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Дисертацията на Кристин Костадинова Димитрова – 

Трендафилова отговаря на изискванията за подобен род изследване по 

отношение на обема и структурата – съдържа 355 страници, от които 9 са 

с приложения, а библиографията е в обем от 12 страници.  

Съдържанието включва увод, четири глави, заключение и приложения – 

регистрационни карти, научни приноси  и списък с публикациите и 

докладите на авторката по темата на дисертационния труд. 

Представените в приложение регистрационни карти са убедително 

доказателство за богатия емпиричен материал, на базата на който е 

проведено изследването – 379 публикации в 65 издания (40 списания и 

25 вестника) в периода 1980-2000г. Таблиците, в които е посочен броя на 

анализираните материали по години, показват нарастване на интереса на 

британските, американските и англоканадските печатни медии към 

България в периода на демократични промени – между 1980 и 1989г. са 

изследвани 100 материала, а от 1990 до 2000 г. - 228. Друг интересен 

извод, който се налага от посочените данни за разпределението по 

държави е, че темата за България присъства най-активно в  

американската преса, следвана от британската и канадската. 

Темата на дисертационния труд е изключително интересна и 

представлява истинско предизвикателство, с което Кристин Костадинова 



2 

 

Димитрова – Трендафилова се е справила много успешно. 

Аргументирано е обоснован обектът на изследване – британските, 

американските и англоканадските периодични издания, като авторката е 

посочила както общите, така и специфичните характеристики на 

печатните медии в посочените страни. Тя основателно е отбелязала, че 

въпреки намаляващата популярност на печатните медии те продължават 

да играят основна роля при формирането на общественото мнение и че 

публикациите в тях “притежават трайност, която с течение на времето 

натрупва нови и нови значения, без напълно да заличава предишните”. 

Ограничението на изследването – последното десетилетие на 

тоталитарния период и първото десетилетие на демократични промени  - 

също е отлично мотивирано. Фокусът на изследването е допълнително 

стестен от факта, че при търсенето на материали авторката е използвала 

като ключова дума понятието култура във възможно най-широкия 

смисъл, което “внася разумни и най-важното безпристрастни 

органичения в броя на изследваните текстове”.  

Основната цел на изследването е да се очертае общия облик на 

България в британската, американската и канадската периодика, като 

бъдат анализирани както обективните, така и субективните фактори, 

които оказват влияние върху неговото конструиране. Тази цел е 

постигната успешно от Кристин Костадинова Димитрова – 

Трендафилова благодарение на богатата обща култура на авторката, на 

умението й да изследва всеки материал в неговия исторически, 

политически, социален, културен контекст и на стремежа й 

безпристрастно да анализира публикациите. Отчетени са и фактори като 

характерната за всяко издание медийна политика, собствената гледна 

точка на авторите, общите информационни източници, използвани от 

англоезичните медии. Чрез метода на контент-анализа изследването 

регистрира “белите петна” и стереотипите в изграждането на медийния 

образ на България в англоезичната преса, извежда основните теми, които 

най-често са обект на внимание и проследява тяхното развитие. В увода е 

обоснована значимостта на темата, но би могло по-ясно да бъдат 

формулирани тезата и задачите на изследването. 
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В първа глава – “Кратка сводка за предисторията на 

репрезентациите на България” са анализирани няколко публикации от 

началото на ХХ век в британския всекидневник “Дейли мирър”, като 

целта е да бъде регистрирано публичното присъствие на България в 

пресата на една от разглежданите държави. Това обаче е достатъчно, за 

да направи авторката своите изводи – към младата ни все още тогава 

държава има известни позитивни очаквания, липсват идеологически 

предубеждения, а неласкавите материални и културни констатации не са 

в разрез с обективността.       

 Втора глава – “Разделителни линии, които биха могли да 

доведат до стереотипни репрезентации на България” – е посветена на 

обективните причини, които водят до “натрупването на стереотипи 

върху образа на българина и българското през 80-те години на ХХ век”. 

Те са и исторически, и политически, и икономически, и географски, и 

културни, но най-вече са идеологически. Авторката достига до много 

интересни изводи: големите разстояния по-скоро помагат на добрите 

отношения и американските и канадските печатни медии “като цяло са 

по-положителни в предварителните си очаквания към България, 

българското и българите. По-близката дистанция очевидно събужда не 

толкова любознателност, колкото исторически подозрения.” Според мен 

дисертационният труд би спечелил, ако първа и втора глава бъдат 

обединени, защото това не само ще направи съдържанието по-

балансирано по отношение на обема на отделните глави, но и по-

мащабно ще бъде представена базата, върху която се гради 

конструирането на медийния образ на България в периода 1980-2000г. 

