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Актуалност на темата  

Дисертацията на Миляна Велева откри едно ново и все още непознато 

аналитично поле за българските медийни и спортни изследователи. Тя 

разглежда за първи път в българското медиазнание връзката между 

пропагандата и олимпийските игри. По този начин, се отвори врата за не 

по малко интересни и със сигурност неизследвани полета. 

Идеологизацията на спорта е близка, но не тъждествена тема. 

Национализмът в спорта и проявленията му по време на олимпийски игри 

също чака своите изследователи. Спортният феминизъм, митологизацията 

на шампионите, сексизмът и дискриманицията в спорта – това са теми, 

които се пречупват през призмата на олимпийските игри и могат да бъдат 

много солидна основа за бъдещи изследвания. В този ред на мисли – 

разработката на Миляна Велева не само е актуална, тя е и първа. Вярвам, 
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че скоро ще намери своите последователи, които смело за навлязат в това 

поле. 

Измеренията на медийната пропаганда, пречупени през големите спортни 

събития е актуална и всяка година намира потвържденията си.  Достатъчно 

е да си припомним мащабите на кампаниите „ За“ и „ Против“ 

домакинството на световното първенство по футбол в Русия  или пък 

възможността на двете Кореи да се явят с общ отбор на игрите в Пьончанг 

през миналата година. 

 Бележки по дисертацията 

Представен ни е за разглеждане един труд, състоящ се от 304 страници, 

структуриран в увод, три глави и заключние. Към тях има две приложения. 

Библиографията съдържа 74 заглавия, 22 на български, 47 на английски, 5 

на руски. Използвани са 50 интернетвръзки. Работата е коректна, 

представени са ясно изследователските задачи, цели, изследване, както и 

изводите и научните приноси. Основната идея е да се анализират 

олимпийските игри като глобален спортен, икономически и политически 

фактор и как този фактор се използва през годините за пропаганда. Било от 

авторитарни режими, било от враждуващите системи в годините на 

Студената война. 

Бележки по първа глава 

 Миляна Велева прави задълбочен анализ на термина „ пропаганда“, като 

разглежда възникването и различните му прояви през вековете. 

Препратките към древността описват историята на проблема за 

разграничаване на реториката от манипулациите. Точно отбелязва 

институционализирането на пропагандата през 1622 от папа Грегории XV. 

Отбелязвам този по малко известен исторически факт от работата и, 

защото масово е възприето разбирането, че пропагандата е понятие, 
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свързано със Съветска Русия. Както и обстоятелството, че Наполеон 

Бонапарт тясно е свързан с развитието на пропагандата. Като достойнство 

на работата ще отбележа и разглеждането на  взаимовръзките между 

спортни успехи и политически ред в съответната страна домакин на 

олимпийски игри. Тя типилогизира проявленията на тези връзки, както и 

създадените медийни стереотипи, които са с висока степен на устойчивост. 

Особен интерес предизвиква анализът и на пропагандата на режима чрез 

спорта във фашистка Италия, като систематизира доста факти, които  не са 

известни за широката публика, а и за специалистите. Изводите и за 

комунистически СССР и хитлерова Германия са верни, като тя успява да 

извади общото сечение , съотнесено към спорта. Най важнто – че спортът е 

необходим за каляването на бъдещите защитници на отечеството. Нито 

дума за нещо по различно... 

 Бележки по втора глава 

Тя е същностна в представения труд. В нея се анализира всестранно 

медийната пропаганда по време на олимпийските игри. Представена е 

историята на бойкотите на Игрите, както и предпоставките за тях. 

Интересен детайл е, че за спортния двубай с идеологическия опонент се 

говори не само в съветския лагер, но и от другата страна на „ желязната 

завеса“ тогава. ( стр.88). Факт, който  съвременните историци на спорта 

удобно премълчават. Миляна Велева детайлно описва идеологически 

мотивираните реакции на журналистите по време на игрите в Москва ( 

1980) и Лос Анджелис ( 1984). Като човек, работил в най-големия спортен 

седмичник у нас в онези години потвърждавам, че тя много точно е 

разбрала и дефинирала „ духа на времето“, който царуваше тогава. 

Естествено – голямо място в творбата и заема пропагандата по време на 

Игрите в Берлин ( 1936) и похватите на Гьобелс. За съжаление – някои от 

тях се използват и до днес. Най вече – за фигурата на „ бащата на 
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Отечеството“, на лидера, на най-силният , на човекът, който дава на хората 

и.т.н. Примерът от Зимните игри в Сочи, а и много други показват, че този 

пропанден образ  е актуален и до днес и то не само по отношение на 

спорта. 

 

Бележки по трета глава 

Тя представлява специален интерес, защото авторът е бил там като 

акредитиран журналист. Ще направя малко отклонение от темата. За мен – 

съчетаването на теорията с практиката е най-добрата възможна 

комбинация. Когато практик се опита да осмисли теоретически своя опит. 

