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Дисертационният труд със заглавие „Имиджът на рок музикантите” и с автор Радка 

Кирилова Василева е успешно апробиран и насочен за публична защита от разширен състав 

на катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността“ към Факултета по 

журналистика и масова комуникация при Софийския университет. 

І. Техническа характеристика 

Компетенциите ми по информационни науки ме задължават да оценя завършения 

писмен труд на основата на българския стандарт БДС ISO 7144:2011 „Оформяне на 

дисертации и подобни документи“. Заявявам, че макетирането на дисертационния проект 

съдържа в пълнота и в изискваната последователност елементите на документ, съдържащ 

резултати от самостоятелно научно изследване. Давам висока оценка и за съобразяването с 

обстоятелството, че текстът е предназначен за висококвалифицирани специалисти. 

Представеният за защита дисертационен труд представлява значителна по обем 

разработка от 330 стр., допълнена с 4 приложения в обем от още 31 стр., и Библиография от 

182 източника, професионално описани по БДС и коректно разпределени по медийния тип 

– на текстови и видео ресурси. Изложението е строго линейно, като решението на 

авторката е да не прекъсва текста с  таблици, фигури и снимки, а да ги изнесе в 

приложения. Това в никакъв случай не е недостатък, защото е видно, че те удостоверяват 

правилността на извършените наблюдения.  

Структурата на труда отговаря на логиката на едно теоретико-приложно изследване и 

включва увод, три глави и заключение. Приложенията са таблични и снимкови. 

Технически правилно са обозначени с поредни номера и надписи и работата с тях чрез 

препратки в основния текст е интерактивно релевантна. 

Отлично впечатление прави прецизността в техниката на цитиране на използваните 

източници, обозначени и интегрирани в авторския текст по академичния номерационен 

стил (Vancouver Style). 

Справката самооценка за научните приноси на докторанта и Списъкът с публикации, 

свързани с темата на дисертационния труд, присъстват само в Автореферата. 

ІІ. Информационно осигуряване. Библиография 

Научноинформационната база на изследването е прецизирана и авторитетно 
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представена от публикациите и теориите на социолози, политолози, културолози и 

медийни теоретици като Кенет Боулдинг, Герхард Клайнинг, Греъм Доулинг, Макс Вебер, 

Вилфредо Парето, Хайнц Хартман, Гертруд Линц, проф. Милко Петров, проф. Здравко 

Райков, проф. Венцеслав Бондиков, проф. Любомир Стойков. Освен академичните и 

монографични трудове в дисертационния труд са използвани и общодостъпни емпирични 

данни, публикувани в печатни издания или в онлайн медии, отнасящи се до изследването 

на маркетингови и имиджови политики в музикалната индустрия в България, Европа и 

САЩ. 

ІІІ. Научна характеристика. Оценка на методологията 

Като плод на своя явен социален ангажимент дисертантката Радка Василева днес ни 

предоставя едно притежаващо безспорни теоретични, методологични и приложни 

достойнства научно изследване. Текстът е аналитичен, фактологично и емпирично 

подплатен. Стилът на авторката е отработен, четивен и далеч от схоластичността.  

 Актуалност и значимост на разработвания проблем 

Авторката очертава смело и недвусмислено научния си проблем и обосновава 

актуалността му. Интересът й е насочен към имиджа на рок музиканта като все още 

неизследвано на научно ниво противоречиво явление в зоната на сцепление между 

изкуството и бизнеса. Според авторката научното обяснение на категорията имидж в 

музикалния стил „рок“ би подпомогнало не само политиките за печеливш персонален 

имидж, а и концептуално по-правилното разбиране на понятието „имидж“ сред 

обществеността. 

Тезата на дисертационния труд е много ясно дефинирана и аргументирана, за да се 

съгласим, че доказването й е своевременно и необходимо. А именно – че изграждането на 

персонален имидж в рок музиката е неконвенционална дейност, несъвпадаща с 

алгоритмите и стратегиите в аналогичната дейност в политиката, търговията, спорта или 

изкуството, тъй като рок музикантите са със спорно място в ценностната скала на 

обществото. 

