
СТАНОВИЩЕ  

за дисертационния труд „Имиджът на рок музикантите“  за 

присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ по 

професионално направление 3.5.Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика - Реклама) на Радка 

Кирилова Василева, докторант към Катедра на ЮНЕСКО 

„Комуникации и връзки с обществеността“, Факултет по 

журналистика и масова комуникация“ при СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

1. Актуалност и оригиналност на разработения проблем 

     Дисертационният   труд     представя    задълбочено  научно   

изследване  на   обстойно    дискутирания  в  културното  пространство 

проблем   за   имиджа   на    рок    музикантите.  

    В  разработката   прецизно  е   очертан   семантичният   диапазон    на 

понятието   „имидж“,  превърнало  се   в    популярен  термин    през 

последните   години.    В    първа глава  е  систематизирана  дефиницията 

на    понятието    в    сферата   на    рока    въз    основа    на    

взаимовръзката   между    имидж,    социален   статус,   престиж,  

авторитет,   влияние    и    власт. Откроена   е   обединяващата    

идентификация    на    рок      изпълнителите   като    симбиоза     от    

техния     престиж   и    звезден статус    и    от   позицията     им      в   

обществената    йерархия.   Представянето   на    имиджа    е    съотнесено   

със    спецификата     на    една    различна      от    общоприетите    

критерии   и    стереотипи   ценностна    система,   която    е    неотменна   

част   от    рок    културата.  

   В изследването е   обособена   основополагащата постановка   за 

изграждането   на    имиджа   като   процес. 

   Съдържателно - композиционната система на дисертацията е 

структурирана   като  убедителна   обосновка  на основната 

изследователска   теза  –   наложената    представата   за   стила     се 

основава   на   „универсални    сюжети,   архетипни    представи,   

утвърдени   митеми    и    целенасочено   стереотипизирани    образи“,  

„трансформирани     многократно      през    годините,  без   да   са 



променяни   радикално,     обединяващи    персоналните    образи     и     

общото    ядро   на    имиджите    в   рока“. 

      Оригиналността в интерпретацията на избрания научно-

изследователски    проблем   е    проявена    в    подбора    и    

приложението   на    определени    подходи   и   методи   и   в   

разглеждането   на    втора   теза, чиято същност е убедително синтезирана 

в обобщението  на   дисертационния   труд.  Класификацията   на  

основните  митове   и  стереотипи  в  представата   за   рок    музикантите  

се   гради   на   сравнителния   анализ   на   документални     филми   и   

поредици,   на   множество    биографични    книги,   медийни    

изследвания  и  справочна литература.    Обособената  в  разработката    

втора   теза  очертава    възможността     образите   на    рок    

изпълнителите    да   бъдат    съотнесени    към  утвърдени     модели    за     

налагане    на  работещи  имиджови     обекти   в    публичното    

пространство.  

     В  изследователския  контекст    на  втора  глава  са  очертани  

различията   и   обединяващите     характеристики     при      формирането  

на   имиджи    в  сферата    на   рока  и  в   други   области   на   

общественото    битие.  

    Особеностите  на рока  като  продукт  са обект на анализ и 

интерпретация   в  трета     глава   на   дисертацията.    Откроена  е 

пресечната   точка   между  изкуството   и   маркетинга.  Изследвани   са  

маркетинговите   практики,  успешно   прилагани   в    музикалната   

индустрия    в    настъпилата   епоха   на    интернет  комуникациите  и    

он-лайн   търговията.    Разгледани    са    факторите,   които    

детерминират  създаването    на    марки   в    областта   на   рока.  

     Изследването     на      взаимовръзката    маркетинг –   изкуство   в    

трета    глава   съдържа   обстоен    анализ на определен процес – 

моделирането    на     трансмедиален     имидж,  и   на    популярната   

теория    за    превръщането   на    марката - личност     в    марка – звезда.  

     Представените    процеси  и  теоретични   постановки  в  отделните 

части     на    дисертацията    са     убедително  въведени   в  

аргументативния     контекст.   



