
Рецензия за дисертационния труд на докторант Александър Дурчев на тема 

„Използване на онлайн медиите в контекста на българските политически 

комуникационни практики за привличане на Y и Z електоралното поколение”  

За присъждане на ОНС „Доктор“ по професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки (Журналистика – Нови медии) 

от проф. д-р Николай Михайлов 

 

 Представеният за рецензия труд е структуриран в четири глави, Въведение, 

Изводи и заключение в общ обем от 226 страници. Използваните научни източници 

наброяват 125 заглавия на български и английски езици и 12 онлайн позовавания. В 

Приложението на дисертационното изследване е представена анкетната карта на 

емпирично проучване за установяване на нагласи. Това дава възможност да се изясни 

методиката, по която е реализирано проучването, а също така и преценката на автора за 

основните фактори, които влияят върху мотивираността и политическата активност 

сред младите хора в контекста на задачите пред дисертационния труд. Към работата е 

приложен и Автореферат в обем от 47 страници, който предава точно съдържанието на 

дисертационния труд, информативно посочва най- характерните резултати, постигнати 

от кандидата и отразява най-важните моменти в разработката. Кандидатът е представил 

и доказателства за необходимите публикации – 5 на брой – съответстващи на профила  

на дисертационния труд, на български и английски езици. Така документацията по 

защитата на дисертационния труд отговаря изчерпателно на изискванията и 

нормативните условия, описани в тях.  

 Още изборът на темата залага и актуалността и необходимостта от такова 

изследване. Научните усилия на автора се разгръщат в полето на новите медии, онлайн 

влиянието, политическата комуникация, дигитализацията на медийното съдържание и 

т.н. – важни и актуални проблеми на съвременната медийна действителност, които 

имат нужда от научно изясняване. Дисертационния труд се разкрива в различни научни 

плоскости – социологически, социално-антропологически (чрез социалния контекст на 

използването на онлайн медиите), комуникационен, социално- психологически, 

универсално – прагматически (ако използваме терминологията на Ю. Хабермас) и т.н.  

Възможностите на съвременната комуникация във функционирането на такива 

социални явления като политиката, общуването, бизнеса и постигането на техните 

социални цели, както забелязва и дисертанта, карат не само политиците, бизнесмените 

и ангажираните с тази практика дейци, но и академичните учени да преосмислят много 

традиционни норми и представи, които очакват своето ново тълкуване.  

Комуникационните умения не се изчерпват само с владеенето на езика, нито със 
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заобикалянето ни с различни технически устройства. Разбира се, по класическото 

определение на Витгенщайн „Границите на моя език са граници на моя свят”, но ако 

към света не се добавят и промяната на културната специфика и нейното владеене, то 

рискуваме светът да не бъде разбран докрай. Още в началото искам да отбележа, че 

дисертантът предлага едно оригинално и пълноценно научно усилие, което чрез 

изследване и съпоставки на различни комуникационни модели търси и открива 

спецификата на трансформация на политическата комуникация, политическия PR и 

политическия маркетинг. А също така – търси отговор на въпроса как техническата 

революция може да доведе до промяната на аудиторията, особено младежката - от 

пасивна към активна по отношение на участието в политическия процес. 

 Първата глава на дисертационното изследване е посветена на изложение и 

критичен анализ на теоретичните интерпретации върху изследвания проблем. 

Сложността на научната задача пред докторанта е свързана с изграждането на системен 

работен модел за определяне на понятието „нови дигитални медии“ и тяхното 

въздействие в обществото.  „Новите медии съобразяват своето медийно съдържание с 

аудиторията по отношение на онези комуникационни аспекти, които дават възможност 

на гражданите да са част от обществено-политическия комуникационен процес“, пише 

авторът (с.19). Вплитането, ако мога да се изразя така, на медиите в тъканта на 

социалното взаимодействие е онзи важен феномен, който докторанта анализира в 

първата глава на своето изследване. До голяма степен неговите разсъждения се 

основават на изследванията на българската школа на изучаване на комуникационното 

въздействие. Цитирани са почти всички значими автори у нас и техните изследвания в 

този контекст– проф. Пейчева, проф. Бошнакова, проф. Манолов, доц. Христов и др., 

което е доказателство не само за познаването, но и  за вникването от страна на 

докторанта в научната задача, която стои пред него. Една от основните теоретични 

предпоставки на докторанта в тази част демонстрира и отличното му познаване и на 

класическите теории – „съвременните демокрации не могат да се основават само на 

властта, т.е. на силата, а и на убежденията, възгледите, мненията на съответните 

граждани“ (с. 27), т.е. описан е хабермасовия модел на обяснение на политическото 