 Обект, предмет, цел, задачи и методология на изследването 

Дисертационният труд притежава точно дефинирани обект и предмет на 

изследователския интерес. Обект на изследването на Радка Василева е връзката между рок 

музиката и рок музиканта, т.е. между творческия продукт и личността. А предмет на 

конкретен и целенасочен интерес е обобщената представа за рок музикантите в 

общественото съзнание в началото на ХХІ век.   
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Самият избор на изследователски обект отговаря на изключително назрялата научна 

и практическа потребност от концептуализиране на социалния статус на рок музикантите 

като един от незаобиколимите фактори на публичността през ХХІ век. 

Целта на дисертационното изследване, въпреки че е дадена в доста пространна 

формулировка, е да разкрие схемата за създаване на успешна, уникална и жизнена 

обществена представа за рок музиканта, която да позволи на имидж стратезите, 

продуцентите и на самите музиканти да обогатяват конкурентните си предимства и да 

продават имиджа си на публиката по цял свят. 

Задачите следват един авторски и логичен алгоритъм за постигане на работещо 

решение на фиксирания проблем. Заявените три изследователски задачи отговарят 

напълно на композицията на дисертацията в три основни глави. 

Показателна за научните качества на всеки автор е способността му да въведе 

ограничения в обхвата на изследването си, както и да отчете обективните затруднения, 

които са препятствали първоначалните му намерения. Това е направено от Радка Василева 

по-отчетливо в Автореферата й. Читателят  бива своевременно осведомен за 6 нива на 

възприети ограничения, основните сред които са дори покана към бъдещи изследователи и 

реверанс към методологичните търсения на предстоящи реципрочни разработки. 

ІV. Аналитична характеристика на съдържанието 

Темата е разгърната в три достатъчно съдържателни аспекта. Първа глава е 

посветена на абстрактното сечение между теориите за имиджа и теорията на музиката. 

Теоретичната подготовка на докторантката е демонстрирана чрез прецизиране на научната 

категория „имидж“. Втора глава логично се съсредоточава върху същността на рок 

музиката  и спецификата на имиджа на рок музиканта. А на водещата изследователска цел 

на труда – изграждане на имидж в сферата на рок музиката е посветена последната трета 

глава.  

Определящ за понятийната прецизност в изследването е компетентният обзор на 

дефиниции за имиджа от най-авторитетни източници (Кенет Боулдинг, Герхард Клайнинг, 

Греъм Доулинг, проф. Милко Петров, проф. Здравко Райков, проф. Венцеслав Бондиков). 

Систематизиращите способности на авторката й позволяват да редуцира разнообразието от 

гледни точки в своя работна дефиниция за имидж на рок музиканта: „целенасочено 

формиран комплекс от представи на социалните групи за музиката и нейните 

изпълнители, които хората приемат за реални“. Симултанността на имиджа е коректно 

предпоставена като константа в допълнението към работната дефиниция: рок музикантите 

съществуват в публичността като „динамични и емоционално оцветени образи с умишлено 
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изместен ракурс, които са създадени под влиянието на външни и на персонални фактори“ 

(с. 12).  

 С необходимата изследователска прецизност са дефинирани всички работни 

термини и понятия. Такава терминологична чистота е постигната при термините 

„функционален авторитет“, „харизматичен авторитет“, „придобит престиж“, „социален 

престиж“ (на Х. Култ), „социално престижна личност“, „one hit wonders“ (за имидж, 

почиващ на еднократно постижение). Уговорена е границата между понятията 

„популярност“, „известност“ и „слава“, между „знаменитост“ и „звезда“ и др. под. 

