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СУ“Св.Климент Охридски“ 

Богословски факултет 

Катедра „Практическо богословие“ 

СТАНОВИЩЕ  

От Доц. Костадин Кирилов Нушев 

за представен дисертационен труд за придобиване на образователна и научна 

степен „доктор“ във връзка с процедура за публична защита  

(Заповед № РД 38-427/06.07.2015) 

 

Тема на дисертацията: „ Българската православна църква и радиото в България: 

между духовно-нравствената просвета и идеологическата пропаганда” 

Автор на дисертационния труд: Ана-Мария Кръстева-Лачанска 

Представеният за публична защита дисертационен труд на Ана-Мария Кръстева 

обхваща обем от 348 стандартни машинописни страници, от които 305 страници 

съдържат основния корпус на текста, а останалите 40 страници – приложения и 

библиографски опис на основните извори и научно-критична литература, които имат 

непосредствено отношение  към темата и предмета на научното изследване. Научната 

работа по темата на дисертацията е проведена в рамките на редовна докторантура по 

научната дисциплина Нравствено богословие  в Катедра “Практическо богословие“ на 

Богословския факултет към Софийския университет. 

1. Обща характеристика на дисертационното изследване 

Представеният за публична защита дисертационен труд е посветен на актуална, 

слабо изследвана и неразработена в рамките на българската богословска наука 

проблематика. Дисертационното изследване се движи в научната и методологична 

област на Нравственото богословие и третира интересна и все още слабо проучена 

проблематика от сферата на християнската социална етика. В центъра на научните 

изследвания на представения труд са отношенията между Българската православна 

църква (БПЦ) - по-точно нейната културно-просветна дейност, и тяхната взаимовръзка 

с дейността и функцията на радиото в България от неговата поява след Първата 

световна война до края на 80-те години на ХХ век. 

В композиционно и структурно отношение дисертационното изследване е 

изградено от предговор, увод, две основни глави, обхващащи тематично и 

хронологично двата основни исторически периода, в които се ситуира изследваната 

проблематика, заключение с основните научни изводи, приложение и използвана 

литература. Тази структура съответства на систематичния подход към предмета на 

изследването и на хронологичния контекст на основната проблематика. 
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Основният проблем на изследването, който е предмет на дисертационния труд, 

има отношение както към историческия анализ на сложните взаимоотношения и връзки 

между БПЦ и радиото като средство за масова информация (от момента на неговата 

поява в България до края на епохата на комунизма), така и към важния въпрос за 

принципното отношение и същностна разлика между християнската духовна и 

нравствена просвета, от една страна, и идеологическата пропаганда, от друга. В 

проблемното поле на дисертационното изследване тази сравнителна перспектива, и 

очертаването на принципната разлика между двата модела на комуникация, е обект на 

изследване съответно през първия и втория исторически период. В първата глава 

предмет на богословски и етико-социологически анализ е създаването на работещ 

модел за християнска нравствена просвета чрез сътрудничество на БПЦ и 

новопоявилото се радио, а във втората използването на тази медия като инструмент за 

антирелигиозна и идеологическа пропаганда.  

В увода на дисертационния труд са посочени и дефинирани проблемната област 

и основните методологични рамки на изследването, целта и задачите на научното 

проучване, базирано върху първични източници, и хронологичните параметри на 

изследвания предмет. В концептуалната рамка на дисертационното изследване темата 

за отношението между Българската православна църква и развитието на радиото в 

България е ситуирана в една ясно очертана богословска и църковно-историческа 

перспектива. Съдържанието на дисертационния труд, в зависимост от двете страни и 

насоки на изследвания проблем, е структурирано в две основни глави, които обхващат 

и двата исторически периода. Съдържанието на двете части е изградено според 

логиката на изследователските задачи и систематичното проучване на проблематиката, 

включена в рамките на изследования проблема. Това са на първо място изграждането 

на специфичния български модел на сътрудничество между Църквата и радиото, и 

съвместната им дейност в полето на духовната и нравствена просвета в периода между 

двете световни войни, и на второ място - идеологическата промяна, последвала 

политическия обрат и новата обществена ситуация в България през десетилетията след 

1944 г. довели до използване на радиото като инструмент за атеистична и 

идеологическа антицърковна пропаганда. Основните етапи, идейни насоки и 

организационни форми на това развитие на отношенията между БПЦ и радиото като 

модерна медиа са проследи чрез коректно използване на първични архивни документи 

и анализ на разнообразни научни и критични изследвания по темата.  

Първичните документи от основни архивни сбирки и неописани досега 

документи са проучени детайлно и използвани критично за целите на аргументиране и 

представяне на тезите на дисертацията и проверка на изследователските хипотези. 

Изследваните въпроси и проблеми са разгледани подробно и критично от богословска и 

християнско-етическа гледна точка като централните изследователски проблеми са 

анализирани и представени както в тяхната църковна перспектива, така и в по-широк 

културно-исторически и социално-политически контекст. Като цяло следва да се 

отбележи, че в своята дисертационна работа, на базата на богат документален и 

архивен материал, Ана-Мария Кръстева е успяла да очертае ясно контурите на 
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изследвания обект и да разкрие в достатъчна степен характеристиките на изградения и 

добре функциониращ модел на сътрудничество между Църквата и радиото в първия 

етап от изследвания исторически период.  