Обратното – теоретик да се занимава успешно с практиката съществува 

предимно  на теория. Когато нещата се описват като свидетел, а не само да 

се пишат „ книги от книги и за книги“, точно тогава принадената 

практическа стойност дава ново измерение на изследването. В този ред на 

мисли – Миляна Велева вижда „ на терен“  опитите за пропагандно 

влияние, след което - да ги типологизира, да ги вкара в известна 

теоретична рамка . Тя следи пряко приложенията на „ Опорни точки“ или „ 

Lines to take“ ( както те се наричат на Запад), на клишетата ( които имат 

свойството да се верни) , или на устойчивите речеви конструкции, които 

издават определена предварителна нагласа към събитията. Всичко това – в 

условия на една динамична медийна среда, в която новите технологии и 

социалните мрежи промениха традиционната представа за журналистика 

до неузнаваемост. Сред успехите и е точно това типологизиране на 

пропагандните послания и от двете страни. Едните говорят за битов хаос, 

за бездомните кучета, за качеството на тоалетните и асансьорите, за 

изхарчените пари... Домакините отговарят с „ Регистър на митовете“, 

който се разпространява за тах и го оборват с добре подбрани ( от тяхна 

гледна точка) факти. 
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Специално внимание е отделено на социалните мрежи, които се 

превърнаха в основен информационин интрумент. Не е оставено без 

внимание и последната битка пропагандното поле, а именно – допингът. 

Кой е взел, кой-скрил, кой знаел, кой-прикрил се оказава ( случайно или 

целенасочено)  в в центъра на медийната война. В нея  - много изявени 

спортисти и от двата лагара станаха жертви, но по важното бе, че зад 

паравана на битката за чист спорт се води продължение на пропагандната 

война, с не особено чисти цели. 

Подчертан интерес предизвиква и анализа на родната журналистика към 

такива „ ключови“ Олимпийски игри, от гледна точка на пропагандния 

залог в тях. Изследването на Миляна Велева показва изненадващи 

резултати. Българскте медии се били най-свободни в преценката си през 

1936, по време на Олимпийскте игри в Берлин. Естествено – те са знаели 

линията на поведение, но никой не е изизквал от тях специално 

лакейнческо отношение. За тяхна чест – и те не са го показали. Позицията 

им е била приятелска към домакините, но не и раболепна към 

организаторите. За пример ще дам, че когато има указание от Фюрера да се 

неглижират успехите на чернокожите американски спортисти, нашите 

журналисти спазват професионалния си морал и пишат с възторг за Джеси 

Оуенс – един от героите на Игрите.  

Отразяването на Игрите в Москва и Лос Анджелис преминава през пълния 

пропатанден диктат, в резултат на което не се се появява нито една 

свободна идея. Не само идея, няма свободно написано изречение.... Всичко 

минава през съгласуването или още по лош – през диктовката на 

съответните идеологически цербери. Естествено – има го и личния момент 

на престараване от някои журналисти, които се опитват да де подмажат на 

властта и критикуват или хвалят когото трябва, със страст и изразни 

средства, които не са необходими в този момент. 
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Тези моменти са уловени вярно, но все още чакат своите задълбочени 

изследователи. Тук е и мястото да попитам Миляна за следното:  

1. Има ли прояви на пропаганда  по време на олимпийските турнири, от 

страни, които не са домакини на Олимпийски игри, през последните 

години ? 

2. Какви рискове и какви шансове вижда тях за бъдещето на 

олимпийското движение ? 

3. Как би обяснила смяната на позицията на Си Ен Ен. Доста атакуваща 

за Игрите в Сочи  и почти доброжелателна за световното първенство 

по футбол в Русия през миналата година. 

 

 

 

Бележки по заключението и автореферата. 

 

Заключението е логично и в него добросъвестно са изведени тезите и 

научните приноси на дисертанта. Авторефератът е конструиран 

съобразно научните изисквания, ясен и обобщаващ е. Миляна Велева 

има и необходимия задължителен брой от научни публикации, с 

които да представи своя труд пред научната общност. 

 

В заключение, имаме един сериозен труд, първи по рода си в 

българското медиазнание. Той е с висока познавателна и теоретична 

стойност, както и с подчертани практически ползи. Неговата 

актуалност не буди съмнение, както и приносният му характер. Като 

имам  предвид гореизброените му достойнства препоръчвам на 

уважаемото научно жури да присъди образователната и научна степен 
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„доктор” на Миляна Каменова Велева за дисертационния и труд на 

тема: „Въздействие на пропагандата по време на олимпийски игри – 

от Берлин 1936 до Сочи 2014 – медийни проекции в българския и 

чуждестранния печат“ в професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки, докторантска програма „Спортна 

журналистика ”. 

 

 

 

17.03.2019 г.                                  Доц.д-р Ефрем Ефремов 

 


