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АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА НА 
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 • развитие на компютърните и 
комуникационните технологии – възникване 
на качествено новия дискурс на компютърно-
опосредстваната комуникация; 

• трансформиращо и генеративно влияние на 
новата комуникативна среда и контекст: 
– промени в съществуващите дискурси и текстовете, 

чрез които те се актуализират; 

– възникване на качествено нови такива, които 
нямат аналог в пред-компютърната епоха; 

 



АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА НА 
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

• естеството на Глобалната мрежа (the World Wide Web): 

–  възможност за мигновен, евтин (или почти безплатен) 
достъп до неограничено количество най-разнообразна 
информация;  

• специфичните изисквания и ограничения при 
използването на Глобалната мрежа от потребителя: 

– постоянен и натоварващ процес на селекция на 
релевантна информация; 

– необходимост от компенсиране на асиметрията 
между съществуващата достъпна информация и 
наличните ресурси на потребителите (физически, 
умствени, темпорални); 



АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА НА 
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

• липса на приемственост и интегрираност 
между различните дисциплини: 
– едностранчивост при анализа; 

– Ограничена значимост и приложение на 
резултатите само до съответната научна област; 

• липса на изследвания на български език 
върху проблема за ефективността и в 
частност – неговите специфични параметри 
при онлайн-заглавията. 

 



Параметри на изследването: 

• предмет: 
– ефективността като регулативен принцип за 

оценка на качеството на текста по отношение на 
лекотата на неговата обработка (Богранд 1980, 
Богранд и Дреслер 1981); 

• обект: 
– дискурсът на електронните списания за жени 

(американския и българския уебсайт на женското 
списание „Космополитън”); 

– заглавията на статиите за любовни съвети 
(категории “Love”/ „Любов”); 



Корпус на изследването: 

• собствен корпус от 2200 заглавия на статии: 

– 1100 заглавия от американския уебсайт на 
женското списание „Космополитън” 
(http://www.cosmopolitan.com),ексцерпирани 
от категорията “Love”; 

– 1100 заглавия от българския уебсайт на 
женското списание „Космополитън” 
(http://www.cosmopolitan.bg), ексцерпирани от 
подкатегорията „Любов”; 
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Формат на корпуса: 

• кодиран списък от 2200 заглавия от двата 
уебсайта (в текстови формат); 

• скрийншотове (изображения в pdf формат) на 
целите страници от двата уебсайта: 
– заглавните (началните) страници на двата сайта; 

– страниците на съответните категории и 
подкатегории, съдържащи заглавия на статии от 
тези категории/подкатегории; 

– страниците, на които се намират статиите, заедно с 
техните заглавия-линкове. 



ЗАГЛАВИЕ № „ КОСМОПОЛИТЪН” - БЪЛГАРИЯ 

(CBG) 

COSMOPOLITAN US 

(CUS) 

1 10 неща, които си мислиш за срещите от 

„Тиндър” 

17 Signs You`re a Hot Mess  

[10 things you think about dates on Tinder] 

2 5 комплимента, които момчетата не се 

уморяват да получават 

The 12 Best Things About 

Being in an Interracial 

Relationship  

[5 compliments guys never get tired of receiving] 

3 5 опасни любовни зони 10 Things You Should Know 

Before Dating a Funny Guy [5 dangerous love zones] 

4 14 признака, че той ти е писнал 14 Reasons Guys Are Hotter in 

the Fall 

[14 signs you have had enough of him] 

ЗАГЛАВИЯ ОТ КОРПУСНАТА ИЗВАДКА 



Начална страница 
на двата сайта на списание „Космополитън”  

COSMOPOLITAN UNITED STATES 
(http://www.cosmopolitan.com) 

„ КОСМОПОЛИТЪН” - БЪЛГАРИЯ 
(http://www.cosmopolitan.bg) 
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Категории “Love” и „Любов” 

