
Становище 

  

от проф. д-р Людмила Симеонова  Стоянова, 

 научна специалност „Социология, антропология и наука за културата”, 

преподавател във ВСУ,  катедра „Международна икономика и политика” 

  

относно: дисертационен труд  на тема: „Имиджът на рокмузикантите”  

с автор Радка Кирилова Василева за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“  по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика-Реклама) 

   

      Настоящото становище е изготвено въз основа на Заповед на Ректора на  

СУ „Св. Климент Охридски” – София – №38-614/19.11.2013г., съгласно която съм 

избрана за член на научното жури. 

Описание на представените материали: 

Представеният от Радка Василева  комплект материали по процедурата е в 

съответствие със ЗРАСРБ, Правилника за приложение на ЗРАСРБ и Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СУ „Климент Охридски”. Предоставени са: дисертационен труд; 

автореферат; автобиография; ел. копия и списък на публикациите в електронни 

издания; протоколи по процедурата за зачисляване и отчисляване от катедрени 

съвети; заповеди, свързани с процедурата. 

Характеристика на дисертационния труд: 

Дисертационният труд на Радка Василева в респектиращия обем от 362  

страници значително надвишава необходимите за разработване на дисертационна 

теза – 285 страници. Съдържанието е представено в увод, три основни глави, 

заключение, приложения и библиография. Библиографската справка е внушителна 

 – 182 заглавия на наши и чужди автори, web страници и видео-ресурси.  

Целта на дисертацията е да бъде обосновано теоретично, с опора върху 

богат  фактически материал, изграждането на характерен, успешен и запомнящ се 

имидж на рокмузикантите през основните етапи от развитието на рок-музиката. 



Темата е неразисквана до този момент в нашите научни среди,  а феноменът 

определено заслужава проявения от дисертанката задълбочен изследователски 

интерес. 

Какво е рок музиката и на какви персонални и обществени потребности 

отговоря тя, кои са създателите  и най-ярките й изпълнители -   онези, на които се е 

отдало  да изразят своята вътрешна освободеност чрез най-свободната музика, а 

също инферналната и митическа характеристика на текстовете, които я 

придружават, както и екстравагантното, антибюргерско  поведение на творци и 

изпълнители  – около тези въпроси гравитират основните разсъждения и изводи в 

труда. Аналитично е обговорена  музикалната и   идеологическата компонента на 

рока като  важен феномен в изкуството на 20. и 21. век. Щудирани са задълбочено 

психологическите и  социопсихологическите   му въздействия,, завладяващите му 

информационни енергии и проводни канали, породили т. нар. рокенролен начин  

на живот, определена матрица  на поведение и система от житейски ценности, цяла 

една своего рода философия... Характерният митологизиращ,  драматичен и 

скандално експресивен професионален имидж на звездите на рок-ен-рола е 

показан убедително и аргументирано във връзката му с открояващия се „общ 

знаменател”  в публичния им образ,  с  „парадигматичното” в техните житейски и 

творчески биографии и с ПИАР-техниките, които го налагат. 

Културата на рока като бунт и протест и като генератор на  нови стилове и 

нови ценности,  появата и развитието на изпълнителски рок-групи  и процесът на 

комерсиализацията им жалонират научните  наблюдения,  коментари  и обобщения 

на авторката в отделните глави на труда. Рокът е успешно интерпретиран като 

рупор на младежката субкултура и конфликта й с общоприетите норми, от една 

страна,  а от друга  като инструмент на шоу бизнеса, т.е. като комерсиално насочен 

стил, свързан с развлекателната индустрия и жизнено  важният за нея имиджов  

фактор. Интерпретативните разработки са предшествани от прецизно  представяне 

на дефинитивни параметри на ключовите теоретични понятия, ползвани  в труда: 

имидж, реклама, жанр, стил, младежка музикална субкултура, алтернативна 

култура, контракултура и пр., при което са цитирани мнения на актуални научни 

авторитети. 

 Аналитичният  сондаж е достатъчно  широк и обхваща  предисторията, 

историята   и  центровете на възникването и утвърждаването на новата музика, 



както и релациите й към игровото забавление, модата и рекламата в 

консуматорското общество. Специално внимание е отделено за изследване 

границите на рокмузиката и модификациите й през десетилетията,  на  иновациите 

в нея  чак до бруталния метал на 80-те, екстремалния пънк и  трудноизброимите  

нови авангардни вълни  от първото десетилетие на настоящия век.  

Композицията на труда се отличава с добра отчетливост, балансираност и 

осъразмереност на водещите конструктивни ядра и тематични елементи.  

Бележки: 

• В дисертационния труд са допуснати отделни  технически и стилови грешки; 

  

• Макар и в доста редки случаи, в  изложението има известно смесване на 

авторовите виждания и концепции с вече известни и утвърдени в научната  теория 

концепции и модели.  

Заключение:  

Накрая искам да подчертая, че в дисертационният труд на Радка  Кирилова 

Василева има достатъчно научни приноси. Те се изразяват в целенасоченото 

изследване на всички проблеми при създаването на имиджа на рокмузиканта и в 

богатите и съдържателни анализи, направени върху  този творчески процес. 

Василева поставя полемични въпроси и предлага интересни методологически 

подходи, достигайки до креативни изводи за проекциите на рокмузиката и 

влиянието на рокмузикантите върху културата на новото време. Зад изводите и 

обобщенията стои една рафинирана професионална култура на вече изграден 

специалист по ПИАР, медиазнание и реклама, който ще бъде еднакво ценен както 

за целите на преподаването в едно висш учебно заведение, така и с  бъдещите си 

изследователски търсения в съответното  научно поле.   

С настоящото становище давам положителна оценка на дисертацията и 

 предлагам на Научното жури Радка Кирилова Василевда бъде удостоена с научно- 

образователната степен „доктор”. 

                                            Проф. д-р Людмила Симеонова Стоянова 

Варна, 17 векември 2013 г.                                          


