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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертация за присъждане на ОНС „доктор” в професионално направление 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Електронни 

медии) 

Тема на дисертацията: „КОНСТРУКЦИИ НА ПРЕХОДА И ТЕХНИТЕ МЕДИИ. 

Археология на българските лутания (1989-1999)” 

Автор: Митко Георгиев Новков, задочен докторант в катедра „Радио и телевизия”,  

ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски” 

Рецензент: доц. д-р Венцислав Димов Димов 

 

Избраната от Митко Новков тема на дисертацията е предизвикателство към 

съвременния изследовател на медиите. Преди всичко, защото (това мнение споделя и 

Новков) преходът продължава, а случващото се в момента е рискована, обикновено 

избягвана (заради своята тектоничност и неферментиралост) в хуманитаристичното 

научно изследване област. Науката предпочита дистанцията на времето. Тук е 

първото достойнство на докторанта: изборът на темата. В обекта на дисертацията 

попадат събития и процеси, които са проблематични за едно едновременно 

емпирично добросъвестно и честно, субективно преживяно и аналитично 

обективирано научно изследване. Струва ми се, че учените са оставили тъкмо тези 

медийни процеси повече във властта на медийното говорене, отколкото на 

академичното. Тук са заложени  и капаните пред изследователя: самият той е част от 

обекта на своето изследване – той не само има памет за случилото се, той е един от 

участниците в медийното му конструиране. Тук е вторият плюс на дисертацията, 

това, което Умберто Еко наричаше в съветите си към младите дипломанти 

необходимо желание: авторът е приел темата като предизвикателство и е написал 

страстен текст. 

Като медиен наблюдател – колумнист във вестник „Култура”, Новков (в 

предговора към книгата му „Нервът телевизия”) е хвален от Георги Лозанов, „защото 

умее да се гневи и гневът му го отвежда не другаде, а в библиотеката”. След 

библиотеката логично го е отвел и в академичното поле, където култивираните в 

диалог с други тестове и теории авторови страсти, затворени между страниците на 
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дисертационен труд, очакват критичния прочит на една по-малка, но далеч по-

скрупульозна заради ритуала на присъждане на образователна и научна степен 

колегия. Има един сполучлив прочит на гореспоменатия ритуал – статия на 

етномузиколога Светлана Захариева за процедурата по защитата на докторат като 

посветителен обред с преодоляване на изпитания. В този ред на мисли рецензирането 

на дисертационен текст изисква проверка на ключовите етапи на инициацията 

(напускане на дома и поемане по пътя, за да се примине в нова обществена група, да 

се придобият нов тип знания и умения, и като финален резултат – нова идентичност) 

и сертифициране на прераждането в/чрез текста. Самата рецензия спрямо докторанта 

е враждебното пространство на временната смърт като изпитание. Рецензията може 

да бъде изпитание и за рецензента: той, например, дори да харесва досегашната 

битност на публициста Новков в дома на книгите и статиите му, следва да търси 

излизането от този дом и постигането на нова идентичност – на учения Новков.  

Рецензията е ритуален жанр и изисква протоколност и в структурата си. 

Очаква се: 1.) да се представи съдържанието на дисертацията като резюме, 2.) да се 

посочат положителните страни, 3.) критиките и 4.) обобщения и заключения. 

1.) Текстът на дисертацията има обем от 287 страници, състои се от увод, две 

глави, заключение, бележки и литература. Обемът е повече от достатъчен, 

съдържанието също отговаря на изискванията за научен дисертационен текст.  

Уводът, наречен „Предисловие” (3-19 стр.), е озаглавен „Защо така тихо? 

