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1. АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА. 

 

Актуалността на избраната тема за докторска дисертация  едва ли се 

нуждае от специално доказване. Поне доколкото рок музиката и  отделните 

й  течения/ стилове/ групи и звезди  от десетилетия  са  във фокуса  на 

музикалния  живот на планетата. Нейното развитие и популярност не 

намаляват през годините,  залязват  едни,  изгряват  нови  рок групи и 

изпълнители. Но изградения имидж на рок музикантите  остава, той  

постоянно се развива и обогатява, без да търпи  резки изменения. 

Именно той  превръща  рок музиката в  толкова успешен маркетингов  

продукт, в  зрелищна  индустрия, която  внася коренна промяна в 

публичния образ на популярната музика, но и  създава  друг  начин на 

живот, стил на облекло  и поведение,   едновременно различен и 

провокативен, примамлив и желан от  хилядите почитатели. Рок музиката  

и  нейните изпълнители  създават успешен имидж, нов модел на  публичен 

живот и сценично поведение, който оказва значително влияние върху  

масовата култура, върху създаването на  музикални  стереотипи с  

помощта на киното, рекламната индустрия, телевизията, интернет. 

 

Ето защо смятам, че избраната научно- изследователска тема е много 

актуална и подходяща  за  докторска дисертация. В българските  медийни 

и пиар анализи  тази  докторска дисертация е първа по рода си, което я 

прави   оригинална.   
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2. ОБЕМ, ИЗТОЧНИЦИ И СТРУКТУРА НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. 

 

Докторската  дисертация  се  състои от Увод, три глави, заключение, 

приложения и библиография в общ обем от 362 страници. 

Библиографията включва 182 заглавия на български и чуждестранни 

автори, web страници и видеоресурси. Обемът на представената докторска 

дисертация е напълно достатъчен, той надхвърля  количествените 

изисквания  за една докторска дисертация. Цитираните автори и научни 

изследвания в библиографията  показват  отлична  професионална  

осведоменост  на докторантката  по  темата, което прави  дисертационният 

труд   представителен  от  научна гледна точка.  Приложенията  към 

докторската дисертация са достатъчни по обем и представителност.  

Докторантката Радка Василева привежда  впечатляващ  обем  от  87 

видеоресурси,  както и  50 фигури, които съдържат  изображения и 

илюстрации на известни рок групи и изпълнители, онагледяващи 

създаването и развитието на техният имидж.  

Структурата на дисертационния труд  отговаря на поставената 

изследователска цел и научни задачи. В  Увода и автореферата към 

дисертацията обстойно  се представят  обекта на научното изследване, 

неговия предмет, основната изследователска цел и  научни задачи , 

изследователската теза, избраната  методология,  необходимите  

ограничения, поставени в  научното изследване,  неговия обхват  и 

структура. Докторантката е спазила всички необходими  изисквания , 

които се предявяват към една докторска дисертация.  

В първа глава  се анализира  имиджът   като дефиниция , характеристики 

и компоненти, връзките и зависимостите между  имиджа и социалното 

поведение. Във втора глава се изследва спецификата на имиджа на рок 

музикантите, историята на рока като музикален  стил, създаването на 

стереотипи  в  рок музиката.Трета глава е посветена на изграждането на 

имидж  в областта на рок музиката, тя надгражда  имиджът на отделните 

рокмузиканти като  анализира  рок музиката в сферата на музикалния 

маркетинг, развитието на рока  като специфичен маркетингов  продукт,  

цялостното  брандиране на рок музиката и стиловете на отделните 

рокгрупи- моделирането  на трансмедиален имидж, създаването и 

развитието на системата на музикалните звезди ( повече на музикалния 

небосклон, отколкото на земята). 

 

Основният научно- изследователски интерес на докторантката  е 

насочен към  имиджа на рок музикантите, което означава - към рок 

музиката , с нейните жанрови течения, към стилът на рок музикантите като 

цяло. Научното изследване  има за свой предмет "обобщената представа, 

която музикантите и творчеството им успяват да изградят и наложат 
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в общественото съзнание през последните десетилетия"(Автореферат, 

с.4). 