COSMOPOLITAN UNITED STATES 
(http://www.cosmopolitan.com) 

„ КОСМОПОЛИТЪН” - БЪЛГАРИЯ 
(http://www.cosmopolitan.bg) 
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Хипотези и очаквани резултати: 

• ефективността на заглавията от двата уебсайта се очаква да се 
постига чрез последователната употреба на шаблони за 
създаване на заглавия; 

• възможни са разлики в използваните шаблони на двата 
уебсайта вследствие на специфичните възможности и 
изисквания на всеки един от двата езика (английски и 
български съответно); 

• предполагаемо висока степен на сходство между заглавията от 
двата уебсайта: 
– и двата уебсайта принадлежат на един и същ бранд (женското 

списание „Космополитън”);  
– корпусът  съдържа заглавия на един и същи тип статии („любовни 

съвети”/„съвети за любовните взаимоотношения”).  



Цели на изследването: 

• да приложи регулативния принцип „ефективност” в 
изследването на онлайн-заглавията като специфична 
форма на компютърно-опосредстван дискурс; 

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

• да изследва специфичните начини за постигане на 
ефективност онлайн в заглавията на статии от типа 
„любовни съвети”/„съвети за любовните 
взаимоотношения”; 
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Цели на изследването: 

• 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 компактност и 
краткост на повърхнинната структура. 

 



Задачи на изследването: 

• преглед на съдържанието на категорията “Love” 
(„Любов”) от американския уебсайт на бранда 
„Космополитън”; 

• селектиране на определен набор заглавия на статии от 
типа „любовни съвети”/„съвети за любовните 
взимоотношения” от американския уебсайт; 

• преглед на съдържанието на подкатегорията „Любов” 
от българския уебсайт на бранда „Космополитън”; 

•  ексцерпиране на еквивалентен брой заглавия на 
статии от типа „любовни съвети”/„съвети за любовните 
взимоотношения” от българския уебсайт; 



Задачи на изследването: 

• съставяне на корпус от равен брой заглавия на 
статии от типа „любовни съвети”/„съвети за 
любовните 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.  



Методология на изследването: 

• Анализ на дискурса: 

– компютърно-опосредстван анализ на дискурса 
контекстуални и комуникативни аспекти; 

• Практико-приложен дескриптивен подход 
вместо теоретично-насочен подход: 

– не се въвежда нова теоретична рамка; 

–  цели се скъсяване на дистанцията между 
съществуващите перспективи и интегриране на 
техните различни гледни точки и принос; 



Методология на изследването: 

• Уеб-базиран корпусно-аналитичен подход: 
–  Глобалната мрежа като източник на корпуса; 

• Контрастивен подход: 
– аналитичен акцент върху междуезиковия 

контрастивен аспект; 

• Качествен анализ на релевантни количествени 
резултати: 
– опит за комбиниране на елементи от качествения и 

количествения анализ;  
– акцентът се поставя върху предложения качествен 

анализ на наблюдаваните феномени. 

 



Ограничения на изследването по 
отношение на състава на корпуса: 

• ограничаване на източниците на корпусни 
материали с цел минимизиране на нерелевантни 
за изследването фактори и вариации: 

– избор на два уебсайта на един и същи бранд, списанието за 
жени „Космополитън” (американския 
http://www.cosmopolitan.com и българския 
http://www.cosmopolitan.bg); 

– подбор на заглавия на статии от еквивалентни 
категории/подкатегории (“Love” в американския и „Любов” в 
българския уебсайт); 

– подбор на заглавия на статии от един и същи тип – любовни 
съвети и съвети за любовните взаимоотношения  (елиминира 
се въпросът за релевантността на статиите и техните заглавия); 
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Ограничения на изследването по отношение на 
обема на анализираните материали: 

• обективна необходимост от поставяне на ограничения: 
• темпорални рамки - 5-годишния период на провеждане на 

изследването; 

• лимитиране на обема: 
– специфики на американския уебсайт на „Космополитън”; 

– лавинообразно 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); 

• определяне обема на корпуса: 
• използва се цялото налично количество заглавия от категорията 

„Любов” в българския уебсайт (1100 заглавия); 

• на случаен принцип и в обратен хронологичен ред (следвайки 
интерфейса на уебсайта-източник) се ексцерпират същият брой 
заглавия (1100) от американския уебсайт. 



