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Дисертацията на Десислава Андреева Енева се състои от заглавна страница, 

декларация за оригиналност, съдържание, увод, изложение в три глави, 

заключение, библиография, резюме на приносите, списък на публикациите по 

темата на дисертацията и три приложения в общ обем от 587 страници. 

Обект на изследване е не целият български периодичен печат в 

Цариград от 1870-те години (до началото на Освободителната война, т.е. про-

летта на 1877), а само материалите от 10 вестника, които материали 

взаимодействат с политиката. Подборът е направен по формален признак - 

наличие на съответната изрична заявка от страна на редакцията. 

В увода Десислава Енева формулира и обосновава целите и задачите на 

своето изследване, изтъквайки на първо място неговата актуалност. Работната й 

хипотеза гласи: цариградският възрожденски печат изпълнява не само и не 

толкова информативни, колкото властови роли. Поради обстоятелствата той се 

самовъзприема не само като изпълнител на обичайни медийни роли, а и като  

субститут на желаната национална държавност, като виртуална държава и поле 
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за проверка на придобитите от обществото политически знания и умения. Това 

създава спецификата на неговите подходи към решаването на нестандартните 

политически задачи, пред които се изправя българското възрожденско общество. 

Енева основателно преценява, че най-интригуващата част в нейното  изследване 

е разкриването на манипулативните (т.е., пропагандните, които не винаги са 

морално осъдителни) похвати, с които една притискана от цензура и други 

външни фактори преса търси да лансира свои императивни послания. В увода, 

както си  му е редът, Енева прави и историографски обзор, представя и своите 

методи. 

Първа глава, онадсловена „Политическа комуникация и политически 

дискурс в  българската възрожденска преса – теоретична, структурна и съдър-

жателна постановка”, цели ориентация в общоприетите научни значения и в 

обхвата на политическата комуникация и политическия дискурс изобщо и играе 

ролята на теоретичен фундамент за дисертацията. 

Във втората глава („Политическата комуникация в съдържателен план. 

информационни и интерпретативни модели на политиката”) читателят е 

привлечен най-вече от два момента. Първият е опитът за реконструкция на 

медийния политически лексикон на българите през 70-те години на ХІХ век.  

Задълбоченият анализ на Енева резултира в азбучно подреден речник, озаглавен 

„Регистър на политически понятия и категории, употребени в дефинитивен контекст  

в цариградския печат (1869-77)”. Начинанието е любопитно и полезно  - при това е 

поднесено с подобаваща скромност: Енева, не без основание впрочем, преценява, че то 

подлежи на допълване и коригиране. Другият важен момент във втора глава, който 

определено печели адмирации, е смелото, отговорно и компетентно интерпретиране на 

темата за първоначалния македонизъм на страниците на цариградския възрожденски 

периодичен печат. 

Трета глава се занимава със спецификите и похватите на политическата сугестия в 

медийното съдържание. Анализирайки избраните единици от появилия се в османската 

столица през 1870-те години възрожденски вестникарски материал, който е 

тематично или целево ориентиран към политиката, Енева насочва интереса си 

към изясняване формалните аспекти на политическия дискурс и по-специално 

към неговите по-характерни функции – убеждаващата и пропагандната. Тя вярно 

преценява, че възрожденските автори са изключително внимателни към 
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политическия език, владеейки основните стратегии за формиране на споделени 

вярвания - а именно генерализацията и повторението. На анализ Енева подлага и 

слуховете, статистическите данни, емоционалните елементи на съдържанието и 

анонимността като прийоми за постигане на значим и траен ефект на медийните 

послания. 

В заключението Десислава Енева систематизира своите изводи и конста-

тации. Според мен най-значим сред тях е № 3. Той гласи: „Археологията” на 

политическия дискурс предполага „изравянето” и описването на всички 

дискурсивни „артефакти”. Затова е особено важно да се уточни с какъв 

понятиен и категориален багаж разполагат пресата, политическият ни елит и 

обществото – публика. Всеки опит за реконструкция на политическия узус е 

условен, но получените ориентировъчни резултати сочат фаворизиране на 

определени политически реалии и идеи и игнориране на други, компетентно 

дефиниране на едни и фрагментарно или деформирано на други. Тълкуванията, 

които цариградската преса дава на тези понятия и категории, начинът, по 

който ги оценява и интерпретира, са важни за обективността на из-

следването, защото ни позволяват да положим границите на политическата 

сфера за възрожденския човек, тематичния политически обхват и аспектите 

на политическата авторефлексия, съобразно тогавашните възможности на 

колективното политическо съзнание. Същевременно е важно тези представи 

да се позиционират в научнообоснованите модели, за да се измери степента на 

зрялост на възрожденското обществено съзнание и да се свери тя синхронно с 

постиженията на европейския свят.” 

Авторефератът коректно отразява съдържанието на дисертацията, която 

притежава оригиналността на изследователско съчинение, направено въз основа 

на релевантния първичен и вторичен материал.  

Научните приноси, за които претендира с дисертацията си, Десислава Енева 

подрежда в 6 точки на с. 27-28 в автореферата. Според мен те правилно 

отразяват новосъздаденото от нея знание.  

Десислава Енева е участвала в редица научни конференции и има 15 

публикации по темата на дисертацията. Публикациите (някои от които са под 

печат) са на високо научно равнище, като отчасти се вплитат в дисертационния 

текст, отчасти служат за негови референции. 



 4 

Заключение: Въпреки че не е лишен от някои дребни недостатъци, 

дисертационният труд на Десислава Андреева Енева е изпълнен на високо 

професионално равнище. Той притежава всички необходими качества на 

докторска теза. Препоръчвам въз основа на него на Десислава Андреева Енева да 

бъде присъдена образователната и научна степен „доктор” по професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

(Журналистика – История на българската журналистика). 
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