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 СТАНОВИЩЕ     

за   дисертационния труд  

”ИМИДЖЪТ НА РОК МУЗИКАНТИТЕ" 

на  Радка Кирилова Василева, докторант в катедра „Комуникация и връзки с 

обществеността” на СУ”Св.Климент Охридски” за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор” по шифър 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки ( Журналистика-Реклама ).  

Научен ръководител:  проф.дфн Милко  Димитров Петров 

Автор на становището:проф. дфн Милко Димитров Петров 

           

1.АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Избраната тема  за дисертационния труд  е  много  актуална. Поне доколкото 

рок музиката и нейните изпълнители заемат все по- голямо и важно място в 

живота и развлечението на съвремнния човек. Рок изпълнителите  с техния 

провокативен, дори скандален имидж, с музиката на протеста, са особено 

важна част от съвременната  култура. Музикалната култура на рока се усилва 

чрез новите дигитални практики онлайн, които не само   коренно променят 

личната комуникация на съвременния човек, но и създават нови възможности 

и шансове за неговото общуване с любими рок парчета и изпълнители. Така 

формулирана и разработена, дисертацията е първа по рода си в българското 

медиазнание и ПР анализи.   

2.   СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертацията  съдържа  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  значително надхвърля   

изискванията за обем, които се предявяват към  една докторска дисертация. 

Цитираните научни изследвания и  автори в дисертацията показват   

отличната  професионална  осведоменост  на докторантката  по  изследваната 
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тема.  Това  създава  респект и  представителност на  дисертационния труд.    

Докторската  дисертация съдържа още и  приложения, които са  достатъчни 

по обем и  разнообразие.  Докторантката Радка Василева привежда 87 

видеоресурси,   както и  50 фигури  с  изображения и илюстрации на известни 

рок  изпълнители,  които показват процеса на създаване и развитие на техния 

имидж.  Структурата на дисертационния труд напълно  отговаря на 

поставената  изследователска цел и научни задачи. 

ПЪРВА ГЛАВА  разглежда  изграждането на публичен имидж на рок 

музикантите, неговите   основни  характеристики и функции. Радка Василева 

обръща специално внимание  на някои отличаващи особености в  имиджите 

на рок музикантите- сетивните възприятия, които стоят в тяхната основа, 

относителната неизменност на митологетиките, която определя и 

парадоксалната консервативност при техните имиджи. Докторантката 

подчертава, че особено значение при изграждането на имиджа на рок 

музикантите има професионалния успех и личната харизма. Разбира се 

техният имидж често е твърде провокативен и скандален, той пряко се 

обуславя и от потребностите  на публиката, от нейния вкус и отношение към 

рок музиката, от възможността й да приеме и понесе определено скандално 

поведение, често съпътстващо публичните изяви на рок звездите.  

Радка Василева анализира още медийните стратегии за създаване на идоли и 

"нови богове" в областта на рок музиката, които търсят пазарния успех, и 

най-често го постигат. Рок изпълнителите често се промотират като "нови 

божества", те стават важен елемент от развлекателната индустрия, 

индустрията на забавлението, за която печалбата стои над всичко друго. В 

този смисъл, рокът от форма на музикален протест неусетно се превръща  в 

"нова религия", която преследва  подчертано комерсиални цели. В крайна 

сметка имиджът на рок изпълнителите също бива стандартизиран и 

тривиализиран, както и цялата индустрия на забавлението, която постоянно 

създава  нови "идоли" , които заедно с феновете носят и своите  златни 

монети. 

ВТОРА  ГЛАВА  разглежда някои специфики в изграждането на имиджа на 

рок музикантите. Докторантката уместно подчертава, че при  изграждането на 

този имидж най-често се използват универсални представи, митове и 
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архетипове, поредица от образи- стереотипи, които във всеки отделен случай 

се трансформират ,  без да  се променят радикално. Радка Василева правилно 

търси устойчивите стереотипи в имиджа на рок музикантите в няколко 

възможни посоки: агресията, която при рок музиката неизменно е свързана с 

насилието, със социалното противопоставяне, с разрухата;  шокът, който е 

една стряскаща представа за целия музикален стил;  мистиката, която много 

често свързва модерните рок музиканти с някои древни ритуали и практики, и 

заедно с това показва неговото противопоставяне на официалните религии. 

Докторантката правомерно търси и анализира поредица от митове вътре в рок 

музиката и нейните изпълнители. И същевременно формирането на митове за 

рок музиката, за нейните нови идоли, налагането на силно митологизирани 

публични представи за професионалния и личния живот на рок 

изпълнителите. Радка Василева през цялото време уплътнява теоретичния  

анализ с многобройни примери, взети от историята на рок музиката, тя 

използва документални и биографични книги, многобройни видеоресурси, а 

така също фугури с изображения, нагледно представящи скандалния имидж 

на редица известни рок изпълнители. 

ТРЕТА  ГЛАВА  е посветена на изграждането и развитието на имиджа на 

рок музикантите в сферата на маркетинга, налагането на рок музиката и 

нейните изпълнители като стока, появата и развитието на новите 

комувикационни канали на интернет, които променят нагласите на публиката, 

и създават неподозирани възможности за изграждане на имидж в глобален 

мащаб и контекст. Незивисимо от бързото налагане на дигиталните 

технологии в живота и всекидневието на модерния човек, успехът на имиджа 

при рок музиката и нейните изпълнители  пряко зависи от тяхната харизма и 

дарба да създават музикален продукт, който се търси и харесва от публиката. 

