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СТАНОВИЩЕ 

 

за  дисертационния  труд на на Кристина Руменова Пайташева на тема: 

”Младежките субкултури в контекста на блог комуникацията”   

 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 

3.5 Обществени комуникации и информационни науки  

(Журналистика - културата на средствата за масова инфорлмация) 

 

Научен ръководител и член  на научното жури: проф.д-р Любомир Стойков 

  

 За защита ни е представен амбициозен научен труд, посветен на две слабо 

изследвани и често пъти пренебрегвани сфери в медиазнанието, културологията, 

социологията и социолингвистиката – същността и динамиката на младежките 

субкултури, от една страна, и лавинообразно растящите комуникационни платформи, 

респ. блог комуникацията, от друга. Основателно и правомерно е заложена основната 

цел на изследването – със съответния научен инструментариум да бъдат 

идентифицирани и анализирани новите форми на субкултурите в интернет, да се 

разкрият присъщите им характеристики, знаци и символи в блоговете в онлайн 

пространството. Дисертационният труд съдържа увод, три глави, заключение и 

библиография от 126 заглавия (20 на кирилица и 106 на латиница), 17 графики, 30 

илюстрации, 3 приложения - анкетна карта, каталог на субкултурите и речник на 

използваните термини. Общият обем на работата е 255 страници. 

 Кристина Пайташева точно е определила обекта и предмета на своята 

дисертация – обектът е младежката субкултура като цяло, а предмет е блог 

площадката в новите медии, които все осезателно изместват традиционните 

комуникационни средства. Как младежките култури преминават от офлайн в онлайн 

пространството? Каква е природата на тази глобална, а заедно с това наситена и с 

много индивидуалност  трансформация? Кои са новите форми на субкултурата в блог 

комуникацията? В отговора на тези въпроси всъщност е и решението на основния 

проблем в дисертационния труд. Главната хипотеза на авторката е, че благодарение 

на  блог комуникацията се раждат нови форми на отдавна познатите традиционни 

субкултури (офлайн субкултури). Презумцията е, че както във виртуалната среда като 
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цяло, така и на блог площадката – конкретно, личат новите специфични характерни 

особености на вече блого-визираните субкултурни направления. 

 В методологически аспект дисертацията уместно се опира на теоретико-

емпиричния подход, като съвместява успешно дедуктивния (в началото) и индуктивния 

(във втората част) метод. Авторката показва добрата си способност да работи с 

научните първоизточници – да ги интерпретира умело и коректно да ги инфилтрира в 

своя текст.  

 Добрата структура и конструкция на този труд наистина позволява достигането 

до надеждни резултати и извеждането на малко известни или неизвестни досега научни 

истини. Първата глава се фокусира върху особеностите на субкултурите като 

културни и контракултурни течения (същност на културата и взаимовръзката култура-

субкултура; елементи и различни аспекти на културата и субкултурата; основни 

субкултурни школи – Чикагската и Бирбингамската; исторически и модерни ракурси 

към феномена „субкултура” и др.). Втората глава е посветена на субкултурите в 

парадигмата на мейнстрийм, ъндърграунд и блог медийността (в това число – интернет 

история на блоговдете, блогосферата като мрежа, мейнстрийм и блогове, блоговете 

като гражданска журналистика и комуникационната същност на субкултурата). 

Третата – доминантна, глава на труда изследва субкултурните трансформации в 

блогосферата. Тук Кристина Пайташева максимално разкрива компетентността и 

анализаторските си качества по отношение на виртуалните субкултури като разглежда 

успешно субкултурния език, субкултурните места за срещи като заявка за идентичност 

и медийна изява, субкултурните характеристики на блог комуникацията, тялото като 

проекция на реалността във виртуалната среда, феномена „субблогинг”, субкултурите в 

блог комуникациите и образуването на новите субкултурни форми.  