    Водещата   цел,   формулирана   в    увода  на    разработката,  и 

основните изследователски задачи, фокусирани в трите глави, са 

осъществени в предложения научен труд. Конкретизирани  са  

използваните    методи    на   изследване.  

    В   дисертацията    са   обособени   обединяващите  звена   в   имиджа   

на    отделните    изпълнители    и    групи,  анализирани   са   ефектите,  

свързани   със   стереотипните   нагласи,    проследена   е   „невидимата 

нишка   между    жанровете    и  поколенията“,  за  да  се  открои 

обобщената    представа   за    рока.      

      Поместените  в  приложенията  класификации   на    стиловете    и 

жанровете  в  развитието    на    рока  следват    очертаната    насока  в 

разработката     да    се    представи    явлението   рок   музика   от    

различни      експертни     позиции    и    да      се     открои    интересът    

към    рок   културата    в     научно-изследователската    и    в     

творческата  сфера.  

      Снимковият материал, включен в приложенията, „визуализира“ 

аргументирани   в   дисертационното      изследване    становища   за  

имиджа     на    рок   музиката   и   на     рок    изпълнителите.   

2. Научно-изследователски приноси  

     Дисертационният    труд   представлява    ценен   принос  в  

изследването     на    историята    на     рок    музиката – „едно  

неразработено    от    научна    гледна    точка    поле,  нагледно  

очертаващо     по     думите    на     докторант  Василева,    начините   за 

налагане     на    разпознаваем,   траен    и    провокиращ    крайните    

емоции  имидж“.  Осъществен  е   задълбочен  анализ  на   отделните 

жанрове    в    рок    музиката,  потърсена     е    връзката    между    

развитието   на    рока   и    съпътстващите  го   политически,   

икономически,    технологични    и   социо - културни    тенденции.  

     Обособени    са    начините,    по    които     имиджът  оказва  

въздействие    върху    публиката. Уникалният   подход  на рок  

музикантите   при   създаването   на   връзката  с   публиката   е   един    от 

семантичните  акценти  в  научния  труд.   Обстойно   са   изследвани  

значимостта     на     имиджа   като   инструмент,     стандарт    и    средство    

за    себеизразяване     и  сложната     взаимозависимост      между    имиджа    



в      сферата    на     рока    и    авторитета,   престижа,    властта    и   

влиянието     на    музикалния  стил  и  неговите   представители.  

Изложената   в   дисертацията   постановка  за   специфичния   социален   

престиж   на   рок   знаменитостите    се    „вписва“    в    общ   семантичен   

контекст   с   изведената    в   първа    глава   от    разработката    идея     за  

принадлежността    на    музикантите   към     онези    групи   от    елита,  

които   оказват   влияние   върху   обществото,   без  да  имат     

категорично  призната    власт   или    да     заемат  легитимен  пост.  

      Изследвани   са   механизмите,   които   детерминират   създаването    

на  знаменитостите    в     рок    музиката.    В   интерпретативния     

дискурс    обстойно    е    представена     ролята    на   публиката,  откроено    

е значението на феномените култ и фанатизъм, позиционирани  в 

разработката   сред   факторите,    които    разграничават     имиджа   на   

рок  артистите    от    имиджите    на    всички    други   участници   в 

„драмата  на  елита“.  Задълбочено    са  анализирани  функциите и 

значимостта   на   идеализацията и   героизацията   на   рок   

изпълнителите.  

   Обособена   е   ролята    на     медиите    в    изграждането   на    имиджите 

на    рок    изпълнителите   и    на    самия    феномен  рок култура.  

    Сред   научно-изследователските  приноси   на    дисертацията   се  

откроява   задълбоченият   анализ   на    основните   групи   от    

стереотипни   представи  –  бунт,   отчуждение,   агресия,  шок    и  

мистика,  които    очертават   обединяващото   начало    между   рок    

артистите    от   различни    генерации   и   поставят   дискусионния   

въпрос    за      възможностите    на    рока   да   съгради   нова    реалност    

и  да    култивира    нови   ценности.  Изследвано   е  значението   на    

апела  на  страха,   обособен    като   специфично  равнище   на    

стереотипите,  свързани  с  рок музиката. Идеята  за   отчуждението, 

самотата,   индивидуализма   и   различността   е    окачествена     като   

фактор,   който   превръща    стила    в    нещо  вечно    и    разделя    рока   

от    комерсиалната    музика.  

