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1. АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА.  
След повече от век и половина от появата на първите български 

периодични издания изследванията за тях продължават да се множат. Като 

познава и използва целесъобразно съществуващата разнородна научна 

литература, Десислава Андреева насочва интереса си към тема, която е 

пресечна точка  на  нееднопосочни изследователски интереси, но  остава 

като  цяло  недостатъчно  разработена.  Колкото  и  отдалечено  да  е  във 

времето десетилетието, което е обект на изследването, актуалността на 

проучването се засилва от обстоятелството, че политическата комуникация 

чрез медиите винаги е имала първостепенно значение за формирането и 

развитието на обществените отношения у нас – през 70-те години на ХІХ 

век  като  свръхфункции  на  печата,  а  през  последните  повече  от  две
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десетилетия – като свръхвъзможности на медиите за обществено 

въздействие и формиране (въпреки наличието на държава) на реални 

обществено-политически импулси и реакции.  

 
2. ОБЕМ, ИЗТОЧНИЦИ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИЯТА.  
Дисертационният труд на Десислава Андреева съдържа 504 страници 

в основната си част и Приложение към глава втора от 83 страници. 

Структурата на изложението е съобразена с поставената от автора 

изследователска   цел   –   „да   изследва   и   анализира   спецификата   и 

качествата на възрожденския журналистически дискурс в теоретичен, 

функционален, съдържателен и формален план” (с. 5) и произтичащите от 

нея изследователски задачи. От приложената библиографска справка става 

ясно, че са използвани 407 източника (научните изследвания са 316 на 

кирилица и 36 на латиница). Включени са 3 приложения, резюме на 

научните и научно-приложните приноси и списък на публикациите, 

свързани с темата на дисертацията. 

Д. Андреева изхожда от работната теза, че „медийният дискурс във 

възрожденския вътрешен печат е сложно и многоаспектно явление, което 

изпълнява както традиционни, така и специфични политически роли, 

ориентиран е едновременно към взаимоизключващи се обществени 

ситуации (османска държава и вътреобщностна публична среда) и 

притежава респектиращ набор от механизми за въздействие” (с. 5). 

Обект на изследването са текстовете от цариградския периодичен 

печат    на    издания,    които    категорично    се    самопредставят    като 

„политически”. Д. Андреева дефинира на с. 5 предмета на изследването 

си  като  „проучването  на  медиадискурса  на  цариградската  преса  като 

фактор за повишаване на гражданската и политическата култура на 

българина и ключов елемент от обществените процеси на консолидация, 

еманципация и идентификация” и така предварително задава векторите на 

очакваните резултати. Със същата изследователска нагласа докторантката
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уверява читателите си, че няма за цел да верифицира историческите факти, 

съдържащи се в изследването й, а „да даде нов ракурс към възрожденските 

вестникарски текстове, да ги обговори по модерен начин, да ги разгледа в 

тяхната комплементарност като единно дискурсивно поле, в което текст и 

контекст взаимно се предполагат, пребивавайки в сложна хармония” (с. 9). 

Освен старопечатните периодични издания, източници на 

изследването са  и  някои архивни фондове на  лица,  в  чиято 

кореспонденция Д. Андреева открива интересни и неизползвани досега в 

научната литература факти. 

Съдържанието на дисертацията включва увод, три глави и 

заключение. 

В първата глава „Политическа комуникация и политически 

дискурс в изследването на българската възрожденска преса” се предлага 

теоретична, структурна и съдържателна постановка на темата. 

Докторантката изяснява основните понятия и категории, с които борави, 

обстойно представя изданията, които са изворова база на изследването, 

спира  се  и  на  немаловажните  въпроси  за  закона  и  цензурата,  които 

„предопределят влизането на печата в двойствена, обектно-субектна роля”; 

живо представя колективния образ на цариградския „играещ вестникарин”, 

който  чрез  специфичните прояви  на  своята  игра-култура се  опитва  да 

приспи бдителността на властта, да я надхитри. 

Втората глава „Политическата комуникация в съдържателен план. 

