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Рецензия 
за  докторантското изследване на  

Димитър Найденов 

„Кризисни ситуации и медийни практики” 
 

от доц. д-р Владимир Симеонов 

 

Ако погледнем  нещата откъм житейската им страна, можем да 

въздъхнем и да кажем „Най-после!”. Най-после, след  неизброимите 

подканяния от страна на катедрата и многолетните обещания¸ Димитър 

Найден представи своя докторат. В определен смисъл това събитие  е 

историческо, доколкото си има своя и то доста дълга история. Свидетел 

съм на това, и не само аз, че Найденов поне три-четири пъти се е захващал 

сериозно със своето изследване. Последният път беше произвел, ако тази 

дума е подходяща, над сто страници текст. И когато му казвахме „Добре! 

Хайде, завърши това дело!” той най-неочаквано възразяваше: „Не, не! 

Трябва да проверя едно нещо” Или „Нека видя как ще проработят някой 

идеи в следващите избори”. И спираше да пише. А времето си течеше и 

човек  придобива усещането, че върху това изследване Димитър Найденов 

е работил едва ли  десетилетие. Та ако е вярно, че познанието е страдание, 

то този труд на Найденов е дълбоко изстрадан. Още повече, че ни предлага 

проблематика, която му е и хоби, но и професия.  

От това малко фриволно начало се разбира, че познавам докторанта. 

И как да не го познавам като той е наш студент, дълги години е мой 

асистент , а сетне пое и курса лекции, които аз четях във Факултета. 

Димитър  Найденов е един от известните и разпознаваеми медийни 

експерти в страната, със собствен и реален принос в трансформацията на 

нашия периодичен печат  след промените през 1990-та година. Публикувал 

е десетки анализи върху изявите на българската периодика. Бил е главен 

редактор на специализираното списание „Медии и реклама”. Издаде и своя 

книга със заглавие „Пресжурналистика”. В същото време той е ръководил 

и участвал в десетки екипи, организирали години наред различни PR  и 

предизборни акции. Вероятно сблъсъкът на тези две сфери – журналистика 

и пъблик рилейшън го заведоха при кризата като явление, която е обект на 

това негово изследване.  

А сега да погледнем към представения труд. 

Един от основните аспекти, по които е редно да се произнесем, е 

актуалността на разработваната тема. Доколко тя отговаря на 

потребностите на обществото, в каква степен може да бъде полезна на 

практиката. Няма съмнение, че темата, която разработва Найденов, е една 

от най-актуалните за днешния ни ден. Няма човек днес – от министъра до 

фризьорката – който да не обсъжда един или друг аспект на една или друга 
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криза. Достатъчно е да споменем, че вече три години целият ни 

политически елит спори  държавата ни има ли антикризисен план и 

ефективни ли са предвидените антикризисни мерки. И с основание, защото 

светът е в криза. Европа е в криза. А в България – кризи колкото щеш. И не 

само в икономиката.  В здравеопазването, в образованието, в политиката, 

криза на доверието, криза на идентичността… Кризи, кризи, кризи! 

За кризата през последните години се появиха доста публикации. 

Включително и у нас. И все пак, както с основание отбелязва Найденов, не 

всички нейни аспекти са добре изучени. Може би не ни достигат знания за 

генезиса, за механизмите на възникването им, а така  също – за различните 

варианти на развитие. Още по-малко знаем – а това е особено важно за 

гилдията – за типовете поведение на медиите в условията на криза, 

доколко и как - тук цитирам автора – те генерират публични нагласи, какви 

са посоките и механизмите на това влияние. Поне според мен, това е един 

от най-важните  аспекти на нашето НЕзнание за съвременните медии. 

Свидетели сме на това как днешната наша журналистика често стреля без  

да се цели, а и не винаги знае как да си подреди патроните. 

Изследването е структурирано в три глави. Няма да ги преразказвам, 

но не мога да не отбележа добрите попадения, според мен, на 

изследването. 

В първата глава Д. Найденов търси едно по-строго и ясно 

определение на самото понятие криза. За целта проследява позициите на 

редица чуждестранни и наши автори. Което пък показва, че познава тази 

литература. Става ясно, че кризата е описвана в различни публикации и с 

различни характеристики – съобразно целите и интересите на отделните 

автори.  Така че Д. Найденов не претендира да е  откривател на тези 

процеси. Но той търси иманентните характеристики, както и типичните 

външни присъствия на явлението. Обосновава възможността и по-точно 

невъзможността една криза да се прогнозира. И  в същото време да 

прогнозираме и се подготвим за неийните евентуални негативни 

въздействие. Заслужава внимание анализът на общото и различното между 

криза и конфликт.  

