
СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд на Мариян Димитров Томов на тема 

„Нови форми: виртуално семейство и онлайн протестни 

движения. Съвремененни процеси и семейни трансформации” за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор”, в 

научната специалност 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки „Журналистика (Медии и връзки с 

обществеността)”  

    Влиянието на модерните технологии решително променя 

ландшафта на социалния живот, появяват се нови форми на 

развитие, личностна реализация и общуване, които засягат 

всички сфери на човешкото съществуване.   Традиционното 

семейство като една от градивните клетки на обществото, 

закриляно от традицията и религията, също изпитва тези влияния. 

То разширява, за добро или зло, своята характеристика чрез 

налагането на непознати досега форми  и утвърждаването на 

немислими преди десетилетия социални практики. В този смисъл 

целта на изследването на М. Томов  навлиза в анализа на една 

актуална и значима по социалното си значения проблематика. 

Амбициозната задача, която докторантът си е поставил 

предполага един широк поглед върху богата емпирична и 

теоретична територия, чието осмисляне върви in actu по горещите 

дири на събитията. Промените в семейството, появата на 

виртуални  общности, включването им в протестни движения 

като част от опита да се преосмисли традиционната парадигма на 

съществуване на човека в обществото като активен, а не като 

откъснат  социален атом  и последвалото   придобиване на нов 

семейно-поколенчески акцент на посланията им – диапазонът на 

проследяваните събития е твърде широк. Той предполага 

изследователска амбиция, познания и  педантична прецизност 

при „замерването” на привидно отдалечени социални феномени. 

За традиционния узус на младите изследователи, заемащи се с 
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проучването на отделен проблем или феномен,  това е неприсъща 

и често непосилна задача. Не така стоят нещата при М. Томов. 

Той се заема да разплете нишките на общата комуникационна 

струя, преосмислила съдбата и ролята на редица модерни и 

традиционни социални  феномени като семейството, социалната 

активност, общуването, миграцията и тежките й последствия 

върху съзнанието и поведението на поколенията.  

Представеният  дисертационен  труд  се  състои  от  въведение,  

три глави,  заключение,  ползвана  и  цитирана  литература  (208  

заглавия  на латиница,  38  на  кирилица,  21  интернет  адреса).  В  

приложение  са представени 8 снимки на семейства, участващи в 

протестите през февруари и юни 2013 г. Общият обем на 

дисертационния труд е 200 стр.  

Първата  глава  „Социално-демографски  процеси  и  структурни 

трансформации,  настъпващи  в  традиционното  семейство”  

разработва проблема в теоретичен и исторически план. 

Последователно  са  проследени социалните  промени,  които  

протичат  в  европейското  и  в  българското общество, за да се 

откроят трансформациите в традиционното семейство (на микро 

равнище). Посочени са причините за социално-демографските 

процеси и структурните трансформации,  довели до появата на 

различни видове семейства: кохабитационно семейство, връзка, 

при която интимните партньори живеят разделени заедно, 

реконструирано семейство, семейство с  един  самотен  родител,  

семейство  под  дъгата,  мигрантско  семейство, виртуално 

семейство като авторът хпредлага своя работна дефиниция за 

него.  

Втората глава „Характеристика на комуникацията между 

членовете на виртуалното семейство” е в обем от 47 страници (86 

– 133 стр.) и има собствен изследователски принос. Изследването 

на комуникацията между членовете  на  виртуалното  семейство  
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е  базирано  на  качествена методология,  включваща  

дълбочинни  интервюта  с  членове  на български семейства, 

които са разделени, но поддържат връзка помежду си чрез 

мобилен телефон и социални мрежи.  

 Третата глава  „ Ролята на социалните мрежи и на българското 

семейство в протестните движения” логично обобщава 

направените преди това теоретични и емпирични изводи като 

показва промяната в ролята и имиджа на българското семейство 

като активен участник в опита за социална трансформация на 

обществото в посока към една търсена опитимистична хипотеза 

на развитие чрез масирано гражданско участие в тъй желаната 

демократична реконструкция на социалния преход, преплетен и с 

демографския преход в страната и в цяла Европа. Предложените 

таблици и графики за коментарите в социалните мрежи, за 

характера им, тематичната насоченост и честотата им на  поява 

не само проследяват синусоидата на  протестните реакции, но и 

показват колко често участниците в тях ги схващат като  свое 

гражданско задължение да осигурят по-добро бъдеще на 

потомството си. Така интимната проблематика за семейството, 

неговото виртуално понякога битие и за неговата детеродна 

способност се споява с необходимостта от активност в името на 

по-доброто бъдеще на децата ни. Предложените визуални 

приложения, понякога гневни, понякога иронични,  доразвиват 

тази  изстрадана констатация. 

Би могло да се препоръча на автора да преосмисли някои 

параграфи в първа глава, които излишно разтеглят изложението и 

детайлизират процесите, свързани с плодовитостта на 

европейското семейство, с миграционните вълни при българските 

турци  и мюсюлмани през 19 и 20 век, разсъжденията за 

спецификата на т. нар. възродителен процес.  Оценките  тепърва 

ще се анализират детайлно от историята,   а скоротечните епитети 
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са присъщи на експромпт политиците и техните псевдонаучни 

оръженосци, нежели на изследователите. По-убедителна 

аргументация е нужна и за да се аргументира тезата за 

обвързаността на новата комуникативна култура като фактор за 

развитие на демократичното общество като цяло.  

Езикът на труда е изчистен, прецизен, на места с публицистични 

заключения, които обаче са аргументирани с убедителна 

фактология преди това. Използваните от автора социологически 

методи за анализ на факти, изявления и документи дават 

основание на М. Томов да защити  постановките си. Целите и 

задачите на изследването са постигнати. Заявените научни 

приноси в автореферата са основателно посочени.  

Всичко това ми дава основание да препоръчам на уважаемото 

научно жури да присъди на Мариян Димитров Томов 

образователната и научна степен „доктор” в научната 

специалност 3.5 Обществени комуникации и информационни 

науки /Журналистика - Медии и връзки с обществеността/. 

София 25.7.14    проф дфн Милко Петров........ 

 

 

 

 


