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Искам да започна направо с оценка, па макар и формулирана малко 

„ненаучно”: удоволствие е да се чете подобен текст! Защото както 

съдържателният му пласт (върху конкретни наблюдения), така и аналитичните 

изводи, и стройната, ясна теза на автора, плюс добрата литературна 

(публицистична или есеистична) фраза, езиковото богатство, словесното 

умение – всички тези елементи и още други подробности, придават на текста 

смислов обем, тематична широта и аналитична задълбоченост; проблемна 

актуалност, но и устойчиви обобщения; едновременно „горещо” излъчване, но 

и хладна рационалност на изследователския поглед; широка осведоменост, 

ефектни терминологични попадения и метафорични инкрустации върху тях.  

С две думи: текстът издава автор, който е на мястото си, който много добре 

познава материала, не за първи път се занимава с него (посочените публикации 

по темата потвърждават това), но сега се наема да предложи свои съществени 

обобщения, които от една страна, изчерпват заявените намерения, а от друга – 

ги извеждат на подобаващото равнище като публицистика, като достоверност 

на анализите и в крайна сметка – на необходимото научно равнище в 

медиазнанието въобще и в частност за целите на конкретната докторантска 

процедура. Разбира се, че авторът сам е формулирал темата си, нейния 

изследователски периметър и аналитични задачи, но бих казал, че ако тази 

тема, сама по себе си, съществуваше някъде в медийното и научно 

пространство, то тя едва ли би намерила по-подходящ автор от докторанта. 

Защото по обстоятелства на житейската си биография, образователна 

квалификация, професионални интереси и авторски изяви в продължение на 

повече от 20 години, Митко Новков е бил (и продължава да бъде) в окото на 

медийния водовъртеж, където рефлектират всички сложни промени, тътнещи 

сътресения, кратки ерупции или бурни катаклизми, нечакани изненади, 

възторжени декларации и попарени надежди, текущи разочарования, изтощени 

умори, устойчиви заблуди или опазени илюзии. И какво ли още не в дългия, 

изтощителен, небулозен и хлъзгъв т. нар. Преход, който помете мнозина, 

откърми други, надхитри трети, забрави четвърти и т.н. през дните и годините 

от ноември 1989 та до днес. А всичко това пък може да се окаже междинна 

фаза към някакво следващо продължение. „И така до края на света”, както се 

пееше в една „червена” песничка отпреди Прехода.  
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Но, стига есеистика на чужд гръб. 

Защото дисертационният труд „Конструкции на прехода и техните медии. 

Археология на българските лутания (1989-1999)” е сериозно и съществено 

научно изследване по една твърде актуална тема и предназначението му за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор” на автора предполага и 

някои „задължителни” редове с оглед изискванията на ЗРАСРБ.  

 

От богат рецензентски опит зная, че колкото и амбициозен, внушителен и 

представителен да е един труд, най-верния „лакмус” за неговото достоверно 

дешифриране е т. нар. Справка за приносите. Тя също е нормативно изискуема 

от Закона, но в конкретното й поднасяне от всеки автор се разпознават 

категорично поне две неща: има ли изследването наистина приносни елементи; 

и може ли кандидатът да ги формулира лаконично, самовзискателно и 

убедително. В случая опитен автор (рецензент, публицист, медиен анализатор) 

като Митко Новков успешно се е справил с това препятствие за мнозина. 

Формулираните от него приноси са от една страна достоверни, изведени 

убедително от текста (и от личните авторски постижения, които предшестват 

този обобщен труд); а от друга страна не са мегаломански, „Колумбовски”, той 

не открива някакво нова медийна Америка, но трезво, сдържано, разумно 

излага действителни лични резултати, съдържащи се в 236-те страници на 

доктората.  

 

(Впрочем, да отбележа известното, че в областта на обществените науки, към 

които спада и медиазнанието, авторските резултати не са обезателно 

съвършено нова теза, нова и непозната концепция или изпреварваща, 

пророческа медийна платформа, а най-често обобщен практически социален 

опит, който конкретните обстоятелства обличат в уникалност и авторската 

задача е да види тъкмо тази „нова дреха” в общуването на социума с медиите.  

В този смисъл много важно е да подчертаем, че докторантът демонстрира 

широка ерудиция и конкретна информираност в специализираната литература 

по разработваната тема от базисни книга и автори като Мишел Фуко 

(„Археология на знанието”), Джон Остин („Как с думи се вършат неща”), 

Алфред Шютц, Хана Аренд, Хусерл, Питър Бъргър и Томас Лукман 

(„Социалното конструиране на реалността”), Норберто Боббио, Никлас Луман, 

Толкът Парсънс и много други безспорни авторитети от световната 

библиография, но и редица наши автори и изследователи, с някои от които 

дори е работил съвместно (общо 254 литературни източника). 

 

А когато върху тази базисна литературна основа, която обобщава и описва 

широк, разнороден социален опит, той разполага конкретната материя от 

нашия български Преход, то този подход му дава възможност за достоверни 

анализи, убедителни обобщения и приемливи лични авторски тези. Тогава 
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предложените „три прехода” (на първо място политически и произтичащите от 

него икономически и ментален, както той ги назовава), стоят стабилно като 

идея, върху която могат да се построят т. нар. пак от него „конструкции на 

прехода” във вида, предложен като строен симетричен терминологичен 

шестограм. Нещо като социална комбинаторика от категориите „ляво, дясно, 

деконструкция, реконструкция, трансконструкция”. Оттук насетне крачката 

към медиите, отразяващи, обслужващи, поддържащи, компрометиращи и т. н. 

социалното функциониране на така систематизираните „конструкции на 

прехода”, е лесна, естествена, логична, поради това приемлива и убедителна. 

Т.е. концепцията на автора, заложена като водеща линия на изследването, се 

защитава страница след страница, натрупват се факти от наблюденията, които 

прерастват в инструменти на анализа и аргументи на изводите. А това е 

същинският продуктивен път на всяко подобно изследване. Затова цялостният 

труд на кандидата Митко Новков не само не буди възражения, а напротив – 

изгражда убеждения у читателя и печели съмишленици. Към които скромно се 

причислявам и аз, при това не за първи път, доколкото познавам предишни 

книги на автора, а две от тях („Нервът телевизия” и „От Медуза до Магрит”) 

съм имал възможност и да представям, така че ги зная по-добре. Да добавя 

още, че познавам автора и като гост-преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов” 

по дисциплината „Телевизионна критика” в катедра „Кинознание и 

драматургия”, която аз ръководих в продължение на 11 години.  

 

С две думи, впечатленията ми от докторанта са пълни и разностранни, те се 

формират не само от представения за защита дисертационен труд, а от 

цялостното присъствие на Митко Новков в медийната област у нас тъкмо през 

годините на Прехода и затова убедено гласувам положително с ДА за 

присъждането му на образователната и научна степен „Доктор”. 

 

 

 

21 април 2014 г.      Проф. д.н. Божидар Манов 


