
                                                                  РЕЦЕНЗИЯ 

                                                   от доц. д-р Гинка Пенакова 

 

          на дисертационния труд на Радостина Владкова Игликова   

 на тема “Ways of achieving efficiency in women’s е-magazine discourse (English – Bulgarian 

study)” 

„Начини за постигане на езикова ефективност в дискурса на електронните списания за 

жени (съпоставително изследване)” 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

Докторска програма: 

Германски езици (съвременен английски език) 

Професионално направление: 2.1. Филология 

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки 

 

1. Радостина Игликова е завършила специалност Английска филология в Шуменския 

университет през 2007 година.  През 2009 г. завършва Магистърска програма по 

Лингвистика и превод. Сред няколкото квалификационни форми, в които участва 

Радостина Игликова е курс по Методически основи на научните изследвания. От 2005 до 

2010 година Радостина Игликова работи като учител по английски език, а от 2010 г. е 

редовен асистент в катедрата по Английска филология, където води упражнения по 

няколко дисциплини, сред които практически английски език, английски език като чужд 

за специалностите Журналистика и връзки с обществеността, както и Лингвистика на 

текста. Професионалната ориентация на ас. Игликова и натрупания преподавателски 

опит намират приложение при разработването на нейния дисертационен труд. 

 

2. Рецензираният труд включва 127 страници текст; 5 приложения, представящи корпуса 

и двата уебсайта – източници на корпуса, както и шаблоните за създаване на заглавия. 

Библиографията се състои от 181 заглавия на монографии и студии както на хартиен, 

така и на електронен носител. Богатата библиография е проучена и обмислена критично 

от докторантката, която е успяла да изгради стройна и аргументирана научна основа 

на изследването си. 

 

Дисертационният труд следва класическата структура на научно изложение, 

представящо съпоставително изследване. Уводните бележки умело мотивират избора 

на тема и  насочват към нейната актуалност. Актуалността на изследваните проблеми 



е свързана с интензивното развитие на електронните медии. Спецификата на 

компютърно-опосредстваната комуникация налага изучаването на добрите практики и 

възможностите за тяхното творческо прилагане в българската журналистика. От тази 

гледна точка настоящото изследване има практико-приложно значение.  

 

Първата глава дефинира предметана изследването, а именно регулативния принцип на 

ефективност, разбиран като критерий за оценка на качеството на текста във връзка с 

лекотата на обработка. Подробно са представени специфичните черти на двата уебсайта 

на фокус в изследването. Собственият корпус, на който се базира научното изследване е 

пълно характеризиран количествено и съдържателно. Корпусът е балансиран с включени 

равен брой заглавия от двата уебсайта на списание „Космополитън” и е прегледно 

систематизиран. Формулирани са хипотези и очаквани резултати във връзка с 

прилагането на специфични шаблони и използването на кохезивни средства за 

постигането на компактност на информационния поток. Точно формулираните цели и 

адекватно свързаните с тях задачи са логично обвързани с естеството на изследвания 

обект. Прави много добро впечатление това, че докторантката  представя добре 

аргументирано възприетите в дисертационния труд ограничения, които засягат предмета 

на изследването, източниците на корпусни материали и обема на материалите. 

Докторантката подхожда към това научно изследване с разбирането, че резултатите от 

него трябва да се възприемат като специфични, времево ограничени и свързани с 

определен контекст. Целите и задачите на изследването са съобразени с обективните 

ограничения. Възприетата методология е напълно адекватна на целите, задачите и обекта 

на изследването. Тя представлява много сполучлива комбинация от Компютърно 

опосредстван анализ на дискурса, дескриптивен подход и уеб базиран корпусно 

аналитичен подход при анализа, контрастивен подход при съпоставката на езиковия 

материал при съпоставката на американския и българския уебсайт, както и качествен 

анализ на изследваните явления. Тази методология позволява постигането на 

достоверност и обективност на получените резултати.  

 

Втората глава на дисертацията представя обзор на теоретичната база на изследването. 

Езиковедската теория е представена в три перспективи. Първата включва Лингвистика 

на текста, Анализ на дискурса, Критически анализ на дискурса с неговия фокус върху 

идеологическите аспекти на текста, както и Текст ориентирания анализ на дискурса. 

