
Р Е Ц Е Н З И Я 

на 

дисертационен труд на тема: 

„Кризисни ситуации и медийно поведение” 

Автор: Димитър Найденов 

Рецензент: проф. д.пс.н. Людмил Георгиев 

 

 В началото би трябвало да споделя, че съгласно представената 

документация около публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. 

Димитър Найденов на тема: „Кризисни ситуации и медийно поведение”, е 

видно, че на всички етапи са спазени формалните изисквания. Това значи, 

че са налице необходимите предпоставки за обявяване на законността на 

процедурата. 

 Впоследствие, преди да се спра на научните достойнства на текста, 

мога да спомена, че дисертацията е представена чрез увод, три глави, 

заключение, списък на използваната литература и приложения, 

разположени в обем от 160 стандартни страници. С други думи, в 

структурно отношение дисертацията отговаря на формалните изисквания 

към подобен вид разработки. 

 Преминавайки към същностната част на рецензията вероятно няма да 

прозвучи пресилено, ако кажа, че дисертационната разработка на Димитър 

Найденов е посветена на проблематика, чиято теоретична и практическа 

значимост едва ли буди съмнение. Нещо повече – кризисните ситуации и 

медийното поведение като специфична гранична област между социалната 

психология, интензивната или кризисна психотерапевтична теория и 

практика, социологията, журналистиката и онова емпирично направление, 

наричано „връзки с обществеността”, очевидно е имало, има и по всяка 

вероятност ще продължава да има твърде значимо място в живота на 

човешкото общество. Ето защо, имайки предвид безспорно сериозните 



научни познания и определено богатия практически опит на Димитър 

Найденов в тази област, предлаганият от него текст предизвиква 

недвусмислен интерес, който вероятно няма да се ограничи само и 

единствено в академичните среди.      

 В увода авторът споделя своите научни намерения относно 

разгръщането на изследването, необходимостта от дефиниране на 

понятийните и съдържателните му рамки, по-важните задачи, а също така 

и трите типа използвани източници – теоретични, наблюдения и анализи 

на исторически и съвременни практически казуси, и обобщени данни от 

представително за страната социологическо изследване, реализирано чрез 

собствена методика. Съгласно формулираната тук основна хипотеза, 

развитието и овладяването на публичната криза зависи от степента на 

целенасоченост, а също така и от операционализирането на антикризисния 

мениджмънт. Според изведената помощна хипотеза, доверието или пък 

недоверието към медиите се променя в ситуация на криза и се отразява 

върху нейното управление. 

 В първата глава, в която е представен теоретичен анализ на кризата и 

нейното управление, докторантът логично и последователно излага своето 

отношение към тази твърде разнопосочна като изследователски интерес и 

теоретична, и практическа област. Представяйки позициите на редица 

български и чуждестранни автори, Димитър Найденов споделя идеята за 

необходимото разграничаване на понятията „конфликт” и „криза”. Нещо 

повече – следвайки логиката на собствената си идея, докторантът настоява 

категорично да бъдат разграничавани също така социалната криза и 

кризата в общественото мнение. И понеже изследователският акцент е 

върху кризата в общественото мнение или „публичната криза”, както я 

дефинира авторът, то интересът към нейната структура и елементите на 

тази структура довеждат до извеждането на формула, описваща силата на 

самата криза. Считам, че това е и основният научен принос на Димитър 



Найденов в неговата дисертация, защото чрез тази формула всъщност е 

възможно операционализирането на всяка публична криза. Освен това, на 

базата на математически анализ може да бъде изведен не само нейния 

специфичен алгоритъм, но и да бъдат очертани основните необходими 

практически действия както за превенция, така и за преодоляването на 

съответната криза. В края на главата, след като е разсеял битуващите 

митове за магическата роля на ПР-специалиста, авторът предлага тъкмо 

научния подход към диагностицирането, превенцията и преодоляването на 

публичната криза, подход, базиран на може би „сухата” за мнозина, но 

заредена с определено твърде прогностичните перспективи математическа 

верификация. Дефинирайки по този начин собствената си методологическа 

позиция към изследваната проблемна област, по-нататък авторът се опитва 

и то твърде успешно да я провери по отношение на изведените от него 

основни структурни елементи на публичната криза. 