2. Положителни страни и постижения на дисертационния труд 

Чрез богата и подробно представена архивна документация по темата се 

удостоверява издигнатата научна хипотеза на изследването за позитивното и 

конструктивно сътрудничество на Църквата, която използва радиото като модерна 

медия за целите на своята духовна просвета в българското общество през 30-те и 40-те 

години, и положителното отношение на ръководството на българското радио към тази 

просветителска функция. В дисертационния труд се разкрива потенциала на новата 

медия като самостоятелна културна институция и комуникационно средство за 

съвременна християнска просвета. На второ място, във връзка с втория проблемен кръг, 

чрез един коректен документален и критичен анализ е извършен подробен разбор на 

основните идеологически документи и първоизвори на комунистическата пропаганда и 

агитация на атеизма, които определят редакционната политика на българското радио 

след Втората световна война.  

Дисертационната разработка проследява детайлно формирането на атеистичната 

програмна схема на българското радио, която се разгръща като официална политическа 

линия и държавна идеология през периода на комунистическия режим. В тази глава от 

дисертационния труд е очертан релефно и ясно профила, характера и обхвата на 

антихристиянската пропаганда чрез българското радио в контекста на антицърковната 

дейност на комунистическия режим. На базата на множество архивни материали от 

фонда на Българското радио и други архивни хранилища е показано ясно мястото на 

радиото като средство за масова комуникация в този процес на идеологическа 

индоктринация  на българското общество до 1989 година.  

Спецификата на темата и характера на първичните извори, свързани с нея, е 

предпоставка за това в съдържанието на дисертационната работа да присъстват 

множество цитати и препратки към архивни текстове, чрез които се дава плътност и 

конкретност на изследваните проблеми и убедителност на авторските тези. За това 

допринасят и резултатите от самостоятелната изследователска работа на авторката в 

ключови за изследвания проблем архивни фондове и хранилища в страната и чужбина. 

В работата на Ана-Мария е налице самостоятелност, критичен подход и добра 

библиографска осведоменост, които придават и съответната аргументативна и научна 

стойност на нейните изследователски изводи. Огромният обем архивни материали, 

които са проучени, критично анализирани, описани и обработени по темата на 

дисертационния труд, придават безспорно актуален и приносен характер на 

предложеното изследване. Важен приносен момент е откриването и включването в 

дисератционното изследване на неописвани и непубликувани досега архивни 

материали от фонда на Българското национално радио и Радио Ватикана, които дават 

нова светлина за историята на радиото, и то точно във връзка с темата за християнската 
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духовна просвета и ролята на радиото за нравствената култура през изследвания 

период. 

Като цяло може да се каже че целта и задачите на изследването са постигнати 

успешно в рамките на зададените параметри и въз основа на това обстоятелство 

дисертационният труд притежава необходимата документална основа, фактологична 

пълнота и научна стойност. Независимо от интердисциплинарния характер на 

изследването, и неизбежните църковно-исторически и архивистични моменти в 

изграждането на основните тези и съдържанието като цяло, от методологична гледна 

точка основният богословски и християнско-етически фокус на темата и изследвания 

проблем не са изместени встрани. Анализът на духовно-просветните и идеологически 

моменти като съдържателна страна на обекта на проучването е съпроводен с ясни 

богословски и християнски изводи в областта на духовната просвета, философията на 

морала и християнската социална етика.  

3. Заключителна оценка 

Като научен ръководител познавам работата на Ана-Мария още от началния 

момент до нейния финален завършек. Множество критични бележки и препоръки бяха 

отправяни към нея в хода на изграждането на основните тези и окончателното 

оформяне на дисертационния труд, а също така и при предварителното обсъждане в 

катедрата, с цел коригиране и прецизиране на различни концептуални или технически 

моменти. В основната им част тези препоръки са отчетени и възприети, което е довело 

до чувствително подобряване на текста и цялостното съдържание на дисертационния 

труд. Поради трудностите на неизследваната досега тема, и характера на архивните 

извори като първична литература за нейното научно интерпретиране, на много места в 

хода на изложението авторският прочит и стил на писане се доближават много до 

жанровите особености на историко-архивистичното изследване и публицистичната 

стилистика. Това обстоятелство може да се възприеме не толкова като отклонение от 

стандартния научен стил на писане, а по-скоро като авторски подход към темата и 

индивидуален прочит на изследваната проблематика.  

Въз основа на посочените положителни характеристики и научни приноси на 

предложения за публична защита дисертационен труд считам, че той отговаря напълно 

на академичните критерии и изисквания на закона за разработване на докторска 

дисертация и притежава необходимите качества като научно издържано докторско 

изследване. Посочените аргументи и съображения ми дават основание да подкрепя с 

положителен вот предложения дисертационен труд и да гласувам за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор“ по научното направление 2.4. Религия и 

теология на кандидатката Ана-Мария Кръстева-Лачанска. 

 

София, 25.09.2015 


