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Информация за докторанта 

Полина Володиева Стоянова е зачислена на докторатура в редовна 

форма в катедрата „Печат и книгоиздаване” на Факултета по журналистика 

и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 

на 10 февруари 2010 г. Докторантката е отчислена с право на защита на 10 

февруари 2013 г. след като успешно апробира дисертацията си на катедрено 

заседание от 18 януари 2013 г. 

Информация за дисертацията и автореферата 

Дисертационният труд на Полина Стоянова е с общ обем 273 

страници, в това число предговор; изложение, структурирано в четири глави; 
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заключение; библиография; приложения. От общия обем на дисертацията 11 

страници са библиографска справка, включваща като основни източници 

общо 287 заглавия (209 на кирилица и 78 на латиница). Така описаната 

литература свидетелства за широки проучвания върху избраното 

изследователско поле, за сериозна библиографска работа, свързана с 

търсенето, систематизирането и проучването на източници по темата на 

дисертацията. 

Изследването е придружено от 8 таблици, 9 фигури, 18 илюстрации 

и 3 приложения. Докторантката е предложила автопреценка на научните 

приноси и списък на публикациите, свързани с темата на дисертационния 

труд. По темата на дисертацията докторантката има четири публикации в 

специализирани научни издания – сборници и електронни списания и с това 

удовлетворява законовите изисквания по този критерий. 

Като вътрешен рецензент на дисертационния труд и като 

ръководител на катедрата „Печат и книгоиздаване”, където се проведе 

предварителното обсъждане, не мога да не отбележа, че дисертационният 

труд е добросъвестно преработен, преструктуриран и редактиран, като след 

допълнителни консултации на докторантката с колеги от катедрата, 

факултета и университета са изчистени голяма част от слабостите, посочени 

в рецензиите, изказванията и препоръките на колегите. Вследствие на 

промененото заглавие на дисертацията, на редуцирането на една глава от 

текста, както и от задълбочената му преработка, в това число и чрез 

разширяване на кръга от научни източници, дисертационният труд е 

значително по-органичен, понятийно и терминологично точен и ефективен 

от гледна точка на доказването на изследователските тези. 

Приложеният към документацията по защитата автореферат е с 

обем 36 страници и включва: структура на дисертационния труд; обща 

характеристика на дисертационния труд с преценка на актуалността и 
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разработеността на темата, мястото й в съвременните дискусии, 

обществената и практическа потребност от изследването, актуалната 

теоретическа потребност от изследването; съдържание на дисертационния 

труд; научни резултати и обобщения; изводи; резюме на научните приноси  

и списък на публикациите, свързани с темата на дисертационния труд. 

Очертани са: обектът, предметът, на изследването, основният проблем и 

основната цел на разработката, формулирани са задачите, ограниченията в 

обхвата на изследването, методологията, обобщени са информационните 

източници. Авторефератът е адекватен на дисертацията, отразява по 

същество структурата, подхода и основните й обобщения и отговаря на 

изискванията за авторефериране на дисертационен труд. 

Преценка на актуалността на проблема 

Безспорно, изборът на темата на дисертационния труд на Полина 

Стоянова е първото, което прави впечатление – налице е оригинална, дори 

„екстравагантна” тема на дисертацията, посветена на изследване на книгата 

като „създател на темпоралните дескрипции” и като инструмент за 

манипулиране на времето. Избраната от докторанта Полина Стоянова 

изследователска задача не е никак лека, защото предполага сериозно 

познаване на различни научни полета, а подходът изисква излизане на един 

широк терен и интерпретиране на многобройни концепции, теории, 

феномени. Тези трудности предопределят и оригиналността на изследването 

и неговия приносен характер от научна гледна точка.  

Изборът на темата, както и подходът на докторантката 

демонстрират изследователска смелост и амбиция – да се излезе извън 

традиционния изследователски дискурс на книгознанието и да се предложи 

едно съдържание, което е интердисциплинарно, което търси пресечната 
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точка на времето и медиите като цяло, и в частност книгата през призмата на 

книгознанието, медиологията, философията, науката за комуникацията и 

медиазнанието. 