Интересен е подходът в трета глава – “Образът на България в 

британския и американския периодичен печат през последното 

десетилетие на социализма (1980-1989г.)”. Кристин Костадинова 

Димитрова – Трендафилова задълбочено анализира темите, свързани на 

първо място с културата, а едва след това с политиката, етническите 

проблеми и Студената война. Подобна е и логиката на анализа в 

четвърта глава – “Образът на България в британските, американски и 

англоканадски печатни медии през първото десетилетие на демокрацията 

(1990-2000г.)”, което дава възможност на авторката за сравнителен 
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анализ и за много интересни и съществени изводи. Тя не само 

проследява развитието на темата за културата през този втори период на 

изследването, но и промяната в положителна посока: нараства обема на  

публикациите, което е знак за по-активно присъствие, оценката за 

българската култура в англоезичната преса е по-прецизна и по-

позитивна. Темите, които са в граничната сфера между политиката и 

културата, също са прецизно сегментирани в точките “Нова история”, 

“Нова география” и “Животът след промените”, а сред темите, свързани 

изцяло с политиката, отново присъстват и етническите въпроси, които 

вече са от друг характер.  Анализирани са и публикации, свързани с 

нови, актуални теми като екологията. Както в съдържанието, така и в 

текста на трета и четвърта глава е излишно обособяването на 

обобщенията с текст “Какво можем да кажем за...”, тъй като е логично 

всяка точка и всяка глава да завършват с изводи. 

В заключението авторката много задълбочено и прецизно 

откроява основните тенденции в медийния образ на България в 

англоезичната преса: през 80-те години на ХХ век присъствието ни върху 

“културните” страници е маргинално, политиката е най-вече свързана с 

идеологията, в повечето случаи България фигурира в групови анализи, 

доминиращи са негативните събития. През 90-те е очевидна позитивната 

промяна в отношението към българската култура, политиката преди 

всичко е свързана с икономиката, материалите стават повече на брой и  

по-разнообразни в жанрово отношение – всичко това до голяма степен е 

свързано с отварянето на страната ни към външния свят. Много 

съществен е и направеният извод, че и през двата периода  англоезичната 

преса много често обръща внимание на теми, които остават извън обсега 

на внимание на българските медии. Ако в периода на тоталитарен 

контрол върху медиите това е обяснимо, то в периода на демократизация 

на обществото е обезпокоително.  

Научните приноси, посочени от Кристин Костадинова 

Димитрова – Трендафилова, са безспорни: 

1. Изследването на медийния образ на България в  

англоезичните медии е първо по своя характер в областта на социалните 

науки. 
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2. Авторката не само е изследвала два отделни образа на  

България - този през последното десетилетие на социализма и през 

първото на демократичния преход, но и прецизно е структурирала 

анализа по различни теми в двата периода, което й дава много добра база 

за съпоставка.    

3. Установени са не само “опозиционните линии на  

стереотипизиране на националния образ: изток-запад, център-периферия, 

богатство-бедност, капитализъм-социализъм, цивилизация-природа”, но 

и са изведени съществени тенденции в конструирането на медийния 

образ на България в англоезичните медии - както във всяко от двете 

десетилетия, така и в целия изследван период, което авторката също 

може да подчертае като принос. Това е трудна изследователска задача не 

само защото изисква анализ на по-дълъг период от време, но и много 

добри аналитични умения, богата обща култура, собствено мислене, 

каквито Кристин Костадинова Димитрова – Трендафилова несъмнено 

демонстрира в настоящия дисертационен труд. 

В автореферата Кристин Костадинова Димитрова – 

Трендафилова е представила и списък с научните публикации и доклади 

по темата на дисертационния труд, но отделните негови елементи би 

могло да бъдат по-прецизно и ясно обособени и формулирани.  

В заключение препоръчвам на уважаемото научно жури да 

присъди на Кристин Костадинова Димитрова – Трендафилова  

образователната и научна  степен “доктор” за нейния дисертационен 

труд “Образът на България в британския, американския и 

англоканадския периодичен печат през периода 1980-2000г. (теми, 

редукции, развития)”. 

 

 

 

18.09.2014г.     Член на научното жури: 

гр. София     доц. д-р Светла Цанкова  