Докторантката  правомерно  дефинира  основната си  изследователска  цел-  

разглеждането на персоналните имиджи на рок звездите, както и онези 

жизнени елементи, които превръщат рок музиката  (  и рок музикантите ) в 

толкова успешен маркетингов продукт,  неизменно съпътстван 

от  скандалните имиджи на редица  рок изпълнители.  Отлично са  

формулирани  главните  научни задачи, които докторската дисертация си 

поставя - да  се анализират основните специфики при изграждането  на 

персонални имиджи в областта на рок музиката; да се представи как 

особеностите на публичните представи  в областта на рок музиката и 

нейните изпълнители  се преплитат и допълват при  изграждането на  

обобщената  представа  за стила на рока; да се анализат пътищата и 

механизмите за превръщане на тези устойчиви представи в успешен 

маркетингов продукт, който превръща рока  в доходоносна индустрия. 

 

Докторантката  Радка Василева професионално  формулира и защитава   

основната си  изследователска теза ,  според която  в публично 

утвърдената представа  за  стила на рока, най-често се използват  

"универсални сюжети, архетипни представи, утвърдени митеми и 

целенасочено стереотипизирани образи, които са трансформирани 

многократно през годините, без да са променяни радикално, обединяващи 

персоналните образи и обособяващи общото ядро на имиджите в рока" 

( Автореферат, с.4). В научното изложение на дисертацията, докторантката 

успява  да докаже  истинността на тази изследователска теза. Рок  групите 

и изпълнителите се обновяват и развиват, но ядрото на техния скандален 

имидж остава относително неизменно. 

 

Методологията на научното изследване интегрира теоретичния анализ с 

редица емпирични наблюдения и музикални практики, почерпени от 

документални филми  и телевизионни поредици, множество биографични 

книги, медийни интервюта, видеоресурси и фигури с изображения, които 

изпълняват помощна роля  при анализа и осветяването на имиджа на рок 

музикантите . Докторската дисертация   предлага и обстоен  анализ на 

превръщането на скандалния имидж на рок музикантите- в  публичен 

образ на рок музиката изобщо, който я прави  отличен маркетингов 

продукт. Толкова успешен, че  "смъртта на Елвис" се превръща в златна 

възможност  за огромни печалби чрез създаване  на огромна  рекламна и 

музикална индустрия, която  успешно  продава  и експлоатира  мъртвия 

Елвис. Същото се случва и  след смъртта на Майкъл Джексън, който 

започва да печели  много повече мъртъв, отколкото жив.  
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3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА. 

ПЪРВА ГЛАВА е теоретична, тя разглежда механизмите за създаване 

на публичен имидж на рок музикантите, неговите основни 

характеристики и функции, и дали " спецификата на стила  може  

радикално да промени връзката между  имиджа, доброто име и 

социалното положение на личността"( Автореферат, с.7   ). Тази глава 

е написана интересно,  с отлично познаване на процесите, които се 

развиват в  рок музиката, и които определят създаването и налагането 

на определен имидж при рок музикантите. Докторантката  правилно  

анализира характерните  особености на техните имиджи-  тяхното 

изграждане на базата на определени  сетивни възприятия, 

въздействието, което оказват  върху формирането на нови  представи за 

техния публичен образ, относителната  им  консервативност и т.н.  

Правилна  е  тезата, че именно стилът отличава имиджа на рок 

музикантите, той му придава характерна специфика, която най-често се 

основава на отхвърлянето, а не  толкова на традиционното харесване  

( Автореферат, с.10). Оттук  се извеждат  различията в изграждането на 

имиджа на  рок музикантите, което от своя страна обуславя и различно 

тълкуване на понятията престиж и авторитет- в контекста на това 

научно изследване.  

