
                              С Т А Н О В И Щ Е 

на доц. д-р Георги Калагларски за дисертацията на Емилия Йорданова 

Енчева на тема: „Медийни екосюжети – политики и употреби”, 

представена за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” в 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и  

информационни науки  

 

Дисертационният труд на Емилия Енчева представя ясно 

формулирани задачи и цели, които последователно са развити в четири 

глави в 257 страници. Направени са значими по обем, но прецизно 

подбрани конкретни анализи и обобщения на специфична, но вечна тема за 

всяко съвременно общество – отношението към екологията, нейното 

представяне и интерпретиране в съвременните медийни системи. 

Невъзможно е да съществува екологична култура в социалните общности и 

у индивидите, ако тя липсва в поведението на тези неуморни  владетели на 

човешкия разум – медиите! Професионален финес, придружен с 

изследователска смелост и амбиция, има  още при формулиране на темата 

на дисертационния труд - ”Медийни екосюжети - политики и употреби”. 

Но тази формулировка предизвиква и съпротива поради своята 

двусмисленост – медийните сюжети ли формират политики за употреба 

или политиките предизвикват присъствието на медийни сюжети за 

употреба? Интригата е налице и с нея започва предизвикателството на 

стотиците страници, изпълнени с факти, анализи, коментари, теоретични 

постановки и ситуационни съпоставки. Лавинообразната сила на сюжета 

обаче винаги води към целта на изследването. Диригентската палка на 

Емилия Енчева рядко позволява ненужни отклонения в общата полифония. 

Допуснатите каденца идват, за да подсилят твърденията, поднесени в 

основната теза, която се защитава в дисертацията. 
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Дисертантката умело борави с научен и изследователски подход, 

чрез който детайлизира реалностите, които са обект на нейното 

изследване. Чрез информационна мозайка от фактологични  подробности 

се изгражда внушителната картина на „масмедийните аспекти на зелената 

идея”.(стр.170) Чрез критичен анализ  се открояват специфични 

характеристики в отношението на  медиите, анализирани чрез конкретни 

екосюжети, към съвременните екополитики през миналия и настоящия век. 

Събития, чийто икономически, политически и социален резонанс и досега 

определя, в известна степен, някои геополитически тенденции в света. 

Като приоритетни са изследвани медийни сюжети, отнесени към трите 

най-значими в историята на атомната енергетика аварии - в атомните 

електроцентрали Фукушима, Чернобил и Три Майл Айлънд. 

В дисертацията успешно се проследява отношението между 

гражданското общество (изразено предимно чрез институции,  

нормативни уредби и екологични организаци) и поведението на медиите, 

свързано с изследваните събития. Това отношение се характеризира с 

динамика, с устойчиви зависимости и скокообразни цикли на развитие. 

Влючени в  обща система те открояват подчертана двойна зависимост – от 

една страна това е поведението на анализираните медии и рефлексиите на 

техните  аудитории, а от друга страна – тяхното въздействие за формиране 

и осъществяване на конкретни политики. 

 Монополът над традиционните комуникативни канали винаги 

изглежда устойчив и неподатлив за промени. Но в обществото се развиват 

процеси, които формират нови социални потребности. Когато  станат 

достатъчно значими и актуални, те неизбежно разрушават традиционните 

стандарти и налагат нови. Скритата ерозия на политическата и 

финансовата власт в публичната сфера бавно, почти неусетно, но с 

изразена категоричност, заменя едни обществени добродетели, вече 
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непотребни за обществото, с други. Така по-евтиният източник на енергия 

– атомът, се подменя с по-значим и перспективен – зелената енергия. 

Катализатори, дори инициатори на тези процеси, неизбежно са медиите. 

Защото ползата за малцина от котешкото примирено мъркане на медиите е 

пагубно за модерното общество, трагедия  за обществените стойности и 

ползи.  

Дисертацията  респектира и с методологията на научното 

изследване. Докторантката отбелязва, че е проучена научна литература от 

240 източника, анализирани са 65 официални документа, 75 

публицистични публикации и журналистически разработки в българския и 

в част от чуждия печат, 173 интернет сайта, 22 кинотворби и 15 реклами. 

Научният принос на дисертацията може да се потърси в няколко 

тематични линии. Първа - налице е богат тематичен и критичен анализ на 

основни теоретични постановки за екополитика и аспектите на 

екопроблематиката в постиндустриалното общество. Поднесена е умела 

ретроспекция на тематиката, отличават се особености в различни 

исторически епохи, но винаги „...образът на природата се възприема като 

единно цяло”.(стр.18)  Втора - прецизно са систематизирани модели на 

фирмени екополитики. Те са представени и чрез осъществени 

корпоративни медийни политики и пиар техники за въздействие. Трета - в 

резултат от изследване на огромен емпиричен материал се стига до 

съществени обобщения за  присъствието, използването и прокламирането 

на конкретни проявления на обществени реакция, в резултат от които 

правителства и професионални общности развиват нови екополитики. 

Четвърта - чрез направени анализи на медийни екосюжети се показва 

еволюцията на човешкото отношение и на обществото като макро 

социална система към природата. Пета – в края на всяка от четирите глави 

на дисертацията са направени кратки, но синтезирани обобщения и изводи, 
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чрез които се извеждат основни теоретични акценти и доказани 

приоритети. Шеста – умело се използват киносюжети, а киното се 

разглежда като активна медиа - нещо, което рядко се случва в българската 

изследователска практика. 

Ще изразя и някои критични забележки, които може да се приемат 

по-скоро като препоръки. Първа- нужно е по-внимателно формулиране на 

предмета на изследване, на целта и задачите на изследователския труд. 

Така поднесени, те декларативно показват, че не могат да бъдат 

осъществени. Например: стр.8 – „...медийните екосюжети в дневния ред на 

медиите (родни и чужди)”. Втора - не е фиксиран конкретен 

изследователски период и това предизвиква потребност за анализиране на 

редица други ситуации.  Трета – изисканият и прецизен стил, с който се 

поднася дисертационният труд, не допуска някои недостатъчно прецизно 

формулирани постановки. Например: на стр. 118 се посочва Китай като 

”...комунистическа държава с капиталистическа икономика”. Такава 

формулировка е неточна, независимо откъде е взаимствана. В Китай 

паралелно се развиват всички форми на собственост, но това не е 

основание нейната икономика да се определя като капиталистическа. Още 

– на стр. 116 се цитира Баева 2010:7, но в списъка на използваната 

литература липсва нейно произведение. И още – неубедително стоят 

недоказани и механично пренесени твърдения като: „...американския 

медиен империализъм” /стр.171/ или на стр.4: „В българските медии 

материалите по темата ......до 1989 година са цензурирани”. 

Научният инструментариум е богат и прецизно подбран. Акуратно 

се цитират автори, извеждат се и се съпоставят теоретични тези, 

впечатлява и използваната литература, която също е умело селектирана.  

Безспорно, предложен е завършен академичен продукт, който 

отговаря на изискванията за дисертационен труд. Поради своята значимост  
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