
СТАНОВИЩЕ 

 

за дисертационния труд на 

Митко Георгиев Новков 

задочен докторант към Катедра "Радио и телевизия",  

Факултет по журналистика и масови комуникации,  

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

на тема 

„Конструкции на прехода и техните медии 

Археология на българските лутания (1989-1999)” 

 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ 

по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки  

(Журналистика – Електронни медии) 

 

През последното десетилетие изследователският интерес към прехода 

нарасна значително и постепенно се натрупа огромна литература, 

посветена на различни негови аспекти. Обемът и многогласието, както 

може да се очаква, направиха осмислянето на периода по-сложно и 

съответно по-трудно. Ето защо всеки нов опит за навлизане в това, 

превърнало се в общо място за толкова много изследователи, поле, е по 

презумпция натоварен с риск. Дисертацията на Митко Новков показва как 

поемането на подобен риск може да бъде оправдано. Изследването му 

успява да добави стойност към дебата. С какви средства става това?  

 

Новков въвежда нова категория, която нарича „конструкция на прехода”. Тя 

остава свързана с понятието „дискурс”, но все пак е различена от него: „(…) 

Конструкцията е по-малка от дискурса, но повече от изказа. Конструкциите 

на прехода са (…) ансамбъл от изкази, насочени волево към 

действителността, но предопределени от дискурса: те са системата, 

ансамбълът, взаимоотношенията, взаимозависимостите от изкази, които 

съставляват цялостния дискурс на прехода” (с. 37). Натоварвайки 



понятието „конструкция” с подобно идиоматично значение, Новков на 

практика прави опит за подход към една метатеория на прехода, която, 

освен всичко друго, трябва да дисциплинира и систематизира наново и 

досегашния дебат около отношението медии - преход. Категориалните 

уточнения заемат значително място и неслучайно неусетно се превръщат в 

анализ по същество.  

 

Като ефект от избора на централното понятие, текстът е силно 

конструктивистки не само в основните си идеи, но и в разгръщането си. Той 

започва с анализ на конструкциите на прехода (в лингвистичен, 

социологически и естетически план). Но всъщност конструкциите се 

разгръщат на практика като част от конкурентни практики – деконструкция, 

реконструкция и трансконструкция – със съответните политически субекти 

(леви и десни), стоящи зад задвижването на тези алтернативни визии, в 

основата на които са разбиранията за социалистическото миналото и за 

бъдещето на страната. В този смисъл конструкциите са описани като 

конкуриращи се версии на реалността, лансирани от конкретни групи, 

имащи свои политики. Неслучайно, отбелязва Новков, „преходът ще е 

свършил тогава, когато една от конструкциите на прехода е успяла да се 

утвърди и стабилизира за сметка на другите. И в същото време: преходът 

никога не завършва, защото утвърдената и сякаш стабилизирана 

конструкция (на прехода) бива отново поставена под въпрос (с. 39)”. Това 

разбиране на конструкциите напомня на описанието, което 

постструктуралистите дават на функционирането властта и до голяма 

степен е извлечено от него. 

 

Ролята на медиите в този конструктивистки модел на прехода е централна. 

През тях, отбелязва Новков, „се конструира и дори легитимира самата 

промяна (с. 105)”. Тази теза не е нова, но тук тя е развита в нова 

перспектива. Новков се отказва да обсъжда медиите „отделно”, през 

институционалната обособеност на „средството”. Вместо това неговият 



анализ ги разглежда в единството между средство и послание. Медиите са 

обсъдени като фино дисперсирани в противоборстващите властови игри на 

конструкциите и затова и като конститутивни за тях. Така между медиите  и 

властта възникват сложни позиционирания, вариращи според ситуацията от 

противопоставяне до сливане. Текстът проследява в детайли ефектите от 

тези флуктации върху историческия терен на първото десетилетие на 

прехода.  

 

По думите на Новков, „преходът е винаги отворен и никоя конструкция не е 

в състояние да го изпълни (с. 235)”. В известен смисъл същото може да се 

каже и за самия текст на дисертацията: написаното остава принципно 

отворено. Налице е амбицията за панорамност, за пресичане между 

исторически микроанализ и философско обобщение. Теоретичната култура 

на Новков е голяма и той свободно се движи в широкото пространство 

между феноменологията и постструктурализма. В историческите 

ретроспекции и анализи се долавя и мобилизирането на собствения 

биографичен опит на автора - преходът е проблематизиран и като 

индивидуално преживяване (с. 235-6). Въпреки че на моменти анализът 

сякаш изпитва възпрепятстващата тежест на собствената се прекалено 

масивна конкструктивистка рамка, разтоварване и баланс са потърсени в 

богатата метафорика и в есеистичната енергия на изложението.   

 

Митко Новков е един от утвърдените медийни критици в България, автор на 

многобройни публикации, свързани с ролята на средствата за информация 

в хода на прехода. Ето защо предложеният текст не е обикновено 

еднократно усилие, а е резултат от този, натрупан през годините опит. 

Дисертацията се отличава с оригиналност и самостоятелност, а на места и 

с научно предизвикателство. Тя внася в дебата за прехода оригиналност и 

обновяваща свежест.  

 



В заключение, имайки предвид значимостта на предложения труд, научната 

му задълбоченост, солидната аргументация, многопосочността и 

богатството на изводите, както и важните приносни моменти, с удоволствие 

препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на Митко Георгиев 

Новков образователната и научна степен „доктор”.  

 

 

26.04.2014 г.                                                       Член на научното жури: 

гр. София                                                                          

 доц. д-р Орлин Спасов  

 
 