Ограничения на изследването по 
отношение на предмета: 

• лимитиране на аспектите на предмета, подлежащи на анализ:  
– всеки дискурс притежава многобройни и разнообразни лингвистични, както и екстра-

лингвистични характеристики, влияещи на лекотата на преработка; 
– множество интересни и важни въпроси на изследване от различни теоретико-

методологични перспективи:  
• уеб-дизайн, информационен дизайн и архитектура, „контент” стратегии (или 

стратегии на съдържанието), навигация, визуална структура и графичен дизайн; 
• лингвокултурологични, социолингвистични и етнолингвистични изследвания върху 

културно-специфичните начини за постигане на ефективност в Глобалната мрежа, 
както и културологичните и социополитически специфики на локализираното и 
„глокализираното” уеб съдържание ; 
 

С цел постигане на по-голяма задълбоченост, изследването се ограничава до 
разглеждането на два конкретни аспекта на предмета: 

–  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; 

– ефективността като компактност на нивото на самия шаблон - кохезивни 
средства, допринасящи за краткостта на повърхнинната структура.  



Ограничения на изследването по отношение на 
методологичния подход: 

• възприема се качествен подход към анализа; 

•  трудът представлява корпусно-базирано съпоставително 
изследване на конкретен казус - 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; 

•  изследването цели 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. 



Преглед на литературата по 
въпроса: 

1. Изследвания на текста, дискурса и познанието: 
• понятията дискурс и текст; 
•  Текстлингвистична перспектива: 

– конститутивни стандарти за текстуалност (кохезия, кохерентност, 
интенционалност, акцептабилност, информативност, 
ситуативност, интертекстуалност); 

–  регулативни принципи за дизайн на текста (ефективност, 
ефектност, уместност); 

– изследвания на езиковата ефективност от гледна точка на 
кохезивните средства; 

• Дискурсно-аналитична перспектива: 
– Анализ на дискурса; 
– Критически анализ на дискурса; 
– Текст-ориентиран анализ на дискурса; 



Литературен обзор: 

• изследвания върху ефективността, познанието и 
поведението на онлайн потребителите: 
– когнитивни аспекти на обработката на текста в 

комуникация (принцип на стабилността и принцип на 
икономичността); 

– ролята на повтаряемостта и честотата на употреба на 
елементите за улесняване на разбирането и 
запомнянето на текста; 

– аспекти на поведението на потребителите онлайн: 
•  специфики на четенето в дигитална среда; 
• „информационен страх” или „информационна тревожност” 

(“information anxiety”); 
• Интернет и Глобалната мрежа като “медии на разсейването” 

(“distraction”). 



Литературен обзор: 

2. Изследвания на Новите медии: 
– подходи и направления: 

• Нови медийни науки; 
• Интернет лингвистика; 
• Дигитални хуманитарни науки; 
• Компютърно-опосредстван анализ на дискурса; 

– специфични характеристики на общуването чрез текстове в 
условията на електронната среда: 
• нелинеарност (фрагментарност); 
• интерактивност; 
• хипертекстуалност; 
• мултимодалност; 
• хипермедиираност; 
• ремедиираност; 
• конвергентност. 



Литературен обзор: 

3. Изследвания на езика на заглавията: 

– разлики между заглавията в печатните медии и 
онлайн заглавията; 

– писане за Интернет: 

• насоки за създаване на онлайн заглавия; 

• шаблони за създаване на заглавия. 



