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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

за дисертацията на Илия Христов Вълков на тема: “Комуникация 

на граждански движения: каскадни ефекти при криза. Конфликтни 

зони в триангулацията: движения - организации – медии 

(изследване на случаи 2007 – 2012 г.)” 

 

Рецензент: проф. Иван Стефанов, доктор на философските науки 

 

 Разглежданата дисертация е солидно научно проучване: общият обем 

е 323 стр., като текстът без приложенията включва 272 стр. Използвани са 

многобройни литературни и информационни източници – монографии, 

научни публикации, изследвания, статии и концепции. Списъкът на 

използваната литература е внушителен: включва 243 заглавия, от които 

101 на български език и 142 на английски език, 12 онлайн източници, 31 

статии от вестници и списания.  

 Наред с това искам веднага да отбележа актуалността на темата: тук 

предмет на изследване са появата, развитието и функционирането на 

гражданските движения, отношенията им с институции и организации; 

комуникационните техники на въздействие и овладяване на тези движения 

и тяхната координация. Известно е, че в гражданските движения са 

съсредоточени типичните за постмодерното общество форми на 

самоорганизация и развитие, те са тези, които се стремят да променят 

(усъвършенстват) статуквото или да се противопоставят на нежелани 

социални промени. Затова приемам като напълно оправдана и обоснована 

основната теза на изследването, а именно - гражданските движения са 

чувствителен индикатор (лакмус) за възникващи социални противоречия и 

проблеми, които трябва да бъдат включени в обхвата на социалното 

управление. Приемливо е и авторското ограничение да се изследват случаи 
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на наши протестни граждански движения, типични за периода 2007 – 2012 

г. Така по същество дисертацията е посветена на актуалната българска 

политическа практика, доколкото при анализа се имат предвид движението 

срещу либерализирането на генно-модифицирани организми (2010 г.), 

движението срещу добива на шистов газ (2011-2012 г.), движението срещу 

търговското споразумение АСТА (2012 г.), движението срещу промените в 

Закона за горите (2012 г.), протестите срещу високите цени на горивата 

(2011 г.). Както показват фактите, в последно време ние действително 

живеем в общество на движенията. На тази основа, че авторът има предвид 

социални движения, които стават “тук и сега”, този научен труд има 

способността да повиши гражданската чувствителност към възникващите 

пред нашите очи конфликти и противоречия. Илия Вълков твърди, че 

върху дисертацията е работил в продължение на три години. Но докато 

четях текста имах чувството, че той е написан в паузата между две 

екологични блокади на Орлов мост, за да ни се обясни какво се случва 

понастоящем в България. 

 Приемам като израз на научна прецизност обстоятелството, че в 

началото на своя анализ авторът изяснява основните работни понятия, 

които са необходими за опознаването на гражданските движения. Тъй като 

тези движения очертават съществуването на конфликтни зони в 

социалната система, тук се дава определение на ситуацията на криза. 

Като криза се определя всяко състояние, в което социалната система не 

може да действа ефективно, официалните институции са повече или по-

малко парализирани и не могат да действат адекватно спрямо кризисната 

ситуация. Това провокира определени общности към проява на социална 

чувствителност. Социалната чувствителност се разглежда като 

променливо състояние на нагласи и социални очаквания на определени 

групи и общности, което оказва стимулиращо влияние върху желанието им 

за промяна. При характеристиката на природата на социалното движение 
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се използва и допълнителното понятие гражданска мобилизация. Тези 

две понятия обхващат проявите на свръхчувствителни, в социално 

отношение, групи към определени обществени проблеми и промени; и при 

двете съществува общностна, културна идентичност, обединение около 

значим обществен проблем или кауза. Но гражданска мобилизация 

набляга на стихийния, спонтанен характер на публичната изява, на нейната 

висока степен на емоционалност и кратък период на съществуване; с 

постигането на успех или на бърз провал участващите в мобилизираните 

граждански групи се саморазпускат. За разлика от това гражданското 

движение, както показва и нашата непосредствена политическа практика, 

съществува по-трайно и продължително, преживява процес на колебания в 

социалното време и може, макар и не винаги, да се преобрази в институция 

(организация, политическа партия).  

