
1 
 

СТАНОВИЩЕ 

за дисертация на тема:  

„Българската православна църква и радиото в България:  

между духовно-нравствената просвета и идеологическата пропаганда“,  

разработена от Ана-Мария Борисова Кръстева-Лачанска 

за присъждане на научната степен „доктор на науките“ по 

професионално направление: 2.4. „Религия и теология“, научна специалност: 

„Нравствено богословие“ 

 

1. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАНТА. 

Образователната подготовка и научно творчество на Ана-Мария Борисова 

Кръстева-Лачанска кореспондират с тематичната област на разработката. Други 

аргументи за теоретичната и практическа подготвеност на автора представляват 

многогодишната й професионална ангажираност като редактор, автор и радио-

водещ на предаване „Благовестие“ в програма „Христо Ботев“ на БНР, както и 

работата й с редица други медии и институции като експерт-теолог. 

2. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА. 

Научно-изследователската и практическа дейност на докторантката в пълна 

степен покриват нейните ангажименти по цялостните характеристики на 

дисертационната процедура. Реализираното изследване е резултат от сериозни 

творчески търсения, практически опит и аналитична последователност. По 

отношение на дисертационната процедура няма допуснати нарушения на 

нормативните изисквания. 

3. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА. 

Актуалност на темата: Темата на дисертацията е с високо равнище на 

актуалност и не е била предмет на цялостно, системно и задълбочено научно 

изследване. Днешният ден изисква разумен разговор и търсене на адекватни 

отговори относно смисъла и съвременните форми на християнската проповед, 

осъществявана от БПЦ чрез медиите. В този план, дисертационното изследване е 

изключително актуално и полезно, защото анализира богат исторически опит, 

представя в пълнота и динамика значими тенденции, допускани грешки, 

възможни решения и перспективи за реализиране на ползотворно 

взаимодействие: църква – радио/ медии, съобразено с новия социален контекст и 

новите обществени реалности.  

Обща характеристика на дисертацията. Представеният за обсъждане 

дисертационен труд е в обем от 348 страници и съдържа предговор, увод, две 

глави, заключение, списък със съкращенията, осем приложения и 207 

използвани извори и литература. 

Структура и съдържание. Структурата на дисертационния труд е 

изградена върху хронологическия принцип, като се отчита вътрешната логика на 
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развитие на изследваните явления /БПЦ и радио/, в периода от навлизането на 

новата медия в България до падането на комунизма в страната през 1989 г. 

В увода авторът посочва мотивите за избор на темата на дисертационния 

труд; определя характера на изследването, неговия хронологически обхват, 

целта, задачите, обекта, предмета, методологията и методите на изследването. 

Разкрити са изворите; уточнени са категориите, като подробно е изяснено 

ключовото понятие „пропаганда“; представен е литературен обзор по темата на 

изследването. Не е посочена конкретно формулирана хипотеза на изследването, 

макар да се разчитат в текста предположенията на дисертанта и тезата, която се 

стреми да потвърди. Ето защо в заключението на дисертацията при обобщаване 

резултатите от изследването тя отчита, че е доказана „изследователската 

хипотеза за добрите първоначални отношения между Църквата и радиото, които 

водят до положителни резултати в обществото“ (с. 296), както и „тезата, че 

радиото може успешно да се използва и против Църквата за изопачаване на 

нейното благовестие и за злоупотреба с нейната мисия“ (с. 298). 

В глава първа – „Българската православна църква в зората на 

българското радио. Сътрудничество, идеи, перспективи“ – се разкрива ролята 

на българската църква като структуроопределящ фактор в процеса на 

създаването и развитието на българското радио и се проследяват тенденциите в 

развитието на тяхното хармонично взаимодействие с цел религиозно-

нравственото и патриотично възпитание на българския народ. Втора глава, 

озаглавена „Българското радио – инструмент на антирелигиозна пропаганда“, 

представя процесите, довели до разкъсване на връзката между българската 

църква и радиото през Най-новото време в историческия контекст на опозицията 

Църква – държава и превръщането на радиото в мощно идеологическо средство 

в осъществяваното от БКП атеистично възпитание на народа ни 1944-1989 г. 

Много точно се анализират чрез изворов материал, партийни решения и 

законодателни актове новите общественополитически условия, които намират 

отражение върху развитието на връзката църква – радио и променят нейния 

характер. Наред с известните неща за ограничаването на църквата и нейното 

присъствие в българските медии като несъвместима с новата агресивна 

атеистична идеология, Ана-Мария Кръстева е успяла да проследи подробно и 

внимателно не само съпротивата на БПЦ срещу политиката за ограничаване на 

нейното влияние в обществото и радиото в частност, но и е представила с 

безпощадна документалност умението на висшия клир да постига компромиси и 

да се приспособява към всяка държавна власт, дори и режима на БКП. Във 

фокуса на изследването попадат и чуждите радиостанции като радио Ватикана, 

радио Свободна Европа, Дойче веле и др., на които в този период българите, 

желаещи да достигнат до истините на вярата, под риск от наказание се 

доверяват. От тази глава става ясно, че радиото като общодостъпна медия може 
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както да се грижи за духовно-нравствената просвета на населението, така и да я 

ограничава и изопачава. 