Защо така обратно? Защо така разочаровано?”. В него е изказана хипотезата, че 

българската нежна революция е „най-повлияната от медиите революция”, но и най-

тихата, случила се „на стола пред телевизора” (с. 5). Твърди се, че медиите са най-

точните и чувствителни индикатори на промяната в нагласите на населението през 

годините на прехода (с. 12). Сочат се три направления в медийната индикация на 

прехода: количествено, като публика – отдръпване на аудиторията (с. 12); 

качествено, в съдържанието – преход от сериозна публицистика към развлекателни 

материали (с. 14); базово, форматно – социалните мрежи изместват традиционните 

медии (с. 16). Чак на с. 18 се появява ясната формулировка на предмета на 

дисертационния труд: „съставяне, каталогизиране и обрисуване на един своеобразен 

инвентар на разбитите конструкции на българския преход”. Треакториите на прехода 
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– безверие, безнадеждност, несигурност – като постепенна деградация се виждат в 

медиите на прехода, които са едновременно инвентори на промяната и барометри на 

нейното случване (с. 18). Във финалните редове на предговора се сочат 

отграниченията: медиите се разглеждат не като източник на конструкциите на 

прехода, а като „експлоатиран инструмент” от различните конструкции на прехода, 

т.е. не се очаква изследване на въздействието на средството върху адресата и върху 

съобщението (с. 19). 

Глава първа – „Категориални уточнения: предварителни бележки” (20-132 

стр.) – уточнява четири категориални единици, през които изследавнето е проведено: 

конструкция/ии, преход, ляво-дясно, медии. В подстъпите към темата авторът вижда 

отношения с четири понятия, в които се оглежда ключовото понятие конструкция: 

идеология (с. 20), стратегия (с. 25),  визия (с. 29), деконструкция (с. 31). 

Категориалните уточнения имплицитно намекват за методологически: 

деконструкцията е метод по Дерида, предполага дискурсивен анализ, бидейки самата 

тя дискурс. В първа глава намира място специален раздел за методологията на 

изследването: „Размисли върху метода: археология и спешна антропология”. В него 

се обосновава изборът на метода, въведен от Мишел Фуко – археология на знанието 

(авторът се позовава на монографиите на Фуко „Думите и нещата” и „Археология на 

знанието”), в комбинация с инструментариума на „спешната антропология” (с. 34-

35).  Тук се сочи и теренът на изследването: „преходът в цялост и медиите на/през 

прехода” (с. 35).  Следва раздел за категорията „конструкция (на прехода)”. Към 

конструкциите се подхожда първоначално терминологически, с позоваване на широк 

спектър от дисциплинарни (структурализъм, етимология и семантика, културология, 

медиазнание, соицология) и авторови (Пиер Бурдийо, Ролан Барт, Орлин Спасов, 

Уолтър Липман) полета. Новков избира три аспекта, през които да разкрие 

конструкциите на прехода: като форма, съдържание, резултат. Анализът на 

конструкциите на прехода като лингвистичен акт се позовава на теориите на Джон 

Сърл и Джон Остин (46-53 стр.). Анализът на конструкциите на прехода като 

социологически акт (54-66 стр.) стъпва главно върху феноменологичната социология 

на Алфред Шютц, Питър Бъргър и Томас Лукман. Анализът на конструкциите на 

прехода като естетически маниер (66-76 стр.) се базира върху аналогии с руския 
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конструктивизъм. Следващ раздел в първа глава е посветен на политическите 

категории „ляво” и „дясно”, осветени според изследването на Норберто Боббио. 

Новков изгражда една типология, която ще развие и приложи в анализите си върху 

медийните им проявления в следващата глава, като ситуира явленията в решетка от 

кръстосващи се три критерия: отношение към социалистическото минало – 

отношение към социалното равенство – отношение към гражданските свободи. 

Извеждат се следните шест сектора: лява де-конструкция, дясна де-конструкция, лява 

ре-конструкция, дясна ре-конструкция, дясна транс-конструкция, лява транс-

конструкция. В първа глава намира място и раздел за медиите като мишена и като 

трибуна, който е изграден от комбинацията на исторически структурирана 

етнография на събития, процеси и медийни образи с техни теоретически 

интерпретации (104-115 стр.). В края на главата са обособени отделни категориални 

уточнения върху понятията преход, преходи, транзитология и „революциология” 

(115- 132 стр.). Изводът е, че преходите са най-малко три: политически, 

икономически, ментален, като последният е продължаващ. 