Задълбочавайки своя анализ, Д. Найденов бърза да раздели кризата в 

обществото от комуникационната. Кризата в обществото той нарича 

„същинска”, „обективна” , а така също „социална”, което според мен е 

много по-приемливо. А кризата в комуникацията всъщност води до криза 

на общественото мнение. Положителна оценка заслужава изследването на 

автора на връзките между тези два вида кризи. Че повечето от кризите в 

общественото мнение са следствие на социални бъркотии – това е 

известно. За нас много по-интересни са обратните зависимости: влиянието 

на медиите върху социалните кризи. Особено в условията на днешната 

икономическа и политическа нестабилност. С кризите се занимават и 

икономистите, и политиците, и социолозите, но за нас е много по-важно, 



 3 

подчертавам го ощеи веднаж, да проумеем и регулираме поведението на  

медиите в периоди на кризи. Защото медиите могат да помогнат на едно 

общество на преодолее  една или друга криза, но могат и да го натикат в 

нея.  

Авторът привежда убедителен пример за това как след неумелото 

поведение на ръководството на нашата Първа инвестиционна банка, 

добрата медийна политика всъщност изважда трезора от много сериозна 

заплаха. Защото нали си представяме какво може да доведат две-три нищо 

и никакви съобщения за това че банките свършват парите и хората си 

теглят спестяванията! Тази кризисна ситуация и реакциите около нея 

авторът подробно разглежда в трета глава. 

Впрочем неотдавна министър-председателя на България обвини 

медиите, че са предизвикали криза на доверието към полицията като са 

публикували масирани съобщенията за нощните палежи на коли. Не зная 

така ли е или не е така.  Но Димитър Найденов убедително аргументира 

тезата си, че  поради явен недостиг на професионализъм или обслужвайки 

коопоративни интереси, със своята информационна политика медиите 

могат да причинят много бели. Дори когато нямат специални „поръчки”. 

След като повечето здраво пожълтяха, на тях им трябва за всяка основна 

емисия и за всеки брой на изданието силен дразнител, сензация. Но тъй 

като всеки ден не е „Великден”, те „въртят” старата остра тема, докато се 

появи нова. На практика така те подклаждат, поддържат една отминала 

вече кризисна ситуация. Насаждат напрежение и тревога в обществото, без 

всякаква нужда „набиват” в публичното пространство внушения и 

заблуждения, които нямат нищо общо с обществения интерес. Твърде 

често, макар и несъзнателно, медиите правят точно това. 

В тази първа глава Д. Найденов предлага своя дефиниция на самото 

понятие криза. Дефинирал е, също така, и своето разбиране за кризата в 

общественото мнение. И заслужава да се отбележи, че през целия 

изследователски процес той разглежда социалната криза в непосредствена 

връзка с общественото мнение, обществените настроения и нагласи. 

Малко неочаквано поне за мен, още в началото на своето изследване 

( на с 22) Д. Найденов обосновава и разработения от него модел за 

установяване и управление на кризата. Предлаганият алгоритъм е резултат 

на многогодишни наблюдения и изследвания на такива ситуации, резултат 

и на собствения му практически опит при реализацията на различни 

технологии за управление на кризи. Този алгоритъм Найденов е нарекъл 

„формула на кризата”. Към тази формула ще се върна по-нататък. 

 

Втората глава предлага многостранна характеристика на социалната 

и на публичната криза. След критичен проглед на чужди публикации, Д. 

Найденов систематизира причините за възникване на кризите. Вътрешни 

той нарича тези, които  произтичат от собствената дейност на системата. В 
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тези случаи най-голяма вреда нанася нежеланието на ръководните екипи 

да признаят и приемат реалната ситуация, поради което с много редки 

изключения антикризисните мерки сериозно закъсняват. Найденов 

неколкократно акцентира върху този стремеж проблемът да си остане 

вътре в системата, да се скрие от обществото. Сред външните фактори по-

специално внимание е отделено на преднамерената конкуретна кампания 

(т. нар. черен PR). Тъй като добре познава и практиката, авторът е 

убедителен в това, че „стратезите от лабораториите на черните кампании 

гравитират между моралния релативизъм на посланията и драстичното 

пренебрегване на всякакви етични норми, както на професионалния, така и 

на общоприетия, наложен и функциониращ в обществата морал”. Най-

сетне съществуват, макар и относително рядко, и самовъзникващи кризи, 

генерирани от  нагласите на общественото мнение или от феномени на 

масовото поведение. Произходът им може да бъде разбран, ако се 

проследи въздействието на митовете. 

Докторантът анализира възможните последствия от една или друга 

криза. Не може да се мисли дори за ефективно овладяване на ситуацията, 

ако не предвидим и не съумеем да направляваме нейните последици. При 

това както по отношение на участниците, така и съобразно нейните етапи 

на развитие. Д. Найденов се вглежда в поведението на мениджърите когато 

нещата вече са се случили. То отива в една от двете крайни фази: паника и 

парализа или наивната самонадеяност, че „това на нас не може да ни се 

случи”. Тоест, щраусът заравя глава в пясъка. Да си спомним колко дълго 

бившият министър-председател Сергей Станишев ни убеждаваше, а 

изглежда и вярваше, че кризата може и да ни отмине. Защото сме имали 

стабилни финансови резерви. Д. Найденов е категоричен, че в такива 

ситуации е нужна външна експертна оценка. И сочи редица фактори, които 

пречат на собствените мениджърски екипи реално да оценят процесите. 

