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Брой 54 отново се отличава с широка тематична насоченост, като 

включва научни статии, които са посветени на оповестяване на теоретични 

постановки и резултати от изследвания в областите аргументация, филосо-

фия, литература, семиотика, комуникации. 

Авторите са от университети в България: Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Мето-

дий“, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Център за семиотични и културни из-

следвания, Югозападен университет „Неофит Рилски“, както и от чуждест-

ранни университети в Италия и Казахстан, както и студенти, обучаващи се 

в СУ „Св. Климент Охридски“ по програма Еразъм от Португалия и Турция. 

Авторите са утвърдени учени в редица научни области, както и докторанти 

и студенти, като така се представят различни генерации изследователи. Така 

списанието осъществява една от функциите си да е трибуна за оповестяване 

на теоретични обзори и споделяне на резултати от изследвания при използ-

ване на съвременни методи от представители на академични среди от раз-

лични държави. 

Първата рубрика „Философия, семиотика, литература“ обединява че-

тири статии. Мирослав Дачев представя резултати от задълбочено проуч-

ване на цялостния образ на Богородица в контекста между изграждането на 

каноничните и апокрифни текстове и процеса на разкриване на определени 

възможности  на словото, което, освен възможности за изобразяване, отваря 

нови перспективи в стремежа към по-ясното фокусиране на сполучливо на-

зованото от автора „виждане“. Една от референтните точки на изследването 

е конституирането на същността на иконографските решения през проник-

новеното разбиране на световете на словото в цялостното разбиране и при-

емане на неизменния, вътрешен свят на Божията майка, който детермини-

райки се теологично през диалогичната връзка с Христос, осмисля и отваря 
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нови интерпретационни възможности. В търсенето на „надежден ориентир 

за типологията на изображенията“ Мирослав Дачев приема предизвикател-

ството да осмисли и предложи „мисленето на изображенията чрез скритите 

в тях интенционални състояния“. Като цялостен резултат ясно се очертава 

как благодарение на изразени лични и абстрактно общи интенционални със-

тояния в разбирането на Богородичната иконография, иконичните кодове се 

трансформират в иконографски.  

Калина Григорова представя резултатите от изследване на първите пет 

книги от Свещеното писание на Стария Завет – т.нар. Петокнижие, в което 

вниманието е фокусирано върху жанровите особености на текстовете, в 

които се среща коренът brk в значението му на „благославям/благословия“. 

Тя прави кратък обзор на историята на проучванията върху жанровете в ста-

розаветния текст, извежда дефиниции на някои основни понятия. 

Доротея Николова прави аналитичен обзор на съвременни школи и 

направления във философия на съзнанието и езика от 20. и 21. век, в които 

са представени концепции и виждания за метафората, в частност когнитив-

ната метафора. Авторът  поставя фокус върху проучване на концептуалната 

метафора (Лейкоф и Джонсън) и на концептуалната интеграция (Фоконие и 

Търнър) в когнитивната лингвистика. В статията са установени теоретич-

ните рамки и практическото приложение на разглежданите теории.  

Anastasia Xenodochidou в статията си „Humour through the Scope of 

Social Theories and Pragmatic Approaches“ проучва хумора, представен в раз-

лични социални теории и чрез прагматични подходи, изведени са психоана-

литичният аспект на хумора и елементът на изненадата. В статията са очер-

тани ролята на човешкото действие, културното познание, езиковите сред-

ства и текстът е принос към по-задълбоченото и адекватно разбиране на ху-

мора и комичния дискурс. 

Втората рубрика „Аргументация, публична и стратегическа комуни-

кация“ също включва четири научни статии.  

Мариета Ботева прави обзор на базови трудове на Хаим Перелман и 

Люсѝ Олбрехт-Титека и представя опитите за реконцептуализация на ан-

тичната реторика в частта ѝ за аргументацията. Тя анализира публикации и 

на други учени, изследващи аргументацията и установява проявления на 

аргументите в поведението на оратора и целта му да постига убеждаване 

при спазване на етичните норми, правилата и морала. 

Mariselda Tessarolo в статията си Bohm’s Dialogue and Reciprocal Trust 

поставя фокус върху диалога и разглежда две „теории“: тази на Bohm (On 

Dialogue) и на Moscovici и Doise (On Agreement and Disagreement).   

В статията Youth Vector of Europe: Strategic, State and International 

Communication на Lilia Zainieva, Aigul Abzhapparova и Elmira Suimbayeva 

преподаватели от Al-Farabi Kazakh National University в Казахстан предста-

вят резултати от изучаването на въпросите на младежката политика и на 
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опита в областта на образованието, заетостта и други основни области от 

живота на младото поколение през призмата на стратегическата комуника-

ция. 

Nitza Hachmon и Krasimira Marulevska от Югозападния университет 

„Неофит Рилски“ огласяват резултати от проучване на социалните, педаго-

гическите и управленските аспекти на проблема за интегрирането на мла-

дите учители в образователната система. Анализирани са мотивите и рис-

ковите фактори, които оказват влияние върху процеса на интегриране на 

учителите в училищната среда, в частност в образователната система в Из-

раел. 

В рубриката „Студентки дебюти“ са включени две статии – на Leo-

nardo Pimentel и на Irem Kati и те реферират към проучване на европейската 

идентичност през призмата на стратегическата комуникация и медийната 

комуникация. 

Традиционно е включена рубриката „Представяне на авторите“. 

Спазвайки стриктно традициите и условията за представяне на рецен-

зентите, в броя е представен обновеният състав за 2023 г. 