 Несъмнен индикатор за значимостта на всеки научен труд е познаването и 

умелото прилагане – чрез приемане или пък отхвърляне, на теоретичните възгледи на 

авторите, работили в проучваната сфера. В настоящата дисертация са взети под 

внимание тезите на повечето от най-значимите изследователи в полето на 

субкултурата, в частност – на новите медии. Авторката познава и използва постановки, 

принципи и съждения на такива учени като Зигмунд Фройд, Дик Хебдидж, Онди Бенет, 

Кейт Кан-Харис, Стийв Редхед, Дейвид Мъгълтон, Мартин Олброу, Робърт Парк, Пол 

Криси, Хауърд Бекер, Ървинг Гофман, Нед Полски, Ралф Търнър, Джок Йънг, Джени 

Гарбър, Анджела Макроби, Сара Торнтън, Мартин Монтгомъри, Катрин Хейлс и др., 

както и на някои български изследователи като Иван Стефанов, Ивайло Тепавичаров, 
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Ивайло Дичев, Мария Попова, Борил Богоев, Боян Юруков, Деси Бошнакова, Димитър 

Николов, Жюстин Томс и др.  

 Стойността на всяка дисертация се измерва в крайна сметка с нейните научни 

приноси. В случая те са безспорни. Става дума както теоретико-методологическите 

приноси (за пръв път у нас се систематизират нови форми на младежките 

субкултури в контекста на блог комуникацията и се изгражда модел за 

изследването им; доразвива се теорията на субкултурата като медия и по нов 

начин се анализира еволюцията на медийните и културните практики; въвежда се 

в научен оборот ново понятие „субблогинг” - неологизъм, който обозначава блогово 

генерираната субкултура), така и научно-приложните приноси (пионерство в 

анализа и дисекцията на блоговата субкултура; създаването на матрица за 

бъдещи виртуални субкултури; извеждането и аргументирането на ролята на 

музиката в динамиката на виртуалните младежки субкултури; идентифициране 

на нови субкултурни форми в блог комуникацията както за теоретични, така и за 

прагматични цели на медийни, журналистически и редакционни проекти и др. ). 

По подобаваш начин следва да се оценят старателно изработените от авторката  

приложения „Каталог на субкултурите” и „Речник на използваните термини”, които 

определено отчасти имат научна и преобладаващо практико-приложна стойност. 

В качеството си на научен ръководител на Кристина Пайташева, не мога да не 

отбележа, че през тригодишния период на своето обучение тя работеше 

дисциплинирано и прецизно, задълбочено и всеотдайно. Авторката положи много 

усилия за реализацията си като млад научен работник, в т.ч. и чрез своята 

изследователска и преподавателска активност, публикационна дейност и – това е 

особено важно – компетентното и професионално проникване в систематизирането 

на новите форми на субкултурата в контекста на блог комуникацията. След 

вътрешната защита на своята дисертация  Кристина продължи работата по нейното 

усъвършенстване и подобряване. Като доказателство ще приведа обстоятелството, че 

във връзка с персоналните ми критични бележки, тя се постара и осъществи важни 

корекции в завършителния етап на своята изследователска работа: препоръките 

относно преодоляването на описателния подход бяха взети под внимание и на 

съответните места в текста – концептуално подобрени и стилово редактирани в 

посока по-висока аналитичност и академичност; нанесени бяха адекватни 

корекции в съдържанието; анкетният анализ и резултатите от него бяха 

представени по-мащабно със съответните цветни графики и илюстрации; 
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резултатите, изводите, обобщенията и приносите бяха преработени и обогатени в 

съответствие с принципите на аналитичността, оригиналността и научната 

самостоятелност и др.  

В заключение ще изтъкна моята удовлетвореност от усилията, които авторката 

положи и – респ. резултатите, които постигна. Вземайки под внимание изключителната 

актуалност на този дисертационен труд, неговото новаторство, проявената научна 

добросъвестност, дълбочина, размах, аналитично мислене, логична  аргументираност, 

коректно използване на подходящата библиография, както и важните, и основателни 

изводи и приноси убедено препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор” на  Кристина Руменова Пайташева за 

нейната дисертация на тема ”Младежките субкултури в контекста на блог 

комуникацията”   

.  

      

12 септември 2011 г.                   

Проф. д-р Любомир Стойков  