В заключението е направено обобщение относно вида на връзката църква – 

радио през разгледаните исторически периоди и са откроени основните 

тенденции и съвременни перспективи в развитието на тази връзка. 

Богатият набор от извори е използван целенасочено, коректно и в добре 

обозрим синхрон с поставените изследователски задачи. Затова и постигнатите 

резултати са с висока степен на надеждност и валидност. Дисертационната 

разработка се отличава с оригиналност и иновативност. Изследването е 

проведено чрез валидни методи за събиране на информация. Използваният език 

е не винаги научно прецизиран, но изключително четивен. 

Авторефератът е разработен в обем от 39 страници и отразява основните 

компоненти от дисертацията в тяхната логическа последователност. 

Дисертационният труд може да бъде разглеждан като резултат от 

дългогодишна изследователска дейност, отразена в научни публикации на Ана-

Мария Кръстева, директно свързани с изследвания проблем. Тяхното 

съдържание и логическа обвързаност са сериозно доказателство за богословска и 

журналистическа посветеност и целенасоченост на авторката, за нейната научна 

зрялост и висок професионализъм. 

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ. Посочените от автора приноси са коректно 

представени. Оценявам ги в три насоки: 

1) Новост за науката: Проведеното дисертационно изследване представлява 

първо по рода си многопластово проучване на връзката и взаимодействието на 

Българската православна църква с българското радио, осъществяващо 

представителен анализ и очертаващо ясна концепция относно свързаните с нея 

основни тенденции в периода от навлизането на новата медия в България до 

падането на комунизма в страната през 1989 година. Открити и публикувани за 

първи път са архивни единици с ясна и значима изследователска цел: 

извороведческо реконструиране на духовно-нравствената просвета на БПЦ чрез 

радиото, а след комунистическия преврат – превръщането му от партията-

държава в инструмент за антирелигиозна пропаганда. 

2) Обогатяване на съществуващите знания: Чрез сполучлив интегриран 

теолого-журналистически подход са очертани подробно различните по характер 

и влияние взаимодействия между БПЦ и българското радио, като чрез анализа на 

радиопроповеди и радиопредавания е осъществено прецизно позициониране на 

специфичното в тези взаимодействия в Ново и Най-ново време; представена е 

авторовата позиция за същността и съдържанието на основния научен понятиен 

апарат; посочен е приносът на отделни исторически личности (духовни и 

светски лица) за укрепване връзката църква – българско радио; в процеса на 

изследването се достига до становището, че взаимодействието между БПЦ и 
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радиото води до разширяване възможностите за проповед на Църквата чрез 

микрофона на медията. 

3) Приложимост в практиката: Обосновано е активното взаимодействие 

между БПЦ и българското радио, дало като резултат успешни практики в 

периода от самото му създаване до 1944 г. Разкрити са възможности за пренос и 

адаптация на техни елементи в съвременната българска медийна среда, като са 

очертани перспективите на развитието на тази връзка и взаимодействие, 

изискващи предприемането на адекватна църковна инициатива за организиране 

и управление на радиопредавания, както и за намиране път към и устойчиви 

позиции в светските медии. 
 

5. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

1. Някои части на дисертационния труд, според мен, съдържат излишен 

текст, който не обслужва предмета на изследването. Така например, има много 

текст, отнасящ се до научните открития и фактология, описваща откриването на 

радиото и възникването и утвърждаването на радиопредаванията. 

2. Някои от огромните по обем цитати могат да бъдат изнесени като 

приложение, а в текста да остане само тяхното представяне със съответния за 

изложението научен анализ.  

3. Като препоръка по-скоро към бъдещото публикуване на дисертацията 

бих предложила техническото му оформление да се доближи в по-голяма степен 

до стандартите, както и да се избягва играта с шрифтовете и големината на 

буквите, чиято цел очевидно е да се привлече вниманието на читателя, но по-

скоро го разсейват и затрудняват четенето. 
 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Представената ми за становище дисертация е плод не 

само на упоритите, дългогодишни търсения и творческа зрялост на автора. Тук 

има и друго – ще го нарека посветеност на темата, чисто човешка необходимост 

да бъде написан този труд. Поради това, но преди всичко, отчитайки 

безспорните научни приноси, осъществени в дисертацията, както и пълното 

съответствие на процедурата на нормативните разпоредби, ще гласувам за 

присъждането на образователната и научна степен „доктор“ на Ана-Мария 

Борисова Кръстева-Лачанска в област на висше образование: 2. Хуманитарни 

науки, професионално направление 2.4. „Религия и теология“, научна 

специалност „Нравствено богословие“. Призовавам и останалите членове на 

уважаемото научно жури да гласуват по същия начин. 

 

Дата: 24.09.2015 г.   Член на научното жури: 

(доц. д-р Магдалена Легкоступ) 


