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от доц. дин ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВИЧ, 

 

на дисертацията на Симеон Игнатов Василев на тема:  

“ЛИДЕРСТВО В ГЛОБАЛНА МЕДИЙНА СРЕДА. Политическо лидерство и 

журналистически интерпретации през първото десетилетие на ХХI век“  

за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор” 

 

Представената от кандидата научна разработка отговаря на всички изискуеми 

критерии и качества като дистертабилен продукт за присъждането на 

образователната и научна степен „доктор“ и предлагам работата на г-н Симеон 

Василев да бъде допусната за защита във ФЖМК, катедра „Комуникация и 

аудиовизуална продукция“. 
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І. Представеният за защита дисертационен труд е посветен на важен за 

журналистиката въпрос, свързан с лидерството в глобалната медийна среда. Неговата 

актуалност е безспорна, а появата му необходима – особено на фона на острата нужда 

от политическо лидерство както в световен, така и в национален план. Научната важност 

на труда е в неговата новост за медиазнанието ни, в което практически липсва цялостна 

разработка по този проблем. 

  

ІІ. Научният труд е структуриран класически и добре. Състои се от предговор, пет 

глави и заключение. Съдържанието на всяка една от главите е обособено в параграфи. 

Обемът е 270 страници. Дисертацията е стъпила върху солидна библиография 



  

(източници, периодика, научни публикации: статии и монографии), отразена коректно 

при цитирането на източниците.  

Трудът изобилства с примери и препратки, което често влиза в дисонанс с 

изискуемия строг научен стил на една дисертация, но ще бъде от полза при 

популяризирането му като книжно издание.   

  

Уводът е богат и завършен. Умело са поднесени обектът, предметът и тезата на 

изследването. За мен особено ценен е акцентът с израстването на лидерите във 

вътрешната политика преди утвърждаването им в международен план. Приносно е 

задълбочаването на автора във взаимовръзката политически възход-политически залез 

и медийното им отразяване. 

Можем само да съжаляваме (или да го възложим на автора за следващия му труд), че 

не е отделено същото внимание на върху поведението и характеристиките на 

българските лидери/държавници в контекста на медиите.  

 

Глава първа на дисертационния труд: „Медиите – primus pilus на съвременния свят“, 

посочва медиите като основен фактор за създаване и развитие на политическото 

лидерство. Трудът застъпва тезата за обвързаността на интереса и следването на 

националния интерес при държавите и пряката зависимост между глобализираните 

медии и отнемането на самостоятелността на политиката. Авторът пространно привлича 

доказателствен материал от утвърдени авторитети като Ханс Моргентау, Карл фон 

Клаузевиц, Джон Гълбрайт. Приносна е разработката, посветена на дилемата за 

възможната трансформация на журналистическата професия като същество и 

призвание.  

 

Глава втора на дисертационния труд: „Политическото лидерство и журналистическите 

му интерпретации“, е посветена на отношението между политическите митове и 

медиите. Бих поставил пред скоби изследването на древната връзка между 

политическия мит и митологизирането в медиите, особено в контекста на свободата на 



  

словото. Привлечени са примери от САЩ, Русия, Франция, като добре са подчертани 

разликите при използването на видове медии при различните лидери ( особено „двата 

свята“ - Тръмп/Путин); използвани са трудове на експерти като Макс Мюлер и Тимъти 

Гартън Аш и интересен автор като Кристиян Якубец. Приносно в разработката е 

умелото разглеждане на различните медийни похвати при различните политически 

стилове и натюрел на световните лидери.  

 

Трета глава на дисертационния труд: „В света на глобализираните абсурди“, е 

посветена на ролята на медиите в системата на международните отношения. Важен 

параграф е онзи (3.1.), посветен на глобализацията и влиянието й върху медиите. 

Безспорен принос в науката ни е параграфът, обхващаш проблемите на митовете 

(митологеми, митологизации) в сферата на външната политика, в която авторът има 

видими познания и към която има афинитет. Много добре е обрисуван въпросът с „края 

на класическата дипломация“, пречупен през различната конюнктура – от 

индустриалната епоха до наши дни. Размишленията на дисертанта върху понятия като 

„медийна дипломация“ са задълбочени и дават стойност на труда. Както споменах по-

горе, и тук ми липсва българският опит, разглеждането на който в много отношения би 

потвърдил качествата на автора и би дал нов принос в разработването на тази важна 

тема. 

