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І. Обща характеристика на труда на кандидата 

 

 Дисертационният труд „Социокултурни модели на убеждаващо 

въздействие през ХХ век, формиращи българската национална 

идентичност” представлява завършена научна разработка по една 

изключително важна тема, отнасяща се до състоянието на преживяването 

на българина на себе си и света във време, когато се наблюдават именно 

деструкции по отношение на идентичността и културологичните модели, 

чрез които тя намира основания за съществуването си. Считам, че от 

структурна и съдържателна гледна точка дисертацията отговаря на 

тематиката, критериите, изискванията и спецификата на научната 

специалност Журналистика – Убеждаваща комуникация в п.н. 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки и за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор”. 

 Дисертационният труд отразява достатъчно задълбочените научни 

достижения на кандидата в областта на науката за обществената 

комуникация и в частност в тази на комуникационния подход на 

„убеждаващата комуникация“. В пълнота се развиват някои от идеите, 

заложени в представените от кандидата публикации, а именно – 

„Сформирането на националната идентичност в комуникационното поле 

на културните стереотипи и предразсъдъци“, 2014; Стереотипни модели на 

влияние във формирането на национална идентичност“, 2014; „Словото на 

тоталитарния режим – (не)чутата истина или злополучното отлъчване на 

романа „Тютюн“, 2014; „Социокултурни модели на репрезентация на 

националната идентичност“, 2013; „Българската национална идентичност в 

дискурса на културно-историческото наследство“2014. Необходимо е да се 

подчертае, че публикациите напълно съответстват на разглежданата в 

дисертацията тематика и сами по себе си представляват научни 

разработки. 

 Структурата, съдържанието и обемът /288 стр./ на дисертационния 

труд са подчинени на логиката на поставените цел и задачи, като тяхното 

разработване е изчерпателно и убедително. Подходите и методите, които 

дисертантът е избрал при работата си върху темата на дисертационния 

труд са дали възможност за вникване и анализ в пълнота на 

проблематиката, свързана със създаването на културологична основа за 

възникването, оформянето и налагането на българската национална 

идентичност. В този смисъл ще отбележа, че е очевидна компетентната 

консултация на научния ръководител доц Чавдар Христов. 

 В дисертационния труд ясно и точно е дефинирана проблемната 

област, като изрично се отчита, че става въпрос за организация, управление 

и контрол на функционирането на мита, както на полето на обществената 

комуникация, така и в рамките на политическото и социално пространства.

 Още един път ще подчертая, че предложената за рецензия 



дисертация притежава достатъчна актуалност и значимост, по отношение 

на изискванията за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор”. Като акценти в това отношение могат да бъдат посочени 

разработените тематични линии, а именно – функционалността на мита по 

отношение на интерпретацията на културологичните модели; 

убеждаващата комуникация като процес и пропагандата като 

инструментариум; систематизирането и класифицирането на митовете, 

предразсъдъците, стереотипите и идеологемите във връзка с налагането на 

параметрите и характеристиките на националната идентичност и 

възпроизвежданите от това поведенчески модели.  

 Ползваната литература от кандидата е от автори, които са безспорни 

авторитети в своите проблемни, научни области и в този смисъл считам, че 

посочената библиография напълно съответства на характера и 

спецификата на дисертационния труд. 

Представеният от кандидата Автореферат отговаря на изискванията. 

 

  

ІІ. Обща характеристика и оценка на резултатите и приносите в 

дисертационния труд 

 

 При изследването на проблемните области, е отчетен фактът на 

интензивно преструктуриращите се системи на националните 

идентичности и в частност на българската национална идентичност, 

вследствие на пренареждането на ценностната система, тенденциите при 

преразпределението на териториите на влияние и новите политически 

факти на глобализиращия се свят.  