 

Според  докторантката при  изграждането на имиджа на рок 

музикантите  публичните маркери за престиж  и авторитет могат и да  

не съвпадат,  защото " престижът на имиджите в сферата на рока е 

спорно понятие, често поставящо професионалните постижания и 

личните качества в противоречие" ( Автореферат, с.12 ).  Което не 

означава, че авторитетът , който произтича от имиджа на рок 

музикантите не е вид социален престиж, че при тях главните фактори за 

неговото придобиване  не са професионалния успех и личната харизма. 

Именно затова  изключителните професионални постижения в областта 

на рок музиката   често се съпътстват от  скандално опакован  личен  

имидж на рок музикантите, който  "усилва"  естествените стойности на 

тяхната харизма.  Но влиянието на харизмата  на рок музикантите 

зависи  и от аудиторията- доколко  тя има потребности  от  тази музика 

и тези музиканти, в  какви граници е готова да приеме тяхната 

провокативност- като музикален стил или  стил на облекло и публично  

поведение  по време на концерти.  Докторантката  професионално 

разглежда богатата практика на рок музиката и нейните изпълнители, 

медийното създаване на герои, идоли и божества, които се превръщат в 

основни  репери на развлекателната индустрия,  с помощта на  които 

рок музиката  се  пръвръща  в  успешно продаваем продукт, който ( по 

Сегела ) се продава както всичко  останало - сапуните/ сапунерките/ 

праховете за пране. Това не означава, че рок музикантите  не се 
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въздигат  в ранг на нови "божества", а тяхната музика  не се налага като 

"нова религия". В първа глава  Радка  Василева ни поднася    

професионален анализ  на  един  сложен  научен проблем , свързан с  

изграждането на имиджа  на рок музикантите.   

 

ВТОРА  ГЛАВА е посветена на спецификата на имиджа на рок  

музикантите.  Докторантката изхожда  в  анализа  си от  една  водеща 

хипотеза: при  изграждането на имиджа на рок музикантите " се 

използват универсални сюжети, архетипни представи и целенасочено 

стереотипизирани образи, които са трансформирани многократно, 

без  да  се променят радикално" ( Автореферат, с.18 )  . Докторантката  

системно доказва  своята  теза- и чрез възникването на рока  като 

определен  музикален  стил, и чрез  налагането на определени 

стереотипи  в рок музиката изобщо, и чрез  устойчивите  стереотипи в 

имиджа на рок музикантите, които се повтарят през годините  като:  

бунтът/ рокът като музика на промяната, която се възправя  срещу 

старите жанрове в музиката/  рокът като различност и отчужденост/ 

агресията като елемент  от рока, свързан с идеите за насилието, 

социалното поведение, войната и разрухата, шокът като  "скандална, 

страховита, стряскаща и противоречива слава" на  целия стил, 

мистиката , свързваща рок музикантите с определени древни ритуали 

и практики, но и показваща сблъсъкът на рока с официалните религии 

(Автореферат, с.22-26) . Интерес представяват анализите на 

докторантката относно митовете  "във" и "за" рока.  Митовете "във" 

рока  преработват древните предания, религиозните учения и модерните 

митове.  Митовете "за" рока  публичното налагат свръхестествени 

събития и мистификации,  съпътстващи  живота на рок музикантите, 

които често се използват за  допълнително  сплотяване     на 

меломаните. Устойчивата митема "Клуб 27", която се основава на 

легендарната съдба на Робърт Джонсън (умрял  точно на 27 години) на 

практика обединява  всички рок музиканти загинали по необясним 

начин на същата възраст. В цялата глава се привеждат аргументи и  

примери, които се  взети от публичния живот и биографии на известни 

рок  музиканти  в световен мащаб. 

