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СТАНОВИЩЕ 
От  доц. д-р Мария Илиева Серафимова-Карапеткова,  

катедра „Социология, Философски факултет, 
член на научно жури в конкурс за присъждане на  

научна степен „доктор на науките” на доц. д-р  Добринка Пейчева 
за дисертационен труд на тема:  

МЕДИАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО 
 

 

В своето професионално развитие доц. Добринка  

Пейчева  концентрира изследователски усилия и научен 

интерес в сферата на взаимодействието между медии и 

общество. В монографията Икономика и комуникации. 

Светът на комуникациите или медиалното общество тя 

поставя началото на търсенията си в тази проблемна област.  

Със завидна убеденост и стремеж към цялостно обхващане 

се отличават последвалите няколко публикации от периода  

2005 и 2008 година.  

В представения дисертационен труд, Добринка 

Пейчева прави опит да разкрие онези аспекти на 

взаимодействието между медиите и социума, които 

открояват медиализирането на обществото като 

необратим процес, обхващащ цялостната социална рамка - 

дейности, организациии, работна среда, култура,  публично 

пространство,  взаимоотношения между хората, и пр. 
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Анализът на изследваната проблематика се 

разпростира към широк спектър от взаимосвързани идеи, 

както в теоретичен, така и в практикоприложен план.  

Ролята на медиите се извежда чрез „своеобразна” 

реконструкция и актуализация на идеи и тези на класически 

социологически фигури (Фердинанд Тьонис, Габриел Тард, 

Емил Дюркем, Макс Вебер и др.). Вплетени в текста са и 

вижданията на съвременни автори през изследователската 

призма на доц. Пейчева.  

Интерес представляват някои от понятийните  

интерпретации на медиите и комуникациите и на  средствата 

за комуникация – интернет  и мобилните телефони – които, 

според докторантката, променят начините на общуване и 

средата, в която то се осъществява.  

Очертани са различни медийни форми и ролята им за 

настъпили или предстоящи динамични промени - в 

писмената култура, в междуличностните комуникации, в 

научната сфера, в груповата комуникация. 

Добринка Пейчева търси измеренията на 

медиализацията на обществото в институционален, 

междуличностен и  индивидуален план. Същевременно тя 

визира  редица, както положителни, така и отрицателни 

следствия от тези процеси. Анализирани са и феномените, 

които те пораждат. 

Комплексният характер на работата и извеждането й 

на различни структурни нива, а също така множеството 

източници на информация водят до съчетаване на 

обяснителни конструкции с различно естество и с различно 

качество. 
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Последователно и с присъщата си  упоритост доц. Пейчева 

достига до онзи етап в своето развитие, който й дава основание 

да кандидатства за получаване на научната степен доктор на 

науките. 

Качествата на труда и неговото значение за 

изследователската и преподавателската дейност на доц. 

Пейчева ми дават основание да препоръчам на уважаемото 

научно жури да гласува за присъждане на  доц. д-р Добринка 

Пейчева на научната степен „доктор на науките”. 
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27 .06. 2012 г.   Подпис: 

  Благоевград   (доц. д-р Мария Серафимова) 

 


