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1. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

  Темата на дисертационния труд е актуална и с принос при изследването на 

рекламата откъм социокултурния й контекст и техническите възможности за 

управление на връзките и отношенията в мрежата. С актуален характер е 

тематизирането на ценностните проявления и етичните предизвикателства в рекламната 

комуникация. Значимоста на този труд се определя и от поставения анализационен 

фокус върху търговската и политическата реклама в интернет на фона на българската 

ценностна система и културни практики.  

Представеният труд е в общ обем от 318 страници, състои се увод, четири глави, 

заключение, две приложения и библиография по темата. В общия обем на дисертацията 

са включени и двете справки, отразяващи приносните моменти и публикациите по 

темата (с. 295 – 297). 

 Дисертационният труд убедително представя качествата на автора като 

изследовател – написан е на добър академичен език, впечатлява с добра теоретична 

подготовка и фактографска плътност на изложението, отличава се с изследователска 

прецизност и мотивираност на съжденията. Изводите и обобщенията са изведени в края 

на всяка от главите. Коректно са посочени задължителните елементи за подобен род 

научни разработки – предмет, обект, изследователски цели, задачи, методи и средства. 

Добре мотивиран е обхватът на изследването. Интердисциплинарността е видима в 

привличането и използването на различни знания и постановки от теорията на медиите 

и рекламата, интегрираните маркетингови комуникации, културологията, 

социологията, социалната психология, но също така знания от сферата на софтуерните 

технологии и средствата за комуникация в интернет.  

 В структурно отношение дисертацията следва логиката на темата, като 

рекламата в интернет е разгледана и в двете посоки – „между софтуера и културните 

практики“, от позициите както на комуникатора рекламист, така и на потребителите. 

Основната изследователска теза е, че „пресичането на технологични и социокултурни 
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аспекти в интернет рекламата има комплексен характер и често води до неочаквани 

културни ефекти“ (с. 11). 

 В уводната част на дисертацията са посочени мотивите за избор на темата. С 

основание се отбелязва, че рекламната комуникация е двустранен процес, който е 

зависим от ценностните ориентири и нагласи на участниците в комуникацията. 

Същевременно – разглеждана в социокултурен контекст, рекламата има потенциал да 

налага определени ценности и образци на поведение, поради което нарастват и 

изискванията: (1.) към професионалния комуникатор (рекламист) – за осъзнатост на 

този тип зависимост и за разбиране и оценка на ефектите, които рекламните послания 

имат върху потребителите, и (2.) към потребителите, които в условията на интернет са 

изправени пред необходимостта от нов тип медийната култура и техническа грамотност 

с цел управление на рекламните ефекти (минимизиране на влиянието чрез блокиране на 

рекламните послания).   

 Първа глава „Рекламата в интернет – определения, класификации, 

характеристики“ представлява обзор на съществуващата теоретична база. 

 Втора глава „Възходът на рекламните платформи в интернет. Потребителският 

контрол върху интернет рекламата“ представя: (1.) възможностите за реклама в 

интернет, като конкретно са разгледани платформите на Google – AdWords и AdSense, 

както и инструментът за статистика на посещенията и поведението на потребителите в 

сайта Analytics; (2.) софтуерът за блокиране на реклама AdBlock Plus и Addendum, като в 

тази част от дисертацията се интерпретира проблемът за потребителският контрол 

върху интернет рекламата. Изяснена е същността на практиката „културно 

заглушаване“ (с. 137). 

 Трета глава „Социокултурни аспекти на рекламата в интернет – рекламни 

ефекти, ценностни разслоявания, етични предизвикателства“ разглежда 

социокултурната същност на рекламата в интернет. Бих откроила един от изводите, до 

които стига авторът след разглеждане на съвременните маркетингови технологии и 

практиките на сегментиране на аудиториите: „Културният ефект е разнопосочен – 

усилват се стереотипите, получава се диференциация на онлайн потребителите, те 

биват затворени в кръга на собствените си интереси. Интернет рекламата по-скоро 

затвърждава ценностните нагласи на онлайн юзърите, отколкото да ги променя“ (с. 

224).  Интересен също е изводът, свързан с българската практика: „Българската онлайн 

реклама работи двупосочно – както в плана на националната идентичност, така и на 

нивото на консумативната култура. Така, до известна степен парадоксално, 

посредством рекламата, празниците с присъщите им културни практики от начин да се 

идентифицираме като етнос и националност, се превръщат в повод да пазаруваме и да 

се приобщим към ценностния свят на консумативното общество“ (с. 226). 