 Във втората глава тази верификация се прилага по отношение на 

произхода и възможните последствия на публичната криза, каналите и 

говорителите на кризисната ситуация, а също така спрямо мащаба, 

дълбочината и нейния обхват. След преглед на множество теоретични 

подходи и анализ на редица конкретни ситуации, авторът определя четири 

основни направления относно дефинирането на произхода на публичната 

криза – вътрешни, външни /извънсистемни/, външни /преднамерени/ и 

генерирани в общественото мнение нагласи. По същата логика по-нататък 

авторът извежда базата за оценяването на вероятните и възможните 

последствия, групирани чрез въздействието на шест групи фактори, чието 

влияние се проследява чрез примери от практиката. При анализа на 

каналите и говорителите на кризисните послания особен акцент е поставен 

върху слуховете, тяхната не само ПР, но и социално-психологическа 

интерпретация. Представен е и сполучлив опит за дефинирането на 



видовете публична криза – ескалираща, взривна, затихваща, циклична и 

плаваща. 

 В трета глава споменатата верификация е  отнесена към медийното 

поведение в ситуация на публична криза, на ролята на антикризисния 

мениджър и медиите. В по-обобщен план е представена връзката 

„журналистика – публична криза”, интерпретирана в контекста на 

резултатите от собственото емпирично социологическо изследване. Тук 

авторът убедително доказва фактът, че адекватното медийно поведение в 

ситуацията на публична криза предполага две неща – бързината на 

реакцията и по възможност съвместяването на ролята на антикризисен 

говорител и авторитетен институционален представител. В тази връзка е 

показателен примера, който Димитър Найденов привежда и анализира, с 

поведението на кмета на Ню Йорк Рудолф Джулиани и неговата 

администрация непосредствено след атаките срещу Световния търговски 

център от 11.09.2001 год. Интересен е и историческият паралел между 

надгробната реч на Перикъл в древността и тази на Джулиани в памет на 

загиналите, паралел, чрез който авторът доказва значението на 

антикризисното говорене от авторитет, формулиращ адекватни послания, 

базирани на героични митологеми. В противовес, поне като бързина на 

реакцията, Димитър Найденов анализира кризисната ситуация около ПИБ 

през 2008 год., преодоляна по-късно именно чрез съвместяването на 

функциите на антикризисния говорител и институционалния авторитет 

/изпълнителния директор на банката Мая Георгиева/, но отново на базата 

на възпроизвеждаща се митологема, в случая мита за грешката и 

покаянието.  

 В заключението авторът ни представя анализ на емпиричното 

социологическо изследване относно доверието на българското общество в 

информационния поток, който ни представят различните видове медии. От 

особен интерес са резултатите и тяхната интерпретация относно обективно 



съществуващата социална нагласа на недоверие, ако щете на обвинение 

към българските журналисти в пристрастност, необективност или 

откровена манипулативност. В крайна сметка авторът приема, а аз мисля с 

основание, че в рамките на изследването са доказани както основната, така 

и помощната хипотези. 

 Едно от важните изисквания при дисертационните и хабилитационни 

процедури се свежда до това, доколко е налице съвпадение между 

авторовите и представите на рецензента относно формулираните от 

кандидата научни приноси. Определено заявявам, че в случая такова 

съвпадение е налице – Димитър Найденов коректно и адекватно е 

формулирал научните приноси в дисертацията си. 

 Другото важно изискване се свежда до критичните бележки. В 

случая моите се отнасят до формулирането на заглавията на параграфите, 

макар че, в крайна сметка, дисертацията е и резултат от индивидуална 

творческа работа, което би трябвало да допуска и определена степен на 

свобода. 

 Освен това, преминавайки към обобщенията, откровено мога да 

споделя, че представената за рецензиране дисертация притежава не само 

своите теоретични достойнства и приноси, което вече отбелязах, но ми се 

струва, че след нейното публикуване като монография тя би могла да бъде 

и ценно практическо помагало за всички онези млади и не толкова млади 

хора, които си представят бъдещата професионална реализация като 

имиджмейкъри, ПР-специалисти или антикризисни мениджъри. Наред с 

тези достойнства на текста, бих могъл да добавя, че той е написан 

елегантно, носи със себе си богата научна, практическа и историческа 

информация, т.е. от него всеки би могъл да научи нещо, което да помогне 

не само на професионалното, но и на по-общото му духовно изразстване. 

 В заключение, имайки предвид безспорните научни качества на 

Димитър Найденов, неговата богата професионална и обща култура, а 



също и достойнствата на дисертационния му труд на тема: „Кризисни 

ситуации и медийно поведение”, позволявам си убедено да препоръчам на 

членовете на уважаемото жури да му дадат исканата научна и 

образователна степен „Доктор”. Считам, че това ще бъде едно 

справедливо, макар и закъсняло признание за един безспорен талант. 
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