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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Предмет на изследването 

Проблемът на меката сила, която си служи със силата на аргументите е, че за 

разлика от своята противоположност argumentum ad baculum тя е осъдена да заема 

позицията на слабия. Но това е само привидно. Всъщност меката сила е в позицията на 

силния, когато е пълноправен участник в академичния контекст на обсъждането ѝ / си, 

например в настоящия дисертационен труд. 

Очевидно предмет на дисертационния труд е меката сила, но по-точно става дума 

за: същността, съдържанието, механизмите на действие като алгоритъм от операции и 

конкретните функционални проявления в малко по-неконвенционални (само на звучене) 

форми на дипломация. В този порядък меката сила е обект на разглеждане, първо, от една 

статична перспектива като естество и формообразуващи характеристики, и второ, от една 

динамична перспектива като начин на приложение в променливата международна среда. 

Именно фактът, не просто констатацията, че меката сила се развива, улеснява разбирането 

за нея като социален феномен. Неслучайно „прощъпулникът“ ѝ в научната литература е 

под названието „социална сила“. Меката сила сякаш не позволява отчетливо очертаване на 

присъщите ѝ характеристики, които преливат в различни концепции. Тези теоретични 

конструкти внасят качествено нови измерения в мисленето за нея – институционално 

влияние, структурни взаимодействия, дискурс на възгледи. Именно това е повод, обаче, 

посредством дебата за меката сила да се стигне до систематизация на знанието за нея, 

което да се използва с прескриптивна насоченост в бъдеще.  

Меката сила съставлява възможности за оказване на преобразователен ефект в 

съгласие с волята на другите, без да се прибягва до осезаема или неосезаема принуда. 

Нейната вътрешна характеристика е отвореността за критики и откритостта за различното 

мнение. Следователно, меката сила се изразява в: убеждаването чрез обсъждане, 

„допускащо“ чуждата гледна точка; следването на образци, наречени „най-добри 

практики“; спазването на стандарти, носещи легитимност.  
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Ценностната натовареност на трансформационния резултат от действието на 

меката сила предлага необятни интерпретативни способности, а от чисто практическа 

гледна точка посредством емпиричните изследвания меката сила разкрива нормативния си 

потенциал, предписвайки стратегии за поведение на субектите.  

Съществено в този ред на мисли е отчитането на дихотомията твърда сила – мека 

сила като класическо онтологично различаване, присъщо за всяка социална наука. При 

разглеждането на тандема твърда сила – мека сила ударението пада не толкова върху 

абстрактното разграничение, колкото върху реалното взаимодействие – паралелно 

съществуване на категориите (международна интервенция) или преплитане (въпроси на 

„меката“ сигурност). Неслучайно, формите на проявление на меката сила, обозначавани 

като нетрадиционна дипломация, се опират на различаването ѝ от конвенционалния 

способ на ненасилствено управленско въздействие върху международните отношения, 

например разделителната линия публична дипломация – пропаганда. В този смисъл тя 

изглежда е съвременен феномен. 

2. Актуалност на изследването 

Като най-новия препрочит на собственото си изказване генералният секретар на 

НАТО Андерс Фог Расмусен заявява категорично през м. май т. г., че меката сила, в 

случая на ЕС, не е сила въобще, защото оставена без твърдата сила, на нея ѝ липсва 

сърцевинната легитимност (влиятелност и достоверност).
1
 Tри години по-рано (малко 

преди захващането с темата) той твърди, че няма голяма полза от твърдата сила, в случая 

на НАТО, ако тя не е съчетана адекватно с меката сила в сътрудничество и координация 

по управляване на глобални кризи.2 Простичко казано, идеята е една и съща, с разменени 

изходни предпоставки, но един и същ извод накрая. 

Абстрахирайки се от конкретиката, която може да подхлъзне към злободневно 

политизиране, заниманието с меката сила се явява отражение на съвременните процеси на 

                                                 
1
 RETTMAN, A., 2013. Nato chief: EU soft power is 'no power at all'. EUObserver, 06.05.2013, available 

at: <http://euobserver.com/defence/120046>. 
2
 Speech by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen at the Strategic Concept Seminar in 

Helsinki, North Atlantic Treaty Organization, 4 Mar 2010, available at: 

<http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_61891.htm>. 
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дифузия на силата в глобален мащаб. Доколкото началото на второто десетилетие на ХХI 

век се поддава на заключение за тенденциите през първото десетилетие, то това е 

заключение за революция във възприятията за пространство и време, но не непременно 

постулирана като глобализация. Първо, налице е склонност за „свръхсекюритизация“ или 

рутинизиране на заплахите за стабилността на структурите в глобалното общество.  

Второ, видна е еманципацията в общуването като процес на обмен на идеи поради 

„свързващото“ свойство на новите технологии. Трето, забелязва се опростяване на 

регулацията на тези отношения, при което квазиправните механизми отслабват 

принудителната хватка на досега значими участници като държавата. Така или иначе, 

международните отношения търпят еволюционно развитие без резки революционни 

скокове и в този смисъл е важно да се отбележи новостта на явлението „мека сила“ не като 

обективно съществуващо (то винаги е съществувало в един или друг вид), а актуалните  

причини, поради които то фокусира вниманието върху себе си. А те са изброените досега. 

В чисто епистемологичен план на български език не е дръзвано за цялостно 

изследване на проблематиката освен отделни анализи на прояви на меката сила.
3
 Сред 

кориците на чуждестранната литература има проучвания, които в сравнително завършен 

вид подлагат на „дисекция“ един или няколко аспекта на меката сила, включително като 

измерение на силата изобщо, но само по отношение на теоретичната страна, а не 

емпиричната (тъй като последната е съсредоточена върху отделни примери.
4
 

 

 

                                                 
3
 ПАНТЕВ, П. и кол. „Културна чувствителност“ и сигурност: новите познавателни и 

образователни стандарти. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 
4
 Непретендираща за представителност, а по-скоро за всеобхватност на проучваните понятия 

извадка на използваната литература: 

BERENSKOETTER, F. / M. J. WILLIAMS (eds.), 2007. Power in World Politics. London & New York: 

Routledge. 

CZEMPIEL, E.-O., 1999. Kluge Macht. Außenpolitik für das 21. Jahrhundert. München: C. H. Beck. 

MELISSEN, J., 2007. The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations. London: Palgrave 

Macmillan. 

NYE, J. S., Jr., 2011. The Future of Power. New York: Public Affairs. 