 Четвърта глава „Българската политическа реклама в интернет през 2014 

година: кампаниите за Европейски и за Национален парламент“ представя 

наблюденията на автора върху политическата реклама. Осъщественият анализ на 

емпиричния материал дава повод за обобщението, че българската политическа реклама 

в интернет е повече имидж ориентирана, отколкото проблемно ориентирана. 
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 Заключението представя основните обобщения и изводи на изследването.  

 Двете приложения към дисертацията съдържат списъци със сайтове, програми и 

приложения за мобилни устройства, от които е събран емпиричният материал за 

анализите в трета и в четвърта глава (с. 298 – 299). 

 

2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

 Оценявам положително получените резултатите от изследването. Считам, че 

научният принос на дисертационния труд следва да се разглежда и в двата аспекта:  

 - резултати от проучването на софтуерните възможности: (1.) от страна на 

професионалистите комуникатори, разполагащи с инструментите на платформата 

Google AdWords за създаване и управление на рекламни кампании в интернет, и (2.) на 

потребителите на интернет съдържание и необходимите знания и умения за управление 

на медийно съдържание (в случая обстойно разгледаните в дисертацията софтуерни 

приставки за блокиране на онлайн рекламa AdBlock Plus и Adendum).  

 - резултати от изследванета на социокултурния контекст: (1.) ценности и 

послания на българската търговска реклама в интернет; и (2.) ценности и послания на 

българската политическа реклама в интернет в предизборните кампании за избори на 

Европейски и Национален парламент през 2014 г.  

 

3. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

 Авторът е постигнал предварително поставените изследователски цели. От 

научните приноси на дисертационния труд бих откроила разглеждането на рекламата в 

интернет в социокултурен контекст, ролята й при формирането и промяната на 

ценностите, джендър ролите и стереотипите.  

 Проведените анализационни наблюдения върху търговската и политическата 

интернет реклама в български контекст показват ролята на рекламната комуникация 

при конструирането на ценностната система и налагането и поддържането на различни 

социокултурни практики у нас. С основание е откроена необходимостта от по-висока 

образованост, медийна грамотност, етика и морал на комуникаторите. Познаването и 

разбирането на същността и принципите на функциониране на рекламната 

комуникация в интернет среда – както в технологичен порядък (рекламни платформи и 

рекламни блокъри), така и в социокултурен аспект, е предпоставка за един по-критичен 

поглед към рекламните послания и ефектите, които те могат да имат.   

 Бих откроила също представените сходства и различия в практиките на 

софтуерното блокиране на онлайн рекламата и на културното заглушаване при офлайн 

рекламата.  

 

4. Оценка на публикациите по дисертацията 

 Представени са шест публикации по темата на дисертацията, като две от тях са в 

научни сборници, а четири са на сайта на фондация „Медийна демокрация“.  
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5. Оценка на автореферата 

 Авторефератът е в обем от 49 страници и отразява коректно структурата и 

резултатите от проведеното научно изследване. При количественото представяне на 

дисертацията е посочен общ обем на труда от 285 страници при реално представени 

318 страници (с. 14). 

 

6. Бележки, препоръки, въпроси 

 Развитието на технологиите и комуникациите в условията на семантичен уеб и 

предизвикателствата, пред които ни поставя новият тип Икономика 4.0., са безспорни. 

Бих препоръчала на Владимир Кисимдаров да продължи научните си занимания и 

изследването на взаимовръзката технологии – култура. Считам също, че публикуването 

на резултатите от настоящата научна разработка в самостоятелен монографичен труд 

би било от полза на по-широк кръг читатели и ще спомогне за осмислянето на различни 

социокултурни процеси, включително в български контекст.  

 С пожелателен характер е и бележката ми към автора. По мое мнение 

разбирането за интернет рекламата като комуникационен процес, „подчинен на 

спецификите на интернет (в частност хипертекстуалността)“ (с. 228), би могло да се 

разшири. Мултимедийността и интерактивността (като комуникационни 

характеристики на интернет, не само хипертекстуалността) притежават огромен 

потенциал за въздействие и влияние, а синхронната комуникация и livestreaming-ът се 

налагат все повече като водещи тенденции в сферата на комуникациите.  

 

7. Заключение 

 Като имам предвид научните качества на представения дисертационен труд, 

демонстрираните познания и компетентност, както и приносния характер на 

осъщественото изследване, изразявам своята положителна оценка и препоръчвам на 

научното жури да присъди на Владимир Велков Кисимдаров образователната и 

научна степен „доктор“, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки („Журналистика – Интернет култура). 

 

 

 

5 март 2018 г. 

Велико Търново    

 

 


