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РЕЦЕНЗИЯ 

 

върху дисертационния труд на  Кристин Костадинова Димитрова – Трендафилова, 

редовен докторант в катедра Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ при 

Факултет по журналистика и масова комуникация  към  Софийски университет „Свети 

Климент Охридски”   

на тема: „Образът на България в британския, американския и англоканадския 

периодичен печат през периода 1980-2000 г.“  

  

за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”  по професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – 

Прескомуникация)  с научен ръководител-Проф. д-р Тотка Монова  

рецензент доц.дсн Добринка Пейчева   

 

І. Значимост   на проблематиката 

 

Дисертацията на Кристин Димитрова-Трендафилова е  значима по няколко 

причини: 

1.Защото обхваща  двата най-значими периода от развитието на България -  края на т.н. 

социалистически период и първото десетилетие на капиталистическата ни ориентация. 

Значимостта на първия период  произтича от това че, разкрива невъзможността на 

страната ни да продължава да се развива по дотогаващата политическа  и икономическа 

доктрина, а на втория, защото се съпътства с фундаментални политически и 

икономически трансформации, ставащи в началото на демократичните процеси  във 

всички области. По този начин  дисертантката анализира  отражението на най- 

значимите за страната ни  процеси; 

2. Защото разкрива променящия се културен образ на България в  страни, силно 

привличащи останалия свят и известни като  особено притегателен център за мнозина 

можещи и знаещи хора, а именно – англоезичните страни Великобритания САЩ и 

Канада ;  

3. Защото осигурява максимална представителност на данните и конкретните анализи, с 

което си гарантира значимо присъствие в научната литература в тази област.  
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ІІ Структурни аспекти на дисертацията. 

Дисертацията е в обем от 376 стандартни страници. Структурата отговаря на 

съдържанието. Включва  Увод , 4 глави, Заключение и Използвана литература. 

Структурирана е адекватно на теоретичните и емпирични изследователските  акценти. 

 

ІІІ Съдържателни аспекти на дисертацията   

 

Целта на дисертацията е да очертае общия облик на страната ни в британската и 

американската периодика; да  прецени доколко той е реалистичен, т.е. продиктуван от 

реални факти, “произтичащи от нас”, и доколко той е форматиран съобразно 

международната обстановка, исторически стереотипи, геополитически отношения, 

инерцията на вече изградени очаквания и др., т.е. продиктуван от причини, 

“произтичащи от тях”.  Авторката  разкрива културния образ на България, българина и 

българското на страниците на англоезичната периодика през  последното десетилетие 

на социализма и първото десетилетие от демокрацията (1980-2000 г.).  

 

Метод  

Чрез  осъществен контент-анализв рамките на 20 годишен период  Кристин 

Костадинова Димитрова – Трендафилова  идентифицира  обобщената българска 

представа за присъствието ни зад граница - установява  стереотипите и  наличието на 

“белите петна,  разкрива темите, с които  България е най-често коментирана.  

Периодът на контент-аналитичното изследванет (1980-2000 г.) е подбран да  включи 

последната  най-голяма парадигмална промяна, следваща предишните парадигмални 

промени непосредствено след  Втората световна война  

Печатните медии са избрани като обект на контент-аналитичното изследване, поради 

по-масовото им присъствие във всекидневния бит на хората, в сравнение с  останалите 

медийни продукти - научната литература, художествената проза или архивните 

документи.  

Обект на контент-аналитичното изследване са англоезичните издания  поради 

глобалния им обхват и   доверието  в тях, както и поради  и влиянието им  върху 

останалите световни медиии.  
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 За ключова категориална единица на контент анализа е избрана българската култура, 

„разбирана не само в тесния смисъл на думата като елитарен или популярен творчески 

продукт, а и в по-широкия, антропологичен план - всичко което е създадено от човека в 

дадено общество   

С анализирането на всички  материали на тема „култура“ дисертантката  си осигурява 

изчерпателност – респективно възможно най-висока степен на представителност на 

контент-аналитичното изследване, а с отсъствието на определител на понятието  

култура гарантира  реконструирането на   една относително-цялостна картина  за 

българския облик от двете страни на Атлантическия океан  

Идеята на Кристин Костадинова Димитрова – Трендафилова е да открои 

„картина на конструираната ни отвън идентичност, а не да състави рецепционистки 

сборник, което би изисквало усилие от друг регистър. /стр.12 /  

В дисертацията се разкрива  културата, с която  най-вече са свързани 

представите на отделните народи в официалните медии. Откроени са  най-често 

цитираните имена и събития, свързани с България,  парадигмите на базата на които са  

тълкувани и пр. 

Първа глава, озаглавена „Кратка сводка за предисторията на 

репрезентациите на България“ и втора глава с наименование „Разделителни линии, 

които биха могли да доведат до стереотипни репрезентации на България“ 

представляват теоретико-методологическа основа на дисертацията, както и 

експликация на българските проблеми в теоретичната рамка на историко-

цивилизационните процеси.  

