
СТАНОВИЩЕ 

на доц. д-р Георги Калагларски за дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен „Доктор” по 3.5.Обществени 

комуникации и информационни науки (Журналистика) на Христодулос 

Христодулу 

В своята дисертация Христодулос Христодулу представя темата 

„Развитие на средствата за масова информация и на обществото в Кипър. 

Тенденции и взаимно въздействие“.  

Темата е значима, актуална и многоаспектна. Тя е сполучлив опит чрез 

историята на медиите да се направи социална дисекция на обществото в една 

близка  и позната държава. Заложена е историческата хронологичност на 

събитията за период от близо век и половина, темата е значима и актуална. 

Значима, защото чрез еволюцията на медиите се представя израстването на 

общество, което в продължение на три века е лишено от изконното право на 

независимост, а после търси възможност за исторически реванш чрез бързо 

адаптиране към европейските демократични ценности и постижения на 

съвременното общество. Медиите се явяват реална и възможна еманация на 

непреходни стойности. Те не само са олицетворение на обществените 

стремления за идентичност и  самозащитни рефлексии спрямо възможни 

деформации, които биха довели до обезличаване на етнос и нация, но и 

стимулират процесите на икономическото, политическото и духовното 

израстване на обществото. Но темата е и актуална, защото и днес, в епохата 

на силно изразена икономическа, политическа и социална дисперсия, 

медиите са  един от основните социални катализатори за формиране и 

развитие на национални приоритети. 

 



Проучвателната  и анализаторската работа на докторанта е 

съсредоточена в систематизирането и анализирането на специфичните 

характеристики на  медиите в Кипър, като акцент се поставя върху  тяхното 

развитие и въздействие върху обществените процеси. Потърсена е и с 

историческа аргументация е представена дифузията на противоречиви 

обществени процеси, които неизбежно определят  и видоизменят профила на 

медиите. Медиите, които са безспорните документалисти на историческите 

процеси. 

Богат и добре систематизиран е изследователският материал, чрез 

който докторантът анализира развитието на медиите и тяхната зависимост, 

но и въздействие върху историческите процеси в Кипър. Затова добре 

формулиран и точно е защитен предметът на изследване: „...взаимни влияния 

на ролята на средствата за масова информация и ролята им в обществото“ ( 

стр.4, Автореферат). Аналогична е формулировката и за целта на 

изследването. Повествованието на дисертационния труд съвместява 

критичния подход, базиран на теоретична и фактологична компетентност,                                                   

и умението за обобщения и открояване на приоритетни тенденции. Така 

логично и убедително се постига целта на дисертационния труд. 

Това научно изследване е написано убедително, в него няма 

притеснение от предизвикателствата на противоречивата, а понякога и 

неразбрана информационна среда на една отминала епоха. Подобен подход 

изисква компетентност и последователност.  Точно те осигуряват успешното 

разгръщане на изследователската работа за осъществяване на поставените в 

дисертацията научни задачи.  

 



Научният принос на дисертацията може да се потърси в няколко 

тематични линии. Първа - налице е богат фактологичен и критичен анализ 

на развитието и съвременните проявления на медиите в Кипър.  Втора – 

логично и убедително, с доказателствени авторови изследвания и 

наблюдение, е анализирано взаимодействието и въздействието на 

общественото развитие и моделиране поведението на медиите. Трета – 

проведено е самостоятелно проучване за „въздействието на средствата за 

масова комуникация върху кипърското общество“ (стр.54), като са 

определени параметрите на изследването, както и обхватът и методологията. 

Четвърта – поднася се актуална информация за развитието и 

институционалното присъствие в обществото на регулаторни органи. Пета – 

анализира се поведението на медиите по време на председателството на 

Кипър на Съвета на Европейския съюз. 

Ще изразя и някои критични забележки. 

 Първа - нужно е по-внимателно да се формулират някои текстове, 

поднесени като изводи. Например на стр.10 в Автореферата се посочва: „ 

Необходима е пълна реконструкция  на строежа и функцията на СМИ в 

Кипър....за да достигнат нивото на качество, нужно за обстоятелствата в 2014 

година /?/ в европейски и световен мащаб“. Така поднесени, те декларативно 

показват, че се отнасят за изминали години. Както и на стр.15, също в 

Автореферата: „...развитието на комуникацията в онлайн среда в България“.  

Втора - фиксиран е период за направеното проучване от преди десет 

години. Необходима е актуализация, защото развитието на новите медии 

рязко променя отношението на  обществото към класическите медии.           



Трета – липсва фактологичен и доказателствен материал за редица 

твърдения. Например  в раздела, озаглавен „Надзор върху телевизионни 

канали и радиостанции“ (стр.77-78). 

Научният инструментариум е прецизно подбран и допринася за 

постигане на поставените цели. 

Всички тези констатации ми дават достатъчно основание да предложа 

положителна оценка на дисертацията на Христодулос Христодулу, както и 

положително становище за присъждане на образователната и научна 

степен“Доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации 

и информационни науки (Журналистика). 

 

                                        Доц. д-р Георги Калагларски 

 

 

 

 