VAN HAM, P. 2010. Social power in international politics. London & New York: Routledge. 

RUSSELL, B., [1938], 2004. Power. A New Social Analysis. Oxon: Routledge. 
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3. Изследователски цели 

Отвъд целите на изследването като резултат не може да се пренебрегне 

мотивацията, която е довела до началото на научните търсения като процес. Стремежът на 

дисертационния труд е да предизвика разместване на закостенелите пластове от клишета 

за цивилизационни сблъсъци и религиозни войни, които са приковали медийния дискурс 

от началото на века. 

Крайната цел не е експлозивно разтърсване на подобни шаблони, а насочване на 

вниманието на широката публика (и на по-тясно дефинираната експертна публика) към 

естеството на субективните фактори в международните отношения и 

възприемането/отхвърлянето на тяхното въздействие от страна на индивидите в хода на т. 

нар. процеси на социализация. 

Затова и телеологията на разработката е свързана с отварянето на теорията относно 

структурата на силовите взаимодействия, от реалистка гледна точка, към практиката на 

неуловимите въздействия върху поведението на субектите на културни норми, идейни 

внушения, вярвания, политически послания, дори материални поощрения, от социално-

конструктивистка гледна точка. Независимо от изключително широкия кръг въпроси, 

които биха могли да се засегнат в тази връзка, не на последно място и поради 

„обтекаемостта“ на разглеждания феномен, позволяващ безкраен брой гледища, дори 

прекрачващи в метанаучното, обхватът на усилието е стеснен до отделни аспекти на 

проблема с „най-наболяла“ актуалност, обхващащи както събития, така и тенденции. Още 

повече, че става въпрос за изкуствена конструкция, която както отразява „реалистично“ 

обективната действителност, така и я „конструира социално“. Затова и не са правени 

амбициозни опити за построяване на единна теория, защото общоприета истина в 

социална наука като Международните отношения няма – истината е доказано твърдение, 

което е „между кориците на тезата“. Изложението не прави заявки за изчерпателност, а 

приведените примери са само илюстративни и са ориентирани към „българската червена 

нишка“, която пронизва цялостното изложение – европейските интеграционни процеси, 

по-широкия балкански контекст и (не)съпоставимия му нордически контекст. 
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Изследователските въпроси, на които изложението отговаря имплицитно било чрез 

описание на случаи, било чрез предписание на стратегии, са взаимосвързани. 

Първо, защо, ако меката сила има значение в съвременността, то тя някъде е 

ефективна, а другаде се оказва безсилна, т.е. е неравномерна в действието си, като 

политиките на изключване на чужденците? 

Второ, как меката сила се съвместява с твърдата (без да е в състояние да я изключи) 

– или чрез надделяване, или чрез компенсиране от твърдата сила в неотложни моменти на 

спешно действие и така се явява просто едно измерение на силата, като нашумели казуси 

на хуманитарна интервенция? 

4. Приложена методология 

Пристрастията на автора са към еклектичния подход, който обуславя не механичен 

сбор от субективни интерпретации, а включването им в дискурс, в което всъщност се 

състои „мекият“ компонент на явлението. Добавянето на прагматичното виждане за 

обективната реалност такава, каквато е, позволява изявата на „силата“ на меката сила в 

предписания за реалността такава, каквато би трябвало да бъде. Погледът е винаги 

отправен към ограниченията, които са същевременно и възможности, на малката страна 

България, а тя в никакъв случай не е слаба страна, особено в рамките на общите политики 

на Европейския съюз. 

Неизбежно е навлизането в чужди „теоретични води“ (социология, психология, 

антропология) при така формулираното заглавие, така че привлечените твърдения от 

други научни сфери са съвсем схематични с оглед доказване на тезата. „Интервенирането“ 

на и в други експертни полета не може да бъде преодоляно както поради 

интердисциплинарния характер на предмета, така и поради фундаменталността и оттам 

„всепроникваемостта“ на изучавания проблем.  

Споменатият еклектичен подход съединява емпиричното и нормативното 

направление в схващанията за значението на меката сила в международните отношения, 

като им предоставя форум, на който да дебатират. Дебатът протича от структурните 
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предпоставки, които предзадават поддържащата роля на меката сила в международните 

отношения (реалисти), през институционалното влияние като нейна същност (либерали), 

към продуктивните ѝ характеристики на конструираща реалността (постмодернисти). 

Защото е недостатъчен тълкувателният потенциал само на една теоретична школа и 

доколкото спецификите на всяка една от тях съответно обясняват защо или как тя набляга 

било на дескриптивния, било на прескриптивния анализ, то еклектичният подход налага 

не принудително, а аргументирано, чрез един критичен анализ, посредством употреба на 

техники от различните течения, да се наслои картината.  

Инструменти за подобна интерпретация на меката сила, които ѝ правят 

дълбочинен разрез, може да се профилират като конвенционални: позитивистки метод на 

рационалния избор (формално-логически) и исторически методи; количествени методи на 

емпирически изследвания (контрафактически анализ) и постструктуралистки методи 

(херменевтичен анализ, социологически и психологически подходи). Търсено е 

плуралистично отношение към изследваната тематика, което е логично следствие от 

плеядата от теоретични школи в Международните отношения. Приложени са и лични 

впечатления от упражняването на меката сила „на място“ в семинарната дипломация на 

конференции, уъркшопове, дискусии, лични разговори в свободна форма. 

Сложността на терминологията създава привидности: първо, за наукообразност на 

изказа (но тя е наложена от абстрактността на явлението); второ, за привнесеност на 

термините (но тя е неизбежна поради интердисциплинарния характер на изследването); 

трето, за превес на формата над съдържанието (но терминологията е положена в контекст 

– например ролята на acquis communautaire е разгледана от политологична, а не правна 

перспектива, със съответния понятиен апарат). 

5. Научна новост на изследването 

Постигнатите резултати са нови, доколкото предлагат цялостен модел на описание 

на явлението „мека сила“ и дават практически напътствия за ефективно упражняване, 

респективно избягване на манипулацията с нея (превратност, която е нейна иманентна 

характеристика). 
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Първо, реконструирана е международната среда като динамично мрежово 

взаимодействие. Тъй като общуването е свързване – между общуващите и между 

проблемите, които са провокирали обръщането им един към друг/и – и меката сила също е 

продукт на този взаимосвързан контекст. 

