
   

                   СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

           ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ   

                          Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване” 

 

                                                    

 

                                          С Т А Н О В И Щ Е 
                               

                                           от проф. д-р Тотка Монова 

                                               

за дисертационния труд на  Кристин Костадинова Димитрова-

Трендафилова – гл.ас. в катедра „Западни езици” във ФКНФ 

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

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

редукции, развития)” 

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

направление  3.5. Обществени  комуникации и информационни науки (Журналистика – 

Прескомуникация) 

 

 

Техническа характеристика 

          На вниманието ни е представен дисертационен труд в обем от  356 

страници и 12 страници библиография. Текстът е  структуриран  в увод 

(с 4 параграфа), четири глави с общо 13 параграфа, заключение, 

приложение, съдържащо регистрационните карти за изследването и 

библиография.  Изложението на текста е добре структурирано, изпълнени 

са стандартните изисквания, необходими  за представянето на едно 

научно-теоретично изследване.  
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Информационно осигуряване. Библиография 

          Гл.ас. Кристин Димитрова основава своя дисертационен труд на 

редица научни изследвания, като в теоретичен план той се обосновава най-

вече чрез класическите трудове на Мария Тодорова, Весна Голдсуърди, 

Едуард Саид, Ървинг Гофман, Лари Улф, Пол Кенеди. Впечатлява много 

доброто познаване на научната литература, а представеното изследване на 

публикациите за периода 1989 – 2000  г. показва  високо ниво на научна 

компетентност. В библиографията са включени 292 заглавия. 

 

Актуалност и значимост на разработвания проблем 

        Предложеният на вниманието ни дисертационен труд  е 

изключително актуален. Той  представя интересни и провокативни тези, 

илюстрирани с богат емпиричен материал, който позволява по един 

категоричен начин да се формулират изводи и да се правят обобщения. 

Самото формулиране на темата още в заглавието, очертаващо 

изследователското поле, дава основание веднага да се посочи и основния 

принос на дисертацията – такова мащабно емпирично проучване за 

образа на  България в чуждестранна англоезична преса се прави за първи 

път. Приноси могат да се търсят и още поне в две посоки. Първо, дори 

само предложеният анализ на текстовете в първите 10 години от 

изследването дават основания да се определят най-открояващите се и за 

съжаление устойчиви стереотипи, презентиращи образа на България пред 

света; отбелязвам „за съжаление”, защото тези стереотипи не представят 

държавата в положителен план. Второ, дори самото представяне на 

стереотипите е достатъчно основание компетентните институции да се 

самосезират и да започнат реално да работят  в посока изграждане и 

провеждане на национална стратегия за представянето ни пред света като 

една модерна държава, която има своите приноси и достойнства в 
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културната карта на Европа, а защо не и на света. И пак за съжаление 

нямам никакви оптимистични очаквания в тази посока. 

 

Аналитична характеристика на съдържанието.  Цел, обект, предмет, 

методология на изследването 

         Дисертационният труд си поставя за своя основна цел „да се очертае 

и анализира културният образ на България, българина и българското на 

страниците на англоезичната периодика през последното десетилетие на 

социализма и първото десетилетие на демокрацията”, като фокусът на 

изследването е върху начина, по който се отразява българската култура, 

разбирана в по-широк антропологичен план.        

       Обект на изследване са британски и американски печатни медии. Като 

отчита факта, че британската преса включва английски, шотландски, 

австралийски, новозеландски, канадски  издания, Кристин Димитрова 

предлага богат исторически материал, който й дава основания британска и 

американска преса да бъдат разглеждани в случая като единно 

цяло.Авторката успешно аргументира тезата си, че при подбора на 

емпиричния материал английският език съвсем не е единственият 

обединяващ фактор за избора на изданията. 

       Предмет на анализ са около 1000 текста – тук специално искам да 

отбележа, че извадката е репрезентативна във всяко едно отношение. По-

конкретно в регистрационните карти са описани 370 текста от 65 издания. 

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).  Важно е да се отбележи, че са анализирани още над 400 

публикации от 117 източника, които не се вписват пряко в обозначения 

период, но са директно свързани с темата и спомагат за по-прецизния 

анализ и дават основания за по-голяма категоричност в изводите и 

оценките. 
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       Периодът на изследване включва 20 години – от 1980 до 2000 г. Тук е 

важно да се отбележи следната авторова конкретизация: „с цел да се 

стесни допълнително фокусът на проучването, бяха подбирани материали, 

които съдържаха името на България и позоваване на името „култура”.             

       Методът на изследване обобщено може да се определи като 

интердисциплинарен. Той включва умело съчетаване на 

компаративистика с контент анализ, като при контент анализа акцентът 

е върху дескриптивния анализ и подчертано внимание към качествените 

характеристики на текста.  

