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 Дисертационният труд, представен от Ирина Алексиева, 

предварително предизвиква голям интерес поради значимостта на темата, 

която е изключително перспективна като поле за интердисциплинарно 

изследване. Вече години наред, след като екологическата проблематика 

влезе в природните науки, в икономическите теории и в обществените 

науки, проблемът за комуникирането на проблематиката, обговаряно 

пространно в теоретично-изследователския дебат, остава не просто 

неразрешен, той остава изгубен в неяснотата на научните тези, в 

невъзможността да се формулират послания, които да свързват днешния 

ден с дългосрочната перспектива, трансцеденталната отдалеченост с 

интереса на днешния гражданин потребител. При това, въпреки 

определени различия в реалностите на отделни страни и региони, 

сходствата и проблемите в комуникирането на екологическата 

проблематика, и в частност на климатичните промени като най-съществена  

част  от нея, са доста големи. Участието ми преди три години в експертна 

медийна среща в рамките на процеса Европа-Азия убедително ми доказа 

до каква степен има сходства в медийното покритие на екологическата 

проблематика като цяло и на климатичните промени в частност.  

 

Дисертационният труд на Ирина Алексиева има много достойнства. 

Ще обърна внимание само на някои от тях. Бих акцентирала върху едно, 

така да се каже, интегриращо  достойнство, което има своите различни 
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проявления в най-общо казано природонаучната част, икономическата част 

и комуникационно-медийната част. Докторантката говори за мигриране на 

проблема от природните науки към другите науки и това безусловно е 

така, но в анализа на това мигриране тя убедително разкрива 

усложняването на проблема за климатичните промени, неговата 

комплексност и комплицираност, предопределящи и неговото 

превръщане във  важен политически въпрос в глобален мащаб и в 

едно от най-големите предизвикателства пред човечеството.  

 

Ирина Алексиева систематизира съществуващите досега 

проучвания и теоретични подходи както в областта на природните, така 

и на икономическите науки, представяйки аргументи както за мигрирането 

на проблема, но и за необходимостта от, фигуративно казано, мигриране в 

изследователската работа. Впрочем, самият брой на посочените в 

библиографията източници – 311 – убедително разкрива ангажираността,  

с която докторантката е проучвала проблематиката, която е обект на 

нейното изследване.  

Докторантката привежда аргументи, доказващи продължаващото 

развитие на проблема и неговото усложняване, неговото продължаващо 

мигриране (ако използвам пак този термин). Тя показва чрез множество 

аргументи, че фундаменталната предпоставка за това е в консенсуса, че 

климатичните промени са резултат от човешка дейност. – независимо от 

различните мнения и противоречиви становища.  

 

Докторантката представя подходите и моделите на икономическата 

теория в търсенето на решение за преодоляване на проблема с 

климатичните промени. Тези търсения, които натоварват и 

изследователската задача, се характеризират със своята сложност, 
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обусловена от характеристиките на явлението като време, 

несигурност, комплексност и глобални измерения.   

Във втората половина  на миналия век, когато възникнаха различни 

екологически движения, обществената дилема, поставена от тях, беше 

икономически растеж или качество на живота. Тогава възникнаха и 

теориите за нулевия растеж. Темпоралната отправна точка, от която 

докторантката започва представянето на търсенията и дебатите в 

икономическата теория, е разположена малко по-късно, а самите дебати в 

икономическата мисъл се разполагат около няколко фокуса като например 

възможностите на пазара като регулатор, държавният дирижизъм, 

икономиката на щастието, минават през не много оптимистичния извод, че 

„единственият разумен извод е, че икономическата теория не предлага 

разумно разбиране за нашите отговорности пред бъдещите поколения”.  

 

Докторантката с умение разкрива различните възгледи и тяхното 

имплицитно и експлицитно противопоставяне. Важно място заемат 

критиките към неокласическите модели и преди всичко приведените в 

научния дебат аргументи за това, че базирането на всички мерки на 

основата на пазарни механизми не дава коректни резултати. 

