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 Предлаганата за защита докторска теза се състои от 

въведение, три глави, заключение, две приложения и списък на 

разнообразните източници за нейното написване. Избраната 

тематично-хронологична структура е убедителна, защото дава 

възможност да се разкрие динамиката на институционалната и 

правна регламентация, а разнообразните източници – архивни, 

писмени и видео материали, интервюта и сайтове – да покажат 

промените в задачите и целите на феномена социалистическа 

реклама. Същевременно добре представеното разминаване 

между теория, практика и социална действителност и макар и по- 

фрагментарно разгледаните промените на използваните 

художествени средства дават цялостния облик на едно успешно 

интердисциплинарно изследване. 



 Безспорно едно от най-важните достойнства на 

рецензирания труд е изборът на самата тема. Нейното значение и 

актуалност не се ограничава до изтъкнатите от И. Александров 

аргументи, колкото от назрялата необходимост от „очовечаване“ 

историята на тоталитарна България. Темата е чудесна 

възможност да се разкрие нелекия живота на обикновените хора 

и ежедневие на стокови дефицити отразено в кривото 

пропагандно огледало на социалистическата реклама. Напълно 

подкрепям автора в неговото твърдение, че основния му принос е 

в това, че доказва  „…че рекламата при социализма безспорно 

съществува, но не под формата на работещ пазарен инструмент, 

…а по-скоро представлява ефективна част от пропагандния 

арсенал на управляващата партия, облъчваща непрекъснато 

ежедневието на обикновения човек“ (стр.206).  

 Убедителна е и методологията за разработване на темата – 

формулиране на предварителни тези, които на основата на 

разнообразен емпиричен материал да бъдат потвърдени или 

отхвърлени. Именно благодарение на този подход Ивайло 

Александров прави един от най-важните си историографски 

приноси. Проучвайки институционалната регламентация на 

рекламната дейност, за разлика от първоначалните очаквания 

установява, че тя не е централизирана, а се осъществява от 

многобройни и при това конкуриращи се институции. Този свой 

извод авторът явно недооценява, а той има значение 

надхвърлящо конкретната проблематика, като разкрива 

генетично заложената неефективност на социалистическата 



система. Това доказва верността и за България на характерното 

за всички тоталитарни режими с вертикални управленски връзки 

създаване на дублиращи се, а и конкуриращи се 

административни структури. Би било добре докторантът да 

доразвие тази своя теза.  

Хронологичните граници на докторската теза, както и 

вътрешната й структура закономерно, а и убедително са свързани 

с ключови политически събития – от народната демокрация през 

сталинизма, хрушчовите реформи до брежневия застой. 

Убедителни са и авторовите изводи за производното и 

подчинено следване от рекламата на общите идеологически и 

пропагандни политики на режима, както и следването на 

съветските образци. Практическото отсъствие на голямата 

политическа и идеологическа рамка не позволяват на автора в 

достатъчна степен да обвърже темата с вътрешната динамика на 

режима и българското общество. Това е естествената основа за 

сравняване на българската социалистическа реклама с тази в 

СССР и другите социалистически страни. Разбира се, тази 

препоръка е не толкова към рецензирания труд, колкото до 

бъдещите научни дирения на автора. 

Автореферата не само вярно отразява докторската теза, но 

до голяма степен и по-концептуално представя и откроява 

несъмнените постижения на автора. 

Въз основа на по-горе написаното, както и на общото 

впечатление от представения труд, аз без колебание гласувам 
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