 

ТРЕТА  ГЛАВА  разглежда  изграждането на имидж в сферата на рок  

музиката, тя анализира връзката между публичните образи на отделните  

изпълнители и  маркетирането на  музикалния бранш. Докторантката 

правилно акцентира върху редица особености в публичното предлагане 

и налагане на  рок  музиката като стока- навлизането на новите  

комуникационни канали  чрез мрежата, които култивират  друга нагласа  

на феновете първо да видят и чуят музикалния продукт, а след това да 

го купят.  Развитието на рок музиката  с  помощта на  дигиталните 
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технологии ,  неизбежно води и до промяна на  водещите стратегии  за 

изграждане на публичния  образ на  рок музикантите. Те  все повече се 

съобразяват с бързото разширяване  и  глобализиране на медийната 

сфера, налагането на нови форми на лична комуникация  чрез  блогове, 

социални мрежи, мейлинг и дискусионни стаи. Бързото развитие на 

дигиталния маркетинг в  разнообразните  му форми ( напр.вирусният 

маркетинг )  създава нови условия за изграждане  на имидж,  при това  

не само в рок музиката. Докторантката обръща  специално внимание  на  

един  важен фактор, който по- малко зависи  от  технологиите- това е 

харизмата и дарбата на конкретния изпълнител,  неговият талант  да 

избере  точното време и  място, за да представи  своята музика като 

събитие за феновете и всички останали.  Вярна е нейната теза, че този 

процес минава през четири основни етапа.  Първият етап  е на кафявите 

хартиени опаковки, вторият  е на грамофонните плочи и илюстрованите 

обложки, третият е на музикалните телевизии и дисковете, четвъртият  

е на онлайн комуникациите (Автореферат, с.32 ).  Отделните  етапи 

оразличават  различните степени  на  технологична  зрялост на 

музикалната индустрия, която маркетира  не  само музиката , но и рок 

музикантите , предлага  ги  на феновете като успешен  музикален  образ 

и продукт.  

 

Докторантката  разглежда някои  модели  за изграждане на имидж в 

сферата на рока- ангажирането на рок изпълнителите с актуални теми 

от социалния живот;  използването на  отделни  негативни качества на 

музикантите  за създаване на  техния позитивен бранд като 

изпълнители;  честото възползване на рок изпълнителите  от 

скандалите, които те самите произвеждат, и които усилват  скандалната 

им популярност;  необходимостта от  известно туширане на скандалния 

публичен образ, често неприемлив за широките  обществени слоеве. 

Подробно  е  анализиран  и моделът  на  изграждане на рок звездите, 

чрез неговите основни елементи- физика, характер и стил. 

Във  финалното обобщение се заключава, че  в  идеята  за  стила на рок 

музикантите и тяхната музика се  използват  отделни персонални 

имиджи, които се трасформират  през годините, но винаги  гравитират 

върху  древни  митове  и  дълго налагани стереотипи. Така публичният  

имидж  на рок музикантите  е колкото модерен, толкова и 

консервативен, той търпи  изменения и развитие, но в рамките на 

предварително  зададени митологетики  и стереотипи.  
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4.  ОСНОВНИ  НАУЧНИ   ПРИНОСИ  
 

На първо място,  научен принос  е  изборът  на темата за докторска 

дисертация, която е  много оригинална и първа  по рода си в българските  

медийни и пиар изследвания. Имиджът на рок изпълнителите е  важна част 

от  съвременната  медийна култура, която  създава условия за формиране 

на определен начин на живот, за изграждане на подходяща музикална 

среда, определени музикални нагласи и предпочитания към  рока като 

музикален стил, социален бунт, естетически скандал и печеливша 

индустрия. Този имидж  оказва влияние не само върху  феновете, но той 

създава  публична  търпимост към стила на рока като универсална  форма 

на съпротива- музикална, естетическа, художествена, социална и т.н. 

Имиджът на рок  музикантите преодолява географски граници, езикови и 

расови  бариери, той създава   "планетата"  на рок музиката и нейните 

музиканти, което е важен ефект на  съвременната  глобализация. 

