по-разноонразен
подход.  Освен  употребата  на  изброяване  и  подчинени
изречения, българският уебсайт често (в 26 % от заглавията)
използва  косвени  въпроси,  които  започват  с  относително
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местоимение  или  въпросителна  дума  в  ролята  на
релативизатор. Струва си да се отбележи и фактът, че именно
българският  уебсайт,  а  не  оригиналният  американски,
използва  един  от  считаните  за  най-успешни  шаблони  за
създаване на заглавия – а именно „Как да ..” и „Какво да ...”.
Освен  това,  в  българските  заглавия  се  използват  заповедни
конструкции, за които се смята, че притежават висока степен
на  ефектност  (тоест,  действат  мотивиращо  на  потребителя,
като  го  приканват  към  активно  действие),  а  освен  това  са
икономични  откъм  повърхнинна  структура  (подлогът  е
имплицитен). 

Във  втори  раздел  на  пета  глава  са  обособени
кохезивните  средства,  чрез  които  се  постига  краткост  и
компактност  на  повърхнинната  структура  и  които  пряко
повишават  ефективността  на  заглавията,  като  минимизират
времето, необходимо за възприемане на заглавието. 

Като  първо  кохезивно  средство  се  очертава
екзофоричната  референция.  Тя  е  едно  от  най-често
използваните  средства  в  корпуса  на  изследването,  както  в
американския, така и в българския уебсайт, чийто принос за
постигане  на  ефективност  се  състои  в  използването  на
потенциала на контекста да дава допълнителна информация,
която по този начин не е нужно да се изразява експлицитно в
самото заглавие. 

Тъй  като  всички  заглавия  се  появяват  на  определен
уебсайт  и  прнадлежат  към  определена  тематична  категория
или  подкатегория  (“Love”/„Любов”), те  принадлежат  към
едини същи вид дискурс – този на статиите с любовни съвети
или съвети за любовните взаимоотношения. В резултат на това
потребителите  се  очаква  да  имат  както  определени  фонови
знания  (предварителна  информация)  по  отношения  на
заглавията,  така  и  определени  очаквания  и  нагласи  относно
тяхното съдържание и форма. 

Тези  знания  и  очаквания  са  базирани  както  на
предходния опит на потребителните на сайтове от този тип,
така  и  на  настоящия  им  опит  от  конкретния  уебсайт  и
типичния  за  него  вид  информация  и  начин  за  нейното
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представяне.  Тези предварителни познания и нагласи служат
като  източник  на  референция  за  всичко,  което  уебсайтът
включва, особено неговите заглавия. Също така, този опит и
очаквания предоставят множество начини за минимизиране на
повърхнинната структура, без това да доведе до неяснота или
неразбиране. 

Характерните  за  двата  уебсайта  теми  и  категориите
съдържание,  върху  които  се  базира  настоящото  изследване
създават  очаквания  у  потребителните  по  отношение  на
вероятните  референти  на  думите  с  ограничена  собствена
информационна натовареност, като местоимения например. 

Най-често  срещаните  елементи,  сигнализиращи
екзофорична референция са  личните местоимения за  2 лице
ед.ч. “you” и „ти” и съответно формата за 3 лице ед.ч. мъжки
род “he” и „той”. За декодиране на референта, първата двойка
разчита на това потребителят да се разпознае като участник в
комуникативната  ситуация,  активирана  от  прочитането  на
заглавието. Тази употреба се основава на това потребителят да
осъзнава,ч е уебсайтът и съответно заглавието „говори” на нея
или него, което води до това всички местоименни форми от 2
лице ед.ч. да придобиват специфичен референт на базата на
появата си в конкретната комуникативна ситуация. 

Поради специфичните изисквания на английския език
относно  наличието  на  експлицитен  подлог,  в  американския
уебсайт тези местоимения с екзофорична употреба се срещат
по-често, докато в българския уебсайт те могат да се изпускат,
когато играят ролята на подлог. 

Вторият  аспект  на  екзофоричната  употреба  на
местоимения  в  тези  заглавия,  а  именно  употребата  на
местоименни форми за 3 лице ед.ч. мъжки род, разчита на това
потребителят да се разпознае като някой, който има любовни
взаимоотношения с друг човек. Този „друг човек”, различен от
самия потребител е съществуващият или потенциален техен
партньор,  за когото се  предполага,  че е лице от мъжки пол.
Вследствие на това, заглавията от двата уебсайтамогат да си
позволят да използват  екзофорично  различните местоимения
за 3 лице ед.ч. по адрес на въпросния партньор от мъжки пол –
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“he”/„той” за подлог;  “him”/„него”, „го” за пряко допълнение;
предлог  +  “him”/„него”,  „му”  за  непряко  допълнение;
“his”/неговия(т),  “негова(та)”,  „негово(то)”,  „негови(те)”  и
енклитиката „му” за притежание. По  отношение  на
дължината на самите местоименни форми, българският език е
по-ефективен  и  икономичен,  тъй  като  разполага  с  кратки
местоименни форми (клитики).

