
СТАНОВИЩЕ 

на доц. д-р Георги Калагларски за дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен „Доктор” по 3.5.Обществени 

комуникации и информационни науки /Журналистика – Връзки с 

обществеността/  на  Мариян Димитров Томов 

 

 

Предложената дисертация на Мариян Томов впечатлява със своята 

актуалност, значимост, комплексност, задълбоченост и многоаспектност на 

избраната тема – „Нови форми: виртуално семейство и онлайн протестни 

движения. Съвременни процеси и семейни трансформации.” Тема, която  

съвременни изследователи анализират от различни позиции, но 

приоритетите се поставят върху реалните и възможните трансформации на 

семейството, а така също и на социално психологическите последствия. Но 

така коплексно, задълбочено, с различни интерпретации, избраната 

проблемна област тепърва ще се изследва и прогнозира. Докторантът 

умело е преодолял изкушението да задълбочи своите анализи в  

традиционни и стандартни теоретични постановки. Неговата проучвателна 

и анализаторска работа е съсредоточена в систематизирането на 

изобилието от емпиричен материал, в резултат на който изследва 

тенденциите, обяснява логиката на процесите, извежда тенденции, изказва 

прогнози. Така той последователно сменя поне три основни роли – на 

анализатор на съвременни теоретични постановки, на коментатор на 

съвременни практики и на социален оракул. По този начин 

повествованието на дисертациония труд съвместява критичния подход към 

теоретични модели със съпоставяне на тяхното реализиране в динамично 

развиваща се социална среда. 

 

Темата на докторската дисертация се откроява както с новаторски 

подход при изследването на модерната реалност, така и с амбиции за 

познаване на тенденциите в глобален мащаб. Тя показва и перспективите 

на авторовия поглед. На практика чрез него се очертава предметът на 

изследване. Едновременно с това в темата се декларира и профилът на  

значим обект на изследване, в който се преплитат компоненти не само на 

социалните науки, но и на сигурността на обществото като научно 

направление. Това  богатство и разнообразие на изследователските задачи 

разкрива нови пространства за бъдещи научни изследвания и конкретни 
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приноси. Пресичането на двете научни направления е методологически 

характеристика на дисертацията.  

Във въведението докторантът категорично извежда синтеза на 

своите намерения.  Той приема традиционната, динамична и логично 

издържана структура на дисертационния труд – въведение, три глави, 

заключение и приложения.  В края на всяка глава се поднася обобщение, в 

което дисертантът изразява свои възгледи, аназира и съпоставя, извежда 

тенденции, компресира съдържанието до няколко основни тези, но и 

поставя дискусионни въпроси. Така той защитава основната 

изследователска цел – “да изследва съвременните глобални процеси, 

свързани със структурните и имиджови трансформации на българското 

семейство.......ролята на социалните мрежи в този комплексен процес”. 

/стр. 8/. Ясно и точно са дефинирани четирите задачи на изследването. Те 

впечатляват с многообразие и актуалност, но са свързани в строга логична 

последователност, която преследва изследователската цел. Правилно са  

определени методите на изследването, сред които впечатлява изобилието 

от информационни единици в контент-анализа. Точно са определени 

обектът и предметът на изследването – социално-демографските 

процеси в България и Европа, както и проявлението на някои от функциите 

на социалните мрежи. 

Наред с представянето на теоретични модели и парадигми, както и 

на реалното им  развитие, докторантът анализира техни основни тези и 

особености, има критично отношение към тяхното развитие в Европа и по-

конкретно в България. Така закономерно се развива вътрешната логика на 

дисертационния труд. Основният аргумент, който ми дава основание да 

подкрепя кандидатурата на Мариян Томов за присъждане на образователна 

и научна степен „доктор”, е разгърнатото емпирично съдържание на 

текста, както и умението за анализи, коментари и прогнози. Видно е, че 
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той умело е използвал събраната изобилна информация и убедително е 

навлязъл в конкретната проблематика.  

Научният принос на дисертацията може да се потърси в няколко 

тематични направления. Първо - направен е многообразен тематичен и 

критичен анализ на основни теоретични постановки и съвременни 

разновидности на семейството, както и на богата фактология, като се 

извеждат тенденции и се изказват прогнози. Второ – предложен е вариант 

за „работна дефиниция на феномена „виртуално семейство”. Трето –   

дават се качествени оценки за нови тенденции в развитието не само на 

българското, но и на европейското семейство през последните десетилетия. 

Тенденции, които все по-релефно се открояват и все по-динамично се 

развиват. 

 

Научният инструментариум е богат и прецизно подбран. Акуратно 

се цитират автори, извеждат се и се съпоставят теоретични тези, 

впечатлява и използваната литература, която също е умело селектирана. 

Стилът на дисертанта се откроява с точно използване на научната 

терминология, с поредица от стилистични ефекти, с използването на тези и 

антитези, както и със словесно разнообразие.  

 

Ще изразя и някои критични забележки. Недоказано остава 

твърдението на докторанта, че „в Западна Европа учените са единодушни, 

че конвенционалните семейни ценности, които са съществували, не са 

валидни повече”. /стр.9, автореферат/ Подобно обобщение е неточно, 

защото тезата на мнозина от съвременните автори е, че настъпват 

качествени промени, които са знаци в еволюцията на модерното семейство 

и логично отражение на процесите в обществото. Затова се акцентира 

върху съвременната адаптация на традиционните стойности и тяхното 

съвременно осмисляне. На стр.125 се цитират данни на европейската 

статистическа служба „Евростат”, въз основа на които докторантът твърди, 

че 45 процента от българите на възраст между 16 и 74 години са „с ниска 

или никаква медийна грамотност”. Понятието „медийна грамотност”, така 

както е използвано в европейските директиви, е доста по-широкообхватно 

и не бива да се измерва само с компютърната грамотност на населението. 

 

Предложен е завършен академичен продукт, който отговаря на 

изискванията за дисертационен труд. Труд, който поради своята 

актуалност, значимост и перспектива ще привлича изследователи и 

практици, които ще се възползват от предложените в дисертацията 

характеристики, изводи, препоръки, прогнози и модели за действие. 
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Категорично препоръчвам на научното жури да присъди на Мариян 

Димитров Томов научната и образователна степен „доктор” Пожелавам на 

дисертанта успешна защита и все така задълбочен изследователски 

интерес и новаторски подход към новите предизвикателства на модерния 

свят. 

 

Позволявам си да поздравя научния ръководител проф. д.фил.н. 

Милко Петров, както и всички колеги от катедрата, за добрия избор на 

докторант. 

 

      

 

 

                                                       Доц. д-р Георги Калагларски 

 

 
 