 
Брой 54 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2023 г. се издава с финансовата помощ 

на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г. 

 

Issue 54 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2023) is published with the 

financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72 of December 16, 

2022. 
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Issue 54 is again distinguished by its broad thematic focus, including 

scientific articles devoted to the disclosure of theoretical propositions and 

research results in the fields of argumentation, philosophy, literature, semiotics, 

and communications. 

The authors are from universities in Bulgaria: Sofia University “St. 

Kliment Ohridski”, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, 

NATFA “Krastyo Sarafov” - Sofia, Center for Semiotic and Cultural Studies, 

South-Western University “Neofit Rilski”, lecturers from foreign universities in 

Italy and Kazakhstak, as well as students from Portugal and Turkey on an 

Erasumus exchange at Sofia University. The authors are established scientists and 

researchers in a range of scientific fields, as well as PhD students and post-

graduate students, thus representing different generations of researchers. The 

journal fulfils one of its functions of being a platform for the dissemination of 

theoretical observations and the sharing of research results using modern 

methods by representatives of academic communities from different countries. 

 

The first section “Philosophy, Semiotics, Literature” brings together four 

articles.  

Miroslav Dachev presents the results of an in-depth study of the overall 

image of the Theotokos in the context between the construction of canonical and 

apocryphal texts and the process of revealing certain possibilities of speech, 

which, in addition to the possibilities of representation, opens up new 

perspectives in the quest for a clearer focus of the author’s aptly named “vision”. 

One of the points of reference of the study is the constitution of the essence of 

iconographic solutions through a penetrating understanding of the worlds of the 

word in the overall understanding and acceptance of the immutable, inner world 

of the Holy Mother of God, which, by determining itself theologically through 

the dialogical relationship with Christ, makes sense of and opens up new 

interpretative possibilities. In his search for “a reliable reference point for the 

typology of images,” Miroslav Dachev accepts the challenge to conceptualize 

https://rhetoric.bg/%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-editors-words-issue-53-october-2022
mailto:serezliev@ts.uni-vt.bg


Rhetoric and Communications, Issue 54, January 2023, ISSN 1314-4464 
 

 

9 

and propose “thinking images through the intentional states implicit in them.” As 

an overall result, it clearly emerges how, thanks to an expressed personal and 

abstractly shared intentional states in the understanding of the iconography of the 

Theotokos, iconic codes are transformed into iconographic ones. 

Kalina Grigorova presents the results of a study of the first five books of 

the Holy Scriptures of the Old Testament - the so-called Pentateuch, in which 

attention is focused on the genre features of the texts in which the root brk occurs 

in its meaning of “blessing/blessing”. She gives a brief overview of the history 

of research on genres in the Old Testament, defines some basic terms. 

Dorothea Nikolova provides an analytical overview of contemporary 

schools and trends in the philosophy of mind and language from the 20th and 21st 

centuries, which present concepts and views on metaphor, in particular cognitive 

metaphor. The author focuses on the study of conceptual metaphor (Leikoff and 

Johnson) and conceptual integration (Fauconier and Turner) in cognitive 

linguistics. The article establishes the theoretical frameworks and practical 

applications of the theories under consideration.  

Anastasia Xenodochidou in her article “Humour through the Scope of 

Social Theories and Pragmatic Approaches” explores humour represented in 

different social theories and through pragmatic approaches, the psychoanalytical 

aspect of humour and the element of surprise are highlighted too. The article 

outlines the role of human agency, cultural cognition, and linguistic devices, and 

the text contributes to a deeper and more adequate understanding of humor and 

comic discourse. 

The second section “Argumentation, Public and Strategic Communication” 

also includes four scientific articles.  

Marieta Boteva provides an overview of the basic publications of Chaim 

Perelman and Lucie Olbrechts-Tyteca and presents attempts to reconceptualize 

the ancient rhetoric in its part on argumentation. She analyses publications by 

other sceintists and researchers studying argumentation and identifies 

manifestations of argumentation in the behavior of the orator and his goal of 

achieving persuasion while respecting ethical norms, rules, and morality. 

Mariselda Tessarolo in her article “Bohm's Dialogue and Reciprocal Trust” 

focuses on dialogue and discusses two “theories”: Bohm (On Dialogue) and 

Moscovici and Doise (On Agreement and Disagreement).   

The article “Youth Vector of Europe: Strategic, State and International 

Communication” written by Lilia Zainieva, Aigul Abzhapparova and Elmira 

Suimbayeva from Al-Farabi Kazakh National University in Kazakhstan presents 

the results of studying youth policy issues and experiences in the field of 

education, employment and other key areas of life of the young generation 

through the prism of strategic communication. 

Nitza Hachmon and Krasimira Marulevska from South-Western University 

“Neofit Rilski” present the results of a study on the social, pedagogical and 
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managerial aspects of the problem of integrating young teachers into the 

education system. The motives and risk factors that influence the process of 

integrating teachers into the school environment, in particular into the education 

system in Israel, are analyzed. 

Two articles - by Leonardo Pimentel and by Irem Kati - are included in the 

section “Student Debuts” and they refer to the study of European identity through 

the prism of strategic communication and media communication. 

 

By tradition, there is a section presenting the Contributors. 

 

Strictly following the journal’s tradition and in keeping with the terms of 

presenting its reviewers, the issue includes the updated line-up for 2023. 

 
Брой 54 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2023 г. се издава с финансовата помощ 

на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г. 

 

Issue 54 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2023) is published with the 

financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72 of December 16, 

2022. 

  




