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С Т А Н О В И Щ Е 

на доц. д-р Георги Калагларски за дисертацията на Петър Димитров 

Кънев на тема: „Ценности и митове в пресата (януари-март 2011 година). 

(Съпоставително изследване на десет качествени ежедневника от пет 

страни)”, представена за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор” в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и  

информационни науки  

 

Дисертационният труд на Петър Кънев представя ясно формулирани 

задачи и цели, които последователно са развити в четири глави в обем от 

227 страници. Направени са конкретни анализи и обобщения на някои 

специфични, но и вечни характеристики в социалния облик на обществото 

– ценности и митове. 

Дисертантът умело борави с научен и изследователски подход, 

който води до детайлизиране на тенденциите в поведението на десет 

всекидневни издания от пет страни в конкретен исторически период, 

прецизно ограничен.  Чрез критичен анализ  се открояват специфични 

характеристики в отношението на избраните медии към две от най-

значимите събития през първите три-четири месеца на 2011 година. 

Събития, чийто икономически, политически и социален резонанс и досега 

определя, в известна степен, геополитически тенденции в света. Като 

приоритетни са изследвани т.н. Арабска пролет и аварията в атомната 

електроцентрала Фукушима.  

В дисертацията умело се проследява отношението между 

гражданското общество и медиите, свързани с двете изследвани събития. 
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Това отношение се характеризира с динамика, устойчиви зависимости и 

скокообразни цикли на развитие. Влючени в една система, те определят 

поведението на анализираните в изследването печатни медии. Монополът 

над традиционните комуникативни канали винаги изглежда устойчив и 

неподатлив за промени. Но в обществото се развиват процеси, които 

формират нови социални потребности. Когато  станат достатъчно значими 

и актуални, те неизбежно разрушават традиционните стандарти и налагат 

нови. Така скритата ерозия на политическата и финансовата власт в 

публичната сфера бавно, почти неусетно, но с изразена категоричност, 

заменя едни обществени добродетели, вече непотребни за обществото, с 

други. Катализатори, дори инициатори на тези процеси, неизбежно са 

медиите. Защото ползата за малцина от котешкото примирено мъркане на 

медиите е пагубно за модерната демокрация, трагедия  за обществените 

стойности и добродетели.  

 Но нашето време предлага и други поуки – конкретни 

икономически и политически ситуации премоделират приоритетите на 

медиите, дори водят до съществени промени  и нова ориентация в 

издателската политика. Тази характеристика на съвременната 

журналистика още по-ярко откроява стойностите на дисертационния труд 

на Петър Кънев. Потърсени са отговори на въпроси като въздействие 

върху поведението на аудиторията, предлагат се типологизирани  

тематични вариации, направени в резултат на пространствени и 

задълбочени анализи. Така се разкрива друга специфична характеристика 

на журналистиката – тя е способна да се саморегулира не само под 

натиска на икономическа принуда или обществена реакция. 

Общият брой на анализираните статии е над 4 620, в които  

дисертантът открива над 27 700 ценностни съждения - средният брой на 

съжденията във всяка статия е около шест. 
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Дисертацията е представена в класическа композиция – увод, четири 

глави, заключение, библиография и приложения. Ясно и точно са 

дефинирани обектът и  целите на изследването: „...ценностните съждения, 

публикувани на страниците за мнения – редакционни статии, материали от 

вътрешни и гостуващи автори”.(стр.5). Конкретни са параметрите и на 

целта на настоящото изследване: „...да очертае в широки граници главните 

митологични конструкции, доминиращи дискурса в качествената преса на 

ключови световни страни и България”.(стр.8) Основната хипотеза на 

изследването е лаконична : „...съществуват различни ценностни призми, 

през които отразяването на едни и същи събития се пречупва до разкази 

(митове), съществено различни един от друг, в зависимост от ценностната 

ориентация на разглежданото издание”.(стр.8)  

Пространствени са анализите в  разработения труд за ценностите и 

митовете. Приоритет е даден не само на класическите постановки, но и на 

съвременни тълкувания и интерпретации. Те се разглеждат като оценъчни 

съждения за ползите и вредите на всяко от изследваните събития. 

Поднасят се характеристики от философията, социологията и 

психологията, но умело интерпретирани в системата от зависимости на 

медийната комуникация. Анализите за същността на мита са проследени от 

ХІХ век до наши дни. При представянето на различните трактовки за 

ценностите на гражданското общество се съпоставят добре познати, а  

понякога по-малко познати, тези на представители на различни 

философски доктрини. 

Научният принос на дисертацията може да се потърси в няколко 

тематични линии. Първа - налице е богат тематичен и критичен анализ на 

основни теоретични постановки за присъствието на ценности и митове в 

пресата. Дисертантът  показва усет за точност и лаконичност в стремежа 

си да даде своя интерпретация на двете понятия. Втора - прецизно са 

систематизирани ценностните съждения на база общата извадка (151-
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181стр.) Сред тези съждения логично се открояват т.н. „граждански 

ценности” и техните специфични проявления, характерни за съответните 

общества. Трета - в резултат от изследване на огромен емпиричен 

материал се стига до съществени обобщения за  присъствието, 

използването и прокламирането на конкретни проявления на обществената 

реакция – налагане на ценности и създаване и разпространение на митове.  

Ще изразя и някои критични забележки, които може да се приемат 

по-скоро като препоръки. Първа – в края на всяка от главите на 

дисертацията би могло да се направи кратко, но синтезирано обобщение, 

чрез което да се изведат основните теоретични акценти и предпочитани в 

изследователския труд приоритети. Втора – недостатъчна съразмерност в 

обема на главите. Втора глава е разработена само в седем страници, в 

които е трудно да се разгърнат тезите на дисертанта за специфичните 

присъствия и проявления на „Ценности и митове в пресата”. Трета – 

изисканият и прецизен стил, с който се поднася дисертационният труд, не 

допуска някои недостатъчно прецизно формулирани постановки (стр.7, 

второ изречение на втори абзац). 

Научният инструментариум е богат и прецизно подбран. Акуратно 

се цитират автори, извеждат се и се съпоставят теоретични тези; 

впечатлява и използваната литература, която също е умело селектирана. 

Приложенията доказват развит усет към статистиката и към нейното 

визуализиране. 

Предложен е завършен академичен продукт, който отговаря на 

изискванията за дисертационен труд. Поради своята значимост той ще 

привлича изследователи и практици, които ще се възползват от 

предложените характеристики, изводи, препоръки, прогнози и модели за 

действие. 
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Авторефератът, поднесен в стегната и добра стилистична форма, 

отразява както основните положения в дисертацията, така и нейните 

научни приноси. 

Всички тези анализи ми дават основание да предложа положителна 

оценка на дисертацията на Петър Димитров Кънев на тема: „Ценности и 

митове в пресата” (януари-март 2011 г.) (Съпоставително изследване на 

десет качествени ежедневника от пет страни) и да изразя положително 

становище за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” в 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки.  

Аз категорично ще гласувам за тази оценка. 

                      

                                

                                      Доц. д-р Георги Калагларски 

 

 

 

 