Анализ на корпусните материали 
Cosmopolitan - САЩ 

• два типа заглавия: 
– шаблони, включващи числително (99%); 

– шаблони без числително(1%); 

• изброяването като основен принцип за 
структуриране на заглавията - чрез 
употреба на шаблон включващ числително 
(n) и съществително име в множествено 
число, което въвежда вида обекти, които 
подлежат на изброяване. 



Шаблон № Основни елементи Вариации 
Шаблон 1 Числително + “things” („неща”) “The n best things about …” 

“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 …” 

Шаблон 6 Числително + “stages” („етапа”) “The n stages of …” 

Шаблони за създаване на заглавия в американския уебсайт на „Космополитън” 



Кохезивни средства в шаблоните за създаване на заглавия в 
американския уебсайт на „Космополитън”: 

• Изразяване на числителните чрез цифрови вместо чрез буквени знаци; 

• Употреба на конструкции, които не изискват експлициране на подлог - 
герундий, инфинитив, предложни фрази; 

• Фрагментарност - 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. 



Анализ на корпусните материали 
Космополитън - България 

• два типа заглавия: 

– съдържащи числително (74%); 

– несъдържащи числително (26%); 

• силно застъпено изброяване; 

• други продуктивни шаблони: 

– преки/косвени въпроси; 

– заповедни изречения; 

– условни изречения; 



Шаблони с числително за създаване на заглавия в 
българския уебсайт на „Космополитън” 

 
 

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”, 

че ...” + имплицитен/експлицитен подлог 

(партньора на потребителя) 

„n знака”/„признака”/„сигнала”/„доказателства”, 

че ...” + имплицитен/експлицитен подлог (връзката 

на потребителя) 

Шаблон 3 Числително + 

„причини”/„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” 



Шаблони без числително за създаване на заглавия в 
българския уебсайт на „Космополитън” 

 
 

Шаблон № Вид конструкция Вариации 

Шаблон 1 Пряк въпрос 1a – без въпросителна 

частица 

1b – с въпросителна 

частица 

Шаблон 2 Косвен въпрос 2a – „Как да ...” 

2b – „Какво”/„За какво 

...”  

2c – „Защо …” 

2d – „Кога ...” 

Шаблон 3 Условно изречение „Ако ...” 

Шаблон 4 Заповедно изречение Императивна 

конструкция („Разбери 

...”/„Виж ...”/„Запомни 

...”) 



Кохезивни средства в шаблоните за създаване на 
заглавия в българския уебсайт на „Космополитън” 

• 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”). 



Обобщение на получените резултати 

• Ефективност чрез употреба на повтарящи 
се шаблони/конструкции: 

– изброяване чрез употреба на числително; 

– конструкции без експлицитен подлог – 
герундий, „да”- конструкции, предложни 
фрази; 

– подчинени допълнителни изречения; 

– преки/косвени въпроси, условни и заповедни 
изречения. 



Обобщение на получените резултати 

• Ефективността като краткост и 
компактност на повърхнинната структура: 

– Екзофорична референция – ролята на 
контекста, фоновите знания и очаквания при 
декодиране на референтите на местоименията: 

• местоимения за 2 лице ед.ч.; 

• местоимения за 3 лице ед.ч., мъжки род; 



Обобщение на получените резултати 

– изпускане на личното местоимение за подлог 
(български език); 

– изпускане на относителното местоимение за 
допълнение “which/that” (английски език);  

– използване на клитики вместо пълни форми на 
местоименията (български език); 

– използване на цифрови вместо буквени знаци 
за изразяване на числителни; 

– употреба на съкратени форми (английски език). 



Приносни моменти: 

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. 



Приносни моменти: 

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). 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”. 



Приносни моменти: 
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; 
– чрез осигуряване на лекота на обработка на информацията благодарение 

на използването на ресурсите на контекста. 
 



Благодаря за вниманието! 