комуникационно въздействие в обществото. Цялата първа глава предлага успешно 

теоретичната рамка на изследването, която е подплатена с изложение на различните 

научни обяснения на влиянието, взимането на решение, разпространението на идеите и 

др. в контекста на онлайн медиите и политическото комуникативно – информационно 
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въздействие. В един по- конкретен план е разгледано това въздействие върху младите 

хора по модела на поколенията, обозначени с Y и Z. Тук не става въпрос само за датата 

или времето на раждане (което в рамките на тезите на докторанта е важно 

разграничение), а по скоро за различните социални условия, в които са се формирали 

съответните индивиди и следователно – различните потребности и мотиви за социално 

действие и избор, които те притежават. „Поколенията Y и Z са поколения, израснали в 

или родени в дигиталния свят“ (с. 41).  Най –важното – това са онези членове на 

обществото (като цяло, според автора – до 29 годишна възраст), които най- активно 

участват в т.нар. social networking, т.е. във вездесъщото присъствие на виртуалното 

социално въздействие, което, както забелязва и автора, може да има революционни 

последици за подреждането и функционирането на социалната структура. И 

насочването на изследователското внимание на докторанта към тези, може би досега 

изследвани по-скоро традиционно, съвременни проблеми, е част от научната 

оригиналност на разработката.  

 Втората глава на дисертационния труд излага описание на аналитичната рамка 

на изследването. Тя се основава на наблюдението на автора, според което „основният 

канал, по който младите граждани биха били привлечени от конкретни политически 

идеи и лидери е онлайн медийния канал и в частност социалните мрежи“ (с. 50). Избран 

е научният метод на сравнението, според който докторанта изгражда своите 

наблюдения и аргументи като сравнява „емблематични дигитални кампании“ на 

политически лидери в САЩ и Европа с опитите на българските политици да достигнат 

до българското „дигитално общество“ и по-точно до младите хора посредством 

активността си в онлайн пространството и социалните мрежи. Според мен тук 

докторантът показва достатъчно висока степен на умения за самостоятелен анализ и 

сравнение като при това успява да „удържи“ тези умения в тематичното поле на 

дисертационния труд. Чрез този анализ са очертани силата на социалните мрежи за 

изграждане на интегрирана дигитална комуникационна кампания и въздействието на 

комуникационния онлайн подход върху младото поколение. Може би на места 

анализът би могъл да се задълбочи от гледна точка на социалните измерения, напр. 

какви са начините и механизмите  на групово въздействие или влияние върху 

индивидуалните решения и мнения, да се позове на класически социологически модели 

за обяснение на влиянието като този на Кац и Лазарсфелд, да посочи социалните 

условия, осигуряващи (или не) онлайн достъп, например при младите хора с по- нисък 
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статус в социалната йерархия и т.н.  Но нека това звучи по – скоро като препоръка за 

една бъдеща работа в тази област, каквато докторанта без съмнение ще предприеме. За 

целите на разработката втора глава изпълнява поставените си задачи и демонстрира 

знанията на докторанта, както в областта на теоретичния подход, така и по отношение 

на аргументите и примерите. Искам да отбележа  добрите познания на кандидата 

относно съответните автори, на които се позовава за своите заключения, отличната му 

ориентация в спецификата на различните кампании и публични личности и 

очертаването на основните характеристики на въздействие на дигиталната 

комуникация в сравнение с непосредствената. Силна практическа стойност за 

специалистите в областта на публичните комуникации притежават страниците, 

посветени на анализ на кампаниите на българските политически лидери и извеждането 

на основните разлики и специфики между тях.  А също така – и причините за 

(не)успеха им от гледна точка на комуникационното им присъствие на политическата 

сцена. Този важен момент на аналитично разграничаване на различните моменти в 

комуникационната стратегия на партиите у нас по отношение на дигиталните медии и 

младата публика, е според мен, един от основните приноси на тази част от 

дисертационния труд.  „Ако политическите партии не отговарят на изискванията за 

дигитална гражданственост, рискуват намаляване на своя електорат“ (с.118), този извод 

на автора посочва кой е онзи „праг“ („threshold“ – понятие на Малкълм Гладуел), който 

социалното поведение трябва да прекрачи, за да вземе решение или да предприеме 

действие в областта на политическото.  

 Социалният аспект на дисертационния труд в трета и четвърта глава се допълва 

от емпирически, който е постигнат чрез пълноценно изследване относно младите хора 

у нас и техните нагласи спрямо политическите лидери и формирования.  Авторът се 

опитва и според мен – много успешно, да установи емпиричните индикатори на онлайн 

въздействието върху политическите убеждения на младите хора и по този начин да 

достигне до концептуализация на основните му механизми. Това поставя и един по- 

широк контекст на дисертационния труд – анализ на участието на младите хора в 

политическия живот у нас, което означава цялостен социологически подход, а не 

изследването само на елементи от комуникационния процес. Няма да се спирам 

подробно на изследването, но ще отбележа, че то притежава всички необходими 

елементи и преминава през всички етапи, които са важни за самостоятелно проучване. 