Информационни и интерпретативни модели на политиката” предлага на 

читателя конкретна представа за състоянието на политическата култура на 

обществото чрез авторовия анализ на редица важни въпроси като: 

качествата и количествата на знанията за политиката въобще; мотивите на 

политическия   интерес;   знанията   и   отношението   към   политическата 

система, обектите и субектите на политическия процес; анализ на 

самооценката   на   членовете   на   обществото   и   тяхното   политическо
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самочувствие; критично вглеждане в политическите ценности и 

политическата активност. В тази част на труда Д. Андреева предлага 

нюансирана, при това базирана на разглежданите вестникарски текстове 

представа за   възможностите на цариградската преса да (ре)конструира 

политическия свят за своята публика. 

Последната трета глава „Специфики и похвати на политическа 

сугестия в медийното съдържание” съдържа научно-практически резултати 

от наблюденията на Д. Андреева върху медийния дискурс на 

предосвобожденското десетилетие. Направените изводи показват, че 

манипулативните проявления на медийното поведение са насочени към 

официалната    власт    и    външните    политически    опоненти,    докато 

„добронамереното”   внушение   се   налага   поради   невъзможността   на 

авторите открито да отправят посланията си към обществото. Според 

докторантката   важна   специфика   на   възрожденския   медиадискурс   е 

неговата „демократична същност” заради диалогичния характер на 

комуникационния процес. Доказано е,  че  дори когато медийният текст 

открито монологизира, неговата крайна цел отново е да предизвика на 

публичен диалог (макар и задочен) противната страна. С изследването си 

Д. Андреева уплътнява представата, която се създава и от други 

проучвания, че демократичното мислене и поведение са присъщи на 

немалка част от цариградската българска общественост (ярко се проявяват 

те по време на устройването и ранната дейност на Екзархията например), 

за  разлика  от  формалния демократизъм, шумно  прокламиран в 

програмните документи, но трудно откриваем в реалната дейност на т.нар. 

революционна емиграция. 

Авторефератът, включващ 37 страници, представя пълно и коректно 

както  съдържанието  на  дисертационния  труд  с  основните  акценти  и 

изводи, така и използваните научни методи, най-важните наблюдения и 

заключения на докторанта. 
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3. НАУЧНИ ИЗВОДИ И ОСНОВНИ ПРИНОСИ.  
А.  На  първо място  бих  откроил оригиналната методология на 

изследването. Като приема, че „историографски детерминираната 

методология” не е достатъчно ефективна с оглед така поставената цел, Д. 

Андреева прилага няколко познати, но неприлагани досега в съвкупност 

методи на проучване и анализ: метода на наблюдение, сравнително- 

историческия и когнитивния методи, както и метода на дискурс анализ, 

риторичен анализ и интерпретативен анализ. Това й позволява да 

концентрира усилията си върху съдържателните характеристики на 

изворовата база, след като е прегледала огромен брой текстове от 

цариградския печат (приблизително 2000 вестникарски броя). 

Б.  Приемам  като  аргументирани  посочените  от  докторантката 
 
„научни резултати и приноси”: оригиналността на изследването на 

политическата комуникация в печата през предосвобожденското 

десетилетие, макар  че  цариградският печат и  друг път е  бил обект на 

самостоятелен анализ; въвеждането в научно обращение на редица малко 

познати или непознати текстове от цариградската преса през 70-те години 

на ХІХ в.; аргументираният извод за значението на цариградския печат 

като важен елемент на възрожденската политическа култура; показването 

на функционалната характеристика на цариградския политически печат; 

разкриването на семантичните измерения на тази част от възрожденската 

политическа култура; систематизирането на специфичните похвати за 

внушение  на  опозиционни и/или  национално-мотивирани позиции  чрез 

цариградския печат, констатирани и от други автори, но тук разгледани 

цялостно и с акцент върху отношенията медии – политика/власт – 

общество.
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В.   Като   отделен  и   значим  принос  обособявам  приложения 
 
„Регистър на политически понятия и категории, употребени в дефинитивен 

контекст в цариградския печат (1869-1877 г.)”. Основанията ми са няколко. 

Историографското, културологичното и всякакво друго мислене на т.нар. 