Докторантката се позовава на многобройни автори и осветлява различни аспекти на 

текста и дискурса. Въз основа на този обзор тя умело подбира и изгражда за нуждите на 



своето изследване система от понятия, свързани с дискурс, текст и взаимоотношението 

между тях. Изхождайки от специфичните характеристика на масовата комуникация, 

докторантката обосновано приема голямото значение, което имат механизмите на 

социално конструиране на реалността, както и тезата, че лекотата на обработка на 

информацията зависи от поддържането на установени текстуални и дискурсивни 

практики. Анализът на текста и анализът на активираните от дискурса когнитивни 

структури насочват изследователката към средствата за постигане на езикова 

ефективност. Втората перспектива към изследването е свързана с дисциплини и подходи 

към изучаването на Новите медии, Интернет лингвистиката, Дигиталните хуманитарни 

науки и Компютърно опосредстван анализ на дискурса. Въз основа на базисни 

изследвания докторантката прави подробна характеристика на компютърно 

опосредствания дискурс. Обзорът на теоретичните източници показва прилежността, 

широката начетеност, разбирането на проблемите и умението на Радостина Игликова 

да изведе точните теоретични постановки, на които да базира анализа на материалите 

от двете части на корпуса. Тръгвайки от по-общата теория, докторантката логично 

фокусира вниманието си върху третата теоретична перспектива, свързана с езика 

на заглавията. Онлайн заглавията са съпоставени с печатните заглавия. Представени са 

класификации на онлайн заглавията, основаващи се на тяхната прагматическа функция и 

на тяхната структура. 

 

Трета глава представя количествен и качествен анализ на заглавията в американския 

уебсайт на списание „Космополитън” Въз основа на анализа докторантката извежда 

основния принцип за структуриране на заглавията, главните шаблони с тиехните 

вътрешни вариации и второстепенните шаблони. Изведени са основните кохезивни 

средства, чрез които се постига ефективността на онлайн заглавията. 

 

Четвърта глава представя анализа на заглавията в българския уебсайт на 

„Космополитън”. Прави впечатление фактът, че в българската част на корпуса са 

използвани по-голям брой шаблони в сравнение с американската, но по-малък брой 

кохезивни средства за постигане та ефективност. Анализите на двете части на корпуса 

са извършени прецизно, резултатите са систематизирани прилежно.  

 

Глава пета представя резултатите от направените анализи в съпоставителен план. Във 

връзка с ефективността, произтичаща от употребата на шаблони се прави изчерпателна 

съпоставка на кохезивните средства в двата изследвани езика, прилагани с цел да се 



постигне краткост и компактност на структурата.  Направените паралели разкриват 

начините за реализиране потенциала на двата езика в контекста на Глобалната мрежа. 

 

3. Докторантката е изтъкнала обективно приносните моменти на своето изследване, 

които имат както методически, така и практико-приложен аспект. От методическа гледна 

точка е доказана продуктивността на интегрираното прилагане на научно теоретични 

подходи при анализа на компютърно опосредстван дискурс. От практико-приложна 

гледна точка събраният корпус и направените анализи представляват ценна 

информационна и идейна база за съвременната българска журналистическа практика. 

Изхождайки от постигнатото в този дисертационен труд, авторката набелязва с 

изследователска зрялост няколко значими области, в които може да бъддат реализирани 

нови научни изследвания, тематично сродни с настоящото. 

 

4. Авторефератът систематизирано представя същността на дисертационния труд и 

илюстрира в табличен вид заключенията от анализа на езиковия корпус във връзка с 

шаблоните за създаване на онлайн заглавия и използваните кохезивни средства за 

постигане на краткост и компактност. В автореферата е включена и справка за 

приносните моменти в дисертацията. 

 

5. Докторантката има 7 самостоятелни публикации, в които се изследват различни 

проблеми, свързани с научната област на дисертационния труд. Част от тях са 

разработени въз основа на корпуса, събран за нуждите на дисертацияата. Очевидно е, че 

докторантката  съумява да канализира изследователските си усилия за постигането на 

по-големи цели, свързани с изучаването на ефективността на текстове от компютърно 

опосредствания дискурс. 

 

В заключение смятам, че рецензираният труд отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и го оценявам положително. 

Предлагам на докторантката Радостина Игликова да бъде присъдена образователната и 

научна степен „доктор” по научната специалност Германски езици (съвременен 

английски език). 

 

5.04.2016 г.                                                   Рецензент: 

                                                                                             /доц. д-р Гинка Пенакова/ 

 


