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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор” по професионално направление 3.5 Обществени 

комуникации и информационни науки (Журналистика – Журналистическа 

етика) на Петър Димитров Кънев  

Тема на дисертационния труд: „Ценности и митове в пресата 

(януари-март 2011 година) (Съпоставително изследване на десет 

качествени ежедневника от пет страни: „Дневник”, „Стандарт”, 

„Индипендънт”, „Дейли телеграф”, „Известния”, „Независимая 

газета”, „Ню Йорк Таймс”, „Уолстрийт джърнъл”, „Заман”, 

„Хюриет”)” 

Научен ръководител: доц. д-р Весела Табакова 

 

Темата, която Петър Кънев е избрала за своя дисертационен труд, е 

интересна, значима при оценяването на качествата на медийното 

съдържание и същностна при измерване на медийното въздействие. Макар 

смислово да е съотнесена към две фундаментални за журналистическата 

теория и за журналистическата етика области – ценностите и митовете, 

анализът на докторанта надхвърля тяхното интерпретативно значение, като 

успява да обвърже общите концептуални конструкции с актуалната 

проблематика и ги отнася към глобални политически събития като 

Арабската пролет и екологичната катастрофа във Фукушима, Япония. Ясно 

е изградена и изследователската линия – ценностните системи се 

организират в комуникационни системи, които изграждат представата за 

митовете, а изследването на митологиите в медийната среда създава 

условия за опознаване на доминиращите медийни ценности (с.4)       

Дисертационният труд е в обем от 234 страници и е разделен на 

четири глави. Библиографията обхваща над 140 източника на български, 

руски и английски език. 

Цел на дисертацията е очертаването на ценностните комплекси и 

действаща митология във всекидневници, които са част от качествената 

преса в пет различни страни. Анализът е съсредоточен преди всичко върху 

редакционните статии (независимо дали от вътрешни или външни автори) 

и обхваща общо 4625 теста. Подходът предполага използването на 

концептуални съждения от различни научни области – като философията, 
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социологията, културологията, антропологията, социалната психология и 

медийната теория.  

Първа глава е развита в полето на теоретичния анализ и изяснява 

същността на ценности и митовете. Посочено е, че „ценностите са 

системообразуващи за обществото, те определят характера на връзките 

между системните компоненти” (с.15). Като изясняващи понятия са 

включени социална интеграция, социални групи, ценностно отношение, 

възприемането на човека като ценност сам по себе си, бинарност на 

ценностите, връзката между ценност и емоции, морал. Същевременно е 

засегнато и значението на нормите, които служат като граница в 

поведението на човека и обществото, която разделя доброто от злото, но и 

която лесно се нарушава. Налага се възможността на човек да му се даде 

морална автономия – способност на индивида да разсъждава по морални 

въпроси и сам да взема решения по тях.  

Важно е да се отбележи, че макар да интерпретира сложна и 

комплексна теоретико-философска материя, Петър Кънев не пропуска да 

включи препратки към журналистическата практика. Затова се обяснява, 

че журналистите имат моралното задължение да показват негативни и 

трагични обстоятелства с цел да помогнат на обществото за тяхното 

преодоляване.  

Сходно е разгръщането на втората концептуална рамка – тази на 

мита, при която, опирайки се на твърденията на Скот Леонард, се 

разяснява, че митът е опит на хората да осмислят произхода и битието си, 

своите социални роли, рамка, която способства откриването на личната и 

колективна цел и смисъл (с.56). Маркирано е развитието на митовете в 

митологии, които са възприети като наслагващи се разкази, които 

осмислят различни феномени и които имат значение за цялото общество.  

Логично продължение на тези наблюдения е частта, посветена на 

ценностната класификация, чрез различни варианти – емпиричната 

класификация (Келнер), аксеологематичното разделение на ценностите 

(Ильин), четиристепенната диспозиционна концепция на психическите 

равнища (Ядов) и др.  

Втора глава е посветена на въплъщението на ценностите и митовете 

в медийния разказ. Тяхното представяне е потърсено чрез същността на 
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журналистиката, новинарските стойности, ритуалността на медийната 

информация, медийните функции.  

Докато в трета глава се обяснява методологията на направеното 

изследване, в четвърта глава са показани получените резултати при 

тримесечното наблюдение на избраните всекидневници. Текстът е 

разделен на няколко части, в зависимост от наблюдаваните ценностните 

съждения във всяки от вестници – английските „Индипендънт” и „Дейли 

телеграф”, американските „Ню Йорк Таймс” и „Уолстрийт джърнъл”, 

турските „Заман” и „Хюриет”, руските „Известния” и „Независимая 

газета”, българските  „Дневник” и „Стандарт”. Като структура всяка част 

започва с въвеждаща бележка за история на изданието, а след това са 

включени преобладаващите ценности в него. Резултатите са изложени 

подробно и задълбочено, направен е интересен и съизмерим паралел 

между изданията по различни показатели. Има и добро таблично и 

графично представяне на данните. За всички издания водещи са 

рационалните и граждански ценности (като прагматизъм, отговорност, 

справедливост, демокрация, свобода, гражданско общество, обществен 

интерес), двойно повече са положителните, спрямо отрицателните 

ценностите. Наблюдава се и опозицията проактивни-консервативни 

ценности, поради което се съпоставят резултатите в различните държави 

спрямо типа общество и неговите реакции, конкретните процеси и явления 

в тях. Добре са обяснени и трансцедентните ценности, които имат пряко 

отношение към очертаването на митовете и митологиите, конкретно 

предлагани или идентифицирани като обуславяща рамка на изследваните 

текстове. Сходно е отношението към хуманните ценности като човечност, 

здраве, децата, насилието, хумора.  

В текста има добро и комплексно сравнение между получените 

резултати, което позволява да се определи политическата, социална и 

комуникационна политика на различните вестници. Изведени са 

преобладаващите ценности спрямо двете ключови глобалнополитически 

събития, които са обект на анализ на дисертацията – Арабската пролет и 

трагедията в Япония след разрушителното земетресение и последвалата 

авария в атомната електроцентрала във Фукушима. Налага се 

заключението, че за разлика от английските, американските и турските 

издания, които изобилстват от мнения, българските и руските издания са 
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по-пестеливи. Английските и американските издания имат широка палитра 

от разнопосочни мнения, което позволява в голяма дълбочина да бъдат 

наблюдавани ценностните и митологемни представи. Същевременно 

текстовете им са обвързани с доминиращите позиции на официалната 

политика и обществените нагласи. Английските, американските и турските 

вестници обръщат по-голямо внимание на човешките трагедии, на 

последиците за екологията, извеждат на преден план хуманизма, силата на 

човешкия дух, издръжливостта и куража, за разлика от българските 

издания.  

Посочените от докторанта научни приноси действително извеждат 

важните постижения на научното изследване. Това се отнася и до 

научните публикации (две статии – на български и на английски език), 

които отговарят на темата на дисертацията. Авторефератът добре 

визуализира съдържанието на изследването. 

Като вземам предвид научната тежест на представения научен труд, 

актуалността, значимостта и многоаспектността на неговата тема, 

аргументираните заключения, доброто таблично представяне, 

библиографската му пълнота, убедено препоръчвам на уважаемото 

научно жури да присъди на Петър Димитров Кънев образователната и 

научна степен „доктор” по научна специалност 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки (Журналистика 

Журналистическа етика). 

  

22 март 2016 г.                Рецензент: 

                                          Доц. д-р Мария Попова 

 


