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СТАНОВИЩЕ 

за  дисертационния  труд на Димитър Найденов Димитров на тема:”КРИЗИСНИ 

СИТУАЦИИ И МЕДИЙНО ПОВЕДЕНИЕ”  

За присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика) 

 

Член  на научното жури: проф.д-р Любомир Стойков 

 Научните трудове – в частност дисертациите, биват два вида. Първите, които 

педантично и скрупульозно са разработени според указания, инструкции и правила. 

Вторите, които пренебрегват в значителна степен формалните изисквания, но това не е 

за сметка на установяването на значими за обществото истини, тенденции и проблеми. 

Дисертацията на Димитър Найденов не е от първия вид. Тя обаче е посветена на един 

твърде актуален въпрос, свързан с релацията криза – медии при това в момент, когато 

световната икономика и финансовата система се раздират от противоречия и 

сътресения. Трудът е актуален също и поради крещящата потребност от един по-

внимателен анализ на начините, по които населението се отнася към кризата – и като 

уповаване на надеждни фактори на доверие, и като приоритети в търсенето и 

подреждането на информационните източници, и като оценка на медийното поведение 

тъкмо в моменти на криза.  

 Дисертацията е структурирана и обособена в увод, три глави, литература и 

приложения. Предмет са публичните кризи, респ. тяхното овладяване и съответните 

медийни политики. Понятието „публична криза”, според автора се отнася обикновено 

до поредица комуникационни актове, имащи за цел да интерпретират нова ситуация на 

опасност за личността или системата, в която са нарушени и разрушени балансите и 

връзките в отношенията и йерархиите. Правомерно е обърнато внимание на 

характерните особености на публичната криза – че тя е комуникационен процес, че 

представлява интерпретация на събития и стремеж за адаптация към нововъзникналата 

комуникационна ситуация, че застрашава връзките и балансите в системата и, че може 

да бъде предизвикана както от случайни (непредвидими) фактори, така и от обективно 

протичащи негативни, бедствени процеси.  

 Първата глава е посветена на кризата и нейното управление – в т.ч. 

диагностициране на кризите, формулата на кризата и в този контекст – ролята и 

присъствието на масовите комуникации. Втората глава насочва анализа към произхода 

на публичната криза (причини и фактори за развитие, възможни последствия, канали и 

говорители на посланията, мащаб, дълбочина и обхват). Третата глава изследва 
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медийното поведение в кризисна ситуация, като поставя специален акцент върху 

антикризисния мениджър и отношението му с медиите, социалните медии и 

антикризисното послание, журналистиката и публичната криза и толкова важното 

изследване на общественото мнение.  

 Значимостта на дисертационния труд е свързана с няколко важни аспекта. От 

една страна авторът ни представя алгоритъм за реакция при криза на публичността 

(наречен още „формула на кризата”). От друга страна, той е провел собствено 

социологическо изследване по оригинална методика (представително за пълнолетното 

население на страната – между 9 и 15 декември 2011 г., в което са анкетирани 1000 

граждани). От трета страна, Димитър Найденов анализира и критически преосмисля 

екзотични на пръв поглед казуси (като фалшивите предсказания на земестресения на 

астролога Емил Лещански), които обаче са твърде показателни за кризисни ситуации и 

тревога в масовото съзнание в резултат на нарушаване на професионалните и етични 

стандарти от медиите.  

 Аргументацията на този труд има смесен характер, тъй като включва 

интерпретация на ключови теоретични възгледи, оригинално социологическо 

проучване, експертна оценка и наблюдение (макар и не съвсем издържано в матричен и 

структурен план). В основата на теоретичната платформа са залегнали възгледите на 

Карл Попър и Насим Талеб, както и на Сали Стюарт, Джон Мерил, Майкъл Ливайн, а и 

редица наши изследователи като Васил Проданов, Здравко Райков, Минка Златева, 

Дончо Градев и др. Редом с другите постижения, ще обърна внимание и на подхода към 

т.нар. „черен PR”, определен от автора като „преднамерена, организирана и 

целенасочена кампания чрез манипулативни внушения”. Любопитното в случая, че 

Димитър Найденов има опит на експерт, реализирал комуникационни стратегии срещу 

„черния PR”, но и пиар специалист, който е водел негативни кампании. Заключението 

е, че „никоя манипулативна техника не може да бъде дългосрочно ефективна” (стр.61). 

 В обобщението авторът потвърждава своята основна хипотеза, според която 

развитието и овладяването на публичната криза зависи от степента на целенасоченост и 

от операционализирането на антикризисния мениджмънт. Потвърждава се и помощната 

хипотеза, че в ситуация на криза се променя отношението към медиите, което пък се 

отразява върху нейното ефикасно управление.  

 Сред несъвършенствата и слабостите на тази дисертация бих посочил няколко 

неща. Познавам отдавна в професионален и в колегиален аспект Димитър Найденов, 

така че не съм учуден от обстоятелството, че на отделни места научния анализ и подход 
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отстъпва на публицистичния и журналистически маниер. В труда има налице няколко 

важни научни приноса и веднага ще ги отбележа: предложени са оригинални 

определения за кризата в контекста на това проучване (комуникационна и публична) ;  

предлага се алгоритъм и формула за определяне на елементите на кризата и на 

значението на всеки от тях; разработена е оригинална методика за наблюдение, 

изследване и оценка на общественото мнение за кризата чрез социологически средства. 

По неизвестни за мен причини, обаче, тези важни приноси, както и публикациите на 

автора по темата на дисертацията, не са приложени в труда. Критично се отнасям и към 

начина на подреждане на библиографията, както и към недостатъчното ползване, респ. 

посочване на чуждоезикова библиография. Не са достатъчно отчетливо и ясно 

обосновани целта, обекта, задачите, проблема и методиката на дисертационния труд. 

Като пропуск ще отбележа и обстоятелството, че в графиките към изследването на 

общественото мнение за кризата не са обозначени съответните дялове в проценти. 

Дисертацията не е форматирана коректно, което затруднява преценката за това дали тя 

отговаря на всички формални стандарти. Бих попитал Димитър Найденов каква е 

разликата между социална криза и публична криза в контекста на неговото проучване?    

 Посочените несъвършенства не превишават положителните страни на 

представения за защита дисертационен труд. Димитър Найденов е направил 

изследване, което е полезно за науката и особено за практиката в сферата на 

комуникационния мениджмънт, връзките с обществеността, медиязнанието, 

конфликтологията, имиджмейкърството и др. Вземайки под внимание съвременното 

звучене на този дисертационен труд, аргументацията и подхода, както и отговорите на 

автора по време на публичната защита, препоръчвам на уважаемото научно жури да 

присъди на Димитър Найденов Димитров образователната и научна степен 

„доктор” по научна специалност 3.5. Обществени комуникации и информационни 

науки (Журналистика) за неговата дисертация на тема:”Кризисни ситуации и 

медийно поведение”  

 

18 март 2012 г. 

                                                                                           

                                           Проф. д-р Любомир Стойков  