    Дисертационното   изследване  впечатлява с убедителната 

интерпретация     на   символиката    в   рок    културата  и  на 

отличителните  за    имиджа  на  музикантите  характеристики.  

Показателни   в   това   отношение    са    изложените    във    втора   глава  



аргументирани    становища    за     скандалната     и    противоречива    

слава    на      стила    и     за     мистичната     представа,   свързана   с    рок    

изпълнителите.    Задълбочено     е   изследвана      релацията    митове – 

рок      музика     и      спецификата    на     метала    като     разклонение    на    

рока,    при      което     мистичните    стереотипи   за   музиката   

придобиват     значение    на      водеща    характеристика       в    имиджа    

на     артистите.    Магическата     слава    на     рок    музиката    е    

свързана    с    харизматичната     власт,   с     която    рок     знаменитостите    

покоряват    публиката.    Харизмата     на   изпълнителите    е     разгледана   

като    един   от    източниците   на   персонален    имидж.  

    Убедително  е    изведена     идеята   за   баланса   между   театралност     

и      реалност    в     публичните    образи    на    музикантите. 

     Интерпретацията  на  стереотипите и  митовете, свързани с рок 

музиката,     ясно    оразличава    рок   изпълнителите   от    другите     

звезди     в      културната   сфера.  

     В    интерпретативния   дискурс  за  ролята  на  митовете  и  на  

мистиката  в  рок   музиката  успешно   е  приложен   научно-

изследователският  подход  на   Владимир  Проп  за  изследване  

реалността     на     миналото.  

    Съществен    приносен     момент    в     научния     труд    е   

постановката   за    вторичната    интерпретация   на    древни    митични 

елементи   в   рока,  превърнал   се    в    неделима    част   от   

съвременните   митове.  Културната   значимост  на   рок    музиката  е  

съотнесена     с    обособените     в    изследването    две    категории    

митове    –    „митове     в    рока“     и    „митове    за    рока“.  

     Научната     разработка      предлага     нова    визия     за    рок    

музиката      като    фактор      за      формиране   на    определени   възгледи,   

които    прерастват    в    утвърдени     представи. 

3. Препоръки   

     Препоръчвам дисертационният труд да бъде издаден като 

самостоятелна   монография.  

     Взаимовръзката    изкуство  –   маркетинг,    аналитично     представена   

в    трета    глава,     би    могла   да    бъде   обект  на  отделно     



изследване,    в  което   да    се    акцентира    и     върху    законите  на   

брендинга  при  трансформацията    на    персоналните  имиджи     в     

продукти    и    марки.     

4. Заключение 

   Дисертационният  труд  представя  убедително аргументирано 

становище    за     социо-културната   значимост    на    рок    музиката    

като       уникално     явление. 

    Осъществяването  на   изследователските  цели  и  задачи  в  

разработката   се  основава   на   усвоена  и  умело  приложена  

методология    и     на     прецизно    очертан    теоретичен    фундамент. 

    Съдържателно-композиционната   логика  на  дисертацията,  

обосновката   на  основната   теза,  задълбоченият   анализ  на  

впечатляващия    обем   от    факти,   събития,   теории,   процеси   и 

тенденции   в   областта     на    музиката    и    в  мащабите   на  

обществено-политическия  живот  свидетелстват  за   изграден  

изследователски    подход. 

    Оригиналният      аналитико-интерпретативен    модел   на   

дисертацията    и    нейният      приносен   характер   ми    дават    

основание   да   препоръчам    на    уважаемото    жури     да    присъди  

научната     и    образователна     степен    „доктор”   на  Радка    Кирилова 

Василева. 
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