 В глава първа се разкрива предисторията на представите за България чрез 

публикации в британския всекидневник „Дейли мирър” от 1904 г. до навечерието на 

Балканската война, 1912 г. България  присъства из англоезичната преса с достойнството 

на пълноправен международен играч, независимо че е получила новите си граници с 

намесата на Русия и по силата на Берлинския договор. Опозициите, в които културния 

образ на България се описва  са от порядъка на център – периферия, напредналост – 

изостаналост. 

 В тази глава фигурират уникални материали, включително интервюто на 

изключително известния  във Франция Уилям Льо Кю с Фердинанд , който току-що е 

станал “цар” на България. Интервюто е от 8 октомври 1908 г. “директно от мястото на 

събитието”  /стр.19/ 
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В глава втора са набелязани разделителни линии, които са причина за 

натрупването на стереотипи върху образа на българина и българското през 80-те 

години на ХХ в.  

 Кристин Костадинова Димитрова – Трендафилова се спира на  коментираните 

опозиции в пресата. Дисертантката поставя акценти върху  „ съюзническите 

групирания по време на Студената война и Втората световна война, насложени върху 

по-ранните Изток-Запад (особено актуална след спускането на Желязната завеса, но 

активна от Просвещението насам), Балканите (като специфичен дял от Изтока), Велики 

сили и малки сили (асиметрия, която се оказва особено болезнена за нас по време на 

Третото българско царство), които  логично произтичат от нея - дихотомията център и 

периферия и т.н.  Автурката заключава, че „демократичните трансформации през 1989 

г. водят до ново международно прегрупиране, като девалидизират съществена част от 

опозициите“.  

Трета и четвърта глава съответно: Образът на България в британския и 

американския периодичен печат през последното десетилетие на социализма 

(1980-1989г.) както  и „ Образът на България в британските, американски и 

англоканадски печатни медии през първото десетилетие на демокрацията (1990-

2000 г.“ са  конкретизация на изследователската цел и резонни същностни  

центрове   на труда.  

В глава трета е проучен образът на България в британския, американския и 

канадския периодичен печат през последното десетилетие на социализма (1980-1989г.) 

Дисертантката продължава да сюрпризира читателите си  с  материали  от уникален 

характер и с познавателна и  историческа стойност. Тяхното присъствие в изследваните 

страни, а не в България, авторката обяснява с  наличието на цензура в България и с 

отсъствието на такава в англоезичните статии, които през този период  предлагат 

„значителна фактология за страните от Източния блок“   

Един от изводите на дисертантката е, че като  цяло, в англоезичната периодика 

са открити  по-достоверни сведения за състоянието ни от информацията, която 

собствените ни вестници предлагат.  

През 80-те години водещата опозиция в оптиката към нас е “Изток-Запад”, 

конкретизирана и като „социализъм-капитализъм”, без непременно да се опровергават 

вече съществуващите опозиции спрямо България отпреди Втората световна война, а 

именно “център-периферия” с подвариантите си “напредък-изостаналост”, 

“цивилизация-безкултурие”, “богатство-бедност”.  
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За българското присъствие из политическите коментари на англоезичната преса през 

последното десетилетие на социализма  авторката обобщава, че:  

„Като цяло политическите статии за България в англоезичния печат през 80-те са 

повлияни от разделението Изток-Запад и това е предвидимо. Важно е да се отбележи 

обаче, че правилото не действа повсеместно и журналистическите подходи към 

страната ни покриват целия спектър на отношенията - от безобразния стереотип до 

сериозния анализ.  

Статиите, специално посветени на нас, са рядкост. В повечето случаи фигурираме в 

групови анализи. В този смисъл, отношението към България често пъти е отношение 

към групата, към която е причислена: социалистическия блок, Балканите, бившите 

членки на “Оста”, участниците в перестройката и т.н.  

 Прославянето  пред британските и американски читатели на вестници включва   

предимно международно укорими събития: убийството на Георги Марков, 

недоказаната българска връзка в атентата срещу папата, охотната намеса срещу 

Пражката пролет, преименуването на турците, контрола на тайните служби у нас и 

поръчковите им занимания на изпълнителско ниво в чужбина, шикалкавенето пред 

реформите. „ 

В тази глава е налице като изключение и позоваване на  пиесата „Човекоядката 

на Иван Радоев -автор, който живее в България и се занимава с българските проблеми, 

без да е напускало границите на страната.  Кристин Костадинова Димитрова – 

Трендафилова го включва като културен прецедент при отразяване на чужди автори в 

англоезичната преса.  

В глава четвърта се анализира образът на България в британските, американски 

и англоканадски печатни медии през първото десетилетие на демокрацията (1990-2000 

г.). когато   статиите, свързани с българската култура бележат по-силен ръст от 

статиите, свързани с българската политика.  

 В съдържанието на текстовете  дисертантката откроява  по-позитивна отвореност към 

страната ни.  

Разкрита е  смяната на отношението към нас в позитивен план. Промените са 

позитивни. Открити са  не само в  нарасналия брой статии свързани с България, 

българите или нещо българско, но и в тематичното разширяване на интереса; в 

увеличения брой цитирани имена и пр. По отношение на съдържанието, тази промяна е  

откроена като знаци за съчувствие, солидарност, интерес, симпатия. Констатира се, че  

стереотипите отстъпват пред конкретиката.  
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В глава четвърта е отделен и специфичен тематичен дял озаглавен  „Между културата и 

политиката”, където са представени материали, в които културата и политиката си 

въздействат. 