 Номинално дефиниран е предметът на дисертационния труд – имиджът на рок 

музиканта. Той е изведен от социологическото знание и в последствие (във ІІ глава) 

анализиран като двукомпонентна смес от  стереотипи и митове. Компонентът от 

стереотипи в рокмузикантския имидж е представен от бунт, отчужденост, агресия, шок и 

мистика. Компонентът от митове в рокмузикантския имидж е представен от два 

съвременни, наречени от авторката „основополагащи и взаимно зависими мита за рока“, 

възникнали след прецеденти от съдбите на известни музиканти – митът „тайнствената 

сделка“ и митът „Клуб 27“, и от фундаменталните за всяко музикално изкуство „митове в 

рока“, какъвто е и митът за Орфей. Този добре познат ни мит съдържа потенциал за ново 

разклонение в изследователските интереси на Радка Василева и бих предложила да 

потърси в него идеи за нови проекти. Митът за Орфей е събирателно понятие, с което се 

означават всички митове, отнасящи се до музиканта, но той не е просто музикант, а и цар, 

жрец, лечител, шаман1. Орфей има муза (любовната скръб по Евридика), която го 

провокира да композира нечувани мелодии. Съвременните актуализации на митологичния 

Орфей във фентъзи литературата вече не са трагико-лирични, а оптимистични и 

животворящи. Особено категорично това е направено от култовата фентъзи писателка 

Урсула Ле Гуин – репрезентации на музикантът Орфей при нея са певецът и музикантът 

Оррек в „Дарби” и „Гласове”, както и Елша от острова с най-изкусните майстори на арфи и с 

школата за музиканти и певци в произведението „Другият вятър”2. Всичко това днес е 

незаобиколим ресурс в информационното поле на колективните представи (колективно 

несъзнаваното по К. Г. Юнг), превърнало се във фоново, имплицитно знание сред 

музикалната публика. И би било интересно да научим от компетентен изследовател като 

Радка Василева как можем да се възползваме от този ресурс при моделирането на имиджи в 

музикалния бранш. 

                                                 
1 Повече в: Богданов, Богдан. Орфей и древната митология на Балканите. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992, с. 118. 
2 Ле Гуин, Урсула. Хроники на Западния бряг: Дарби; Гласове. Прев. Юлиян Стойнов. София: Бард, 2007. 432 с.; Ле Гуин, 
Урсула. Приказки от Землемория; Другият вятър. Прев. Валерий Русинов. София: Бард, 2003. 448 с. 
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 Доказателствата в изследването са изведени чрез достатъчно представителна 

емпирична база. Специално бих искала да акцентирам на познанието, получено чрез 

документен сравнителен анализ на повече от 10 документални филма и филмови поредици, 

на биографични книги, музикални енциклопедии и справочници. Тук би било интересно, 

ако Радка Василева реши да отдели специална част за признаване и на медията „книга“ 

като имиджов инструмент за рок музикантите. За целта тя вече е прочела достъпните и 

в български преводи книги за рок музиканти, които са специален обект на тематични 

дискусии в музикални форуми и фен социални мрежи. Имам предвид заглавия, както 

изключително насочени към творческата и професионалната страна на музикалният живот 

и музикалния бизнес, така и популярни заради пикантно-скандалното си съдържание, 

повечето от които вече цитирани от дисертантката: „U2 за U2“, „Историята на Red Hot Chili 

Peppers“ от Джеф Аптър, музикалната биография на Red Hot Chili Peppers „Белези“ от 

Антъни Кийдис, „Фреди Меркюри със свои думи за своя живот“ от Грег Брукс и Саймън 

Лъптън, „Фреди Меркюри. Биография“ от Лора Джаксън (която обаче е отхвърляна от 

международния фен-клуб на Queen), „Queen – As It Began“ (призната от почитателите за 

Библията на Queen-култа), „Пинк Флойд отвътре“ на Ник Мейсън, „Дим над водата – 

историята на „Дийп Пърпъл“ от Дейв Томпсън, „Мадона – интимно“ от Ранди Тараборели, 

„Аз съм Ози“ от Ози Озбърн, биографията на Депеш Мод „История на легендата“ и „Голата 

истина Depeche Mode“ от Джонатън Милър, музикалната енциклопедия „Рок и поп: 

Историята“ с редактор Майкъл Хийтли и т.н. 