Всички възможни провокации в стила и поведението на рок музикантите се 

прави заради публиката, за да бъде тя спечелена, за да има рок музиката не 

само престиж, но и пазарен успех. Докторантката разглежда в исторически 

план четири основни етапа, през които минава рок индустрията: на ранните 

кафяви хартиени опаковки; на грамофонните плочи и илюстрованите 

обложки; на музикалните телевизии и дисковете и на новите мрежови 

комуникации. Всеки един от тези етапи показва определено равнище на 

технологична зрялост на музикалната индустрия, без която рок музиката и 
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рок музикантите не биха могли да съществуват. Разбира се  музикалната 

индустрия създава своите "рок  звезди", тя  често им създава скандален мидж, 

който силно се  противопоставя на обичайния морал, в редица случаи усилва 

социалната им активност , тяхната гражданска ангажираност. Рок 

изпълнителите  с облекло, маниери, публично поведение изразяват бунта 

срещу истаблишмънта, срещу бюргерската усредненост. Рокът не е просто 

музика, той е музиката на протеста, в която кръвосмесително присъстват 

елементи от "черната" и "бялата" музика, отчаянието и надеждите на бедните. 

Тъкмо и заради това външният вид на рок звездите е толкова мащабно 

ритуализиран, лицата на рок божествата често напомнят африкански вуду- 

изображения.  

В цялата дисертация Радка Василева професионално защитава научната теза, 

че в персоналните имиджи на рок изпълнителите много често се вплитат 

стари древни митове и обичаи, както и дълго създавани стереотипи. Така 

имиджът на рок музикантите постоянно се променя и развива, но неговата 

основа остава постоянна и непроменена- той почива върху древни предавания 

и устойчиви стереотипи, които не се променят в главното. 

3. НАУЧНИ  ПРИНОСИ  

Дисертацията  разглежда особено оригинален научен проблем, неизследван 

досега у нас . Изборът на научната тема донякъде определя и нейната 

оригинална разработка, която се оснава на интегрална методика. 

Докторантката умело съчетава теоретичния анализ с редица приложения, 

показващи различния живот на рок звездите. тя използва някои биографични 

и документилни книги, редица видеоресурси и фогури с изображения, 

съдържащи скандалните образи на редица известни рок изпълнители. Чрез 

тази интегрална методика анализът става много по жив, изпълнен с примери 

и нагледни доказателства.Така строгият теоретичен анализ се съчетава с 

негавата приложна част, което несъмнено е научен принос в тази дисертация. 

Докторантката дефинира спецификата в изграждането на имиджа на рок 

музикантите с помощта на стереотипите и митовете, чрез стереотипните 

представи, които групира в пет основни вида: бунтът; отчуждението; 

агресията; шокът и мистиката. Тя прилага различен изследователски 

подход към всяка една от тези стереотипни представи, за да може  да 
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анализира пространно изграждането на имидж при рок звездите, тяхната 

съпротива и отрицание на всичко общоприето, етично и морално. 

съзнателното разрешаване на обичайни представи в обществото води до 

налагане на нови стереотипи, без които имиджът на рок изпълнителите не е 

възможен. Направеният обстоен анализ за влиянието на тези пет основни 

стереотипни представи върху изграждането на имиджа на рок изпълнителите 

несъмнено е научен принос в тази дисертация. 

Научен принос на дисертацията е направената от докторантката 

класификация на митовете,  които са свързани с имиджа на рок музикантите. 

Обстойно разгледаните митове в рока и за рока показват професионални 

познания и вникване в сложната проблематика на рок музиката и нейните 

адепти. 

Дисертацията съдържа и някои приносни моменти, които могат да се 

дефинират по следния начин:  отделяне на успеха от социалния престиж в 

областта на рока;  разглеждане на музикалния текст като особено важен 

елемент от рок музиката, който помага за по- добро разбиране на нейните 

изпълнители;  дефиниране на музикалните фенове като самостоятелна група, 

която се различава от всички останали по интереси, споделени ценности и 

отношение към рока. 

Специално искам да подчертая чудесният стил и език на дисертацията, ясно 

формулираните научни тези, долре структурираната научна аргументация. 

Дисертацията е приятно научно четиво, написано с професионална вещина и 

компетентност. 

4. ОСНОВНИ  БЕЛЕЖКИ  И  ПРЕПОРЪКИ. 

Основната ми препоръка към докторантката  Радка  Василева е да продължи 

своите научни  изследвания  и в скоро време  да издаде научна монография по 

този важен и оригинален научен проблем. Още повече това ще бъде първата 

монография у нас в тази проблематика. 

Разбира се, могат да се направят редица конкретни препоръки, които имат 

смисъл  при едно бъдещо публикуване на това пространно и много интересно 

научно изследване.  
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5. ОЦЕНКА  НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Като изхождам  от научната компетентност на докторантката Радка Кирилова 

Василева   в областта изграждането на персоналния имидж на рок 

изпълнителите, от нейните задълбочени познания в областта на рок музиката 

и практиките на изграждане на имидж, от системните й познания върху 

конкретни практики на известни рок изпълнители, научното изследване на  

формирането на имидж на рок музикантите, което е първо по рода си, 

убедено препоръчвам на   научното  жури да присъди образователната и 

научна степен "доктор" на Радка Кирилова Василева за нейната дисертация 

на тема "Имиджът на рок музикантите", професионално направление 

3.5.Обществени комуникации и информационни науки (  Журналистика-

Реклама  ). 

 

 

 

София, 31.01. 2014г.                      РЕЦЕНЗЕНТ : проф.дфн  Милко Петров  