Второ, определена е дифузията на меката сила като всепроникваща закономерност, 

доколкото тя изобщо се подчинява на някакви стриктни правила. В нея се развиват 

процесите в глобалното общество като несправедливостите по разпределението на 

колективните блага и неудържимото разпространение на колективните злини. В този 

смисъл е неудаващо се усилието по очертаването на границите ѝ за направляване с 

традиционните механизми, но е възможно съчетаването ѝ с твърдата сила. 

Трето, разучени са ролите на недържавните участници, организирани в хлабави 

мрежи на съпротива или на паралелен дерегулиран пазар, наред с несвойственото амплоа 

на държавата, загубила монопол върху властта. Очертан е кръг на участници, за които се 

твърди, че успешно използват меката сила за свои цели, например индоктринация на 

сподвижници в транснационални терористични мрежи. 

Четвърто, в пледоария за употребата на сила в условията на детериториализиран 

суверенитет на същата тази държава е доказано, че меката сила на оправдаването на 

намесата с принципи и/или интереси е най-справедливият вариант, защото е средината 

между крайностите на цинизма на произвола и безразличието на неангажирането с 

твърдата сила. Изяснено е, но не и разрешено стълкновението между нормите на 

легалността и на легитимността при международни интервенции. 

Пето, описан е начинът, по който меката сила на един квазидържавен субект като 

Европейския съюз упражнява своята социализираща функция чрез нормативизация 

(възприемане на достиженията на общностно право) и институционализация (задаване на 

стандарти). 

Шесто, указан е пътят на цивилизоване на насилието чрез овладяването на 

асиметрични рискове за сигурността. 
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Седмо, дадени са препоръки за ценностно сближаване чрез културен обмен при 

прехода от Запад на Изток в пространството и времето. 

Осмо, представен е критически анализ на емоционалното овладяване на 

антиимигрантския популизъм при наличието на антигеополитически заплахи на 

отчуждаване, потърпевши от които са емигрантски нации като България. 

Девето, добавено е рационалното разбиране за потенциала на научната дипломация 

за откликване на импертивите на устойчивото развитие като преодоляване на дефицита на 

публични ресурси, но не чрез одържавяване при шестващата криза на политическо 

доверие, а чрез легитимен свободен избор. 

И десето, внесен е ирационалният момент на избора на малката страна България да 

се включи в глобалното общество чрез рационализация на дипломатическите способи – 

демонстрирайки креативност като продуктивна сила в едно конкретно предписание. 

6. Практическо значение на резултатите 

Отвъд теоретизирането дисертационният труд прави и практически принос за 

потенциално приложение на меката сила. 

Първо, позоваването на международната среда като динамично мрежово 

взаимодействие улеснява възприятието за взаимосвързаността на явленията като мека 

сила и твърда сила и оттам за необходимостта от преплитането им при справяне с 

прдизвикателства на меката сигурност – споментатото в контекста на НАТО управление 

на хуманитарни кризи (което е в портфолиото на България в Европейската комисия). 

Второ, употребата на твърдата сила като подобно управленско въздействие изисква 

не само обосноваване, а и легитимни основания. В този смисъл съществено е разбирането, 

че не е необходимо непременно легално овластяване, придържащо се към буквата на 

писаното международно право. Налага се привличането на заклеймяваното като 

квазиправо меко право (с необвързваща сила), което „омекотява“ неблагоприятния 

обществен отзвук при неотложни действия, спасяващи човешки животи. 
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Трето, опитът на европеизацията на България би могъл да послужи като пътеводен 

негативен пример за следприсъединителните условия, които е препоръчително да бъдат 

минимизирани в кохерентната политика на разширяване на Европейския съюз към 

Западните Балкани. 

Четвърто, предложена е стратегия на България спрямо надмогване на 

конфликтността в Южен Кавказ в контекста на понастоящем малко или много замразената 

политика  на ЕС за Източно съседство. 

Пето, направените изводи за оптимизиране на дейността на нетрадиционни форми 

на дипломация на България могат да се използват като основа за разгръщането им като 

инструменти във външнополитическия курс (при липса на външнополитическа концепция 

на страната). Което е по-важно, тези изследвания могат да се приложат за разработване на 

програми за обучение на дипломатическия персонал в операционализиране на публичната 

и културната дипломация, които към този момент се отчитат като дейност, случваща се 

някак от само себе си, но не и съзнателно направлявана. 

7. Обем и структура на изследването 

Дисертационният труд е в обем 248 страници, а извън тях са прилежащите 

съдържание, библиографски списък и предметен показалец. Литературата включва 45 

заглавия на български език и 368 заглавия на чужд език; реферирането към тях е 

извършено в над 530 бележки под линия.  

Структурата е развита в следната последователност: въведение, четири глави, 

разделени на раздели, съответно – части, и заключение. Търсен е баланс между статичното 

и динамичното изследване на меката сила (по две глави); между аналитичния и 

прогностичния модел (в последните две глави); в рамките на отделните глави са 

сравнително равномерно застъпени теоретичният и емпиричният подстъп към проблема. 
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Въведение 

Дисертационният труд започва с представяне на предмета и аргументира неговата 

актуалност; формулира в начален етап тезата, която се доказва поетапно; начертава 

изследователските мотиви и задачи; формулира въпросите, на които най-общо се отговаря 

на края на всяка глава;  прави кратък преглед на начина, по който е еволюирало знанието 

за меката сила в научните разработки; щрихира използваната терминология на 

обяснителните концепции на теоретичните школи; пояснява методологията; очертава 

структурата. 

 

ПЪРВА ГЛАВА. Дневен ред на международните отношения през XXI век: 

среда за действие на меката сила. Действащи лица 

Раздел I. Концептуална среда 

Част 1. Защо е необходима конструкцията на средата на системата на 

международните отношения? 

Определянето на рамките на средата, в която са поставени разглежданите 

феномени, позволява отчитане на всички процеси на развитие, които те търпят, а 

последните не могат да се осъществяват в условията на вакуум. Именно 

контекстуализирането на явленията играе ролята на нещо подобно на „развакуумиране“, 

което от само себе си решава дилемата за свързването на теорията и практиката.  

На изпреварващия въпрос за смисъла – защо се занимаваме с меката сила – отговор 

дава първата глава, която доказва как измененията в международната среда от началото на 

века извеждат на преден план проблема за меката сила. 
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Част 2. Как се стига до мрежово взаимодействие като характеристика на 

средата? 