Няма да ги изброявам, но ще припомня две неща, добре обосновани от 

автора. Първо, ние не можем да предвидим кризата, но можем да 

прогнозираме негативните последици, които тя би нанесла на дадена 

организация. Което ще рече - и това второ, - че всяка наша медия би 

трябвало да си е разработила поливариантна програма за информационно 

поведение при неблагоприятни обстоятелства. Е, съществуват  ли в 

издателствата за периодика и в офисите на радиотелевизионните 

оператори такова „животно” като антикризисна програма? Не, разбира се. 

Поради което няма да е зле тази част от изследването на Д. Найденов да 

бъде популяризирана сред гилдията. Може пък някой да се възползва от 

него и да се опре поне малко на науката. Макар че не съм оптимист. 
Специално искам да почертая, че във връзка с разработваната тема, 

докторантът е провел специализирано и сериозно социологическо изследване. То 

е извършено по собствена, тоест разработена от самия Найденов методика и 

обхваща над 1000 анкетирани. Целите са били две. Да се установи моментната  



 5 

( декември 2011 година) обществена нагласа към кризата в страната. И второ, да 

се провери в каква степен методиката може да предостави надеждна и валидна 

информация за степен на доверие към различните канали за разпространение на 

антикризисни съобщения, а така също – към типовете говорители/комуникатори. 

Получените резултати показват, че методиката „работи”, тъй като са намерени 

ефективни индикатори и опции за възможните отговори.  

А сега да се върнем към  „черешката на тортата” – „формула на 

кризата”,  която авторът е конструирал, прехвърляйки литература, но и 

обобщавайки многолетна собствена практика. Тази формула позволява да 

се измерва силата на кризата и да се следи нейното развитие. Докторантът 

я е описал подробно и убедително я аргументира. В числителя на тази 

формула са показателите: значимост на предмета на кризисното послание; 

интензитет на разпространение; степен на доверие към канала и наратора; 

състоянието на аудиторията; възможните последици за системата, 

подложена на кризисен натиск. В знаменателя са самото антикризисно 

послание и бариерите пред усвояването му.  

Тази формула е добро научно попадение. Особено като се имат 

предвид многото груби грешки и пропуски при планиране и организиране 

на антикризисни действия. Приложението на тази методика обаче, както 

изтъква и самият Найденов, не е лесно. Защото са нужни доста 

предварителни операции, за да се получат нужните за формулата 

показатели: мониторинг за кризисните послания, демоскопски и 

социологически наблюдения, експертни оценки и т.н. Знае се обаче, че 

който търси – намира. 

В едно от своите заглавия Найденов ни напомня,че и слънцето има 

обратна страна. Така е и с неговото съчинение. Критичните ми бележки са 

в три направления. 

В подобно изследване – както на мен ми се струва, би могло да има 

малко повече анализ върху фактологията. Сега някой от разделите оставят 

усещането за недовършеност (Напр. “Масови комуникации в криза…”). В 

изложението липсва заключение. А то е нужно. За да се види в края на 

крайщата до какви конкретни научни и изводи стига авторът. И какви биха 

могли да бъдат ползите за самата медийна практика. Събраната 

социологическа информация също позволява да се направят повече изводи 

и заключения. 

Изследването на Д. Найденов носи заглавие „Кризисни ситуации и 

медийно поведение”. В текста обаче „медийното поведение” потъва и 

чезне някъде между редовете, а на страниците плътно се разполагат 

описания на резултатни личностни PR акции. При това – главно от 

историята на други народи. В изследването слабо присъстват българските 

медии и не е достатъчно ясно очертано тъкмо поведението им по време на 

криза.  
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Третата ми бележка се отнася до оформянето на представената 

работа. За предпочитане е използваната литература да се извади от текста 

и отиде в бележки под линия или в края на изследването. За да не създава 

погрешното впечатление за силно чужно присъствие. Не е добре когато 

един параграф („Мащаб, дълбочина и обхват на кризата”) е с обем 34 реда, 

а друг („Журналистиката и публичната криза…”) се състои основно от 

таблици на социологическото изследване.  Авторефератът също можеше да 

бъде и по-пълен, и по-плътен.  

В заключение. Димитър Найденов е представил сериозно изследване 

по изключително важен и малко изучен аспект на съвременното ни 

развитие. Основавайки се и на собствен  опит, той е достигнал до значими 

изводи и обобщения по отношение на кризата и предлага свои оригинален 

метод, своя формула за управлението й. Като имам предвид 

компетентността и професионализма на извършеното, приканвам 

членовете на членовете на уважаемия съвет да му присъдят 

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 3.5 

Обществени комуникации и информационни науки. 

 

              Доц. д-р Владимир Симеонов 

 

София, 06. 02. 2012 г 