Преценка на качествата и приносите на дисертационния труд 

В теоретичната начална глава на дисертацията си Полина 

Стоянова, прилагайки медиацентричен подход към книгата и анализирайки 

я през нейното медийно битие и информационно-комуникативни функции 

и като една от формите на социалната комуникация, обосновава 

спецификите на книгата като медия и обобщава основните възгледи за нея 

като инструмент за манипулиране на света и индивида. Анализът на книгата 

като научна категория и обект на изследването в първата глава и 

преформулирането на класическите дефиниции на „отпечатано по 

механичен начин” произведение можеха да бъдат допълнени с експертно 

знание по физикомеханичните и дигитални способи на репродуциране на 

ХХ век (стр. 29).  

Новото и същественото в първата глава е солидната обосновка на 

присъствието на научния подход на медиологията като изходна точка и част 

от методологията на изследването, чието място докторант Стоянова търси 

сред „теоретичната карта на медийната теория и теорията на културата” 

сред „теоретичните традиции, философии, връзки и първични 

методологии” (с. 38-39) и намира в новите интердисциплинарни подходи 

чрез тезата, че медиологията е „метатеория и гледна точка за анализ на 

медии и институции: метод за комбиниране на теория и практика в 

медийните и комуникационните изследвания”. В тази част на дисертацията 

са дефинирани манипулацията, нейните основни методи, както и 

механизмите, чрез които книгата като медия се превръща в инструмент за 
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влияние върху общественото съзнание като оръдие на социални, 

идеологически и политически борби. 

Категорията време с нейните специфики и времевите дескрипции 

са обект на анализа във втората глава, където са синтезирани научните 

концепции за времето и същността му като „феномен и ноумен”, неговите 

обективни и субективни характеристики - от древността, през 

средновековието, през Ренесанса и новото време. Тук докторантката 

обобщава и анализира категории като философско време”, „физическо 

време”, „историческо време”, „социално време”, „психическо време”, 

„перцептивно време”, „художествено време”, „медийно време”.  

Безспорно, авторката е натрупала широко, при това достатъчно 

детайлно познание по философията на времето от античността до 

постмодерното. Така че, макар че може би у част от колегията може да събуди 

недоумение пространният обзор върху философията на времето, който, чрез 

позоваване и директно цитиране на текстове, повтаря чужди тези и води до 

значителния обем (за някои недостатък на работата), всъщност аз считам за 

полезен и ориентиращ за колегията. Изобщо смисълът на обзорните глави и 

части на дисертационните текстове е такъв: да хвърлят светлина върху 

степента, до която докторантите познават научния апарат на тематичното 

направление, което са избрали, върху степента на задълбочено навлизане в 

изследвания предмет.  

Тук са необходими прецизна селекция, организация и 

интерпретация на най-значимите източници пряко по темата и с тангенти по 

темата, както и в тяхното осмисляне и извеждането на собствени обобщения. 

Считам, че в това отношение Полина Стоянова заслужава много добра 

оценка, особено в частта за ролята на електронните медии за създаване на 

усещанията за пространствено-времевите компресии и екстензии и за 
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създаването на свое, „текущо” време - затова и тази обзорно-аналитична част 

от дисертацията е определено постижение на докторантката. 

Третата глава „Спектър на употребите на книгата като медия за 

манипулиране на времето” би спечелила от по-сполучливо, например чрез 

детерминиране и типологизация на основните полета на човешкото 

световъзприятие и дейност - религиозни, научни, политически, 

художествени, където книгата като медия за манипулиране на времето има 

отражения. Тук докторантката не просто описва, анализира и обобщава 

религиозните, научни, политически,  употреби на книгата за манипулиране 

на времето, но извежда основните дескрипции на времето от всяко от тези 

полета: напр. сътворение, време след смъртта, край на времето - при 

релизиозните употреби на книгата. Именно в тази част на дисертацията се 

проявява освен философския, хуманитарния и естественонаучния бекграунд 

на докторантката и натрупванията по книгознание и по комуникации като 

цяло. Тя плува в свои води, убедено излага своите тези, минавайки критично 

през десетки модели и теории. Тук личат най-ясно мотивацията на личния 

интерес към темата и стимулът за извеждане на най-съществените 

функционални специфики между медиите по отношение на обекта на 

изследване, както и за реализиране на това мащабно междудисциплинарно 

влизане в него.  