Второто кохезивно средство е свързано с изпускане на
личните  местоимения,  заместващи  подлога  и  на
относителните местоимения за допълнение. Английският език
изисква  наличието  на  експлицитен  подлог  за  всяка  лична
глаголна  форма,  освен  в  някои  специални  случаи  (като
например след съчинителен съюз). Българският език от своя
страна позволява изпускане на подлога, когато той е изразен
чрез  лично  местоимение  от  2  лице  ед.ч.,  тъй  като  самата
глаголна  форма  има  морфологични  маркери,  дублиращи
информацията  в  местоимението-подлог  (глаголната  форма
изразява  лице  и  число).  По  този  начин  повърхнинната
структура  на  заглавието  става  по-компактна,  а  самото
заглкавие – по-лесно за „сканиране” (бързо и пповърхностно
прочитане). 

Английският  език  от  друга  страна  позволява
изпускането  на  относителното  местоимение  “which”  или
“that”, въвеждащо подчинено допълнително изречение, докато
това не би могло да се направи с „които” в една еквивалентна
българоезична конструкция. Имайки предвид високата честота
на подчинени допълнителни изречения в корпуса, може да се
направи заключението,  че по отношение на възможността за
изпускане на елементи двата езика за еднакво продуктивни.

Следващо  средство  за  постигане  на  компактност  е
изразяването на  числителни чрез  цифров  знак.  Анализът  на
корпусните  материали  показва  ясно  изразена  тенденция  за
използване  на  цифрови  вместо  буквени  знаци  в  онлайн
заглавията и на двата сайта. Те присъстват във всички заглавия
от американския уебсайт с изключение на едно,  а  също и в
повече  от  половината  от  българските  заглавия.  Тяхната
употреба има голям принос  за  компактността  на заглавията,
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тъй като чрез употребата на един или два цифрови знака може
да  се  изрази  информация,  равностойна  на  тази,  изразена  с
минимум три (до повече от 14) буквени знака.

Поредно  средство  за  съкращаване  на  повърхнинната
структура е употребата на съкратени форми, която е възможна
само  в  английския  език.  В  корпуса  са  регистрирани  такива
употреби в 20% от заглавията, като в някои случаи в едно и
също  заглавие  се  срещат  две  такива  форми.  Съкратените
форми могат да бъдат както положителни, така и отрицателни
и  се  състоят  в  употребата  в  съкратен  вид  на  един  от
спомагателните или модалните глаголи в английския език.

До  краткост  и  икономичност  също  така  води
употребата  на  елиптични  конструкции.  Противно  на
предварителните  очаквания  за  честа  употреба  на  това
кохезивно  средство,  в  рамките  на  корпусната  извадка  са
регистрирани само три случая – два в американския и един в
българския  уебсайт.  Тези  резултати  вероятно  се  дължат  на
относително  честата  употреба  на  структури  с  имплицитен
подлог (в българския уебсайт) и/или подчинени допълнителни
изречения  с  изпуснато  относително  местоимение  за
допълнение  (в  американския  уебсайт),  които  всъщност  не
представляват същински елиптични конструкции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертационният  труд  се  занимава  с  начините,  по
които регулативният  принцип  „ефективност”  се  реализира  в
специфичния  компютърно-опосредстван  дискурс  на
заглавията  от  уебсайтовете  на  женските  списания.
Ефективността  на  онлайн-заглавията  се  разглежда  в  два
аспекта – първо, от гледна точка на последователната употреба
на шаблони за създаване на заглавия и, второ, от гледна точка
на  краткостта  и  компактността  в  рамките  на  използваните
шаблони. 

На  нивото  на  групи  заглавия,  следващи  определен
шаблон,  ефективността  може  да  се  разглежда  като
кумулативен ефект от налличието на определен брой подобни
елементи  в  непосредствена  близост,  тоест  на  заглавната
страница  на  даден  уебсайт  или  на  началната  страница  на
определена категория на въпросния уебсайт. По този наччин се
създава силно чувство за познатост в процеса на заучаване на
шаблоните  от  страна  на  потребителя,  при  което
разпознаването  на  повтарящите  се  елементи  като
стара/позната  информация  постепенно  става  все  по-лесно  и
по-бързо. Съответно потрбителят може да се фокусира върху
променливите  елементи,  които  представляват  новата
информация. 

Така  шаблонът  се  превръща в  контейнер или модел,
който разполага със свободни позиции (слотове), които могат
да  се  попълват  с  нови  елементи,  за  да  се  създаде  ново
заглавие.  В  този  смисъл,  ефективността  се  повишава  чрез
последователната и многократна употреба на определен набор
продуктивни  шаблони,  като  колкото  по-малък  е  броят  на
шаблоните,  толкова  по-голяма е  честотата  на  тяхната  поява
сред  общия  брой  заглавия  и  съответно  толкова  по-бързо
потребителите се научават да извличат новата информация от
шаблона. 