 

1. Научни области и проблеми, по които кандидатът е работил 

 

Научно-изследователската и научно-приложната дейност на кандидата 

напълно покриват научните полета, обобщени и заложени още в 

тематичното заглавие на дисертационния труд. По-важните от тях са: 

Характеристики и проявления на мита в контекста на обществената 

комуникация и информационните му изражения във връзка с влиянието 

върху политическия дебат; Възпроизвеждане на идеята за нацията и 

намирането на основания за нейното съществуване чрез системата от 

митологеми, подчинена на културологична основа; Убеждаващата 

комуникация, като един от ефективните подходи за формиране на 

регламентиран начин на мислене и поведенчески модел по отношение на 

националната идентичност или превръщането на тази идентичност от като-

че-ли-истина в истина (Първа глава); Трансформацията на митологемата в 

идеологема, посредством  идеализирането и хиперболизирането на 

историческите факти чрез литературата, киното и публицистиката. Митът, 



като основание за реални претенции по отношение на съществуването на 

нацията. (Втора глава); Изследване /чрез анкетно проучване/ на 

въздействията на стереотипите по отношение на националната 

идентичност при младите хора и аспектите на реанимирането на 

„българския мит“. Изследване на нагласите на ученици / като тези нагласи 

са изследвани в четири национални гимназии/ от гледна точка на 

способностите им да приемат или отхвърлят определени характеристики 

на митологемите и идиологемите, което на практика установява наличие на 

единен комуникационен модел, отнасящ се именно до формиране на 

нагласи, свързани с матрицата на националната идентичност. Авторът 

установява перманентното съпреживяване на основанията за 

съществуването на устоите на националната идентичност. (Трета глава).  

 

2. Характеристики на научно-теоритичната и научно-приложната 

стойност на дисертационния труд 

 

Ще отбележа няколко момента в дисертационния труд, които считам, 

че са в подкрепа на претенцията за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор” по специалност Журналистика – Убеждаваща 

комуникация в п.н. 3.5. Обществени комуникации и информационни 

науки.  

На първо място, това е добре разработеният въпрос трансформацията 

на мита в идеологема, явяваща се основа за формирането на идеологическа 

система. Интересна и заслужаваща внимание е тезата за това, че „митовете 

стават естествено продължение на историята“ /с.24/ Тук ще отбележа, че 

дисертантът задълбочено изследва проблема за появата на нови реалности, 

вследствие на взаимодействието между обществената комуникация и 

социума или както се посочва в дисертационния труд, че митът, 

пресътворен чрез културните образци „твори история“. Освен това, 

дисертантът много ясно, точно и синтезирано е представил 

характеристиките и параметрите на процеса, при който в зависимост от 

реалията, митът е в състояние да интерпретира действителността, така че в 

крайна сметка да я подчини на дадена идеологическа система.  В този 

смисъл, като положителен момент отчитам и съсредоточеното изследване 

на спецификата на въздействието на културата върху мита, или фактът на 

синергетизъм между нация и идентичност (с.44). 

На второ място ще посоча направеният анализ върху възможностите 

на пропагандата, разбирана като комуникационен инструментариум, при 

налагането на митологемите, следствие на което и формирането на 

управляеми нагласи и поведенчески модел (с. 86). Подчертавам, че не 

просто е направен анализ на възможностите на пропагандата като 

инструмент при убеждаващата комуникация, а се стига и по-далеч, а 



именно, че в случая с налагането на националната идентичност става 

въпрос за пресъстворяване на действителността.  

На трето място ще поставя задълбочено разработения въпрос за 

стратегически обоснованото място на идеологическите стререотипи, 

възпроизвеждани на основата на интерпретацията на съществуващите 

митологеми на националната идентичност. Тук особено важен момент е 

направеният анализ върху способността на тези стереотипи да 

възпроизвеждат воля за отстояване на националните ценности и интереси 

(с.107).  

И не на последно място ще посоча разгледания проблем за 

спецификата и функционалността на мита по отношение на това да се 

намерят приемливи оправдания за негативните проявления в рамките на 

обществения живот на нацията (с. 131).  

Като се има предвид посоченото, както и цялостта на изследването, 

може да се каже, че дисертантът е успял да постигне поставената в 

дисертационния труд цел. Необходимо е да се подчертае, че в подкрепа на 

това са и поместените приложения. 

 

3. Основни научни и научно-приложни приноси 

 