 

На второ място,   научен  принос  е  използването  на интегрална 

методика при разработването на докторската дисертация,  която  използва 

средствата на теоретичния анализ, съчетани с  вторичен емпиричен  

анализ, направен  върху  отделни  изследвания- документални и 

биографични  книги,  медийни изяви на рок изпълнители, видеоресурси и 

фигури, съдържащи  изображения,  показващи  скандалния имидж на  

известни  рок  изпълнители. Използването на  интегрална  методика  

несъмнено уплътнява научния анализ, преодолява   абстрактната му 

теоретичност,  онагледява  го  с  поредица от   интересни  примери , взети 

от  световната  практика на рок музикантите, които   несъмнено  доказват   

основните  тези, защитавани в  докторската дисертация.  

 

На трето място, научен принос  е  извеждането на стереотипите и 

митовете  като основни елементи, които дефинират спецификата в 

изграждането на имиджа на рок музикантите. А също и формулирането на 

пет основни групи  стереотипни  представи: бунт, отчуждение, агресия, 

шок и мистика. Към всяка  отделна стереотипна представа е приложен 

индивидуален  изследователски  подход, което обогатява 

доказателствената част  на дисертацията. 

 

На четвърто място, докторантката  предлага собствена  класификация на 

митовете, свързани  с  имиджа на рок музикантите, като ги разделя на  две 

групи: митове "във " рока и митове "за" рока. Тя предлага свои  работни 

дефиниции за двата вида музикални митове,  като  извежда  основните им 

функции. Тази научна класификация  ще  бъде  много полезна  като 

системно структурен подход в  бъдещите  изследвания на  рок музиката 
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като индустрия на развлечението,   в  развитието  на  имиджа на  рок  

изпълнителите. 

 

На пето място , докторантката предлага собствено виждане за водещия 

конфликт в имиджа на рок звездите, който  разглежда  предимно на 

екзистенциална основа.  Този конфликт  се  дефинира  чрез  бързото  

изкачване  в  професионалната  йерархия, разглеждана като  вид  

неподчинение, и  чрез вярата, че  заветният успех и слава, съвсем не водят 

до  лично щастие. Вероятно по тези причини престижът на рок 

музикантите пред феновете  се гради обратно пропорционално на 

уважението им в обществото като цяло. 

 

Приносните  моменти в  докторската дисертация  могат да се резюмират 

по следния начин:  

 

 дефиниране  на музикалните фенове като самостоятелна група, която 

обединява  хора със сходни музикални интереси,близки ценности,  

принадлежащи на  различни общества и поколения, със  силно 

чувство за  оразличаване от  всички останали групи. 

 извеждане  на  зависимост  между близостта и разстоянието по 

отношение на тълпата, която е в основата на митовете за рока,тя 

изгражда  ядрото на рока като водещ музикален стил. 

 разглеждане  на музикалния  текст  като важен елемент за  по- 

доброто  разбиране на рок изпълнителите  и  тяхното творчество. Но 

при наличието на някои водещи  комуникационни бариери- 

генерационна, културна,  езикова.  

 различаване  на  успеха от  социалния престиж в  областта на рока. 

Поради  което постоянната борба за слава и обществено признание, е  

донякъде скрит елемент в имиджа на рок изпълнителите, който е 

следствие от техния постоянен стремеж за създаването на истинско, 

"вечно" изкуство. 

 

Докторската дисертация  е  написана  с  великолепен  език и стил, текстът  

се  чете леко и безпроблемно, научните тези  се представят  и структурират  

професионално, предлагат  са много научни доказателства, почерпени  от  

други теоретични изследвания, и от приложни  документални и 

биографични разработки, както и  голям  брой  видеоресурси и  фигури с 

изображения, които онагледяват създаването и развитието на имиджа на 

рок музикантите през годините - често бунтарски и скандален, рушащ  

традиционните  представи за позволено и непозволено в сферата на 

музиката и на развлекателната индустрия изобщо. 
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Изложените  дотук  научни тези и аргументи ми дават  всички основания  

да смятам, че  представената докторска  дисертация  е  много  оригинална, 

тя е написана  професионално компетентно и  интересно,  с отлично 

познаване на изследвания проблем,  с помощта на теоретичен  анализ на  

факти и събития , взети от  богатата история на  рок музиката  и  най-

известните й изпълнители, с професионално разглеждане и анализ на 

методите, елементите и подходите в създаването на имиджа  на рок 

музикантите, който всъщност е част от модерната медийна и развлекателна 

култура на нашето време, водещ стил и начин на живот на милиони  нейни 

фенове по целия свят. 

