
РЕЦЕНЗИЯ 

 

 От доцент д-р Чавдар Христов, СУ „Св. Климент 

Охридски” – ФЖМК на дисертационния труд на Илия Христов 

Вълков, на тема „Комуникация на граждански движения: 

каскадни ефекти при криза. Конфликтни зони в 

триангулацията: общности – организации – медии 

(изследване на случаи 2007-2012г.)”, с научен ръководител 

проф. д-р Тодор Петев. 

 Представеният дисертационен труд съдържа общо 324 

страници, от които 270 страници изследователски текст и 54 – 

библиографска справка и приложения. Използвани са 243 

източника с научен характер на кирилица и латиница, от 

които 12 онлайн  и 31 от други източници. Структуриран е от 

увод, четири глави, заключение и приложения. 

 Представеното изследване е актуално предвид все по-

видимите характеристки на зараждащото се гражданско 

общество у нас, изявени предимно от активността на 

българските граждански движения. Съответно и от 

неотложната необходимост от ефективно управление на 

комуникациите в проявилите се конфликти. Като общ научен 

принос може да се определи очертаната теоретична рамка 

относно същностната характеристика на гражданските 

движения – проблем, неизследван достатъчно в българската 

научна литература. Използваният интердисциплинарен подход 

с акцент върху социологическите аспекти е подходящ и 

достатъчно продуктивен в конкретния случай. В подчертано 
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социологическия ракурс на дисертационния труд проличава 

вещото ръководство на проф. д-р Тодор Петев. 

 Постигната е необходимата терминологична яснота като 

са дадени коректни и разграничителни определения на 

основните за изследването понятия за общност, организация и 

движение. В тази посока всеки раздел е придружен с 

конкретни терминологични дефиниции, изявяващи 

конкретната му специфика. 

 Теоретично са обосновани отличителните характеристики 

на институциите, на формалните, неформалните и 

неправителствените организации, на гражданските движения, 

както и взаимодопълващите им се обществени функции. 

Изявен е конкурентният (конфликтният) механизъм между 

институциализираните организации (официални структури) и 

гражданските движения и неправителствени организации 

(паралелни структури), който е в основата на съвременната 

социална промяна. 

 Подробно са изследвани гражданските движения и са 

изявени спецификите им на българския пример – проблем, 

който до известна степен е встрани от българския научен 

интерес. Оригинален характер има показаната им 

взаимовръзка със съществуващите у нас субкултури. Изявена 

е тяхната обща структура и функции, очертаваща пъстрия 

социален калейдоскоп на българската действителност, където 

„номадството” е отличителна черта в търсенето на персонална 

и общностна идентичност. Направените типологизации и 

класификации подреждат полученото знание и имат 

практическо приложение. 
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 Подробно са анализирани основните теории за 

гражданските движения, определящи ги като резонатори на 

социална промяна. Добър подход е определянето след всяка 

една от тях на силните и слабите им страни, както и на 

концептуалните им ограничения. 

 Анализирана е вътрешната структура и организация на 

гражданските движения, която е представена под формата на 

кохерентен модел с ядро и периферия, очертани са 

генеричните им етапи на развитие и техники на 

драматургична изява. В тази посока е извършен 

съпоставителен анализ с конкретиката на българските 

граждански движения, изявени са техните проблеми и 

зависимости от вътрешни и външни фактори. 

 Експлицирани са конфликтните зони, индикаторите на 

противопоставяне и скалата на напрежение – важни 

измерители за кризисно управление при овладяване на 

социалния сблъсък. В резултат е изявена архитектурата на 

протеста, неговата стратегия и тактика (своеобразен 

наръчник на протестиращия), чиято валидизация беше 

препотвърдена при гражданските протести от ранната пролет 

на 2013 г. 

 Прецизно е изследвана комуникационната среда на 

гражданските движения – специфична мрежова структура от 

нови технологии, алтернативни и официални медии, където се 

прелитат проблемите на монополизацията и свободния достъп, 

с преобладаваща асиметрична характеристика. Направеният 

анализ на активистките/алтернативните медии 

(комуникационната сила на слабия) изявява техните 
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същностни характеристики и отлики от традиционните, 

проблемите, но и сериозните възможности, включително 

трансграничните, които имат за социална трансформация. 

Българската ситуация в тази посока е очертана, чрез 

мониторинг на шест български медии, изявяващ актуални 

тенденции при формирането на публичния дневен ред. 

Изводите показват ниска информационна кохезия, която не 

може да служи за тематичен ориентир на широката 

общественост. Напротив – проявен е акумулиран ефект на 

медийно въздействие за пропагандни цели. Ефект, подкрепен 

от анализа за участието на посредници при формиране на 

общественото мнение. Фактори, чиято съвкупност 

проблематизира мястото на активистките медии и 

възможностите им да влияят върху търсената социална 

промяна. 

 Кризисната комуникация между основните актьори в 

анализирания процес – институции, бизнес организации, 

групи за натиск, граждански движения и медии е 

представена под формата на интерактивен конфликтен 

модел, очертаващ специфично поле на генерирани социални 

промени. Конфликтното взаимодействие е анализирано от 

позициите на риск- и кризисната комуникация като социална 

драматургия. Изведени са основните параметри на 

конфликтните отношения между актьорите, техните 

взаимозависимости и отклонения, сблъсъкът между груповото 

и иновативно мислене, интегративните и дезинтегративни 

групови рефлексии, възникналите върху тази основа каскадни 
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ефекти и съответни възможности за ефективното им 

управление в условията на криза.  

 Анализираните ключови примери от актуални протести 

на български граждански движения са уместно включени към 

всеки един от изследваните основни проблеми  като по този 

начин е добавена не само илюстративна, но и валидизираща, 

теоретичните изводи стойност. 

 Предложеният за рецензиране текст изявява обемна и 

задълбочена изследователска работа със съответни приносни 

резултати: изследван е проблем, който не е разработен 

достатъчно пълно от българските изследователи в областта на 

комуникацията; предложен е работещ на практика модел за 

организиране и провеждане на граждански протест; изведени 

са индикатори на социално напрежение и възможности за 

навигация при граждански протести, позволяващи ефективно 

управление в условия на криза. 

 Бих отбелязъл, че основните ми забележки към 

дисертационния труд при вътрешните защити са взети 

предвид от докторанта, поради което нямам допълнителни 

бележки и препоръки. 

 Очертаните достойнства на дисертационния труд ми 

дават основание да предложа на уважаемата научна комисия 

да даде на Илия Христов Вълков исканата образователна и 

научна степен „доктор”. 

 

27.05.2013 г.     Доц. д-р Чавдар Христов: 

 