 V. Оценка на направените изводи 

 В изпълнение на научната си задача да открие начините, по които утвърдените 

масови представи за рок музикантите могат да се превърнат в успешен маркетингов и 

имиджов продукт в условията на глобална дигитална икономика, авторката стига до два 

важни извода. Първият е, че „балансът между изкуство – бизнес и харесване – отхвърляне е 

една от най-сложните задачи при изграждането на имиджи в сферата на рока.“ И допълва, 

че за да се минимизира сблъсъка между целите на рок творците и целите на музикалния и 

звукозаписния бизнес е задължително именно бизнесът да се адаптира към новите 

комуникационни правила на публичността, а не обратно. Вторият важен извод от 

целостното изследване е, че само чрез научното познание за стила „рок“ в светлината на 

историята на музиката, на културната антропология, социологията и социалната 

психология могат да се продуцират такива имиджи на рок музикантите, които да 

гарантират постоянни приходи и добавена стойност за звукозаписната индустрия. 

VІ. Основни научни и приложни приноси в дисертационния труд 
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Съпричастна съм към формулираните от Радка Василева 5 научни приноса на 

изследването й, макар че синтезът на новополученото знание би бил неоспорим, ако се 

слеят приноси №3 и №4.  

Ще си позволя обаче да формулирам четири науковедски приноса на дисертационния 

труд, които ще обобщя в следните посоки: иновативен ракурс, научно моделиране, научна 

далновидност и лична култура на организиране на нови знания. 

 Иновативен ракурс. Трудът на Радка Василева е първото изследване за 

моделирането на образи на лидери в музикалния стил „рок“ от пост-пазарна гледна точка. 

Изхождайки от една умерена критика на строго маркетинговата гледна точка към имиджа 

на рок музиката като стока, докторантката смята, че именно в интеграцията на 

фундаментални знания от разнопрофилни научни дисциплини ще оттласне представата за 

рок музиканта от дихотомията „маса – елит“ или от конотацията на комерсиален субект и 

ще го превърне в предмет на научно управление. Изобщо типичното в подхода на целия 

дисертационен труд е сблъскването на противоположни тези, което поддържа 

необходимата научна интрига. Така например авторката предупреждава, че представата за 

рок музиката все още е изключително противоречива и това налага да се признаят две 

противостоящи се теории за имиджа на рок музикантите. И действително сблъсква двете 

гледни точки – едната, че рок изпълнителите са „алтернатива на съществуващите социални 

норми и правила, умишлено сблъскваща обществените мнения и ценности“, и втората, че 

„образът на музикантите не се различава много от обществената представа за другите 

личности от културния елит“ и че рокът е само „маскиран“ като изкуство, изострящо 

социалните конфликти“, докато всъщност е стандартно поле „за утвърждаване на модела на 

личния успех и равните социални възможности“. Този сблъсък е рационализиран от Радка 

Василева в подробен анализ на пресечната точка между интересите на изкуството и 

интересите на маркетинга, между ценностите на културата и ценностите на пазара. 

Иновативното в дисертационния труд е именно комплексният холистичен подход, който 

позволява на дисертантката да обясни досегашната липса на методологичен 

инструментариум за управление на публичния образ в музиката в цялост, без резерви и без 

пристрастия.  

 Научно моделиране. В това отношение авторката има безспорен принос с 

разгърнатите в ІІІ глава два модела за изграждане на имидж на рок музикантите: (1) 

Моделиране на трансмедиален имидж и (2) систематизирано моделиране на звезди по 

разработената от Жак Сегела „система на звездите“. Този принос смятам, че е категорично 

доказателство за приложимостта на научните резултати от дисертационното изследване. 
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 Научна далновидност. Правилото при изследвания от такъв ранг е, че ако има 

научен проблем („болест”), следва да се прицелиш не върху болестта, а върху пациента като 

цяло. Точно това извършва и Радка Василева – през цялото време писането й се фокусира 

не толкова върху изолирани и персонални случаи на проблемен имидж сред рок 

музикантите, а върху културните корени и глобалната конюнктура в системата на 

публичните комуникации. Далновидността на авторката се изразява в търсенето на 

императиви, които да позволят управление на наглед неуправляемия обществен образ на 

рок музикантите в свят с все по-голяма непредвидимост – глобална скука, скандализация, 

безпокойство, пресищане с информация, кросмедийни и трансмедийни изкушения.  