 В тази първа част от дисертацията, където се изяснява характера на 

общностите, организациите и институциите, не приемам субкултурите да 

се определят като сърцевина на гражданските движения. На стр. 65 от 

дисертацията е казано следното: “Участието в субкултура е модерно 

преживяване, което се превръща в антисоциално поведение в реалния свят, 

липса на качествено общуване”. Смятам, че субкултурите са източник не 

просто на протестно поведение, а на контракултурно поведение, което все 

пак е различно – и по време на изява, и като форма на изява – от откритото 

антисоциално поведение. Субкултурните общности са по свой уникален 

начин протестиращи против доминиращите културни символи и 

поведения. Съвсем друг е въпросът, че и гражданските движения в 

определени случаи разчитат и на мобилизиращото въздействие на дадени 

културни символи.  

 Във втората част на дисертацията Илия Вълков, най-напред, 

разглежда четири теории, които изследват причините за гражданските 

движения. Той намира, че цитираните теории дават само частични 
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обяснения на съвременните граждански процеси и накрая, без особени 

претенции, ни предлага едно обяснение, което се позовава на един 

комплекс от няколко фактори, които, според него, са в основата на 

изследваните протестни явления. Нямам възражения срещу такова 

използване на факторната теория, но смятам, че не е много убедително 

свързването на новия у нас феномен на гражданските движения с масовото 

общество. Защото днешното ни общество не е само масово, то е също 

толкова и общество от индивиди; тоест гражданските движения трябва да 

се свързват с днешния етап на социалното ни развитие. Гражданските 

протести у нас са предизвикани от процесите на глобализация, от 

постмодерните тенденции, проникващи и в нашето общество.  

 В тази втора част на изследването убедително се акцентува върху 

процесите на развитие на гражданските движения. Това развитие се 

определя като сложен процес, задействан от редица външни фактори с 

конфликтен характер (безработица, бедност, ограничени доходи, липса на 

достъп до обществени блага, нарушени човешки права и др.). 

Едновременно с това се посочва, че гражданските движения притежават 

свои вътрешни характеристики, които ги отличават като социален феномен 

(теми, своеобразна протестна реторика, вътрешна йерархия, социални роли 

и др.). Предложени са индикатори за измерване на социалната 

чувствителност и четири степенна скала за определяне на социалното 

напрежение. Направено е вярното обобщение, че през изследвания период, 

2007 – 2012 година, у нас се наблюдава гражданска мобилизация в три 

основни сфери: екология, националистически движения (които са 

определени много точно от автора като консервативни и затворени) и 

защита на свободното изразяване и неприкосновеността на личното 

пространство в интернет. В края на разглеждания период се наблюдава и 

активна протестна гражданска мобилизация в сферата на социалните 

потребности: здравеопазване, цени на стоки от първа необходимост, цени 



 5 

на услуги и горива, ток, парно, вода и т.н. Като отличителна черта на 

българските граждански движения се изтъква обстоятелството, че те се 

проявяват като скачени съдове: често една мобилизирана от своя тема 

гражданска общност се присъединява към каузата на друга, активисти на 

едно движение подкрепят друго движение. Следователно има реален 

процес на преливане на гражданска енергия, което обяснява и някои 

посочени в дисертацията слабости на нашите движения. Тези слабости 

Илия Вълков вижда (144 стр.) в ниското ниво на участие в гражданските 

движения, дистанцирането от актуалните обществени проблеми и липсата 

на доверие между гражданите и неправителствения сектор. За съжаление 

авторът не е подходил достатъчно аналитично към тези реални слабости на 

нашите граждански движения.  

 В третата част на дисертацията авторът анализира отношенията 

между гражданските движения и медиите. Той приема за изходно начало 

постановката, че социалната промяна е основна цел на гражданските 

движения и тази цел в съвременното общество е трудно постижима, ако не 

прерасне във всекидневни медийни информации. С оглед на това, да се 

разбере доколко остро актуалната проблематика на гражданските протести 

и движения е навлязла в дневния ред на медиите, Илия Вълков провежда 

емпирично проучване на шест национални всекидневници в периода май -

юли 2012 г. Оценявам тази част от текста като най-актуална и с достатъчно 

съдържателни обобщения. Направени са принципни обобщения:  

1. някои медии у нас проявяват предпазливост и не отразяват 

протестните действия и исканията на активистките групи; това оформя 

конфликтна зона между гражданските движения и медиите, води до 

изкривено медийно отразяване или до затъмнение на гражданските 

протести;  
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2. налага се гражданските движения да търсят собствени 