       „Кратка сводка за предисторията на репрезентациите на България” е 

озаглавена първа глава, която като вид изследване се родее с книгата на 

Весна Голдсуърти „Измислянето на Руритания”.  Глава втора  очертава 

разделителните линии, които водят до степеотипни репрезентации на 

България: това са Студената война, Втората световна война, оста Изток-

Запад, Балканите, оста Център и периферия, Велики сили и малки сили. 

Книгата на Николай Чернокожев  „България: стереотипи и екзотика. 

Техника на сглобяване на български образ в немскоезичната книжнина от 

XIX в.” и дисертацията на Кристин Димитрова са, поне според мен, 

първите два текста на български автори, които ни представят един съвсем 

нов, рационален, непредубеден поглед към Балканите – балканското и  без 

съмнение ще се превърнат в добра отправна точка за бъдещи 

изследователи, които търсят пътища, ако не за изличаването, то поне за 

пропукването на  редица стереотипи, изградени  в българското съзнание 

през сложната и далеч не така еднозначна, както често ни се представя 

дори от историци, епоха на Възраждането. Защото без един ясно изграден 

в масовото съзнание на съвременния българин образ за това какви сме, 

защо сме такива, какво трябва да се разруши и какво да се съгради, няма 

как да изглеждаме като една модерна държава от ХХI. И големият  
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проблем, който Кристин Димитрова ясно очертава в дисертацията си, е, 

че разрушаването на стереотипите и съграждането на адекватен на все по-

глобализиращия се свят образ през всичките изминали  вече 25 години, все 

още не се е случил в българските медии. В сферата на утопиите е, 

естествено, че това може да се случи най-напред в чуждите медии; 

утопичен, да не кажа наивен и глуповат, е и възгледът на някои главни 

редактори, че кампании от типа на „Търсете добрата новина” спомагат за 

изграждането на положителния образ на България. В този смисъл изводите 

на Кристин Димитрова са категорични. 

         Същинската част на дисертацията без съмнения са трета и четвърта 

глава, където са представени, подробно описани и анализирани почти 1000 

текста  (не всички естествено са описани в приложените регистрационните 

карти, което не е и необходимо).  Тук смятам за особено важно с да се 

отбележи, че избраната от авторката методика на изследването е 

функционална и работи , а емпиричният материал онагледява тезата и 

изводите и ги доказва по метода на качествения анализ. Изводът на 

Кристин Димитрова, че „общо взето темите за музиката, природата, 

тракийското наследство и еврейските граждани с български произход”  са 

тези, които водят до един положителен, утвърдителен тон, отварят една 

многоаспекта дискусия преди всичко за ролята на държавните институции. 

(примери от програма „Теда” на турското правителство, случващото се с 

представянето ни например на Франкфуртския, Лайпцигския, Краковския , 

Московския, Истанбулския панаир на книгата, третия отказ на СЕМ да 

лицензира Класик ФМ, разпадането на Софийски музикални седмици и 

Варненско лято, унищожаването чрез поредната съмнителна приватизация 

на Варненския балетен конкурс и т.н.) Ако използвам заглавието на Георги 

Каприев за рецензията на книгата на Н.Чернокожев, публикувана във в. 
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„Култура”, именно трета и четвърта глава ни дават възможност „да 

научим, което не щем да знаем”. 

 

Оценка на автореферата 

Рефератът е с обем 30 страници и отразява точно съдържанието на 

оригиналния труд.  

Дисертационният труд постига основните цели и научни задачи, които 

си поставя. 

Приемам научните приноси, посочени от Кристин Димитрова в 

автореферата, като специално бих искала да откроя два от тях: 

1. Установяване на опозиционните линии на стереотипизиране на 

националния образ: изток-запад, център-периферпия, богатство-бедност, 

капитализъм-социализъм, цивилизация природа. 

2. Важен резултат от изследването е изводът, че „истинският проблем пред 

международното ни присъствие е маргиналното ни фигуриране в 

територията на глобалните значения”. 

Препоръките ми към този дисертационен труд са той да бъде издаден, 

най-вече поради особената актуалност на емпиричното изследване и 

категоричните констатации, които то налага. Би било полезно настолно 

четиво за всеки следващ министерски съвет. 

        

 

Заключение 

        Като имам предвид научноизследователските качества на 

предложения текст  – научната компетентност на автора, отличното 

владеене на емпиричния материал, мащаба на изследването – и като 

период, и като обхват на анализираните периодични издания, убедено 

предлагам на уважаемото научно жури да присъди на докторантката  

Кристин Костадинова Димитрова-Трендафилова образователната и 

научна степен „доктор” за представената дисертация  на тема: „Образът 
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на България в британския, американския и англоканадския 

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

развития)” 

 

 

  
 

София, 23 септември  2014 г.                            Подпис: 
                                                                     

                                                                                /проф. д-р Тотка Монова/ 

 

 

 


