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 Дисертационният труд на кандидата обхваща 348 страници текст, структуриран 

в предговор, уводна част, изложение в две глави и заключителна част, с добавени 

приложения, списък на съкращенията и библиография. По същество изследването е 

представено върху 301 страници (с. 6–307), от където поизтича моята първа и основна 

забележка, че текстът е прекалено обемен, изпъстрен с многобройни и доста обширни 

цитати, които макар и коректно обозначени библиографски, затрудняват както 

представянето на основната теза, така и четенето и осмислянето й.  

Уводът (с. 6-26) представя в 21 страници актуалността на темата, състоянието на 

научните изследвания в областта, очертава хронологическите рамки на изследването, 

представя обекта, предмета и структурата на дисертацията, нейните цели и задачи, 

както и методологическите й аспекти.  

За избора на тема и за формулировката на нейната актуалност докторантът 

Лачанска заслужава поздравления. Действително, противоречивите взаимоотношения 

на БПЦ и радиото като медия през XX в. в България, са неизследвана територия, в 

която авторът се ориентира много добре. Боравенето с архивни документи и запазени 

звукови картини е едно от големите предимства на дисертационния труд. 

Хронологическата рамка на изследването е ясно очертана.  

За съжаление, подразделът „Радиото в служба на вярата в съвременните 

поместни църкви” не съдържа очакваната по-конкретна информация за употребата на 

тази медия за църковни нужди. Неговото по-подробно разработване би билo интересно 

поле за бъдещо разширяване на настоящия труд. Обектът, проблематиката, 

предметната област и структурата на дисертацията, целите, задачите и методологията 

на изследването са посочени ясно.     

Първата глава на изложението представя върху 128 страници (с. 27-154) 

взаимоотношенията на Българската Православна църква и българското радио в първите 

десетилетия от неговото създаване до 9.09.1944 г. Сложното взаимодействие помежду 

им е представено чрез изследване на впечатляващ брой архивни единици, очертаващи 

ясно както положителните, така и негативните страни на този процес.  

Безспорно предимство на тази част от труда е подробното представяне на 

развитието на жанровото разнообразие, използвано в българското радио с цел 

популяризиране на религиозната култура и живот, представянето на типичните 

програмни схеми на радиопредаванията в делнични и неделни дни, функционирането 

на директните предавания от храма и общественото отношение към тях.  

Като проблем на структурирането на изследването, обаче, отново може да бъде 

посочен прекаленият обем на приведените като пример архивни единици. Считам, че 

голяма част от  проповедите и личните писма биха могли да бъдат предадени или в 

много по-съкратен вид, или да бъдат поставени между приложенията, без от това да 

пострада качеството на изложението.  



Втората глава на изложението е в обем от 137 страници (с. 155-292) и е 

посветена на българското радио като средство за антирелигиозна пропаганда в периода 

от 9.09.1944 до 10.11.1989 г. Силен интерес предизвикват архивните документи, 

засвидетелстващи началото на антирелигиозната идеологическа пропаганда в 

българското радио още в първите месеци на новия режим, както и опитите на висшия 

духовен клир на БПЦ да реагира навременно и адекватно.  

В тази глава се намира и най-сериозният принос на представения дисертационен 

труд - ясното очертаване на мащабите на антирелигиозната пропаганда, за чиито цели 

българското радио е било основен инструмент десетилетия наред, както и 

осветляването на използваните за това методи, разкриването на цялостната картина на 

държавната политика за отделяне на Църквата от нейните пасоми, обезкървяването й и 

нейното последващо унищожение като част от политическата идеология на 

комунистическия режим.  

Представянето на обхвата на репресивното отношение към БПЦ и 

заклеймяването на Църквата като враждебна на комунистическата партия институция, 

целенасочената злоупотреба на властта с доверието на висшия клир, показва генезиса 

на много от актуалните проблеми на БПЦ и обяснява центробежните процеси в нея 

дори след изминалия към днешна дата четвърт век от падането на комунистическия 

режим.   

Последната част на тази глава от дисертационния труд изяснява документалната 

основа и практическото изпълнение на антирелигиозната пропаганда по Радио София. 

Засегната е и темата за работата на чуждите (вражески) радиостанции по време на 

антирелигиозната пропаганда в България. Осветляването на демагогските похвати, на 

превратното тълкувание на Св. Писание и Св. Предание, на войнстващото повторение 

на идеите за абсурдността на религията и делюзиите на вярващите, представя истината 

за най-голямата вина на комунистическия режим в България – налагането на атеизма 

като modus vivendi на българския народ, чиито горчиви последици продължават да 

тежат над съвременното ни общество.  

Заключението представя в 15 страници (с. 293-307) основните изводи на 

дисертационното изследване. Тук се анализират съвременните взаимоотношения между 

БПЦ и радиото, както и съвременните възможности на тази медия да подпомогне 

религиозното ограмотяване на българите, били те използвани в пълнота или не. 

Защитава се идеята за необходимостта от преосмисляне на отношението на Църквата 

към медиите и за съществуване на църковно радио в България.  

Специално внимание заслужават приложенията към дисертацията (с. 310-335), 

които представят 8 архивни единици, демонстриращи методите на работа на 

комунистическата антирелигиозна пропаганда в България.  

Освен вече посочените забележки, се налага да бъдат отбелязани и няколко 

слабости на дисертационния труд.  

На първо място бих посочила популярния стил на изложението. Без да го считам 

за категоричен минус по отношение на качеството на изследването, на места твърде 

силният публицистичен подход затъмнява богословската същина на проблемите. От 

друга страна, този личен стил на автора би бил много подходящ при една последваща 

преработка и публикуване на настоящата дисертация като книга – нещо, което се 

надявам да стане факт.  

Надявам се също, че една бъдеща допълнителна работа върху събраните 

материали, ще доведат до един по-точен и по-ясно открояващ се систематичен 

богословски анализ на заявената от автора проблематика. В този контекст ми е трудно 

да се съглася напълно с всички изведени от автора приноси на дисертацията, но 

приемам първия и втория от тях, както и третия отчасти. Ако посоченият четвърти 



принос би трябвало да е свързан с основната научна хипотеза на дисертационния труд, 

на мен ми е трудно да забележа подобна обвързаност.  

Искрено съжалявам, че представените архивни документи не са по-подробно 

анализирани и съпоставени. Мисля, че една бъдеща и още по-задълбочена работа по 

тях, не само би повишило стойността на настоящото изследване, а би дало възможност 

на дисертанта да продължи активно своята бъдеща научна дейност.    

Между забележките се налага се да бъде споменат и авторефератът към 

дисертацията (39 с.). Недобре организиран като текст, изпълнен с цитати и 

дисбалансиран в отделните си части, той не представя научното изследване на автора 

по най-добрият възможен начин. 

Въпреки отправените критики, в заключението на моето становище, бих искала 

да кажа, че представеният дисертационен труд е актуален и има своите сериозни 

предимства, както и необходимите приноси, за да ме мотивира да гласувам с „да” за 

присъждането на образователната и научна степен „доктор” на кандидата Ана-Мария 

Борисова Кръстева-Лачанска. 
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