
 

P
ag

e1
 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационния труд на тема: 

”ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ И ПАРАДИГМИ НА 

СЪВРЕМЕННИЯ PR” 

на Стефан Кирилов Марков, докторант в катедра „Комуникация и 

връзки с обществеността” на СУ ”Св.Климент Охридски” за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор” по шифър 

3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

(Журналистика-Връзки с обществеността). 

Научен ръководител: доц. д-р Чавдар Христов 

РЕЦЕНЗЕНТ: проф.дфн Милко Димитров Петров 

 

1. АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

Избраната тема за дисертационния труд е модерна и твърде 

актуална. Поради бързото развитие и усложняване на съвременните 

PR практики в световен мащаб, както и размиване на границите 

между рекламата и връзките с обществеността, свързано с 

насищането на медийната среда с традиционни и нови медии, 

налагащи различни медийни послания и медийни практики все по-

належаща става нуждата от теоретично осмисляне на досегашния 

път на ПР-а и начертаването на нови перспективи на развитие на 
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тази гранична, но и перспективна област на социалното познание и 

практика. 

Днес медийната среда създава подходящи условия за развитието на 

гражданската журналистика, за нови граждански мобилизации в 

областта на PR-а, които се създават през социални мрежи, блогове, 

чатове, и по същество разгръщат неговата енергия в посоката на 

развитие и активиране на гражданското общество и разгръщане на 

новата онлайн публичност. 

Тепърва темата за видовете PR, за неговия теоретичен модел и 

добри практики ще занимава журналистическата теория, 

съвременното медиазнание, маркетинга и рекламата. Време е Пи 

Ар-а да излезе от субординираното си положение на производна на 

общата комуникационна теория дисциплина, да развие своя 

респектиращ теоретичен фундамент и на негова основа да 

проектира, обяснява и предрича нови ефективни практики на Пи Ар 

активност. Още повече, че други дисциплини като Интегрираните 

маркетингови комуникации /ИМК/, Дигиталния маркетинг и 

Дигиталната реклама, черпейки вода от многото доброжелателни 

теоретически извори и еклектично сумирайки практики се опитват 

да изземат много от теоретичните основания на Пи Ара, неговата 

предметна област и досегашна социална практика. Така сведен до 

проста социална технология Пи Ар-а лесно може да бъде подчинен 

и благодушно погълнат от по-модерните китове на 

„глобализиращата” се социална научна сфера, която признава 

приоритетно стандартите на по-нашумелите медийно и 

претендиращи за свръхмодерност претенденти. Към нерадостната 

картина се добавят и краските на теоретичния анархизъм на редица 

теоретици на Пи Ар-а, особено от американските теретични 

вигвами, където често май са забравили изконния научен принцип 
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за „бръснача на Окам”, гласящ, че не бива да се въвежда нова 

научна абстракция ако явленията може да се обяснят със 

съществуващите вече такива. Така всеки въвежда теории, 

епизодично критикува предходни или паралелни на неговите 

възгледи, но липсва доброто старо осмисляне на предходното преди 

скока в бездната на новотата. Да прецени, сумира и осмисли 

досегашния теоретичен потенциал се е опитал да направи Стефан 

Марков. И ми се струва, че тази теоретична задача на намерението 

му да огледа панорамата на досегашния теоретичен дебат е сред 

безспорните сполуки на труда му.  

2. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

Дисертацията е в обем от 239 страници и се състои от увод, седем 

глави, заключение и библиография. Библиографията е в обем от 

14 страници и с изключение на едно заглавие, изцяло е на латиница, 

като се цитират предимно немски и английски изследвания. 

Структурата на дисертационния труд се базира на дедуктивен 

подход. Докторантът Стефан Марков тръгва от някои общи 

постановки: водещите парадигми - изборът на инструментариум и 

подход, науката – изследванията - интерпретациите – 

проучванията - днешното състояние на PR теорията. След което 

последователно разглежда някои основни видове PR - реторичен, 

критичен, постмодернистки, феминистки, европейски PR модел.  

Тръгвайки от анализа на симетричния модел на Джеймс Груниг 

като отбелязва направените приноси и допуснатите 

приблизителности авторът разглежда риторичния Пи Ар като 

вплетен в историческата традиция на тази древна форма на 

социална комуникация и отделя подобаващото място на критичния 

и постмодернистки Пи Ар. Заслугата на докторанта е, че разглежда 
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използваните ключови понятия като вкоренени в съответната 

научна и практическа традиция и обяснява генезиса на понятията и 

тяхната първична и вторично възникнала функция. Така 

„коренчетата” на използваните ключови понятия не изсъхват, 

безпомощно развяти от вихъра на научната полемика, често 

изпъстрена с абстракции и допускания, защото са обгърнати от 

парченцата плодотворна „пръст”, дала основанието им да битуват в 

общественото и научното съзнание. Така е постъпено с понятията 

риторика, модернизъм, позитивизъм, феминизъм и др. , видяни в 

тяхната многоаспектност и амбивалентност. Така този академичен и 

изпълнен с висока теоретична абстракция труд, плод на 

метатеоретично мислене, категорични допускания и неприсъщи за 

нашенската научна традиция мащабни обобщения за кретането на 

уж доминиращи научни школи, не се превръща в банална „игра на 

стъклени перли”. Игра, която в българската Касталия къде по-

интелектуално беззъби научни индивиди и често по-титулувани 

обичат да практикуват като само кичат с чужди теоретични 

понятия–пера голотата на интелектуалната си убогост. Стефан 

Марков храбро влиза в омагьосаната земя на Херман Хесе. И излиза 

тържествуващ оттам, незагубил здравия си разум, научната си 

прецизност и интелектуална дръзновеност. Поздравявам го за това! 

