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Този труд доста се забави. По различни причини, главен 
асистент Димитър Найденов ни представя чак сега своята 
докторска теза. Първият въпрос, който си зададох още преди 
прочитане на работата му бе – струвало ли си е чакането. Отговорът 
ми е – категорично „Да”. 

Явно – времето е било необходимият фактор, който да 
катализира натрупания практически опит и да го трансформира в 
сериозен теоретичен труд с практически ползи. Ако погледнем 
формално – той е разпределен в три глави, увод, заключение, 
приложения и списък с използваната литература. Обемът му е 160 
страници. Зад него се крие дългогодишен труд, богата практика и 
способност за създаване на тези. Някои от които – новаторски не 
само за българската медийна наука. Достойнствата му са много, но 
бих искал да отбележа следните: 

 Трудът е много актуален. Сякаш нарочно Димитър Найденов 
е чакал точно тази година, за да защити научните си възгледи. 
Знам, че не така, но различните проявления на различни кризи у 
нас, засилват усещането ни за необходимостта от подобно 
изследване. То запълва едно сравнително неизследвано поле у нас. 
Малко са експертите, които се занимават с тази тема, още по малко 



са, които излизат извън теоретично-лабораторните си разработки и 
ги изпробват в практиката. 

 

 В труда си, Димитър Найденов дава нова трактовка на 
понятието „Криза”, като го разделя на „Същинска криза” и 
„Комуникационна криза”. Той систематизира определенията, 
анализира типовете криза и възможните последствия. Всеки, който 
малко се е занимавал с ПР и медийни кампании разбира колко 
важно и навреме е подобно разграничение, за по-пълното 
разбиране на проблема. Всеки, който професионално се занимава 
с тази дейност – ще бъде благодарен за тази прецизност при 
анализа. 

Предложеният в разработката алгоритъм за реакция при 
криза на публичността е принципно нов за цялостното 
възприемане на комуникационната теория. Този алгоритъм, 
според мен, е основният принос на автора. Смятам, че  изведената 
формула може да доведе до качествено нови моменти в 
практическото осмисляне на цялостната теоретична рамка на 
специалността. Точно този алгоритъм дава възможност за 
пресмятане на последствията на всяка „комуникационна криза”, за 
анализиране на нейните параметри, за търсене на по ефикасен 
метод за преодоляването и. 

Като цяло – трудът е с подчертано практически характер. В 
текста е разгледан и анализиран цялостния процес на възникване 
на криза на публичността и медийните и проекции. Не се 
съмнявам, че книгата, която ще бъде публикувана, ще се превърне 
в настолно четиво на много висши мениджъри у нас, а няма да 
бъде само помагало за студенти или книга за специалисти. Точно 
този практически характер на изводите на колегата Найденов е 
нещо принципно ново и според мен – нещо много добро за 
научната продукция на факултета ни. 



Не по-малко значими са наблюденията и изводите за ролята 
на митологемите при възприемането и създаването на кризи, както 
и анализите на автора за последствията от кризите. Тези анализи на 
последствията от кризата (най вече – в социално-психологически 
аспект) са новаторски в българското изследователско поле и 
според мен  са сред достойнствата на представения труд. 

В работата е обърнато специално внимание на 
институционалните и неинституционалните канали за предаване на 
информация при криза на общественото мнение, като са 
анализирани и медийните реакции при всеки един от разгледаните 
случаи.  

 Според мен, определен плюс за предложения ни труд е и 
специалното социологическо изследване. Методиката е 
разработена от  Найденов и  доказва работните хипотези на автора. 
Не обичам цифровите сравнения, но над 1000  анкетирани е 
постижение, което не се случва често при защита на докторска теза. 
Самото разработване на нова методика (за изследване, оценка и 
наблюдение на общественото мнение за кризата, чрез 
инструментариума на социологията), би било достатъчно за 
защитата на докторска теза. 

 Критичните ми бележки се свеждат до следното: 

 В работата се говори за „Медийно поведение”, но отделните 
негови проявления у нас като че се губят в текста. Съзнавам, че 
детайлното разглеждането на това поведение при криза е тема за 
отделна разработка, но ми се струва, че трудът само би спечелил, 
ако имаше и подобен по цялостен анализ. 

 Мисля си, че ако авторът имаше още няколко дни на 
разположение, щеше да извърши ювелирната работа по шлайфане 
на всички детайли в своята работа. От друга страна – ако ги имаше 
тези дни, той щеше да изневери на творческата си природа. Тази 



ми бележка е пожелателна и в никакъв случай не намалява от 
достойнствата на този оригинален и качествен труд. 

 В заключение – с ръка на сърцето ще гласувам и ще 
препоръчам на останалите членове на научното жури да гласуват 
„За” присъждането на научната и образователна степен „Доктор” 
на гл. асистент Димитър Найденов, по научната специалност 3.5 
Обществени комуникации и информационни науки. 

 

С уважение: Доц. д-р.  Ефрем Ефремов   