Докато глава първа обединява теоретическите и терминологически подстъпи 

към темата, глава втора „Преходът/преходите: конструкции и медии” (133-228 стр.) 

обединява анализите на конкретни медийни конструкции на прехода в България. 

Като „недосъстоял се перформативен речеви акт”, според Новков конструкциите на 

прехода са немислими извън полето на медиите. Структурата на главата следва 

посочената по-рано стратификация на социалните и политически актьори, този път в 

преплитането им с медии: лява деконструкция/медии: опозиционерите-

перестройчици; дясна деконструкция/медии: уличниците-постмодернисти; лява 

реконструкция/медии: носталгиците-националисти; дясна реконструкция/медии: 

реститутите-урбанисти; лява трансконструкция/медии: интелектуалците-моралисти; 

дясна трансконструкция/медии: капиталистите-мрежовици. В тази част от текста се 

интерпретират ролята на отделни медии и предавания (вестниците „Дума”, 

„Демокрация”, „Култура”, „Литературен вестник”, „Нова зора”, „Атака”, БНТ и 

„Всяка неделя”, БТВ и „Шоуто на Слави”, „СКАТ”, БНР, „Свободна Европа” и др.), 

журналисти и медийни фигури (Румяна Узунова, Стефан Продев, Тошо Тошев, 

Слави Трифонов, Никола Григоров и др.), прояви и фигури от политиката и 
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културата, станали медийни факти (група „Синтез”, „Щурците”, шествия с песни и 

манифести, Христо Калчев, Дамян Дамянов, Волен Сидеров и др.). 

Заключението (229-236стр.), озаглавено „Преходите ни, преходните ние” 

обобщава отговорите на въпросите, зададени в предговора. Българите се оказват най-

нещастните и недоволните сред европейците, защото проектите за въображаем, 

недействителен свят се оказват неосъществени конструкции – както социално-

политически, така и медийно. Към констатациите за несъстоялостта на нито една от 

посочените шест конструкции на прехода, Новков добавя уточнението, че няма край 

на прехода, защото преходите никога не свършват, а човекът и обществото са в 

постоянен преход. Последното изречение на текста е: „Самите ние сме своите 

преходи...”.  

Като обобщение на целия труд за прехода и медийните му образи като процес 

и състояние са изведени шест приноса: 1.) Теоретичното понятие “конструкция на 

прехода” като градиент на масовото усещане, че преходът е провал; 2.) Извеждане на 

шест вида конструкции на прехода; 3.) Въвежда нови или слабо използвани научни 

теории от сферата на лингвистиката и социологията; 4.) Разглежда медиите 

едновременно като платформа за изява на конструкциите на прехода, като двигател и 

страдател на промяната; 5.) Обосновава множествеността на прехода като социален 

процес; 6.) Демонстрира, че няма мадийна „революция в езика”, а връщане към 

предмодерния език. 

Бележките (237-265 стр.) са 351 на брой. Те допълват текста, като прокарват 

мост между текста, научната литература и обществено-политическите факти.  

Литературата (266-289 стр.) включва 254 научни източника: монографии, 

студии, статии, сборници, речници на български, руски и английски езици.  

2.) Трудът на Митко Новков, посветен на конструкциите на прехода и техните 

медии продължава една научна традиция с определени постижения в полетата на 

история, социология, политология, културология, антропология, медиазнание, 

литературознание. Докторантът се включва в научния диалог с изказали се преди 

него автори, като Ивайло Знеполски, Лиляна Деянова, Михаил Неделчев, Орлин 

Спасов, Пламен Дойнов, Андрей Райчев, Евгений Дайнов, Антоний Тодоров и др. със 

самочувствие и увереност, защото е намерил свой терен, поставил си е ясни цели и 
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задачи, познава в детайли процесите и медийните им конструкти. Текстът му 