Управляемостта като характеристика на международните отношения в съвкупност 

не означава хаотичност, а подредена система от взаимодействия в мрежи, в която не е 

налице регулация чрез един център. Такъв център няма как да съществува в такава сложна 

конструкция, защото би я опростил неимоверно. Доколкото има управление, то е на 

отделни места и по отделно време. Ефектът не може да е съвкупен за системата като цяло, 

а само за отделни нейни части, защото поради своите специфики те поемат по различен 

начин въздействията върху себе си. Нещо повече, комплексността на тези взаимодействия 

е съдържанието на всички онези процеси, наречени фрагмеграция: глобално сближаване и 

локално разединяване. Оттук, комуникацията релативизира различията между двете 

дотогавашни противоположности „национално“ – „наднационално“, а оттук хибридизира 

явленията, защото размива чертите на възникналото „транснационално“, а оттук и 

фрагментира процесите, тъй като неизяснената идентичност на „новото глобално“ 

поражда импулси за определянето му, което изисква повторно хомогенизиране, т.е. 

обособяване по единични критерии. 

Участието на индивиди или на колективи от индивиди в създадени от тях 

институции, базирани на обща идентичност и на споделени интереси, е нов вид 

управление, съответно глобално или транснационално. Подобно управление не почива 

нито на йерархическия принцип на власт и подчинение, нито на някаква 

самоподразбираща се управляемост, а на особена свързаност, при която има място и за 

двата управленски модела на анархията и йерахията, но преобладава равнопоставеността. 

Това е така, защото отношенията са под формата на взаимодействие – било то фактически 

действия, било то дискурсивни практики. Така, с езика на модерните социални мрежи, 

взаимодействието протича в транснационални мрежи, които са свързани помежду си 

някъде с хлабави, а другаде със стабилни връзки в системата на световното общество. 
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Раздел II. Операционна среда 

Част 1. Защо е неуместна изкуствената конструкция за триизмерната 

шахматна дъска като контекст, в който е разпределена силата в съвременните 

международни отношения? (по Дж. Най) 

Контекстът на съвременните международни отношения е многоизмерен, доколкото 

процесите, означавани като транснационални, включително тези, отнасящи се до силата, 

пресичат различни равнища на отношения. Относно измерението: фигурките (т.е. 

участниците в глобалното общество) се движат по плоскост, а разполагането им става по 

вертикала и по хоризонтала. Доколкото вертикалът може да се идентифицира с 

дълбочина, се говори за дифузия на силата като контекст, а по хоризонтала се 

уравновесява силата. 

Част 2. Как се осъществява преходът от структурата на баланс на силата към 

среда на дифузия на силата? 

2. 1. Баланс на силата (притежанието) 

Балансирайки системата чрез механизъм, аналогичен на американския 

конституционен модел на тежести и противотежести, се поддържа регулярна, но не 

постоянна стабилност на конфигурацията от полюси. Към полюсите освен Великите сили 

спадат и малките държави, чийто принос като мека сила се измерва в действия по 

споделянето на глобалните блага. 

Структурата обаче не е единственото обяснение за стабилността на системата. 

Наложителна е актуализация на статуса чрез преход към динамичната парадигма на 

прехода на сила. Например, хегемонията и лидерството излагат две различни гледни точки 

към прехода: в първия случай става въпрос за едностранно налагане, а във втория – за 

признанието като обратна връзка от страна на международното общество.  

Трансформацията на досегашния единствен полюс САЩ протича в контекста на 

стратегията за просветено лидерство, което надгражда тезата за лидерството като проява 

на йерархичен контрол в еднополюсна структура. Вместо насилственото (изключващо 
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волята на другия) налагане демокрацията подлежи на насърчаване, като не само се дава 

ръководният пример (равните възможности, включващи социален егалитаризъм и 

индивидуални постижения), а този пример непрекъснато се себереализира чрез 

съдържащия се в него вътрешен преобразователен потенциал. 

2.2. Дифузията на силата (свързаността) 

Съвременната среда е белязана от две характеристики на развитието на системата, 

превратни процеси – революции, които траят по-дълго, отколкото едно събитие на 

ескалация на напрежението, и, състояние на криза със спорадични или циклични 

протести. В новите условия на глобално управление силата не може да се затвори в един 

или няколко центъра. Тя е разхвърляна, но не и разпределена, тъй като се изискват 

отчетливи граници между държавни субекти и недържавни такива. Дифузията на силата е 

всепроникващата среда, в която се развиват процесите в глобалното общество; индикация 

за това е именно разпространението на колективните злини. 

 

Раздел III. Действащи лица в глобалната система 

Част 1. Асиметричен статус на недържавните участници 

1. 1. Мрежи на съпротива. Обединяването около кауза е спойката на 

транснационалните мрежи. Въздействието е ориентиране не просто към постигането на 

даден резултат, а към промяна на контекста, т.е. естеството на обществения дебат. Оформя 

се особена среда, която съществува паралелно и независимо от международните 

отношения в тесния смисъл на междудържавни отношения. Тя е възможна благодарение 

на флуидните граници между националните общности от активисти в хоризонтален план, 

които подсилени чрез взаимодействие в транснационални мрежи, са способни да 

въздействат по-ефективно върху правителствата по вертикала. 

1. 2. Тъмни мрежи: въоръжени социални движения и транснационални 

терористични / престъпни мрежи. Докато първите могат да се оприличат на базар  – 

оживено тържище, което прераства в електронен пазар, когато се налага внезапна 
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кибермобилизация, вторите не са така виртуализирани, но присъстват по-осезаемо в 

ежедневния живот на общества в преход. Все пак, общото между двата вида тъмни мрежи 

е подривният елемент в дейността им, която се проявява различно при всяка една от тях 

(Босна – Косово). 

1. 3. Индивидът. Към тази категория се причисляват лица, които въздействат с 

меката сила съответно на политици (от шантаж до популизъм); лобисти („проникната“ 

политика на натиск); активисти (защита на човешките права); журналисти (публична 

дипломация и разновидности); интелектуалци и артисти (културно сътрудничество); 

експерти (научен обмен). 

Част 2. Атипична роля на държавата 

Държавата претърпява изменения, изразяващи се в засилване на ефектите на меката 

сила за сметка на тези на твърдата. Израз на дифузията на слабостта на 

вътрешнополитическия режим в системната среда чрез отслабване на регулативния ефект 

на глобалното управление са „слабите държави“ (най-общо наименование на всички 

квазидържавни образувания). Своеобразно допълнение на рухналите режими са 

престъпните режими. Степените на слаба държавност са: отслабеност (близка до 

категорията „привидни“ държави) – имат легална сила, но са загубили фактически 

легитимността си, и, омаломощеност (сродна на категорията „почти“ държави“) – имат 

само наченки/останки на легитимност, но легалността е нещо, което им е безразлично. 