Представеният анализ по безспорен начин показва научната 

компетентност на докторанта, неговите сериозни познания в 

областта на теоретичния PR и неговите основни разновидности. 

Особен интерес предизвикват трета и шеста глава, посветени на 

реторичния и на европейския PR модел, а също пета глава, 

посветена на феминисткия PR, където очевидно авторът е 

прибягнал до многоаспектен анализ, включващ и ротацията на 

ролевите модели в професията и опасностите от нейното 

непредотвратимо феминизиране.  
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По моя преценка, именно в тази си част, дисертационният труд 

хвърля мост към следващи научни анализи, свързани с онлайн 

маркетинга и онлайн журналистиката, а така също с много 

актуалната тема за Рекламата, PR и дискриминиращите послания, 

по която ЕК излезе с поредица от препоръки в последните години.  

3. НАУЧНИ ТЕЗИ И ПРИНОСИ  

Докторантът Стефан Марков разглежда съвременният PR в плана на 

четири основни метатеоретични дискурса, които, по негово мнение, 

се базират на различни допускания, онтологии, епистемологии и 

методологии. Това са функционалисткия, интерпретативисткия, 

просветителския и критическия дискурс на скепсиса. 

Докторантът изрично подчертава, че той предпочита 

просветителският и критическият дискурси, които дават 

възможност за една диалектическа перспектива. 

Принос на докторанта е разглеждането на социалния PR в плана на 

неговите основни видове, като анализите, посветени на реторичния, 

критичен и феминистки PR показват неговата голяма научна 

осведоменост, умението му за анализи и синтез на концепции- 

парадигми- водещи теории- утвърдени изследователи. 

Така формулирана, темата, нейното съдържание и разработка, е 

първото по рода си научно изследване в нашата 

общокомуникационна теория. Което несъмнено я прави оригинална 

и иновативна. 

 

4. ОСНОВНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ. 

Дисертационният труд се нуждае от справка, в която докторантът да 

посочи по-детайлно основните приноси и приносни моменти в 
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своето изследване. В посочването на приноса напр. под № 2 той 

казва, че „класифицира се и се разглежда цялата важна англоезична 

литература, достъпна в момента” /с. х на автореферата/. Струва ми 

се, че е направено много повече – извършен е критичен анализ на 

възгледите на англоезичните автори, който е теоретично прецизен и 

позволява осмисляне и детайлно анализиране на тезите им. Това не 

е проста „класификация”, а сериозен критичен разбор, една 

детайлно проведена „критика на чистия разум”, за която отново го 

поздравявам. Прецизното поднасяне на приносите ще покаже 

необходимата самооценка на извършеното научно изследване от 

докторанта, и доколко тя отговаря на действително постигнатото в 

дисертацията. 

Необходимо е да се уточни посочването на авторите и да се 

уеднакви то, дадени са различно, веднъж с две имена, понякога 

цели, понякога с инициал на личното име, а понякога само по 

фамилията, сякаш старшината от някогашната казарма вика 

поредния питомец под пагон пред строя. Непонятно е и защо 

веднъж имена и заглавия на издания са на латиница, а друг път само 

на български. Трябва да се приеме единен стандарт при 

поднасянето им. Това особено ще улесни по-нататъшното 

публикуване на труда, което препоръчвам. 

Задължителен елемент от всеки дисертационен труд е странирането 

на автореферата, в който докторантът представя основните си 

постановки, тези и научни приноси в докторската си дисертация. То 

ще позволи прецизното цитиране при отправянето на препоръките и 

евентуалните бележки. 
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5. ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Като изхождам от научната компетентност на докторанта Стефан 

Марков в областта на социалния PR, задълбочените му познания на 

водещите метатеоретични дискурси и основни видове на Пи Ар-а, 

на извършения научен анализ и убедителната аргументация на 

собствени оригинални възгледи, някои от които са първи по рода 

си, убедено препоръчвам на членовете на научното жури да 

присъдят г-н Стефан Марков образователна и научна степен 

„доктор” по шифър 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика-Връзки с обществеността)  

заради успешния му дисертационен труд на на тема ”Теоретични 

модели и парадигми на съвременния PR” .      

 

 

София, 20.05.2013 г.   РЕЦЕНЗЕНТ: проф. дфн Милко Петров  


