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СТАНОВИЩЕ 

 

От  доц. д-р Мария Илиева Серафимова-Карапеткова, катедра 

„Социология”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, член на научно 

жури в конкурс за присъждане на научната степен "доктор" по шифър 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика-Връзки 

с обществеността) 

 

  На дисертационен труд на тема: 

  

ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ И ПАРАДИГМИ В 

СЪВРЕМЕННИЯ PR 

 

  Докторант: Стефан Кирилов Марков 

 

PR-дейностите са неразделна част от управлението на всяка  фирма 

или организация, а потребностите от PR-специалисти в политиката, 

бизнеса, културата, банковото дело и на много други места нарастват 

непрестанно 

PR е професионална дейност, която организира и поддържа диалог 

между отделни  групи и обществото, от една страна, и неговите 

институции и организации, от друга. Добрият PR е в основата на 

гражданското общество, което води постоянен диалог със себе си.  

Предоставената ми за становище дисертация е посветена на една 

твърде интересна тема, която изисква прецизно познаване  на PR като 

феномен в съвременните общества и добри възможности за интерпретация 

и анализ.  

В дисертацията на Стефан Кирилов Марков се прави преглед и 

проблематизиране на развитието  на парадигмалните конструкции в 
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областта на PR, на наличното  теоретично знание, което често е обект на 

спорове и критичен анализ.  

Още в самият увод проличава добрата организираност на текста, 

въвеждането на определена гледна точка, която присъства в хода на 

изложението. 

Дисертационният труд е балансирано структуриран и се състои от 

увод, шест глави, заключение и библиография на български и английски 

език. От логическа гледна точка тя е структурирана по начин, чрез който 

максимално да бъде обхваната и представена изследваната проблематика. 

Избраната конфигурация е един от силните акценти на дисертацията 

и образува не само основен смислов център, но съдържа и значителен 

евристичен потенциал.  

Последователно се разглеждат ключовите понятия и проблемните 

полета, които конституират  теоретичната рамка на PR дейностите в 

българското общество.   

Стефан Марков очертава основните мисловни школи и парадигми, 

които да подпомогнат разбирането и интерпретацията на изследвания 

феномен.  

Проследени са водещите принципи, които характеризират PR. Той  

ситуира теоретичния материал така, че защитава едно цялостно теоретично 

и методологическо виждане. Същевременно, това е систематичен опит за 

създаване на строги концептуални рамки в сферата на PR комуникацията. 

Приемам напълно заявеният и следван подход, който е анти-

позитивистки и анти-модернистки и пречупва анализираните 

концептуални схеми през призмата на тезата за социалното конструиране 

на реалността. 

В разработката се съдържат интересни хипотези и концептуални 

"панели", което повишава нивото на изследването.  
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Безспорен е опита на докторанта за привеждане на сериозна и 

подробна аргументация на своите тези, както и стремежът към проникване 

в дълбочина.  

Целта му е  да привлече  интереса на онези, които все още не са 

разбрали колко полезни за тях и за обществото могат да бъдат PR 

теориите и тяхното практическо приложение.  

Основните ми забележки са свързани с няколко съображения.  

Първо. В разработката се съдържат твърде много интересни хипотези 

и тези. По разбираеми причини - обем, специфичните акценти на работата 

и др., те са по-скоро поставени, очертани, отколкото детайлно разработени.  

Второ. Всички тези взети сами по себе си отразяват една 

многослоеста реалност, която непрестанно изисква тълкуване и 

проблематизиране.  

Трето. Работата е отворена според мен за едно изследване с 

качествени методи, което би допринесло за аргументираността на 

изложението. 

Стефан Марков има публикации по темата, което свидетелства за 

траен интерес  и научна добросъвестност.  

Не познавам лично докторанта и нямам общи публикации с него. 

Авторефератът отговаря на изискванията и представя съдържанието 

на дисертацията и приносите на докторанта. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Сериозните постижения и приносните моменти в 

дисертацията ми дават основание да препоръчвам на уважаемото научно 

жури да присъди образователната и научна степен „доктор” на Стефан 

Кирилов Марков. Лично аз ще гласувам с „да”. 

 

София, 22 май 2013 г.    Подпис: 

                     (доц. д-р Мария Серафимова) 


