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Процесите на глобализация в света пораждат множество 

проблеми, своеобразни реакции и спонтанни процеси, защото често 

влизат в противоречие с националната и регионалната културна и 

етническата идентичност. Регионът на Балканите, печално известен в 

миналото и в края на ХХ век със склонността си към етническо и 

военно конфликтуване, също задава много въпроси пред процесите на 

европейска интеграция и световната хомогенизация на човешкото 

общество като по-хуманно. Печално известен ту като „барутно буре”, 

ту като „поместие на конекрадците от долното поречие на Дунав, 

заради които няма да се пожертва и един померански гренадир”, ту 

като „полигон за етническо прочистване чрез военни и демографски 

методи” – много са негативните характеристики за Балканите - парче 

земя, притиснато между студените върхове на Карпатите и топлите 

морета край Пелопонес, играло ролята на вечен притегателен център 

за нашественици от Запад и Изток. Другият образ на Балканите като 

средоточие на света, люлка на елинската цивилазация, „Третият Рим” 

на славянския християнизъм според мечтанията на Цамблак и 

Киприан, е и по-слабо познат в Европа и света и по-неохотно 

лансиран от чужди, а и от свои като някои балкански народи дори 

отказват да се идентифицират с балканската си география и културна 

история. Кълбото от древни и нови въпроси, заела се да разплете 

докторантката Мария Николова е много заплетено и много 

навременно като научна и практическа задача. Затова приветствам 

нейния избор и целеполагането й в полето на изследване, не без 

помощта на научния й ръководител.  

Дисертационният труд е разработен в три глави, увод и 

заключение като са направени богато документирани и илюстративно 

подплатени полезни приложения. 

 В Увода докторантката основателно аргументира избора си на 



темата като подчертава нейната актуалност и щрихира основните 

дискусионни тези, лансирани през годините по балканската 

проблематика, амбивалентността на трактовките и тяхната честа 

антитезисност, довеждала нерядко като резултат и до кървави 

сблъсъци. След очертаването на научното поле и на периметъра на 

проучваните емпирични данни се пристъпва към теоретично 

осветляване на въпроса за имиджа като градивен елемент в 

комуникационната наука и практика. 

 В Първа глава е направен преглед на възгледите за имиджа в 

нашата и световна литература като критично са откроени неговите 

характеристики, елементи и етапи на изграждане като е предложен 

разграничителен критерий за диференциране на видовете имидж – 

персонален, корпоративен, национален и регионален. Тук авторката 

се сблъсква с един слабо разработван в теоретичната литература 

проблем за взаимоотношението между националните имиджи и 

регионалния, който не се явява просто една тяхна обемаща 

съвкупност, но има своето собствено значение, ценностно излъчване 

и исторически проекции, произтичащи от заложените в миналото 

културни, политически и исторически нагледи, които кореспондират с 

колективно осъзнаваното и често го трансформират в една или друга 

посока. Тези нагледи са резултат на традиционно схващане, 

инерционни нагласи, но и следствие на една редукционистка 

парадигма, която свежда Европа до римокатолическите й граници и 

игнорира съзнателно или не, православния свят, разглежда сблъсъка с 

другата основна религия в региона - исляма като ариергардна схватка 

в обоза на цивилизацията и не се интересува от реалната 

проблематика и страданията на източните християни. За да се 

преодолее тази често пропагандна нагласа, удобна за европейските 

кукловоди, забъркали толкова каши на континента, но най-вече на 

Балканите, е необходимо да се потърсят и другите параметри на 

регионалния имидж. И Мария Николова основателно ги търси в 

концепциите, които обръщат внимание и на материалните елементи 

на имиджа – урбанистика, материален свят, материална култура и 

свързаните с тях ценности, обичаи и ритуали. Това й позволява в 

страниците 32-44 да посочи повече основания за функционирането на 

балканския регионален имидж като строго специфичен и 

отграничаващ се от имиджите на другите европейски ареали. Така 

теоретично е осветлен процесът на създаване чрез медиите на имидж 

и формирането на национална и регионална идентичност чрез 



традиционните и новите медии. Интерпретацията на най-актуалните 

възгледи за новите възможности на медиаморфозата /Фидлър, 

Стойков и др./ позволява на авторката да направи ясно разграничение 

между „културата на складирането” и „изливащата се култура”. 

Новостите в областта на процеса на усвояване на културни ценности 

се предопределя до голяма степен от културата на третата 

медиаморфоза, съчетала в себе си ценности, знаци, символи и 

нагласи, които като мащаб на трансфера на значения са безпрецеденти 

в досегашната история на културата и на човешката цивилизация като 

цяло. 