разширява съвременното хуманитаристично знание, в което се срещат и пресичат 

научните полета и подходи на лингвистика и филология, история и политология, 

социология и културология, антропология и медиазнание. Като се позовава на плътно 

описателство на медийните факти и процеси, а същевременно на критично и 

аналитично интерпретиране на теоретични масиви и инструменти, дисертационният 

труд търси нови ресурси, обогатява методологията на интердисциплинарните 

изследвания; разкрива нови теоретични възможности; доразвива започнатата 

линия на изследване на прехода и неговите медии в България; въвежда 

оригинална и обоснована терминология  и таксономия. Не на последно място 

сред достойнствата на текста са: ярка авторска индивидуалност, лично мнение, 

образен език – свързани с факта, че Митко Новков има своите дългогодишни и 

изстрадани приближавания към темата. 

Авторът доказва себе си, освен като медиен наблюдател и коментатор, вече и 

като изследовател, който в детайли познава и въвежда проблематиката, 

основавайки се на задълбочено познание на научната традиция и на свои 

аналитични наблюдения и изводи.  

Приемам формулираните от докторанта 6 научни приноса. Публикациите 

на автора по темата на дисертацията са впечатляващи като количество и 

качество. Авторефератът коректно представя съдържанието на дисертационния 

труд. 

3.) Едно от качествата на научния текст е неговата диалогичност. Въпреки 

демонстрираната в дисертацията полифония от научни гласове, можем да пожелаем 

на Новков по-голяма диалогичност с актьорите от собствения му терен, а и с 

възможния свободен да мисли по друг от него начин читател. Понякога тезите са 

изказани недостатъчно аргументирано, звучат клиширано, в други случаи – 

прекалено безапелационно, а понякога и неуместно. Ще посоча само два примера за 

дефицит на аргументация: първо – употребата на понятието „спешна антропология” 

(urgent anthropology). Следващ пример: според Новков, „естетически” е най-големият 

провал на преходните времена (с. 67) или „ако в нещо най-силно се провали 

българският преход, то е във вкуса; българският преход се накичи с кич” (с. 75). Ако 
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„самите ние сме своите преходи”, не следва ли да сме толерантни към другите 

вкусове, нямаме ли право на своя (лош) вкус? Относно понятието „кич” и 

негативната му конотация – след Бенямин, Мол, Морен, Грийнбърг – то става все по-

условно, а тя, негативната конотация – все по-спорна. Пример за неуместност е 

словесното гилотиниране на обект на изследването, в случая Дамян Дамянов: 

„нещастният, с объркано съзнание и с болно тяло не особено надарен стихоплетец” 

(с. 179). Може да звучи убедително в  контекста на политическа пропаганда или 

публицистична страст, но детонира границите на научния дискурс.  

В един текст следва да се оценява това, което го има, не това, което го няма, а 

ти се иска да е включено. Ще спестя другите идеи и размисли, които ми хрумваха в 

процеса на четене на труда, но си мисля, че освен с теоретичните инструменти на 

Фуко и Дерида, медийната реконструкция би получила ново осветяване през 

понятието „репрезентация” и подхода на „културните изследвания” на Стюарт Хол и 

Бирмингамската школа или на Дейвид Морли, Джон Хартли и последователи.  

4.) Заключение: Като имам предвид актуалността на темата, качествата на 

автора и приносите на дисертационния труд, както и на публикациите, които 

познавам, предлагам на уважаемото Научно жури да присъди на Митко 

Георгиев Новков образователната и научна степен „доктор” по професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика 

– Електронни медии). Поздравявям автора и неговия научен ръководител доц. д-р 

Орлин Спасов, както и членовете на катедра „Радио и телевизия” във ФЖМК за 

постигнатата научна диалогичност и добра работна среда при работата с докторанти. 

 

 

София, 30 април 2014  Подпис:  

(доц. д-р Венцислав Димов) 


