
С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Здравка Константинова 

за дисертационния труд на Десислава Андреева Енева на тема  

 „Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на 

българите през 70-те години на XIX век“ 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на 

професионално направление  3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика – История на българската 

журналистика)  

Десислава Енева е моя докторантка на самостоятелна подготовка.  Тя е 

главен асистент в катедра "Журналистика и връзки с обществеността" на 

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“,  където 

преподава История на българската журналистика и Теория на масовата 

комуникация.  Има впечатляващи не само като брой (15), но и като 

качества публикации (две от тях под печат) по дисертацията в научни 

сборници, годишници, научна периодика. 

Дисертационният труд на Десислава Андреева на тема  „Политическата 

комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те 

години XIX век“ е в обем 504 страници с приложение („Регистър на 

политически понятия и категории, употребени в дефинитивен контекст в 

цариградския печат (1869-1877)“) от 83 страници. Библиографията 

обхваща 340 заглавия на изследвания (35 от които – на английски език), 23 

периодични издания, 11 архивни фонда, 21 документи и мемоари,  12 

справочни издания (1 от тях – на английски език). Две схеми онагледяват 

изследването: „Функционална политическа (властова) парадигма на 

възрожденския печат“  и „Типология и прагматика на политическия 

дискурс в цариградския възрожденски печат“.  

Авторефератът в обем от 37 страници е изготвен според изискванията. 

Структурата на дисертационния труд е разгърната в увод, три глави и 

заключение.   

Докторантката ясно и точно е откроила в увода предмета, целта, тезата, 

задачите, равнището на разработка на проблема, обекта на изследване, 

хронологичната рамка, комплексния интердисциплинарен характер на 

методологията.  
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Трите глави разгръщат темата в теоретичен, съдържателен план и 

съобразно спецификите.  Първата от тях („Политическа комуникация и 

политически дискурс в българската възрожденска преса – теоретична, 

структурна и съдържателна постановка“)  изяснява понятийната основа 

(политическа комуникация, политически дискурс), портретува 

(биографично, функционално) политически легитимирания български 

периодичен печат в Цариград (десет периодични издания в около 2000 

броя), изследва го в парадигмата на законодателството по печата в 

Османската империя.  

Втора глава („Политическата комуникация в съдържателен план“) 

изследва политическото в българската преса в Цариград, политическия й 

речник и политическата авторефлексия на българското общество. 

Трета глава („Специфики и похвати на политическа сугестия в медийното 

пространство“)  съсредоточава анализа върху манипулативните 

особености на политическия език във вестникарските текстове, върху 

слуха като особена комуникационна стратегия, върху отредената роля на 

статистиката, емоционалните измерения на политическата 

комуникационна практика, върху анонимността и авторството. 

Докторантката с право подчертава „сложността на конструирания образ на 

политиката, който цариградският медиадискурс предлага на аудиторията 

си“ (с. 235), „Цариградските вестници се оказват многофункционални 

политически фактори, които действат на микроравнище, макроравнище и 

мегаравнище“ (с. 145).   

В заключението правилно е откроен приносният аспект на дисертацията за 

изследване корените на модерната българска политическа комуникация, 

систематизирани са резултатите от научния труд по отношение на 

опредметяването на взаимопроникването между политика и преса, 

нейните ролеви параметри, понятийния и категориален багаж, 

манипулативпости на политическия език в  медиядискурса, влогът на 

проучените вестници за изграждане на възрожденските представи за 

политическата сфера. 

Резюмето на научните и научно-приложните приноси точно ги посочва. 

При изследването са използвани неприлагани досега спрямо конкретния 

изворов материал методологични похвати. Откроени са съдържателни и 

поведенчески тенденции в медийната сфера. Въведен е за първи път в 

научно обращение внушителен масив от медийни текстове от 
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изследваните вестници. Преакцентирани са политическите функции на 

аналазираната преса. Разчетени са основни семантични значения на 

възрожденската политическа култура. Систематизирани са спецификите и 

похватите на политическа сугестия в медийното съдържание на 

цариградската преса.  

Дисертацията на Десислава Енева е задълбочено, модерно, 

интердисциплинарно изследване върху значим масив от възрожденската 

ни преса. То предоставя материал, методология за по-нататъшни 

проучвания и от редица други хуманитарни науки. Един от примерите за 

това е твърде ценният „Регистър на политически понятия и категории, 

употребени в дефинитивен контекст в цариградския печат (1869-1877)“. 

Въз основа на изтъкнатите постижения на дисертационния труд на тема 

„Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на 

българите през 70-те години XIX век“ изразявам становище за присъждане 

на Десислава Енева на образователната и научна степен „доктор“. 

8 септември 2014 г.                           ............................................... 

                                                             (доц. д-р Здравка Константинова) 

  

 

 