За целите на дисертационния труд и неговата специфика такова изследване е 
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наложително, то има ясно определена методология,  инструментът – анкетната карта 

(посочена в Приложение, с. 209) – пълноценно осъществява връзката между 

информацията на изследвания обект и изследователя. Кандидатът прави аргументирани 

заключения на основата на анализа на резултатите, между които и емпирически 

потвърденото наблюдение за сериозното влияние на социалните мрежи върху 

политическите нагласи на младите хора, с което се съгласяват от 45% от анкетираните 

(с. 189).  

 Заключението потвърждава хипотезите на автора по отношение не само на 

конкретните социални факти, установени чрез прочуването, но и чрез обобщения и 

изводи относно политическата култура на младите българи, в която като социални 

феномени присъстват дигиталните медии, онлайн комуникацията, мрежовата 

организация на обществото, иновациите в областта на социалните комуникации. Макар 

и да не присъства експлицитно, твърдението, че социалните мрежи и тяхната 

целенасочена употреба в политическия живот са нов „социален капитал“, необходим за 

ангажирането на младите хора в демократичния политически процес у нас, е един 

очевиден извод от интересното изследване.  

 Прави впечатление добросъвестно изградената структура на дисертационното 

изследване, в която кандидатът посочва задачите, целите и методите, чрез които те ще 

бъдат достигнати. Проблемите на технологиите и начина, по който те променят света, 

особено когато става въпрос за информационните технологии, по необходимост трябва 

да намерят своето осмисляне и обоснован отговор от средите на теоретиците и 

практиците на масовия комуникационен обмен. В това намирам една научна и дори 

социална потребност от разработване на подобна тема, която я прави дисертабилна и 

напълно подходяща като научна задача. При това за българската комуникационна 

наука и в това отношение силно подкрепям избора на изследователя да постави своето 

изследване на основата на български концептуални разработки в полето на 

интересуващия го проблем. Като пак искам да отбележа чудесната не само 

осведоменост, но и знание от страна на автора на основните позиции в българското 

комуникационно знание и техните автори. За мен несъмнено дисертационния труд е 

актуален и съответстващ на съвременното познание в областта на комуникацията и 

това се доказва от тематиката и удачния подбор на предмета – български политически 

практики в онлайн медийното пространство.  
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Дисертантът успешно разглежда основните понятия, върху които гради своя 

анализ и по- късно обосновава основните изводи. Така например той предприема един, 

според мен, напълно отговарящ на целите на изследването извън икономически анализ 

на властта, „…а именно: промените в мисленето и в обществото, породени от новата ни 

дигитална среда“, т.е. анализ на дигиталната политическа култура. Нещо, което бих 

определил като приносен момент в дисертационния труд. Този анализ достига и по- 

дълбоко, той се стреми да открие механизмите, чрез които се изгражда и функционира 

тази култура. Докторантът смята, че  „Причината за фокусирането на вниманието върху 

този проблем се основава на факта, че нашето „онлайн поведение” провокира редица 

фактори, определящи нашите действия, в това число определя и новия начин, по който 

възприемаме политическото онлайн „говорене” (с. 18). Тук прозира един нов подход на 

изследване, който аз напълно подкрепям, а именно – анализът на социалните 

отношения на власт в съвременните социални условия, доминирани от 

„дигитализацията на информацията и все по-значителното приложение на 

интерактивните мрежи“ или както самият дисертант го е определил – „анализ на една 

медийна трансформация“ (с 23). Анализът не остава само на абстрактно ниво, а  се 

фокусира и върху  българските политически и обществени реалности, което доказва 

уменията на докторанта за изграждане на самостоятелно изследване, продиктувано от 

проблемите, по които работи. Възоснова на направеното прочуване са направени и 

препоръки, които, според мен, имат ценна практическа стойност и подчертават 

ценността на дисертационния труд, както отбелязах и по- горе.  

Подкрепям научните приноси, заявени от дисертанта, особено в частта, която 

предлага разработване на нови стратегии за комуникационно въздействие, извън тези 

от традиционния „репертоар“ на политическите партии, който определено губи 

потенциал за разпространение на идеи и политическо влияние сред младите членове на 

нашето общество. 

Смятам, че изследването на докторант А. Дурчев притежава всички необходими 

научни и практически качества, за да бъде присъдена на автора му ОНС „Доктор“ по 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

(Журналистика – Нови медии) и ще гласувам убедено за това.  

 

проф. д-р Николай Михайлов 


