
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Софка Матеева за докторската дисертация на Илия Христов 

Вълков на тема: „Комуникацията на гражданските движения: каскадни 

ефекти при криза” (Конфликтни зони в трианголацията: движения – 

организации – медии) 

І. Общи параметри на докторския труд 

1. Трудът е оформен в четири глави, увод, заключения, библиография и 

приложения. 

2. Основното изложение на докторската теза е разгърнато в обем от 269 

страници. 

3. Отделните глави са структурирани детайлно в добре оформена и логически 

обоснована структура в точки и параграфи, което ориентира читателят за 

обхвата на проведеното научно изследване. 

4. Изложението е разпределено балансирано между четирите глави на 

докторския труд като основателно първата теоретична и въвеждаща глава е 

разработена в по-голям обем от останалите. 

5. Обемът и структурирането на докторския труд свидетелстват за една 

прецизна изследователска работа, от гледна точка на коректното представяне 

на тезата. 

6. Към оформлението на труда може да се направи обща забележка, че в 

съдържанието не са посочени заглавията и страниците на приобщените 

приложения. Това затруднява читателят при тяхното откриване и ползване в 

качеството им на допълнение към основния текст.  

ІІ. Актуалност и значимост на докторантската теза 

1.Докторантската теза е фокусирана върху един съществен проблем на 

съвременното демократично общество – проблемът за дейността на 

гражданските движения и тяхното позициониране в медийното пространство. 

Взаимодействието на тези движения с медиите и с държавните органи и 

институции несъмнено е едно от съществените условия за осъществяването 
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на съдържателен и ползотворен диалог по важни за развитието на 

обществото проблеми. На основата на този диалог естествено 

изкристализират различни гледни точки и различни решения на 

възникналите проблеми и се формира устойчиво и въздействащо обществено 

мнение, което е важен фактор за вземането на управленски решения от 

държавните органи и институции. В този смисъл, докторантската теза е 

значима и актуална.  

2. Определено научно достойнство на докторантската теза е отделеното от 

автора внимание на участието на гражданските движения в разрешаването на 

конфликтни проблеми. За разлика от страните с богати демократични 

традиции, в нашата страна утвърждаването на демократичните принципи и 

практики в редица случаи протича под формата конфликтни противоборства 

с наслоените в общественото съзнание тоталитарни рефлекси и модели на 

поведение. Конфликтните обществени рефлексии са една обективна даденост 

за обществения живот у нас в периода на преход от тоталитъризъм към 

демокрация и тяхното изучаване – от гледна точка на мястото и ролята на 

гражданските организации в процеса на демократизацията на обществените 

отношения – е значим научен проблем.  

ІІІ. Съдържателни акценти в докторската дисертация 

1.Достойнство на дисертационния труд е това, че още в увода, докторантът с 

пределна яснота и конкретност е дефинирал обхвата, целта и методическите 

подходи и техники, използвани за постановката и обосноваването на 

избраната научна теза. 

2. В основата на цялото изследване е заложено разбирането, че в нашата 

страна на този етап от изграждането на демократично общество 

хармонизирането на обществените отношения като правило преминава през 

преодоляването на конфликти. От позициите на това разбиране са 

обосновани вижданията на докторанта за взаимодействието между 

различните по характер граждански движения с медиите и държавните 

органи и институции. 
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3. Докторантът отделя специално внимание на факта, че засега в нашата 

страна гражданските движения са не само трудно разпознаваеми, но и твърде 

често получават неочаквано слаба обществена подкрепа. Обяснение на този 

факт той търси във все още слабата социална чувствителност по тези 

обществени проблеми, по които работят гражданските движения. В общият 

случаи това са значими обществени проблеми със стратегическо значение, 

които обаче хората не припознават като проблеми на своето трудно 

ежедневие. Лансира се разбирането, че притиснат от грижите за своето 

оцеляване в една изключително сложна и наситена с конфликти социално- 

икономическа среда българинът рядко има време и емоционален ресурс, за да 

подкрепя едно или друго обществено движение, което си поставя за цел да 

разреши обществен проблем, надхвърлящ границите на повседневието. 

Изправен пред дилемата къде да насочи своята социална и житейска 

активност, той – българинът – предпочита да решава приоритетно 

непосредствените си житейски проблеми и оставя на по-заден план борбата 

за решаването на обществени проблеми от по-висш ранг. В този смисъл на 

135 стр. докторантът констатира: „Гражданите биха протестирали и поискали 

нещо различно в близкото бъдеще, единствено в случай, че се появи 

конкретно решение, формулировка на проблема „за” или „ „против”, чиито 

последствия биха се видели в близкото бъдеще.” 

4. Когато анализира поведението на гражданските движения в условията на 

разрешаване на обществени конфликти, докторантът акцентира върху т. н. 

„каскадни ефекти” и на ролята на „социалните резонатори”. Неговата теза е, 

че в повечето случаи един конфликтен обществен проблем може да породи 

социална активност, която впоследствие да се насочи към решаването на друг 

или други проблеми, които сами по себе си не биха могли да породят 

първична социална активност.   В този контекст се разглежда и ролята на 

„социалните резонатори”. 

ІV. Изводи и препоръки 

1.Като цяло докторската дисертация на Илия Христов Вълков е един 

завършен, добре аргументиран в съдържателно отношение научен труд. 
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2. Използван е богат научен апарат, който авторът умело е интерпретирал и 

използвал за аргументирането на своята научна теза. 

3. Изведените след всяка глава обобщения и изводи позволяват на читателя 

да осмисли по-лесно и в пълнота постановките и анализите, представени в 

предшестващото изложение в разгърнат вид. 

4. На отделни места докторантът се е ограничил само до маркиране на някои 

от проблемите, за да не се наруши общият поглед и цялостната структура на 

изследването, което естествено поражда усещането за известна непълнота на 

и несъразмерност при изследването на набелязаните проблеми.Това се отнася 

например за: параграф 3.5. „Обществено мнение – реформиране на модели”, 

т. 3.2.1. „Организирана спонтанност” и т. 3.3.4. „Медиите като властови 

агенти”. В случая тази бележка е препоръка, в бъдещата си изследователска 

работа Илия Вълков да отдели по-голямо внимание на тези проблеми и да ги 

разработи по-подробно. 

5. За съжаление докторантът не е счел за необходимо да отграничи 

спецификата на комуникацията чрез интернет от обществената комуникация, 

осъществявана чрез традиционните електронни и печатни медии. Това не му 

е позволило да анализира по-детайлно и по същество нарастващата роля на 

интернет-комуникациите за формирането и дейността на неформалните 

обществени структури, едни от които са гражданските движения. Тази 

бележка е от съществено значение, като се има предвид фактът, че 

докторантът в своята работа отделя специално внимание на интернет-

комуникациите, но тяхната роля и значение се размива на общия фон на 

информационната среда, която той анализира като предпоставка и условие за 

успешното функциониране на гражданските движения. 
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Заключение:  На основание на изложеното по-горе, предлагам на 

уважаемото жури да присъди на Илия Христов Вълков образователната и 

научна степен „доктор” по професионалното направление 3. 5. „Обществени 

комуникации и информационни науки”. 

 

10. 05. 2013 г 

Проф. д-р Софка Матеева 