комуникационни канали, за да могат да изяснят своите цели пред 

обществото; 

 3. социалните мрежи се оказват това публично пространство, в което 

протестните теми навлизат най-спонтанно и най-широко се дискутират; 

затова авторът прави заключението, че социалните мрежи се оказват 

мястото, където най-свободно се провежда организационният живот на 

гражданските движения;  

4. ясно се очертават, от една страна - традиционните, конформистки 

медии и от друга - все по-открито проявяващите се алтернативните медии; 

така се изгражда алтернативна публична среда, която отрича официално 

наложените норми, ценности и ориентири. 

 В четвъртата част на дисертацията авторът изследва в дълбочина 

своята тема. Тук обект на анализ са конфликтните отношения между 

гражданските движения, институциите и други публични субекти; 

специално се обръща внимание на тезата, че тези конфликтни отношения 

могат да приемат опасната за обществото форма на каскада. Каскадните 

ефекти се определят като верига от събития, които влияят негативно на 

социалната система, заради бързото и бурно развитие на конфликтни 

отношения.  

 Именно в последната част от дисертацията Илия Вълков особено 

настоятелно извежда основната насока на своя анализ: успешното 

социално управление трябва да проявява висока социална чувствителност 

към тези социални процеси, които водят до остри противоречия в 

социалната среда. В заключителната част авторът категорично пише, че 

основната цел на неговото изследване е “да повиши социалната 

чувствителност на лидерите на мнение, професионалистите в областта на 

публичните комуникации, пиар-специалисти, журналисти, социолози, 

политолози. Да насочи вниманието им към “черните ями” в социалната 
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среда и решаването на социалните проблеми още в техния зародиш. Да 

привлече вниманието към феномена на протестни граждански 

мобилизации и движения” ( 264 стр.).  

 Като рецензент трябва да констатирам, че Илия Вълков е постигнал 

така ясно поставената си задача. От една страна, неговата дисертация 

разкрива възможност как може да изградим практичен модел за 

организиране и успешно провеждане на граждански протест. От друга 

страна - научното изследване навлиза в една абсолютно нова и отговорна 

социална проблематика и ни позволява да разберем, а защо не – и да 

овладеем ефекта на протестните граждански движения.  

Но аз мисля, че този текст има приносно значение и в едно друго 

измерение. След като човек прочете тази дисертация му става съвсем ясно, 

че в нашето общество се променя самия характер на социалното действие. 

А именно: вместо класическата политическа революция, с пускане на 

обилно количество кръв, сега имаме система от действия и 

противодействия, комуникации и пиар-акции, които опосредстват 

конфликтните социални отношения и ги преобразуват в повече или по-

малко легитимни, от гледна точка на очакванията на общественото мнение, 

резултати. В обществото на комуникациите и социалните мрежи 

конфликтите се стремят не толкова внезапно да изникнат, колкото 

поетапно да се разрешават и по възможност да стигнат до крайното 

състояние на консенсус. В глобалния свят, в който промяната е 

единствената константа в живота на обществото, съществува реална 

потребност да се притисне риска, да се овладее кризата и да се стигне до 

социална ситуация без каскада от конфликти, което означава, според 

деликатния език на автора, омекотяване на последствията от негативните 

състояния в социалната среда. 

 Разбира се, посоченото не отменя точността на автора, която той 

проявява, когато сам (в няколко точки) представя своите научни приноси.  
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 Преценявам разглежданата дисертация като лично дело на 

докторанта Илия Вълков.  

 По темата на дисертацията са направени 8 научни и 4 

журналистически публикации.  

 Авторефератът отговаря на изискванията и представя най-

съществените моменти и обобщения от текста на дисертацията.  

 В заключение ще кажа, че дисертацията “Комуникация на 

граждански движения: каскадни ефекти при криза. Конфликтни зони в 

триангулацията: движения – организации – медии (изследване на случаи 

2007 – 2012 г.)” е аналитично, много подробно и задълбочено изследване 

на една актуална тема, в което има постигнати реални научни приносни 

моменти. Затова убедително ще гласувам за присъждането на 

образователната и научна степен “доктор” на Илия Христов Вълков.  

 

20.05.2013 г. 

София  Рецензент: 

 (Проф. д.ф.н. Иван Стефанов)  

  

 

  