При изготвянето на рецензията на дисертационния труд 

„Социокултурни модели на убеждаващо въздействие през ХХ век, 

формиращи българската национална идентичност” се убедих, че в лицето 

на кандидата за образователната и научна степен „доктор“ се вижда един 

амбициозен изследовател с широк диапазон на своите научни търсения, 

което се потвърждава и от избрания интердисциплинарен изследователски 

подход. В този смисъл, убедено приемам и потвърждавам стойността на 

посочените научни и научно-приложни приноси, а именно: Митът като 

вторична митологична система е медиатор на социални нагласи; Целта на 

идеологическия мит е да се въздейства върху масите в посока на 

съвременни интереси; Съвременният мит като идеологическа система 

изпраща своите послания до широката аудитория чрез използването на 

стереотипи и предразсъдъци; Установяване на единен комуникационен 

модел за въздействието на триадата „книга-вестник-кино/театър“ и 

установяването на особен факт на убеждаващата комуникация, вследствие 

на което е изведено ново понятие, а именно „Ефект на рамкираната 

пропаганда“; Рефлексията на националния характер към книгите, 

вестниците, театъра и киното; Откриването на характеристики на 

социокултурните модели в комуникационно-информационната плът на 

стреотипите; Създадените митове продължават да битуват, да пораждат 

нагласи и поведенчески модели – резултати от анкетното проучване.  

Като имам предвид казаното, то считам, че в дисертационния труд са 

намерени доказателства в подкрепа на трите заложени хипотези, отнасящи 



се до връзката „мит - национална идентичност – нагласи – поведенчески 

модели“. Като е изведено в изводи значението на тази връзка за 

функционирането на самото общество.  

Посоченото по-горе е в подкрепа на мнението ми, че приносите на 

дисертационния труд са доказано авторски. Наред с това, тези приноси 

имат безспорна приложимост в областта на комуникационната практика, 

което прави труда безспорно стойностен. 

 

ІІІ. Критични бележки  

 

На първо място следва да се посочи, че дисертационният труд е 

изключително амбициозна научна разработка. Именно това е и причината 

дисертантът да разположи своите търсения на широк изследователски 

хоризонт, което от своя страна е довело до някои неизяснени въпроси. 

На първо място ще посоча, че в дисертационния труд се 

съсредоточава вниманието само върху един от комуникационните 

инструменти при осъществяването на убеждаващата комуникация, а 

именно „пропагандата“. Днешната професионализирана комуникация 

познава и други комуникационни инструменти и борави с тях, като 

например PR, рекламата, създаването на образ /имидж/, комуникационните 

резултати от социологическите и политологични инструментариуми, 

лобизма, групите за натиск. Нещо повече, познати са съвременни 

комуникационни технологии като например интегралните комуникации 

или пък корпоративните комуникации. В този смисъл, следва в една 

бъдеща редакция на дисертационния труд с цел издаване на монография, 

този въпрос да бъде изяснен в пълнота.  

На второ място, бих посочил, че е необходимо да се разработи по-

обстойно въпросът за влиянието на резултатите от взаимодействието 

между мит – култура – идеологеми – стереотипи - предразсъдъци по 

отношение на изпълването със съдържание на като-че-ли-истините и 

превръщането им в истини.  

На трето място, ще отбележа неизяснения въпрос за процеса, при 

който възниква митът, трансформира се в митологема и се пресътворява в 

идеологема. Този въпрос би следвало да се изясни през призмата на 

базисния културологичен минимум на нацията.  

И накрая бих посочил, че ще е в полза на дисертацията и най-вече за 

една бъдеща монография, ако трета глава бъде по-ясно структурирана в 

зависимост с изследваните проблеми чрез анкетното проучване. Т.е., става 

въпрос да се предложи конкретна методика, основаваща се на 

комуникационните технологии и техники, по отношение на регулирането и 

постигане на адекватност при системата от митове и идеологеми. 

Разбира се, посочените тук бележки и критики в никакъв случай не 

намаляват научното и научно-приложното значение на дисертационния 



труд. Напротив, те са направени единствено в посока на неговото 

обогатяване и повишаване на научната му и научно-приложна стойност. И 

в този смисъл, ще си позволя една препоръка. Считам, че наистина след 

една сериозна редакция, включително и по отношение на структурата на 

дисертационния труд, той би се превърнал в една стойностна монография, 

която ще е в полза не само на обучаващите се студенти в областта на 

обществените комуникации, но и на практиците в тази област.  

 

ІV. Заключение 

 

Като имам предвид посочените тук научни и научно-приложни 

достойнства на дисертационния труд на кандидата, както и направените 

приноси в областта на обществената комуникация и социокултурните 

модели на убеждаващата комуникация, формиращи българската 

национална идентичност, убедено предлагам на уважаемото жури да 

присъди на Венцеслава Велинова Миндова образователна и научна степен 

„доктор” по специалност Журналистика – Убеждаваща комуникация в п.н. 

3.5. Обществени комникации и информационни науки. 
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