 Принос и достойнство в рецензирания труд е и постигнатата лична култура на 

създаване и организиране на знания. Доказателства за това се съдържат в способността на 

дисертантката за изброявания и систематизации. Сред тях ще откроя: 

 Класификация на стереотипите в масовата представа за рок музикантите; 

 Класификация на митовете с отношение към имиджа на рок музикантите в две 

категории: „митове в рока“ и „митове за рока“; 

 Систематизация на петте групи стереотипни представи, обясняващи връзките 

между имиджите на отделните музикални артисти – бунт, отчуждение, агресия, шок и 

мистика; 

 Схема за възникването и развитието на музикалните стилове и рок жанровете. 

Доказателства за високата култура на организиране на знания се съдържат и в 4-те 

приложения към дисертационния труд: „Възникване и развитие на рок музиката според 

документалния филм на BBC „Седемте епохи на рока“ (първа таблична систематизация), 

„Развитието на жанровете според „Metal Evolution“, поредица на Сам Дън от 2012 г.“ (втора 

таблична систематизация), „Развитието на стиловете според „Рок и поп историята“ на 

Майкъл Хийтли“ (трета таблична систематизация) и „Представата за рока в снимки“ 

(номериран масив от 50 цветни изображения). 

Накрая на оценката си върху съдържателните приноси на труда бих изказала 

становището, че има един съществен научен принос, който в момента е споменат като 8-ми 

приносен момент. Става дума за предложената „адаптация на два модела за изграждане 

и налагане на публични имиджи“. Ако тези два модела бъдат пряко назовани, а именно: 

Моделиране на трансмедиален имидж и Моделиране по систематизацията на т.нар. 

звезди, всеки компетентен читател би се съгласил, че мястото им не е в скромно 

сепарираните като частни приносни моменти, а именно сред ключовите научни приноси 

на дисертационния труд. Не само защото научната апробация на тези два модела на терена 
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на имиджмейкърството в рок музиката е същност на финалната трета глава на 

дисертацията. Моделирането като научно-приложна дейност съвсем не е по силите на 

всеки дисертант и успехът на Радка Василева при тази екстраполация не бива да остава 

незабелязан. 

VІІ. Бележки и препоръки 

Ако мога да отправя някакви препоръки за бъдещата работа на Радка Василева, то 

едната от тях би била свързана с едно конкретизиране на нейна лична терминологична и 

методологична база и с категоричния избор на собствена управленска (имиджмейкърска) 

стратегия. Но това знаем, че е дълъг процес, в който проученият емпиричен материал и 

представената пред нас дисертация са много убедително начало.  

Втората препоръка е за по-тясна интеграция на възприетите теоретични постановки 

от философията на музиката, от социологията на музиката и имиджологията с медийната 

психология и медийната рецепция. Защото имиджът, както го е обяснил и проф. Милко 

Петров, не обективна категория, а условно и оценъчно понятие. И е винаги субективен. 

Музикантът като индивид може да има две лица – реално (антропологично) и 

репрезентирано (имидж). Имиджът, ако се разгледа в ракурса на медийната психология и в 

частност – в ракурса на психологията на слушателя, на зрителя и на читателя 

(библиопсихологията), би ни се разкрил като психическо явление, като субективна 

проекция в съзнанието на комплексния реципиент „слушател – зрител – читател“. 

Доколкото всеки почитател на рок музиката като реципиент гради своя уникална проекция 

на музиканта като творец, съвкупната рефлексия на музикалните фенове никога не може да 

бъде обективна – тя е обективирана в награди, класации, филми или книги, 

персонифицирана в рок звезди, групова или преобладаващо субкултурна, но винаги 

субективна. Именно от този ракурс би следвало, поне според мен, да се търсят причините 

за несъвпадението в оценките на музикалната публика (сред тях и на музикалните 

критици) за качеството на рок музиката и да се търсят емпирични подходи за текущо и 

антикризисно управление на имиджа на рок артистите. 

