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С Т А НО В И Щ Е 

   за дисертационен труд на тема 

„Атитюдът като детерминант на взаимодействието между рекламата  

         и бранда: психологическо изследване“  

     на докторант Лора Огнянова Топурова 

  

Изборът на темата на дисертацията „Атитюдът като детерминант на 

взаимодействието между рекламата и бранда: психологическо изследване“ на Лора 

Топурова  е показателен защо докторантурата се разглежда и като образователна, и 

като научна степен. Необременени от дълго присъствие в една научна област, именно 

младите хора, избрали пътя на науката, са готови смело, макар и с неизбежната доза 

риск, да се ангажират с тема от интердисциплинарен характер. И в научните 

изследвания, и в практиката необходимостта от подобен тип изследвания е осъзната и 

доказана. Нещо повече, „пробивът“ е направен  от Даниел Канеман, получил Нобелова 

награда за интегриране на икономическата наука и психологията. Настоящата 

дисертация, обаче, интегрира и още една сфера – сферата на комуникацията. Да 

тръгнеш от проблемите на маркетинга, да ги разгледаш през призмата на 

психологията и да анализираш ролята на комуникацията в тяхното решаване 

заслужава признание за научна дързост. Независимо от резултатите, дори само  изборът 

на тема, структурирането на проблема, а след това и емпиричното изследване е 

сериозна заявка за научна смелост. 

 Второто предизвикателство пред авторката е структурирането на работата и 

очертаването на теоретичния модел на изследването. Намирането на баланса, както и 

неизбежните ограничения, които поставя едно интердисциплинарно изследване, е 

следващият, според мен оправдано приет риск. Тук се появява необходимостта от още 

един баланс – между теорията и практиката. Влиянието на полученото образование на 

докторантката в САЩ, както и на американския практицизъм при разработването дори 

на теоретични проблеми, сполучливо е рефлектирало в относителното разграничаване 

на теоретичната от емпиричната част на дисертацията. Без да се изкушава от 

представяне на теоретичните спорове за същността на атитюда, например, Л. Топурова 

е извела онези негови атрибути, които имат директна връзка с темата, а именно - 
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когнитивните основи на атитюда и връзката му с поведението. Направеното 

самоограничение за изследване ролята на нагласата в ефективността на 

комуникационното въздействие е оправдано от гл. т. на най-новите тенденции в 

изследване на рекламата – нейните дългосрочни ефекти.  

Втората част на дисертацията е плавен преход към ефектите от комуникацията 

на полето на пазара. И тук отново проличава оригиналният подход на докторантката. 

Този път - в съчетаването, при това успешно, на „историческите предпоставки“ за 

появата на концепцията за бранда и брандинга като практика с очертаващите се 

предизвикателства пред корпорациите при позиционирането им на глобалния пазар. Без 

да се накърнява формираното още в увода впечатление за актуалност на проблема, този 

подход доказва, че идеята за брандинга не е „находчиво хрумване“. Тя е резултат от 

осъзнаване на нарастващата значимост на комуникацията включително и на полето на 

пазара. Смятам, че тази част от работата има най-голям принос за популяризиране и 

обосноваване на идеята за бранда както сред научните среди, така и в средите на 

практиците. Съсредоточен в оцеляването си в условията на криза, често дългосрочните 

цели и средствата за тяхното постигане се оказват извън вниманието на бизнеса. Тази 

част от дисертацията има преобладаващо теоретичен характер и най-тясно е свързана с 

психологията.  

В третата глава отново се наблюдава влиянието на прагматичната насоченост на 

американските изследователи. В нея не само се разглеждат ефектите от рекламното 

въздействие – многократно обсъждани и подлагани на спорове, но те са анализирани 

през призмата на един нов критерий – времето на тяхното проявление. Така те са 

разделени на краткосрочни и дългосрочни. Това дава възможност за прецизиране на 

планирането на комуникативните въздействия, както и за търсене на възможности за 

компенсиране на ограничените възможности на рекламата да решава новите 

комуникационни задачи. Този на пръв поглед прагматичен подход е придружен с 

кратка теоретична обосновка. Така тази трета глава завършва теоретичния модел на 

тезата с препратка към емпиричното изследване. 

Последната четвърта глава е логично продължение и проверка на теоретичния 

модел на тезата на дисертационния труд. Първо бих искала да обърна внимание на 

избора на респондентите – студенти. Както посочва авторката, това не е просто 

продължение на академичната традиция на американските университети да се 
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използват студентите като респонденти и участници в експерименти. Именно те са 

потенциалните потребители на автомобили от класа на „Тойота“, но техният опит е все 

още ограничен. Нещо повече – нагласата им към бранда „Тойота“ е резултат преди 

всичко от комуникационни въздействия – планирани и непланирани, която е 

предпоставка за евентуален бъдещ избор. Пакетът от методики е сполучливо подбран, 

добре съответстващ на целите на изследването, а резултатите дори ги надхвърлят. И в 

тази част на дисертацията се вижда органичното обединение на знанията и уменията на 

икономиста-маркетолог да събира и обработва необходимата му информация, с 

приложението на психологическите знания за тяхното обяснение. Резултатите от 

емпиричното изследване недвусмислено показват необходимостта от прецизиране на 

комуникационната политика на корпорациите, когато излизат на международния пазар. 

Към посочените в автореферата приноси бих искала да добавя и още един – 

доказването на значимото място на комуникацията, включително и на рекламата, чрез 

точно посочване и доказване на нейната роля не само за оцеляване на бизнеса в 

условията на глобална икономическа криза, но и за неговото разширяване в 

териториален аспект.  

Като към всяка работа, и към тази биха могли да се отправят препоръки. 

Убеждението ми, че съвършенството е цел, не е състояние, ме кара да бъда въздържана 

в тази посока, още повече че се чувствам „съотговорна“ като научен ръководител за 

резултатите. Бих искала да видя обаче в заключението очертаване на бъдещи посоки на 

изследване. Вярвам, че представената дисертация е първа крачка по един път, който 

вече е избран и макар и труден, е правилен.  

Оценявайки положително както теоретичния принос в анализирането на 

концепцията за бранда и свързването й с нов прочит на ефектите от рекламата, така и 

умението на емпирично равнище да се планира и осъществи емпирично изследване, 

убедено ще гласувам за присъждането на докторант Лора Топурова образователната и 

научна степен „Доктор по психология“. 

     

04.11. 2013 г.     Член на научното жури: 

        /доц. д-р Анелия Петрова/ 
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