Втората глава изяснява теоретико-приложното поле на втория 

проблемен кръг, а именно аспекта на междукултурната комуникация, 

ролята на публичната дипломация в балканския регион като е 

проследено взаимодействието между културната идентичност и 

нейните елементи и значенията, ролята и формите, в които тя се 

проявява при интеркултурната комуникация. Тук основателно е 

обърнато внимание на националните митологии, така широко 

разпространени на Балканите и често основание за патриотарско 

въодушевление и заслепяващи национални генерализациии без 

реално покритие, породили много и кървави конфликти и станали 

повод за постоянни крамоли, които накъсват междукултурния диалог 

като всеки акцентира върху единствеността си и пренебрегва 

очевидните близости в националните психики, манталитета, 

обичаите, ритуалите и сходните, а понякога почти идентични 

ценности и нагласи. Тук правилно е откроена ролята на медиите като 

влиятелен и за съжаление не винаги активен достатъчно играч в 

междукултурния диалог /с.128-131/ като е подчертана необходимостта 

да бъде изградена ефективна държавна стратегия в страните от 

региона, която да подпомага и развива междукултурния диалог като 

фундаментално условие за себеразбирането и разбирането на другия, 

даващо обща платформа за адекватно и общоприемливо отношение 

към културното наследство, явяващо се като основа и ефективно 

средство за междукултурния диалог.  

Третата глава „приземява” изследването в полето на конкретното 

наблюдение като по този начин дава емпирично доказателство за 

разработваните преди това теоретични постановки. След общата 

характеристика на френския онлайн портал „Курие дьо Балкан” е 

изследвана съвкупността от 74 публикации в секцията „Култура” на 

портала като са откроени ключовите думи, основните ценности, 



спецификите на заглавията, жанровата палитра, основните ценностни 

внушения. Подчертан е опитът чрез културата да се преодоляват 

различията и да се търсят допирните точки в междукултурния диалог, 

където неизбежно самомнението и собствената свръхоценка трябва да 

отстъпят място на толерантността, диалогичността и способността да 

разбереш другия чрез включването понякога и в света на неговите 

митологемни конструкти. За аргументиране на тезата на авторката за 

плодотворността на културния диалог, осъществяван през призмата на 

толерантната доброжелателност, предполагаща културно 

съревнование, а не етническо и военно съперничество е допринесло и 

включването на три „кейс стъдис”, разглеждащи убедителни примери 

на публична дипломация като сближаването на македонски и френски 

училища, дните на Сараево в Белград и първия общ дебют на 

балканската книга на Балканския панаир на книгата в Париж през 

2010 г., където литературните четения, изложбите, семинарите по 

превод и кръглите маси, правят профила на авторите от другите 

балкански етноси видими и близки. Така обменът на културни 

продукти за пореден път доказва, че е по-плодотворен от размяната на 

полемични упреци и самохвални тиради, приемани често от 

балканските медии като форма за национално и културно-

политическо самоутвърждаване. 

Актуалността на труда е безспорна. Използваната методика на 

анализ и съпоставка на резултатите от емпиричните проучвания дават 

надеждна основа за по-нататъшни проучвания и приложни 

интерпретации. Посочените научни приноси и приносни моменти са 

адекватно и коректно посочени и възприемам твърдението на 

авторката, че те са нейния принос в развитието на проблемните 

дирения в областтта на културната и медийната балканистика.  

Езикът на дисертацията е адекватен ва поставената научна 

задача и функционално предава аргументите и изводите на авторката.  

Препоръките, които могат да бъдат отправени са :  

- още по-детайлно разработване на тезата за регионалния имидж 

и връзката му с националните имиджи, това в научен план е слабо 

разработена и перспективна насока на теоретично търсене и 

емпиричен анализ,  

- по-прецизно открояване на регистъра на ключовите думи в 

публикациите, посочените са от „видимите” с просто око, има и 

специфични нюанси, които би трябвало да се посочат  

- по-мащабно и конкретно проследяване на развиващите се 



възможности на виртуалната култура да трансферира имиджови 

послания като основен, градивен елемент на националната 

идентичност в интеркултурния диалог и като средство да се маркира 

региона в друго ценностно поле в световния медийно-културен 

обмен. 

Изброеното всичко дотук обаче ми дава основание убедено да 

препоръчам на уважаемото научно жури да присъди на Мария 

Пламенова Николова образователната и научна степен „доктор” по 

научната специалност Журналистика /Медии и връзки с 

обществеността/, шифър 3.5 Обществени комуникации и 

информационни науки. 

 

 

София, 18.4.2012 проф. дфн Милко Петров 

  