В същинската и в същото време обобщаваща четвърта глава 

докторантката въвежда класификация на времевите измерения на книгата, 

анализира акта на четене като процес на „темпоразилизиране на 

съхранената в писмената медия книга информация” (стр. 241), като по този 

начин, чрез рецепцията се осъществяват и манипулативните практики на 

медианосителя (книжното тяло) и медиасъдържанието (текста). На базата на 

обобщенията и анализа в другите части на дисертацията именно тук са 

изведени и манипулативните функции на книгата, а именно: създаване на 
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граници и форма на времето; съхраняване с цел предаване на информация 

във времето; дескрипции на миналото; проектиране на бъдещето; пътуване 

във времето и  победа над времето. 

Полина Стоянова разглежда книгата като медиен инструмент, 

който проектира „линейното мислене за времето чрез модусите минало-

настояще-бъдеще”. Акцентът е върху онези механизми на книгата, които, 

според авторката, тя притежава и които й дават възможности за „управление 

и манипулиране на големи периоди от време”, което е свързано и с основната 

теза, че трайността на посланията на тази медия я превръща в среда, медия 

на времето. При това манипулативният инструментариум на книгата по 

отношение на „фиксирането, съхраняването, променянето, подменянето на 

времето” е разгледан в развитие, като функционалност и манипулативни 

практики, които непрекъснато се усъвършенстват от появата на писмеността 

до днес. 

Стилът на автора е изчистен, подходът е обективно-безпристрастен 

- въпреки използването на известна доза метафорика и тропи, и макар на 

места описанията да надделяват над коментара, изследването не губи фокус 

и плътност. Умелите вътретекстови изтъквания и подчертавания реферират 

акцентите точно и създават равнини на текста, които повишават 

ефективността на дисертацията не само в оптическо, но и в стратегическо 

отношение - на нейното комуникиране и убедително представяне. Ефектът 

от преобладаващо колажираното представяне на многобройни и пространно 

изложени чужди тези и цитати, което се наблюдаваше в първоначалния 

вариант на дисертацията, е туширан до голяма степен чрез риторически по-

ефективното излагане на авторовите идеи, възгледи, анализ и вече не 

„потъва” зад многобройните чужди модели, класификации, теории. 
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Смятам, че автопреценката за приносните елементи на 

дисертацията, изложена в автореферата, е точна.  

Заключение 

В заключение трябва да подчертая, че:  

 Настоящето изследване върху манипулативните практики и 

онтология на книгата по отношение на времето е първото по 

рода си цялостно влизане на терена на философията на 

книгата и с това добавя теоретична стойност към българското 

книгознание; 

 Дисертацията е интердисциплинарно и задълбочено 

вглеждане в еволюцията, теорията и типологията на 

научните инструментариуми за манипулиране на времето на 

книгата, при това погледнати не само през типичните 

инструменти на средството и съобщението, но и през 

иманентните темпорални характеристики на 

комуникационните средства.  

 Трудът съдържа широкомащабно проучвание на различните 

употреби на книгата като медия за манипулиране на времето 

- структурирани през тематичната област и през типологията 

на произведенията, изследва темпоралните характеристики 

на медианосителя и медиатекста през условни времена, 

формулира основните функции на книгата като медия за 

манипулиране на времето. 

Смятам, че дисертационният труд е крачка напред в изследванията 

по книгата като медия, философия на книгата, книгознание и медиазнание.  
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Като имам предвид високото ниво на теоретичната разработка; 

умелото и подходящо структурирано излагане и анализиране на 

интердисциплинарни проблематики и ценните наблюдения на автора по 

темата; задълбоченото, детайлно познаване на изследования терен, 

сериозните проучвания и натрупвания по книгознание, философия, теория 

на комуникациите, медиазнание; и безспорните достойнства на 

дисертационния труд, изложени тук, препоръчвам на уважаемите членове на 

Научното жури да присъдят на Полина Стоянова образователната и научна 

степен „доктор” по научната специалност „Книгата като медия” в 

професионалното направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки. 

 

 

 

 

5.09.2013 г.       

Рецензент: 

Доц. д-р Веселина Вълканова 