 

     5. НАУЧНИ  ВЪПРОСИ. 

 

Ще  формулирам няколко  въпроса, които имат пряко отношение  към  това  

научно изследване: 

 

Първи въпрос. В каква степен и доколко  онлайн медиите (блогове и 

социални мрежи)   могат съществено да променят публичния имидж на рок 

музикантите? Доколко  бързото развитие на онлайн комуникацията  не  

създава  други  комуникативни практики- по- широки и универсални, 

които  донякъде  обезсмислят   обичайната  скандална "опаковка" на 

имиджа на рок  музикантите? 

 

Втори въпрос. Има ли условия и обстоятелства, при които имиджът на 

някои рок музиканти и групи  може да бъде  коренно променен ,  поставен  

извън  обичайните митеми на древните вярвания и  постоянно  налаганите 

стереотипи през годините? 

 

Трети въпрос. Доколко дигиталният маректинг  се развива като надежден 

инструмент  за успешно маркетиране на живите,  а също и на  мъртвите  

рок изпълнители? Как може  да се обясни феноменалният пазарен  успех и 

високи продажби на музикалните изпълнения на Елвис Пресли или  

Майкъл Джексън  след  тяхната смърт? 

 
 

6.  НАУЧНИ  ПРЕПОРЪКИ. 

 

Представеният  дисертационен труд  показва, че докторантката Радка 

Василева  прилага   професионален  научен подход  към  изследвания  

научен проблем, тя  го анализира  в исторически  и  в съвременен план, с 

помощта на теоретични  и  емпирични методи. 
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Основните  ми препоръки  към  докторската дисертация  се отнасят  главно 

до възможното й  публикуване  като научна монография, което смятам , че 

ще е от полза  за  развитието на българските  медийни и пиар анализи: 

 

1.  Ще бъде  ценно и полезно, ако  този  професионален  научен  анализ  се 

обогати  и  с  някои  примери, взети  от  практиката на  водещи български 

рок  музиканти- например  Кирил  Маричков  от  "Щурците" или  Йордан  

Караджов  от "Сигнал".   Един сравнителен  анализ в изграждането на 

имиджа  на рок музикантите в световен мащаб- и  някои български 

практики в областта на  изграждането на имидж на рок  изпълнителите и 

тяхната музика  ще бъде особено полезен. Дори  и  с  възможните  

идеологически  ограничения в годините на тоталитаризма  за създаването  

и развитието  на  персоналния имидж  на родните рок  музиканти. 

 

2. Анализът  върху  българския опит в областта на изграждането на 

имиджа на  отделни  рок изпълнители може да се илюстрира и  с  някои   

документални изследвания, видеоресурси и  фигури с изображения, които 

проследяват интересната история на българския рок и неговите най-

популярни  рок изпълнители. 

 

7. ФИНАЛНА ОЦЕНКА. 

 

Като изхождам  от  действителните  качества на представения 

дисертационен  труд, от  актуалността на  избраната изследователска  тема 

и нейната оригинална разработка,  категорично препоръчам на уважаемите 

членове на научното жури  да присъдят  на  Радка Кирилова Василева  

образователната и научна  степен „доктор” за  нейната докторска  

дисертация на  тема:  ” Имиджът на рок музикантите”  по 

професионално направление  3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки ( Журналистика-Реклама ). 

 

 

 

 

 

 

          

София, 27 януари 2014г.                        проф. д-р  Маргарита Пешева 

                                                      

                                                                  ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий” 

 

       margo.pesheva@gmail.com 