Българско възраждане винаги са  имали  един  общ  проблем, една  обща 

трудност, за да се хармонизират и диалогизират ефективно – 

терминологичното многообразие и съдържателната и смислова 

разнородност  на  използваните  понятия.  Дори  най-популярното 

определение на епохата като „Възраждане” не е безспорно и еднозначно, а 

характеристиките на отделни идейни виждания и политически прояви като 

„консервативни”, „реакционни” и „ретроградни” трудно могат да бъдат 

сериозно обосновани, при това в общоприетия смисъл на използваните 

определения, а не на някакъв побългарен техен вариант. Въпреки 

многократните призиви за терминологична и понятийна определеност и 

яснота през последните двадесет и пет години в изследванията за този 

сравнително продължителен период от българската история и особено за 

най-динамичния му отрязък – десетилетието преди руско-турската война 

1877-1878 г. – все още продължават да се използват термини и понятия, 

чрез които отделни автори се опитват по-скоро да пригодят реалностите в 

българското общество към внушаваното от тях значение и смисъл, 

отколкото точно да обозначат и характеризират изследваните процеси и 

явления. Без да си поставя за цел да въведе еднообразен и общовалиден 

понятийно-терминологичен ред, начинанието на Д. Андреева да извлече от 

многобройните текстове в цариградския печат политически понятия и 

категории, употребени в дефинитивен контекст, и така да доближи 

максимално (макар през фокуса на собственото си авторско виждане) 

тогавашните представи на „героите на времето” до днешните на 

съвременните читатели и анализатори, е похвално и успешно. Ползата от 

него  е  двупосочна  –  веднъж  като  добър  пример  как  от  проучвания
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български текстови масив (в случая точно определени периодични издания 

в ясно ограничен период) могат да се извлекат и дефинират политически 

понятия и категории (а не обратното – взети наготово чужди политически 

определения да се наложат на разглеждания български обект), и втори път 

– в    сравнителен   план:    този    специфичен   цариградски   български 

политически речник на 70-те години на ХІХ век може да се сравнява с 

подобни (когато    се    изготвят    на    същата    широка    основа)    за 

следосвобожденския период – до края на века или дори до войните 1912- 

1913 г., за да се откроят ясно сходствата и различията и да се очертаят 

водещите политико-терминологични тенденции. В този смисъл интересно 

ще бъде да се проследи еволюцията в медийното разбиране и представяне 

на политически понятия и категории, дефинирани от цариградския печат 

на 70-те   години,   като:   „български   въпрос”,   „вестник”   (съответно 

„вестникар”, „длъжност на вестникарската служба”), „гражданско 

общество”,    „демагоги”,    „деспотизъм”,    „единство    на    българите”, 

„избирателна борба”, „конституция”, „народен човек”, „невежество и 

политика”, „обичайни и граждански закони”, „обществена безопасност”, 

„обществени  функции  на  вестникарството”,  „партия”,  „патриотизъм”, 
 
„прозелитизъм”,     „политическа     програма     на     българския     народ”, 

 
„политическа развратност”, „свобода” (вкл. „свобода на печата”) и др. 

 
За цялостната оценка на труда не е без значение и обстоятелството, 

че голяма част от изводите, до които е достигнала докторантката, вече са 

споделени пред различни научни аудитории. В своите петнадесет 

публикации   по   темата   на   дисертацията   Д.   Андреева   е   изложила 

съществена част от наблюденията и заключенията си.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Всичко  изложено  дотук  ми  дава  основание  да  твърдя,  че 

предложеният дисертационен труд на Десислава Андреева Енева на тема 

„Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на 

българите през 70-те години на ХІХ век” е завършена и оригинална 

докторска   теза.   Като   преподавател   и   учен,   който   добре   познава 

творческото развитие на докторантката, считам, че рецензираната 

дисертация има необходимите качества за присъждане на Десислава 

Андреева Енева на образователната и научна степен „доктор”. 
 
 
 
 
 
 
 
28 август 2014 г.                                          ....................................................... 

 
В. Търново                                                   (Проф. д-р Петко Ст. Петков) 


