
СТАНОВИЩЕ 

 

за дисертационния труд на Милена Френкева на тема: ТЕРОРИЗМЪТ, ОТРАЗЕН В 

ПРЕСАТА: ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ НАГЛАСИТЕ И ПОВЕДЕНИЕТО НА ХОРАТА за 

получаване на образователната и научната степен „доктор” 
  

Предлаганията дисертационен труд е посветен на  тема, която е особено значима за 

съвременното човекознание – тероризмът и неговото социалнопсихологично въздействие. 

В първата глава  - подходящо структурирана в 3 раздела – авторката 

концептуализира основните понятия.  Тази част съдържа както класическите, така и 

модерните концепции и подходи в изучаването на личностните нагласи и медийните 

ефекти и отразява високата психологическа осведоменост на Милена Френкева, което се 

илюстрира и от сериозния обем литературни източници на български и английски език, 

използвани като база за теоретичното изследване. Втората глава, която съдържа 

постановката на емпиричното изследване, се отличава със същата добра организация. 

Целите, задачите и хипотезите са формулирани точно и разбираемо. Специално внимание 

заслужава инструментариумът, който съдържа контент анализ и 6 методики, подбрани  и 

съчетани по подходящ начин, в пълно съответствие с изследователските цели. Заслужава 

да се отбележи, че една от тях - въпросникът за измерване на компонентите на Модела на 

планирано поведение спрямо тероризма, отразен в пресата  е авторска, а друга - 

методиката на Елизабет Дан и колеги (Dunn et al., 2005) за изследване на тероризма, 

отразен в пресата като акт на патриотизъм или акт на тероризъм, е видоизменена и 

приложена за първи път у нас. 

 Проведено е внушително изследване, данните от което са обработени със сериозен 

математико-статистически апарат. Получените резултати са поднесени добросъвестно и 

систематизирано. Особено ценен за теорията и практиката на социалната психология е 

сравнителният анализ на руски и български всекидневници за събитията в Беслан. 

Авторката откроява ролята на метафорите при отразяването на тероризма, прецизно 

очертава приликите и разликите между двете култури в това отношение и предлага 

задълбочени обяснителни модели. Много интересен подход е търсенето на зависимости 

между личностните особености и компонентите на Модела на планираното действие, 

съотнесени с тероризма, отразен в пресата. Този аспект от разработката надминава 

рамките на социалнопсихологичния анализ и хвърля мост към личностнопсихологичния 

ракурс, което определено обогатява  изследването и разширява неговия мащаб. 



 2 

Работата е отлично илюстрирана и написана на добър български език. 

Авторефератът представя в компактна форма нейните основни аспекти.  

Разглежданата дисертация е завършено научно произведение, което представя 

докторантката като учен, който притежава необходимите качества да организира и 

провежда емпирично изследване според най-високите академични стандарти: да изгражда 

и формулира хипотези, да анализира научните факти и да извежда зависимости и 

закономерности. В подкрепа на това говори и научната продукция на Милена Френкева - 4 

публикации по темата, едната от които е на английски език и две участия на научни 

форуми. 

Работата разкрива перспективи за бъдещи изследвания в тази сфера и има 

несъмнени практико-приложни достойнства, които се отнасят до медийното отразяване на 

тероризма. 

Всичко това ми дава основание убедено да препоръчам на Научното жури да 

присъди на Милена Френкева образователната и научната степен ДОКТОР по психология. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.11 г.                                                                 доц.д-р Елиана Пенчева, 

С о ф и я      Институт за изследване на населението 

       и човека -  БАН  

  


