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 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „РЕТОРИКА” 

 

ВЪПРОСНИК 

за докторантски конкурс 

 

РЕТОРИКА ВЪВ ВИРТУАЛНАТА СРЕДА 

 

Тема 1: Науката реторика. Възникване и етапи на развитие на реториката. Школи и 

направления. Основни термини и понятия. 

Тема 2: Реториката в глобалната мрежа. Дефиниране на понятията виртуална реторика, 

уеб реторика, онлайн реторика, електронна реторика, дигитална реторика. Визуална 

реторика. Визуална виртуална реторика. Виртуална култура и виртуална реторика. 

Съхраняване на реторическото теоретично наследство и на ораторското изкуство в 

мрежата. Особености. Дефиниране на понятията. Обем на понятията. 

Тема 3: Интернет. Възникване и развитие на глобалната мрежа. Уеб 1.0, Уеб 2.0, Уеб 3.0. 

Сайтове. Особености на комуникацията в интернет. Уебдизайн. Уебписане и уебчетене. 

Онлайн редактиране. Създаване на информация за публикуване в интернет. Ползване на 

информация в интернет от позицията на посетител, потребител, читател. Промяна на 

тирадата оратор-реч-аудитория във виртуална среда. 

Тема 4: Особености на комуникацията в глобалната мрежа. Сайтове. Блог, видове 

блогове. Блогосфера, видове блогосфери. Блогър. Портали. Виртуални форуми. Промени 

в начините на общуване във виртуална среда. Създаване на нови термини като част от 

категориално-понятийния апарат на науката реторика. 

Тема 5. Социални мрежи и социални медии. Възникване. Особености. Видове. 

Специфично проявление на реториката в социалните медии и социалните мрежи: 

Facebook, LinkedIn, Twitter и други. 

Тема 7: Аудиторията (получател, адресат, реципиент). Особености на видовете 

аудитории. Анализ на аудиторията по професионални, демографски, психологически и 

социални показатели. Виртуална аудитория. Виртуални общности. Особености. Нагласи. 

Поведение в мрежата в зависимост от различните комуникативни ситуации. 
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Тема 8. Реторични жанрове. Реторични особености на отделните жанрове реч, доклад, 

лекция, презентация и други при отчитане на особеностите на интернет. Структурни, 

съдържателни и функционални особености на реторичните жанрове с оглед 

комуникацията в глобалната мрежа. Ефективни комуникативни тактики и подходи при 

комуникиране във виртуална среда в онлайн медиите.  

Тема 9. Особености на диалогичната комуникация в интернет. Виртуални форуми, 

виртуални общности. Модериране на комуникацията във виртуалните форуми. 

Интерактивост в комуникацията в диалогичните формати. 

Тема 10. Вербални средства в дигитална среда. Функции и роля на реторическите фигури 

и тропите при осъществяване на комуникация във виртуална среда. Реторическата 

аргументация при осъществяване на комуникация във виртуална среда.  

Тема 11. Визуални средства в дигиталната среда. Визуална аргументация. Пространства и 

интерфейс, целящи повлияване на потребителите. Въздействие на образите в интернет. 

Неограничен достъп до видеоматериали.   

Тема 12. Етикет. Речев етикет. Етикет в мрежата (нетикет) – електронна кореспонденция 

и комуникация във виртуална среда при осъществяване на компютърно опосредствана 

комуникация. 

Тема 13: Интернет и публичната сфера. Публична комуникация и активизъм в новите 

медии. Необходимост от публичен дискурс в онлайн пространството. Обществени 

кампании, инициирани от потребителите. Публични извинения. Социална отговорност. 

Тема 14: Онлайн идентичност. Въздействие чрез изграждане на различни образи. 

Гъвкавост, флуидност на себеизразяването. Социални медии – свързване на потребители 

чрез идентификация и като форма на себеизразяване.  

Тема 13: Манипулация във виртуалното пространство. Специфики на интернет 

комуникацията – анонимност, контрол, управление на образа. Интернет тролове и 

провокация. Фалшива искреност. Споделен контрол над информацията от всички 

потребители. Надеждност на източника. Фалшиви новини.  

Тема 15: Мултимодалност на мрежата: Ремикс чрез присвояване и редактиране на 

съдържания – интернет дава възможност за откриване на нови форми и начини за 

пораждане на смисъл чрез комбиниране и противопоставяне на дигитални съдържания 

(текст, музика, образи) в нови механизми за въздействие.  
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Тема 16: Хипертекст – фокусираност, нелинейност, нетърпение при онлайн четене. 

Фрагментарност на текста. Послание без автор. Интертекстуалност – потребителят 

участва в конструирането на смисъл. 

Тема 17: Вайръл (вирусен) ефект на интернет посланията. Продължаващи или 

отшумяващи в зависимост от средата, целта или отделеното от хоста внимание. Интернет 

мийм – идеи или поведения, разпространявани чрез интернет. 
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