Неравновесието  в относителната тежест между държавни и недържавни субекти, както и 

недостатъчният контрол вътре в държавните субекти, извеждат на преден план 

проблемите на глобалното управление. Тяхното решаване се търси не просто в допълване 

или временно заместване на някои от публичните функции на държавите, понеже не им 

достига или е неадекватна компетентността им. А по-скоро в: съчетаването на йерархията 

и равнопоставеността в транснационални публично-частни партньорства, при които 

недържавните участници в системните взаимодействия се включват пълноправно в 

задаването и прилагането на правилата за поведение и предоставянето на услуги. 
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ВТОРА ГЛАВА. Дискурси: материален аспект на меката сила (разграничения, 

същност и съдържание) 

Смущаващото логиката обстоятелство, че дефиниция на понятието „мека сила“ се 

извежда едва във втората глава намира своето обяснение в първата глава. Посредством 

рамкирането на средата тя обосновава значимостта на понятието като фундаментален 

въпрос за смисъла и контекста. 

Раздел I. Разграничения 

Част 1. Родът 

Първото различаване върви по линията общо – частно, или: съпоставяне на 

цялостното (силата) с единичното (мека сила). Второто различаване прокарва границата 

между две противоположни понятия в рамките на съвкупното такова: твърда сила – мека 

сила.  

Дефиницията на силата означава следното: Първо, става дума за отношение – не 

просто съотношение в една предзададена структура, а динамично взаимодействие по 

формиране на рамка и напасване на участващите лица в нея. Второ, потенцията 

(възможността) като същност на средството стои „рамо до рамо“ с целения резултат: 

налагане на волята. 

Разграниченията, които се правят, са във връзка с господството, едно по-тясно 

понятие от силата, защото включва и елемент от меката сила – възприятие за легитимност; 

влиянието, което силата обхваща, а не му се противопоставя.  

Следвайки интегративен подход спрямо определенията на различни теоретични 

школи, силата е способност да се употреби ресурс, който да позволи на действащия субект 

да постигне желан резултат въпреки волята на въздействания субект в рамките на едно 

социално взаимодействие. 
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Част 2. Видовете 

Придържайки се към дихотомията „твърда сила“ – „мека сила“, икономическата 

сила в частта ѝ на материални стимули (ресурси), които предизвикват ефекти с 

определено неосезаемо съдържание (институционално, нормативно, емоционално, 

познавателно), спада към меката сила.  

Част 3. Антонимът: твърдата сила 

„Принудителна“ се доближава най-плътно до естеството на твърдата сила, като 

това обозначаване не може да отрече факта на насилието, на който тя е базирана. 

Полемиката, съпътстваща противоречивото явление „международна интервенция“, е 

негова отличителна характеристика както по отношение на теоретичните основи на 

понятието, така и във връзка с практическите му проявления. Първо, международната 

интервенция извежда на преден план академични дебати относно съдържателната страна 

на същностния компонент на силата на държавата – суверенитета и социалната 

конструкция на територията. Второ, от нормативна перспектива, тя позволява 

разграничение между твърдата сила като принудителен ред на обвързващи правила и 

меката сила на политическо доверие и убедителност. Трето, международната интервенция 

налага предели на действие на режими, нарушаващи човешките права (случаите Мали и 

Либия) в опита си да възстанови справедливостта чрез лимит на употребата на сила. Не на 

последно място, ограниченията на международната интервенция са под формата или на 

оправдаване на правомерността ѝ, или обосноваване на легитимността ѝ чрез мека сила, 

както показва нагледно „безизходицата“ на Сирия между вътрешно насилие и външно 

безсилие за поемане на отговорност. 

 

Раздел II. Същността 

Конструирана е следната дефиниция на меката сила: възможности за оказване на 

преобразователен ефект в съгласие с волята на другите. Съгласно стриктното 

тълкуване на понятието меката сила е сила, т.е.: възможности за въздействие, както и не е 
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твърда сила, т.е. липсва осезаема принуда въпреки волята на другия. Разгръщайки 

определението, ефектът на меката сила е насочен към трансформация, т.е. налице е 

конструктивно начало. Възможностите за влияние са повече от една, защото 

съдържанието ѝ е многоаспектно. Субектите, върху които се въздейства, са повече от 

един, тъй като разнопосочният ѝ механизъм на действие засяга непреднамерено цели 

колективи от индивиди. Така се изграждат общности от норми и идентичности, дискурси 

на говорене, практики като последователност от модели на поведение, изобщо: формира 

се среда, която е центърът на тежестта при меката сила. Дали поведението ще има ефект 

зависи от превръщането на възможностите в операционни такива, наречени способности. 

Затова и централните константи в дефиницията са ресурсите (възможностите) и 

резултатът (ефектът). 

Характеристики 

Част 1. Легитимност 

Легитимността е организационен принцип, на който се основава социалният ред. 

Легитимността се изразява в развиването на вътрешно чувство за морален дълг или: 

бихейвиористично казано, интернализация на онова, което е правилно и подходящо. 

Процесите по оказване на влияние (мотивацията) по същността си са различни, но 

резултатът от тях може да е един и същ – възприемането на определено поведение под 

формата на социализация. Съществено за изясняване на интерактивната природа на 

легитимността е изследването от гледните точки и на двете страни: достоверността, 

авторитета, отчетността и прозрачността. 

Част 2. Делиберативност  

Втората съществена характеристика във връзка с интерактивната среда на действие 

на меката сила е делиберативността. Дискусията съдържа два компонента: обсъждане и 

убеждаване. Резултатът е по-често консенсус като среда на разбирателство, отколкото 

разбирането като цел.  
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Първо, продуцирането и репродуцирането на колективна интерпретация на 

действителността се диференцира в зависимост от обсъжданите проблеми. Това е 

доказателство за разпръснатостта на меката сила, като нейната делиберативност се 

съсредоточава там, където е налице институционализация и нормативизация. Второ, 

равният достъп (при една идеална „речева ситуация“) е благоприятстван в публичната 

сфера там, където са налице условия за овластяване на индивидите в еднаква степен чрез 

гарантиране на конституционни права и свободи, мултиплицирано с помощта на новите 

технологии.  