VІІІ. Въпроси 

Преценявам за конструктивно да узнаем позицията на дисертанта Радка Василева по 

два въпроса: 

1. В каква фаза се намира, в контекста на нейната теза, интеракцията между 

актуалните дейности „моделиране на трансмедиален имидж“ и „продуциране на 

трансмедийно съдържание“? 
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2. Съгласна ли е авторката, че забелязаната отскоро от музикалните експерти 

тенденция при десетки легендарни рок изпълнители да изпълняват древни мелодии и 

песни от миналото съвпада с тенденцията  и в съвкупната медийна сфера за обръщане на 

посоката на вдъхновение „назад към” или казано по друг начин – за търсене на ресурс за 

реновиране на имиджа чрез реставрацията, регресията, „ретрофутуризма” или „назад в 

бъдещето”? Имам предвид музикантите като Стинг, Ерик Клептън, Джо Кокър, Майкъл 

Болтън, рок групата „Юрая Хийп“ и др. 

Отговорите на тези въпроси са доловими в труда, но бих желала да подпомогнем и 

тяхната експлицитна изява. 

ІХ. Оценка на автореферата 

Авторефератът е с обем 40 стр. и е изготвен по научния стандарт. Структурата му е 

детайлна и концептуално издържана. Съдържанието му вярно и точно отразява същността 

на дисертационния труд и дава обективна представа за целта, задачите и резултатите на 

проведеното изследване. В съдържателната част на автореферата присъстват трите 

задължителни елемента: тезиси на основните идеи и изводи; оценка на степента на новост 

и практическа значимост на изведените решения; обосноваване на авторския принос в  

изследването. 

Насочвам вниманието на уважаемото Научно жури към качествената работа по 

автореферата. Това е един от редките случаи, с които съм запозната, на стилистично 

издържан „информативен реферат”, различаващ се по подхода от масовите случаи на 

индикативни, дескриптивни опити за авторефериране. Тук съдържанието е 

възпроизведено чрез критично „компресиране” на изложението на самата дисертация по 

начин, заместващ напълно запознаването на неизкушения читател с пълния й текст. 

Х. Публикации по темата на дисертационния труд 

Докторантката е приложила към Автореферата списък с публикации, пряко свързани 

с темата на дисертационния труд3. Публикувани са в научно рецензирано издание. Това е 

достатъчен показател за качеството на резултатите и за успешната апробация на 

постиженията на Радка Василева като бъдещ млад учен. 

ХІ. Заключение 

Предложената за официална защита дисертация на тема „Имиджът на рок 

музикантите” е едно ерудирано, емпирично и теоретично защитено, обществено полезно 

изследване. Позицията ми е, че рецензираният труд е не само завършен като теза и с 

                                                 
3 Добавям друга нова публикация на докторантката: Василева, Радка. Музикалните ТВ програми. In: Newmedia21.eu. Медиите 
на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 08 септември 2013. Available from: 
http://www.newmedia21.eu/proekti/muzikalnite-tv-programi 
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постигната цел, а и със силен научноприложен заряд за потребностите на творческите и 

медийните индустрии.  

Представеният дисертационен труд отговаря напълно на изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав и на Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“. Основанията ми за това заключение се базират на оценка върху 

задължителните критерии:  

 дисертационният труд  представлява новост не само за комуникационна наука, а 

и за социалните, политологическите, икономическите и изкуствоведските науки; 

 дисертационният труд  притежава оригиналност на изследователския ракурс; 

 дисертационният труд  надгражда съществуващите знания и творчески ги 

развива; 

 авторката притежава висока ерудиция и интердисциплинарна подготовка, 

култивирала е добра библиографска култура, познава публикациите по темата си, умее да 

ги интерпретира и да открива нерешени научни задачи; 

 авторката е овладяла съвременни изследователски методи; 

 изложението е изградено чрез необходимия научен език и стил; 

 дисертационният труд  гарантира приемственост и предполага приложение на 

приносите в нови  интердисциплинарни проекти. 

От изброеното следва, че са изпълнени двете квалификационни задачи на 

докторантурата – образователната и научната, а завършеният писмен труд може да бъде 

защитен безупречно.  

Научните достойнства на дисертационния труд, както и личните качества на Радка 

Кирилова Василева като енергичен, методологично подготвен и целенасочен изследовател, 

отворен към световните постижения, ми позволяват да дам своята категорична 

положителна оценка и с убеденост да препоръчам на уважаемото Научно жури да й 

присъди образователната и научна степен „доктор”.  
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