Изясняването на икономическите подходи в изследването на Ирина 

Алексиева не е само за себе си – то е обвързано с възможността за 

формиране на перспективни политики за климатичните промени. В 

това отношение, както показва авторката, културните норми и 

ценности могат да имат по-съществено значение за политиките, 

отколкото пазарът.   

Считам, че голямо достойнство на дисертационния труд е и 

предпоставеното от анализа в първите глави представяне на проблема с 

комуникирането на климатичните проблеми чрез два основни 

комуникационни модела. Емпиричното проучване на обществените 



 4 

нагласи у нас и на медийното покритие на климатичните промени 

„приземяват” проблематиката към българския контекст, но в същото време 

дават възможност за съпоставителен анализ с практиките в Европейския 

съюз и с нагласите на гражданите в други европейски страни.  

Емпиричните проучвания – както това на обществените нагласи към 

климатичните промени у нас, така и наблюдението и анализът на 

медийното покритие на проблема – са сред важните качества на 

дисертационния труд. Не може да не се отбележи, че и двете 

изследвания се правят за първи път у нас. Изследването на аудиторията 

има представителен характер и предлага адекватна картина на 

обществените нагласи към климатичните промени. Медийният анализ 

респектира силно с факта, че обхваща 75 медии, сред които национални 

телевизии, национални радиостанции, национални всекидневници и 

седмичници, водещи регионални печатни издания, основни 

новинарски интернет сайтове. Чрез карта от 15 въпроса са регистрирани 

503 материала, обект на анализа.  

  Както представянето на комуникационните модели, така и 

емпиричните изследвания очертават едно голямо достойнство на 

дисертационния труд – неговата значителна приложна стойност. Това, 

разбира се, се отнася до целия труд, който може да бъде сериозен 

източник и основа за работа на журналисти в сферата на отразяването 

на климатичните промени. Представянето на комуникационните модели 

и емпиричните изследвания имат особена приложна стойност, като се има 

предвид сложността и трудността на комуникирането на екологическите 

проблеми изобщо, и на проблема за климатичните промени в частност. В 

този смисъл така нареченото рамкиране не е просто подход към 

функционирането на новините и новинарските медии – неговият анализ в 

дисертационния труд предлага и полезен ориентир за комуникирането на 
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проблема за климатичните промени.  И  двете изследвания имат сериозно 

място в търсенето на ефективни подходи на комуникиране.       

 

Мисля, че моята позитивна нагласа и оценка за представения труд са 

очевидни. Представен ни е изследователски труд с висока 

познавателна стойност и приносни елементи. Той предлага ново 

важно знание в икономическата журналистика в България в област с 

непрекъснато нарастваща глобална значимост.  

Представеният дисертационен труд  трябва да бъде публикуван и с 

това у нас ще се появи труд, който ще бъде  нужен не само на студентите 

по журналистика и на действащите журналисти, но и на всички, които 

смятат, че имат отговорност към опазването на планетата. Моите 

предложения са свързани с работата върху бъдещата книга. Съществува 

възможност за известно уплътняване на медийния анализ. С това не искам 

да  омаловажа неговата стойност. Съществува обаче възможност за по-

внимателно вглеждане  в регистрираните единици, от които само 17 не са 

разположени в тематичното поле на климатичните промени. Независимо 

от това, че в регистрационната карта не е заложено регистрирането на 

ключови думи, възможно е да се представят някои съществени 

характеристики на журналистическия наратив. Доколкото регистрацията 

на масива от комуникационни единици съществува, възможно е да бъдат 

направени и двуизмерни разпределения, което ще даде възможност за още 

по-плътна характеристика на покритието на климатичните промени в 

медиите у нас.  

В заключение още веднъж искам да изкажа своята висока оценка за 

представения дисертационен труд. Смятам, че Ирина Алексиева има 

всички качества за получаване на научната и образователна степен доктор, 

а научното жури ще присъди степента без колебания. 
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9 март 2012 г.                                   Доц. д-р Весела Табакова 