От своя страна, в съзвучие с логиката на дискурсивността, убеждаването е процес 

или сбор от тактики като способи за действие, различен от убедителността като мислено 

предвиждан резултат. За обосноваването на най-убедителния аргумент процедурата, която 

се прилага (в случая похвати на меката сила), трябва да е морално значима. Тя не трябва 

да е просто прагматично ориентирана, а да произтича от вътрешно морално задължение – 

уважение към изложената аргументация, в резултат на което да се формира атмосфера на 

разбирателство. Убеждаване с негативна стойност е т.нар. индоктринация, която априорно 

изключва свободата на обсъждане. Чрез техниката на налагането на собствената теза се 

натрапва „мнимо обсъждане“ или „прелъстяване“. 

 

Част 3. Привлекателност  

Третият белег на меката сила е основан на харизмата. Възприемана за естествено 

присъща поради напасването съобразно контекста на меката сила и може би точно поради 

интуитивната си природа, привлекателността е трудно обяснима за разлика от 

рационалната природа на делиберативността. Привлекателността, освен неосезаеми 

характеристики, може да е базирана на материални и нематериални стимули. Тези две 

разновидности на привлекателността разполагат със съответните „сензори“, чрез които 

улавят поддаващите се на тяхното въздействие, а именно: чувствителността и уязвимостта 

на лицето, върху което се въздейства – например чрез продукти на масовата култура. 
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Раздел III. Съдържанието 

В съдържателен аспект меката сила включва от нормативна, психологическа и 

социо-антропологическа гледна точка три компонента. 

Част 1. Ценностен елемент: Нормите 

Легитимността има нормативно съдържание, а именно: правила, които са взаимно 

признати като регулатор на поведението. Най-общо, правилата включват норми в тесен 

смисъл и норми в широк смисъл (принципи и концептуализирани и 

институционализирани идеи). Нормите в тесен смисъл биват поставени в графата „твърдо 

право“, докато „мекото право“ установява нормативни стандарти, базирани не на 

пресмятане на интереси, а на споделяне на ценности. Нормите в широк смисъл са правила 

с конститутивен ефект, защото посочват какви трябва да са постъпките на субекта, за да 

бъдат „валидирани“, в смисъл на легитимирани, от другите. 

Част 2. Афективен елемент: Емоциите 

Емоциите могат да бъдат необходимият полуосъзнат импулс за интернализацията 

на ценности, идеи и интереси, който позволява процесът да протече по интензивен начин. 

Интернализацията протича на индивидуално равнище, но процесът на „афектирането“ на 

един колективен образ (засягането на Нас) създава чувство за общност в емоционалните 

преживявания, т.е. приписва се определен колективистичен характер на емоцията. При 

идентификацията се наслагва определена повтаряемост и оттам устойчивост в мисленето 

и поведението. Това на свой ред води до създаването или възникването на стереотипи, 

например: вътрешно ориентирано прокарване и утвърждаване на национален самоимидж, 

и обратно – насочена навън демонизация на врага.  Спрямо индивидите от външната група 

протичащият процес е обозначен като анти-персонализация, или: набирането на сила на 

всякакви чувства с негативна ценностна натовареност.  

Част 3. Когнитивен елемент: Идеи, интереси, идентичности 

От социологическа перспектива меката сила съдържа идеи и интереси, които са 

формообразуващи за идентичността. Това означава, че от гледна точка на ролевата теория 
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идентичността се придобива чрез участие в структури (институции), които се образуват от 

съвпадащото колективно знание на актьорите за тях.  В този смисъл, идеите и интересите 

се свързват с външния свят, т.е. „екстернализират се“ в действия посредством тяхната 

съвкупност, наречена идентичност – било то индивидуална или колективна като 

индивидиално разбиране за това какво представлява групата.  Поради тази причина 

връзката между личността и колектива е ценностно натоварена и емоционално наситена. 

 

ТРЕТА ГЛАВА. Екскурси: процесуални аспекти на меката сила на 

Европейския съюз. Потенциални възможности, актуални проекции 

Раздел I. Накратко: Същност на меката сила на Европейския съюз 

Меката сила на специфичния субект в системата на глобално взаимодействие 

Европейски съюз може да се резюмира в: „добра практика, сертифицирана от ЕС“. ЕС не 

прави хегемонистични заявки за най-доброто, а твърди, че е един от (многото) образци на 

субекти, които оказват „меко“ управленско въздействие върху транснационалните 

отношения. Логично следствие от тази действеност – “доброто практикуване“ – е 

приписването на социална роля на актьора ЕС. Ролята на Европейския съюз в никакъв 

случай не съставлява кохерентна цялост, защото и обективните фактори (интереси и 

предпочитания), и субективните възприятия и очаквания водят до вътрешноролеви 

конфликти. Тези променливи обясняват и защо действията на актьора са колебливи или 

говоренето е неубедително. 

 

Раздел II. Подробно: Съдържание на меката сила на Европейския съюз 

Част 1. Общофилософски аспект: Откриване  

Разнообразието в естеството на средата, в която функционира интеграционната 

общност се нарича „мултикултурност“. Многото смесвания, характеристика сама по себе 

си, не бива, от своя страна, да се смесват с мултикултурализма. Докато първото е 
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фактическото състояние на културно разнообразие от много групи, които държат да се 

откроят от националната държава (заявявайки по-висша принадлежност към религия, 

етнос и пр.), второто е идеология – проект за приемане на разнообразието и предоставяне 

на колективни права. Маркер на идентичността е именно толерантността към различния в 

границите на ЕС – имигранта. Меката сила е в либерализацията: предоставянето на  

достатъчно широко пространство на свобода за мигранта да направи своя принос, а 

стесняването идва от съблюдаването от негова страна на нормите, регулиращи общността. 

Какви са дефицитите на  меката сила по допускане/отричане на различието? Първо, 

при модела на асимилацията откриването на Другия дори не може да започне, защото 

априорната нагласа е да бъде неглижирана другостта. Второ, моделът на изключването 

задава нормата на неравенството, която, заклеймявайки другостта, се затваря за нея. 

Трето, моделът на същинския мултикултурализъм гарантира права на обусловени по 

различни признаци групи чрез матрицата на равнопоставеността, която позволява 

запознаване с Другия, само ако той не реши, че равнопоставеността означава „всеки сам за 

себе си“ или: обособяване и себеизолация в рамките на мултикултурното общество (срв. 

германския дискурс за турския гастарбайтер и датския мутикултурен „канон“).  

А нормата следва да бъде отчитането на опцията за доброволно себеизключване от 

общността като иманенатна съставка на толерантността на различното гледище към 

личното щастие, т.е. признание, което е формиращо за идентичността.  