От  перспективата  на  специфичните  начини  за
реализиране  на  самите  шаблони  посредством  употреба  на
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кохезивни  средства,  ефективността  се  разглежда  като
постижима  благодарение  на  специфичните  дадености  на
съответния  език  за  постигане на краткост  и компактност  на
повърхнинната  структура.  В  допълнение,  съпоставителният
ааспект на изследването има за цел да направи изводи относно
приликите  и  разликите  в  начините  за  постигане  на  езикова
ефективност  в  онлайн-заглавията  на  два  различни  езика,  а
именно  английски  (на  база  американския  уебсайт  на
„Космополитън”) и български (на база на българския уебсайт
на  „Космополитън”).  Така се  отчитат  както спецификите  на
Глобалната  мрежа  като  контекст  и  среда  на  поява  на
заглавията,  така  и  особеностите,  произтичащи  от  езиковата
среда. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ В
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

„НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕЗИКОВА
ЕФЕКТИВНОСТ В ДИСКУРСА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ

СПИСАНИЯ ЗА ЖЕНИ
(СЪПОСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ)”

Дисертационният  труд  представлява  опит  за
количествено изследване в съпоставителен план на начините
за  постигане  на  езикова  ефективност  в  дискурса  на
електронните списания за жени и по-конкретно – на базата на
собствен  корпус  от  онлайн  заглавия  от  два  уебсайта  на
списанието за жени „Космополитън”. С оглед на резултатите
от извършения анализ, и при отчитане на възприетите рамки и
обхват, както и на обективните и субективните ограничения
на  направеното  изследване,  могат  да  бъдат  изтъкнати
следните приносни моменти на дисертационния труд:
1. Направен  е  опит  за  интегриране  на  различни  научно-

теоретични подходи към изучаване на текста, дискурса и
компютърно-опосредствания  дискурс  посредством
прилагане  на  едно  текст-лингвистично  понятие
(регулативния  принцип  „ефективност”)  при  анализа  на
дискурс  от  компютърно-опосредстван  тип  (онлайн-
заглавия).

2. За първи път се изследва качествено-новият контекст на
Глобалната  мрежа  (the  World  Wide  Web) и  онлайн
заглавията  в  частност  през  призмата  на  регулативния
принцип „ефективност” . 

3. За първи път се прави опит за съпоставителен анализ на
английския  и  българския  език  по  параметъра
„ефективност” в компютърно-опосредствания дискурс на
онлайн-заглавия.

4. За целите и нуждите на изследването е съставен собствен
корпус  от  общо  2200  онлайн  заглавия  (по  1100  от
американския и от българския уебсайт на списанието за
жени  „Космополитън”,  съответно)  във  вид  на
скрийншотове (снимки на моментния изглед на екрана).

40



Запазването на корпусните материали в оригинален вид е
обосновано от „нетрайността” на Глобалната мрежа като
медия  (феноменът  „мъртъв  линк”,  при  който  на
потребителя се съобщава, че „търсената страница вече не
съществува”),  като  в  допълнение  то  прави  възможно
използването  на  съставения  корпус  за  бъдещи
изследвания с цел постигане на съпоставими резултати.

5. На базата на съставения корпус са извлечени и групирани
въз  основа  на  специфичните  особености  на  тяхната
структура основните шаблони (“patterns”) за създаване на
онлайн заглавия, характерни за американския и съответно
за българския уебсайт на „Космополитън”. 

6. Разгледан  е  приносът  на  последователната  употреба  на
определени шаблони като начин за постигане на езикова
ефективност в онлайн заглавията:
 шаблонът  представлява контейнер  или  модел,  който

разполага  със  свободни  позиции  (слотове),  които
могат да се попълват с нови елементи, за да се създаде
ново заглавие;

 ефективността се  повишава чрез последователната  и
многократна  употреба  на  определен  набор
продуктивни шаблони, като колкото по-малък е броят
на  шаблоните,  толкова  по-голяма  е  честотата  на
тяхната поява сред общия брой заглавия и съответно
толкова  по-бързо  потребителите  се  научават  да
извличат новата информация от шаблона.

7. Извлечени са и е направена съпоставка на специфичните
за  двата  езика  (английски  и  български,  съответно)
кохезивни средства, използвани в рамките на всеки един
от  шаблоните,  по  отношение  на  техния  принос  за
постигането на ефективност:
 чрез  осигуряване  на  компактност  на  повърхнинната

структура,  което  улеснява  бързия  преглед
(„сканиране”) на заглавието;
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 чрез  осигуряване  на  лекота  на  обработка  на
информацията  благодарение  на  използването  на
ресурсите на контекста.
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