 Авторката откроява  една особеност от Студената война се повтаря, според нея, през 

90-те , а именно – „британската, американската и канадската преса отново имат да 

съобщят повече на българския гражданин отколкото собствените му медии“.  

Политиката се спряга особено много във връзка с икономиката.   

Кристин Костадинова Димитрова – Трендафилова  извежда и една друга  характерна 

особеност за нашето присъствие в политическите анализи на 90-те е -  почти без 

изключения сме описвани „отвън”, по-скоро като обекти, отколкото като  субекти на 

случващото се.   Аккцентира и върху новите разграничения между бившите 

социалистически страни посредством географските им названия, свързани с различната 

им призната повече или по-малко, историческа, икономическа и културна близост до 

Запада.  Има предвид разделянето на присъединяващите се към ЕС страни на групи -  

Източна Европа се разграфява вече на  „Централна източна Европа” или „Централна 

Европа” и Балканите.  

 

ІV Научен подход. 

 Дисертацията е написана на прецизен научен стил, използвана е богата 

библиография от  292 заглавия, изводите са ясни и основани на теоретичен и 

емпиричен материал. 

Както самата дисертантка посочва, в теоретичен план дисертацията  е основана 

на  Мария Тодорова и Весна Голдсуърди и техните изследвания върху символните 

значения на Балканите. Основана е и на приноса на Едуард Саид за оптиката на Запада 

спрямо Изтока, на Ървинг Гофман за стигмата, на Сандър Л. Гилмън за стереотипа, на 

Лари Улф за  „изобретяването” на Източна Европа, на Едуард Шилз за отношенията 

между център и периферия, на Асле Тойе за поведението на малките държави („малки 

сили”)  на Пол Кенеди за възхода на Великите сили и пр. 

Кристин Костадинова Димитрова – Трендафилова  използва  богат емпиричен 

материал - няма да е пресилено ако кажа – целия наличен архив по темата. Изследвала е 

над 370 материала от 65 издания, в това число 45 списания и 25 вестника. Сред тях 41 

източника са от САЩ (28 списания и 13 вестника), 14 от Великобритания (8 списания и 

6 вестника) и 10 от Канада (4 списания и 6 вестника). За целите на изследването са 



7 

 

събрани над 400 публикации от 117 източника, които отговарят на темата и спомагат за 

по-прецизното й рамкиране.  

 

V. Приносни моменти    

1. Дисертационният труд е пръв изследователски опит да се установи  

съществуващия   от англосаксанската пресжурналистика образ на  страната ни в нейния 

социалистически период  и в първото десетилетие на демократичните промени. 

 2. Втори съществен принос на дисертантката е използваната методология.  

Освен на теоретични експликации, авторката провежда контент анализ  на материали 

от англосаксонската преса за България в рамките на 20 годишен период.  Използваната 

методология позволява обективно изобразяване на две противоположни реалности за 

България  в историческото и  движение на отказ от политическо и икономическо 

статукво и преминаване към демократични културни форми. 

3. Конструирани са   2 образа на България. Създадените конструкции са 

реализирани на  основата на изчерпателността и са с възможно най - голяма степен на 

представителност. 

4. Стереотипизирането  на националния образ е представен на опозиционна 

основа : изток-запад, център-периферия, богатство-бедност, капитализъм-социализъм, 

цивилизация-природа.  

5. Принос на дисертационния труд е  изведения базисен ориентир за 

репрезентирането на националната ни култура.   

6. Приносен момент е тематизацията  за България като страна с маргинално 

фигуриране в територията на глобалните значения, предпоставящо проблемите ни в  

международното пространство 

 

VI Бележки и препоръки 

Към дисертацията бих могла да се отправи една бележка, а тя свързана с  

отсъствие на специално изведена научна теза на дисертационния труд. Препоръката ми 

е при подготовката на  дисертацията за печат, тезата да фигурира експлицитно 

Като  бележка бих могла да се причисля проявената скромност на авторката към 

големия обем от литература, която е проучила. Употребата на понятието „сводка“ в 

първа глава, освен че не е с научен характер, разкрива и известен комплекс на Кристин 

Костадинова Димитрова – Трендафилова за направеното от нея. 

 



8 

 

VII. Заключение 

 

Представената дисертация е с висока  стойност, написана е на професионален 

научен език, характеризира се с изследователска прецизност и  научна 

добросъвестност. Дисертантката Кристин Костадинова Димитрова – Трендафилова 

притежава отлични изследователски и аналитични умения.  

Като давам висока оценка на дисертацията, призовавам уважаемото  Научно 

жури при Факултета по журналистика и масова комуникация  към СУ „Кл. Охридски“ 

да  гласува “За“  присъждане на научната и образователна степен „Доктор“ на  Кристин 

Костадинова Димитрова – Трендафилова по професионално направление 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – 

Прескомуникация) 

 

 

 

                                                                  Рецензент: доц.дсн Д. Пейчева 