Част 2. Психологически аспект. Отдалечаване 

Вместо очакваното сближаване с Другия Европейският съюз се отдалечава поради 

антиперсонализация. Първият проблем при очертаването на динамичните характеристики 

на меката сила на ЕС по интегриране на Другия е, че се тълкуват събития от статична 

гледна точка, а не се открояват тенденции, за да се дадат прескрипции. Вторият проблем 

произтича от артикулирането на трудностите по приспособяването на Чуждия в границите 

– налице са твърде много гледни точки, които провокират по-скоро конфронтация, 

отколкото консолидация. На практика, завоалираният дебат, например за социалния 

туризъм във Великобритания, е не за културните отлики на имигрантите, а как те се 
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превръщат в изкупителна жертва на недоволството от нерешените проблеми на 

трансформация на пазара на труда, за който собствените граждани се оказват 

неконкурентноспособни. Така тясно социалната тематика се политизира до степента на 

популизъм, ако не и до крайния вариант на секюритизация на социалната „заплаха“. 

А нормата следва да е превъзмогване на клишираните възприятия, които затварят 

пътя към емпатичен подход за социално включване на имигрантите. 

Част 3. Социологически аспект: Опознаване и Овладяване 

3.1. Относно процеса на европеизация или Европейският съюз като 

нормативна сила 

Меката сила на Европейския съюз е нормативен и институционален еталон за 

сверяване. Общността се намира в една пристрастна позиция на двойна зависимост – от 

една страна, във властната йерархична позиция на „преподаващия“ в рамките на 

социалното учене като съдържание на социализацията; от друга страна, в подчинената 

позиция на учещ се от новопостъпилите поради неизбежната обратна връзка в такъв 

„учебен процес“. Така и въздействието на определена нормативна и институционална 

рамка като мотивация за възприемане на определено поведение не се основава само на 

рационални пресмятания за ползи, съответно загуби за материалния интерес, а и на 

предефиниране на интереса в хода на взаимодействието. 

Нормативната сила на ЕС произвежда ефекти или в преки структурни отношения, 

или в институционална рамка. Освен че представлява специфична цел за създаване на 

атмосфера на „нормалност“, тя се отнася и до средствата за постигането ѝ – норми в 

широк смисъл. Тези норми разполагат с висока „интегративна стойност“, разбирана като 

най-дълбоката мотивация за съобразяване на поведението с тях. 

3.1.1. Нормативизация: гравитационната сила на acquis communautaire  

Всъщност легитимацията по-често се осъществява чрез преговаряне за дадени 

правила, които регулират поведението, отколкото се инкорпорира в институционални 

рамки под формата на конкретни практики. За усъвършенстване на вътрешното 
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управление се дават напътствия като делиберативност (участие в обсъждане чрез 

децентрализация, поделяне на властта, интеграция на различни равнища); легитимност 

(гъвкавост и податливост на ревизия като форми на „омекотяване“ на правото); 

привлекателност (експериментиране, споделяне на най-добрите практики и съобразяване с 

корективи). Съюзът участва в един общ правен режим, в който привлича и други страни – 

и това са всички онези достижения на общностното право, наречени acquis communautaire. 

Този режим не е застопорен инструмент за въздействие от „застинали“ норми, а 

непрекъснато развиващ се процес на гъвкаво правоприлагане в една динамична среда. 

Съставлявайки център на гравитационна сила поради поддържаната от него представа за 

правов ред, той организира отношенията с новите държави-членки не съгласно 

йерархическия принцип на налагане на волята, а в условията на равнопоставен обмен. 

Иначе казано, „притегленият“ (вече станал член) се подчинява на нормативното 

„обаяние“, като по необходимост се съобразява с измерители на тази гравитационна сила 

като критериите за законност, за да бъде „напаснато“ съвместното му съществуване с 

центъра. 

Изводите от верифицираните хипотези по два екскурса сочат следното: 

Acquis communautaire в българската си проекция не генерира доверие в правовата 

държава, защото разчита на автоматичен пренос на норми, несъобразявайки се с 

конкретните обстоятелства, от които е зависим по необходимост. Европеизацията в този 

свой аспект не е механичен сбор от привнесена законодателна практика, защото процесът 

на интернализация изисква отчитане на локални параметри като наслоена историческа 

съпротива на политическите елити или незрялост на гражданското общество, за да може 

тези аспекти да „прилепнат“ към магнетичното въздействие. Мониторинговият механизъм 

не постига желания ефект като проекция на меката сила, защото му липсва твърдата сила 

на заплахата от реални санкции.  
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3.1.2. Институционализация: трансформационният потенциал на политиката 

на задаване и изпълнение на условия conditionality 

Това е стъпка напред пред опростения вариант на политиката по conditionality, 

провеждана от международните финансови институции, при която очакването за 

предоставяне, съответно получаване на материални придобивки е в пряка корелация с 

изпълнението на поставените условия. Проблемът за трансформационната сила на 

conditionality произтича от паралелните процеси, които протичат в страните-кандидатки – 

процеси на преход, следващи свои вътрешни закономерности и поддържащи скорост, 

различна от процесите на присъединяване. Затова и трансформационният потенциал (било 

то мек – споделени идеи и идентичност, било то твърд – въвеждане на реформи) не 

представлява едностранно рамкиране на средата на политическите взаимодействия чрез 

налагане на шаблон, а мотивация за вътрешнa конституционна промяна, защото 

присъединяването, по всичко личи, изисква „персонализация“ според кандидата.  

Изводите от верифицираните хипотези по два екскурса сочат следното: 

Политиката по conditionality действа при двойни стандарти спрямо Хърватия и 

Сърбия. Това се дължи на факта, че Европейският съюз се озовава пред невъзможността 

да упражни ефективно въздействие върху процесите на преход на Балканите. Става дума, 

първо, за неспособност за бърза реакция поради скоростта, с която се развиват процесите 

в региона, следвайси своя вътрешна логика. Второ, неумението да се проектират ефекти 

произтича от нежеланието да се положат известни реформаторски усилия и в рамките на 

самия ЕС. Вместо това или се „затягат“ неимоверно предприсъединителните условия, 

което въздейства далеч не насърчително по отношение на преценката за ползи и загуби, 

или се изоставят вече зададени условия, за да се отговори на други непосредствени 

стратегически императиви, включително и заради липсата на консенсус между държавите-

членки относно подхода. Така рационалният интерес, настояващ за ефективност в 

количествен аспект, отстъпва пред стремежа за качествено подобряване на 

взаимоотношенията. 
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3. 2. Относно процеса на цивилизация или Европейският съюз като 

гражданска сила 

3. 2. 1. Гражданската сила като същност или амплоа? 