 

В Четвърта глава на дисертационния труд: „Процеси и събития в началото на 21 век“, 

авторът прави анализ на международната политика от първата декада на столетието и 

отражението върху медиите от смяната на управленските генерации. Именно 

разглеждането на налагането на новите лидери и отмирането на старите е безспорен 

успех на дисертанта. Умело е доказана тезата за липса на пропорционалност между 

заслуги и признание. С няколко успешни примери е защитен историческият феномен 

„Как се осмелиха!?“, а същевременно са дадени и обратни примери за условна 

„вечност“ под прожекторите: Путин (от една страна), Берлускони и Ширак (от друга).   

 



  

Глава пета на дисертационния труд: „Лидери от първото десетилетие на XXI в. Портрети 

между митове и реалността“, дава отговор на поредица от въпроси: за политическите 

етикети, между личното и публичното мнение, както и за ролята на медийната анатомия 

на властта. Особено важно е разгледаното от дисертанта триизмерно битие на политика 

„искам/мога/трябва“, както и навременно отделеното място на въпроса за 

„политическата пенсия“. Ценна е гледната точка на автора към моментите на 

припокриване на политически мит и медийна интерпретация.  

 

Заключението обобщава тезите от предходните пет глави в един динамичен и по-скоро 

есеистичен, отколкото научен стил. 

  

ІІІ. Представеният дисертационен труд е цялостна и завършена теоретична 

разработка, изследваща в пълнота въпроса за медиите и политическото лидерство. 

Докторантът  се е ориентирал правилно в обхватната материя, ползвал е библиография, 

която му е позволила да разгледа проблема от много страни. 

Разработката ще допринесе за развитието на медийната наука, но ще има свои 

интересенти и сред широк кръг от лица, изкушени в политиката, медиите, историята и 

конюнктурата във водещите световни държави.   

От подредбата, съдържанието и стила е видно, че авторът има много добри 

теоретични познания в областта на медиите и политиката, притежава ерудиция и широк 

интердисциплинарен поглед и способност за самостоятелни научни изследвания.  

Повествованието е леко, макар твърде често в есеистичен стил, което не винаги е 

в полза на научната тежест. 

 

 ІV. Дисертационният труд има разработка върху поредица от значими проблеми, 

сред които с приносен характер за журналистиката и за медийната наука, намирам: 

 Темата като такава е практически неразработена в българското медиазнание 

и заслужава да бъде подкрепена; 



  

 Дилемата за възможната трансформация на журналистическата професия 

като същество и призвание.  

 Умело разглеждане на различните медийни похвати при различните 

политически стилове и натюрел на световните лидери.  

 Съпоставка на стиловете на лидерите в САЩ и РФ. 

 Влиянието на глобализацията на комуникациите върху лидерството. 

 Припокриване на политически мит и медийна интерпретация. 

 „Край на класическата дипломация“ или криза, в която медиите са принудени 

да се променят. 

 Задълбочен прочит на проблема със свободата на словото и отношението 

политика-медии. 

  

V. При разработването на темата са допуснати и несъвършенства: 

 Стилът на повествованието много често е по-скоро есеистичен, отколкото 

научен, което (ще) е предимство при разпространението на труда като 

книжно тяло, но не обслужва докрай една дисертация. 

 Авторът относително често прибягва до характеристики („гениална простота, 

забележителна книга, великолепен учен и пр.“), които опростяват нивото на 

изследването; 

 Използват се прекалено много „кавички“ - видимо, за да изразят иронията или 

недоверието на автора, но това натоварва прекалено текста. „Разгадаването“ 

на повече от половината примери за авторско отношение към дадена дума 

може да бъде оставено на интелигентността на читателя; 

 Цитирането на несъществуващ „полустар“ правопис (на стр. 16, от 

в.„Искрица“) е ненаучно, спокойно може да се изпише на съвременен 

български език; 

 Като трайна препоръка бих посочил изследване на същите феномени на 

българска сцена. 

 



  

 Имайки предвид доброто научно ниво на представената теоретична разработка, 

научните и научнопрактическите приноси в нея в областта на медийната наука, давам 

ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА и призовавам членовете на почитаемото научно жури да дадат 

същата оценка за присъждането на Симеон Василев на научната и образователна степен 

“доктор”. 

   

 

    РЕЦЕНЗЕНТ: 

 

доц. дин Петър С т о я н о в и ч  

 


