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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от доц. д-р Саша Владимирова Тодорова 

за дисертационен труд на тема: Теоретични модели и парадигми в съвременния PR 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 

(Журналистика - Връзки с обществеността)”, шифър 3.5. „Обществени комуникации и 

информационни науки”. 

 

Разработена от Стефан Кирилов Марков 

Научен ръководител: доц. д-р Чавдар Христов 

 

Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд е в обем 226 страници и приложена библиография със 

179 заглавия на латиница и едно на кирилица. Съдържанието на разработката е 

подчинено на темата на дисертацията и достатъчно подробно изяснява както общата 

проблематика (теория и дискусионни моменти), свързани с теоретичните модели и 

парадигми на съвременния PR, така и позицията на дисертанта по тях. 

Актуалността на проблематиката е свързана преди всичко с потребността на 

практиката в сферата на съвременния PR да не се откъсва от реалността, от основните 

цели на общественото развитие, протичащо в условия на глобализация и 

информационна революция, която ограничава съществено опитите за информационно 

затъмнение. В тази връзка разработката е изключително актуална. В нея както сам 

докторантът пише, се обрисуват основните модели в теоретичния PR като 

същевременно се очертават присъщите им силни и слаби страни. Може да се определи 

като пионерски опитът да се докаже влиянието на немската PR школа. 

Докторската теза кореспондира с темата на дисертационния труд. Тя е точно и 

ясно формулирана: „…в последните години са се появили и развили определени 

теоретични PR парадигми, които би следвало да се намират в някакво взаимодействие 

помежду си – да се критикуват, да се допълват и да се обогатяват взаимно“. 

Поставената цел е реалистична – да се представят критично и аналитично най-

важните теоретични модели и парадигми в полето на теоретичния PR, да се потърси 
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взаимодействието между тях и да се разработи авторска таксономия, която да подслони 

в определени дискурси основните концепции. 

Формулираните задачи произтичат от поставената цел. Намирам ги обаче за 

прекомерно много на брой – 11. Прекомерно много са раздробени. Някои то тях могат 

да се обединят. 

Докторантът правдоподобно е представил равнището на изученост на проблема 

и на тази основа аргументира новите моменти в своята разработка. 

Докторантът е насочил своето изследователско търсене към отделните PR 

модели: симетричния, критичния и постмодернистки, феминистки и европейски – доста 

обемна и трудна за изпълнение задача, за чието изпълнение очевидно не е необходима 

само мотивация, но и много добра теоретична подготовка. На фона на този анализ 

докторантът логично търси връзката между теорията и практиката в сферата на PR. 

Това му позволява по-нататък да обоснове критериите за класифициране на 

теоретичните модели и парадигми и на тази основа да направи своите изводи и 

обобщения. 

Като изходна теоретико-методологична основа докторантът ползва 

иновативната познавателна схема на Настася и Раков, които противопоставят на 

класическата парадигма за науката като търсене на истината“ и „изследването като 

търсене на факти“ парадигмата за „теориите като създаване на пъзели или създаване на 

карти“. Авторът прави опит да аргументира възможността „ … да изтрие дихотомията 

между обекти и субект на изследването, между познаваемо и познаващ“. Става ясно как 

тази парадигма атакува статуквото в изследванията и отваря вратите пред 

мултидисциплинарните прочити и интердисциплинарните трансфери“. Дисертантът 

разширява аргументацията си в полза на цитираната парадигма като акцентира върху 

„интерпретацията  (селектирането)“ и „проучването (задаването на въпроси)“, които 

разглежда условно като два нейни подвида. 

С основание дисертантът прави ограничение в обхвата на своя анализ. Той 

заявява, че обект на анализ ще бъдат „само най-ясно очертаните и влиятелни 

постановки, които имат реално значение за PR теорията“. 

Авторът проследява както развитието на теоретичните концепции и изградените 

на тяхна основа модели на PR, така и изменящите се тенденции по оста „модерно – 

постмодерно“. 
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Общата оценка, която може да се направи на представената работа е, че тя 

отговаря на изискванията за разработката на дисертационни трудове: 

 

 като обем дори надхвърля обичайните размери; 

 като познаване на проблематиката, усвояване и анализ на теоретичния 

материал; 

 като постановка и защита на основните тези на автора; 

 като сполучлив опит на автора да предложи своя концепция за PR, 

обобщаваща основните видове в PR мисленето. 

 

Съдържателен анализ на научните постижения на дисертанта, ясна 

характеристика на научните приноси. 

 

 Чрез критичен анализ на теоретичното наследство в сферата на PR се 

аргументира степента на модерност и ефикасност на симетричния, 

реторичния критичния и постмодернистки, феминистки и европейски PR 

модели. 

 Идентифицирането на характеристиките на функционалистическата, 

интерактивистката, просветителската и критичната парадигма в PR, 

развитието им във времето и класифицирането им на модерни и 

постмодерни в унисон със съвременните изисквания за представянето, 

предопределени от мерните единици на времето. 

 Доказателството за взаимовръзката между различните съвременни PR 

парадигми. 

 Задълбоченият сравнителен анализ между отделните парадигми по 

отношение на функциите, ролите и последствията от PR дейностите, 

основани на всяка една от тях, на чиято основа докторантът дава 

предпочитание на просветителската парадигма на демаскирането и 

критичната на експлицизма. 

 Обосноваването на влиянието на немската PR школа в съвременното 

глобално общество в конкуренция с англоезичните, което докторантът с 

основание разглежда като ситуация, при която „мисленето става по-
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отворено от всякога“, а „диалектичната перспектива … най-удачният 

избор“, т.е. нищо не е последно, нищо не е абсолютно. 

 

Анализът в дисертационния труд е направен строго професионално, което го 

очертава като изграден изследовател. 

Информационната база на дисертационния труд е много богата. Това е видно не 

само от приложената библиография, но и от научния апарат. 

Представеният автореферат отговаря на съдържанието на дисертационния труд. 

Дисертантът е познат на академичната общност чрез своите четири публикации, 

едната от които е под печат. 

Лично аз не познавам дисертанта. Нямам колективни трудове с него. 

 

Препоръки и бележки 

1. Текстът гъмжи от чуждици. Не е направено никакво усилие да се потърсят 

българските наименования. 

2. Желателно е дисертантът да публикува и в академичните издания в страната 

и чужбина, независимо от удобството на он-лайн изданията. 

3. В текста има отклонения от основната тема, които следва да се премахнат 

при подготовката му за печат. 

 

Заключение 

1. Представеният дисертационен труд е сериозно доказателство, че Стефан 

Марков притежава качествата на сериозен изследовател 

2. Очертаните научни постижения и приноси произтичат от осъществения 

анализ. 

3. За подготовката и написването на този дисертационен труд е инвестирано не 

само много време, но и интелектуални усилия, свързани с откриването, 

проучването, анализирането и обобщаването на лансираните идеи на 

многобройните автори, на чиято основа дисертантът е формирал свое 

отношение към отделните парадигми и модели в света на PR и е успял да се 

еманципира. 
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На това основание с убеденост препоръчвам на уважаемото Научно жури единодушно 

да препоръчат на ФС по „Журналистика и комуникации“ да присъди образователна и 

научна степен „доктор“ на Стефан Кирилов Марков по научна специалност 

„Журналистика (Връзки с обществеността)”, шифър 3.5, „Обществени комуникации и 

информационни науки”. 

 

21.05.2013 г.                                  Изготвил рецензията: 

София (доц. д-р Саша Тодорова) 