Едно друго „израстване“ във взаимоотношенията на Европейския съюз с 

неевропейски актьори по посока на овладяване на афективността в поведението са 

обществените промени, обозначавани като цивилизация. Задачата е да се създаде по-

благоприятна международна среда чрез оформянето на предпоставки за дългосрочни 

структурни промени – вместо да се водят конфликти, да се ръководи тяхното разрешаване 

или предотвратяване. Става дума за граждански диалог като култура на общуването. 

3.2. 2. Изиграване на ролята на: 

А. Преговаряща страна по разрешаване на проблеми на енергийната сигурност 

и/или 

Б. Посредник в превенция и следконфликтно възстановяване в Южен Кавказ – 

свързваща страна linker в пакетното разрешаване на проблеми на сигурността в контекста 

на партньорството с НАТО. 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. Нормативни аспекти на проявите на меката сила: 

ефекти и ефективност 

Раздел I. Публичната дипломация в широк смисъл – информиране и още нещо 

Съвременната дипломация е нещо повече от посредничество.  Тя свързва два 

субекта посредством комуникация, протичаща на две нива. Първото ниво е 

конвенционалното дипломатическо общуване, което намира израз в общуването чрез 

знаци в дипломатическия протокол и церемониал. Второто ниво е натоварено със 

смисловите значения на един висок контекст на общуване чрез имплицитни правила: 

разбирателство, убеждаване, насърчаване. Символичната функция не е издигната до 

равнището на „високата политика“ на преднамерени действия на нарочно назначени лица, 
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които формират затворено общество, наречено условно „дипломатически елит“. Тя е 

съпътстваща за всяка една комуникация в транснационална среда, в която участват 

международни („супранационални“) неправителствени субекти, включително и 

„субнационални“ правителствени такива. 

 

Раздел II. Публичната дипломация в тесен смисъл – различаване от 

привидности чрез отличаване на особеностите 

В контекста на неизбежната теоретична „словесна война“ между пропагандата и 

публичната дипломация при ясно очертан фронт между двете понятия по четири линии: 

действащи лица, условия на действие, начин на въздействие/взаимодействие, адресат, е 

пробвано да бъдат разобличени себеизтъкващите се образи (външнополитически 

самоимидж) или прикриващите се образи (имидж на врага) – с други думи, неясно 

прокарваното разграничение в някои случаи на творене на образи. С инструментариума на 

дискурсивен анализ и съпоставяйки емпирични примери (държави от 

нордическия/балканско-адриатическия кръг), са изпробвани прескрипции за ефективна 

употреба на меката сила на малката страна България чрез публична дипломация: 

представителност; популяризиране посредством социалните мрежи; неполитизиране; 

прагматичност – запазване на връзката с действителността. Популизмът е апробиран като 

контрапункт на меката сила в контекста на българо-македонските отношения. 

 

Раздел III. Културната дипломация 

Част 1. На теория 

Културната дипломация се изкачва на по-високо стъпало: от рационално повярване 

в достоверността на фактите, които обосновават тактики на поведение към възприемане 

на ценности. Ценностите стават основа на общо светоусещане и оттам конкретни 

дискурси и действия в атмосфера на доверие. Културната дипломация действа 
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опосредстващо между субектите за формиране на идентичност като компонент на меката 

сила, която е с интегративен характер. 

Част 2. На практика 

Германската културна дипломация е показателна по критериите експериментиране 

и критично мислене, защото съдържа в себе си ненатрапчива, но достатъчно настойчива 

гражданска ангажираност и солидаризиране за насърчаване на позитивни 

състояния/процеси, съответно натиск за преодоляване на негативното развитие.  За 

измерител на успеха ѝ, независимо дали частичен или временен, служат обществата в 

преход в Централна и Източна Европа, защото трансформационният потенциал там е 

зареждан и отвън. Това става чрез съдействие или въздействие на промени в среда, която е 

ориентирана към реформи на гражданските структури посредством споделяне на 

ценности. Две тенденции пронизват курса на действие на германската културна 

дипломация: публично-частното партньорство и работата „на терен“ на партийно-

обусловени фондации, които обаче насърчават надпартийната гражданска инициатива. 

Съпоставен с този на българската културна дипломация, императивите пред следвания 

курс на последната са в посока на: приемственост, профилиране и прозрачност. 

 

Раздел IV. Научната дипломация 

Общоприета поструктуралистка истина е, че знанието се идентифицира със силата. 

То е не само структурната рамка, а и двигателят за социални промени. Силата, на свой 

ред, е възприемана като правомощие за генериране на чувството за „заедност“. Така 

знанието конституира общности на споделени знания, наречени епистемни. В случая на 

семинарната дипломация (като вид научна дипломация) епистемната общност е 

организирана около общовъзприетите значения за аспекти на международната 

проблематика в границите на транснационална общност на учени. А когато знанието 

(академичната експертиза) се свърже с политическото надмощие в преговорите 

(дипломатически дискурс), тогава се ражда семинарната дипломация. Ето как мрежите от 
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базирани на знания експерти  – епистемните общности – вземат участие във 

формулирането на конкретни комплексни решения. 

Семинарната дипломация посредством делегации на студенти на международни 

симулации на многостранни конференции има за своя крайна цел насърчаването на 

дискурс, където се концентрират в легитимно „глобално-мислещо“ становище отделните 

такива на академични фигури. Следователно нейните ресурси на мека сила са заложени в 

зараждането на съзнание за глобалните проблеми и способността на мислещите по тях да 

развият умения по стратегическо планиране и прилагане. Националният модел Обединени 

нации е сочен за пример в това отношение.  

Предписанието за функционираща научна дипломация на България включва, в 

допълнение към изброените за публичната и културната дипломация и технологичност: 

препрограмиране на техническите изисквания на геополитиката като недостатъци на 

материалните ресурси (периферното място на малката страна) с експертиза от социалните 

науки (по-добро разбиране на средищното положение на страната като ценност, която 

следва да се рационализира). 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд завършва със заключение-резюме на получените резултати 

(със загатване за доразвитие в концептуален и политически план чрез комбинация на 

твърдата и меката сила в нееднозначното понятие на умната сила) и съпътстваща 

декларация за оригиналност. 
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