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СТАНОВИЩЕ 

на доц. д-р Георги Калагларски за дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен „Доктор” по 3.5.Обществени 

комуникации и информационни науки (Журналистика – 

Маркетингови комуникации) към катедра ЮНЕСКО „Комуникация и 

връзки с обществеността” на  Никола Вангелов 

 

Предложената дисертация на Никола Вангелов е комплексно и 

задълбочено научно проучване в значима и актуална проблемна област – 

маркетинговите общувания в социалните мрежи и по-конкретно техните 

комуникативни и семиотични аспекти.  Изборът на темата “Маркетингови 

общувания в социалните мрежи – комуникативни и семиотични аспекти” е 

предизвикателен, актуален и перспективен, особено когато нейните 

измерения са с приоритет системата на туризма – един от значимите 

отрасли на националната ни икономика. Дисертационният труд е в обем 

266 страници, приложени са автореферат и анкетна карта. 

Социалните медии вече доказаха своето влияние и промениха 

завинаги начина, по който обществото комуникира. Съвременни 

изследователи анализират от различни позиции темата на дисертацията, но 

приоритетите се поставят върху реалните и възможните трансформации 

предимно на модерните комуникации. Все по-често внимание се отделя  и 

на техните социално-психологически последствия. Но коплексно, 

задълбочено, с различни интерпретации, избраната проблемна област 

тепърва ще се изследва и прогнозира. Разработването на дисертационния 

труд впечатлява както с новаторски подход при изследването на модерната 

реалност, така и с амбиции за познаване на тенденциите в глобален мащаб. 

Открояват се дълбочината на авторските анализи и съпоставки, умението 

да се предвидят възможните проявления през идните години. Вероятно 

затова докторантът има самочувствието да заяви, че „Дисертационният 
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труд е първото изследване в България, а вероятно и  едно от първите в 

света” (стр.264). 

Проучвателната  и анализаторската работа на докторанта е 

съсредоточена в систематизирането и анализирането на специфичните 

характеристики на социалните мрежи, като акцент се поставя върху 

приоритетни сайтове, на техните функции и цели, на конкретни 

характеристики и конкретни ползи за потребителите. В анализа на 

маркетинговите комуникации е дадено предпочитание на рекламната 

комуникация и стимулирането на продажбите.  

Интересни са интерпретациите на докторанта за ПР комуникациите. 

Те са разгледани през призмата на популяризирането на конкретни 

продукти и услуги, а също и на ролята на социалните мрежи при 

организиране и провеждане на протести. В този раздел на глава втора от 

дисертацията най-убедително  се развива целта на дисертацията: „...да 

анализира въздействието на разнообразните дигитални маркетингови 

комуникации и техните възможности да влияят като ефективен 

маркетингов инструмент за комуникация и за стимулиране на 

продажбите”. /стр.8/. Трета глава е посветена на дигиталните маркетингови 

комуникации в туризма - отрасъл, който и занапред ще заема все по-

значима позиция при създаването на брутния вътрешен продукт на 

България. След дадените дефиниции и направените характеристики 

докторантът поставя акцент върху „предизвикателствата пред 

маркетинговите комуникации на туризма”. (стр.166). Неговият разказ е 

задълбочен, пространствен и увлекателен. В конкретни случаи се допуска 

детайлизиране на ситуациите, но повествованието винаги води към 

крайната цел – социалните мрежи и възможностите за изразяване на 

рекламни послания.  Така се акцентира върху обекта на изследване, който 

е определен в началото на дисертацията. 
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 Разнообразието на изследователския материал, в резултат на който 

се изследват тенденциите, аргументите и доказателствата за  вътрешната 

логика на процесите, логично и убедително извеждат доказателства и 

прогнози. Така дисертантът съвместява три основни роли – на анализатор 

на съвременни теоретични постановки и тяхното практическо проявление, 

на коментатор на съвременни практики и на социален ясновидец. По този 

начин повествованието на дисертациония труд съвместява критичния 

подход към теоретични модели със съпоставяне на тяхното реализиране в 

динамично развиваща се информационна среда. 

Докторската дисертация впечатлява и с други характеристики:     

новаторски подход при изследването на модерната реалност; познаване на 

тенденциите в глобален мащаб; проучване чрез анкета на 410 граждани от 

България и други страни, потребители на туристически услуги,  на техните 

интереси, нагласи и възможности за използване на дигиталните медии и 

социалните мрежи, както и на устройствата, чрез които се получава 

информация за туристическите дестинации. Чрез тези характеристики 

Никола Вангелов успява в значима степен да осъществи специфичните 

задачи, които си поставя в дисертационния труд. Тяхното богатство и 

разнообразие разкриват нови пространства за бъдещи научни изследвания 

и конкретни приноси. Пресичането на двете научни направления е  

методологическа  характеристика на дисертацията.  

Научният принос на дисертацията може да се потърси в няколко 

тематични направления. Първо - направен е многообразен тематичен и 

пространствен анализ на развитието на социалните мрежи, като се 

открояват техните специфични характеристики. Второ - изведени са 

приоритетни акценти, сред които се открояват предимства и недостатъци 

на проучването по Мрежата /32-36стр./, а също и анализът на дигиталните 

маркетингови комуникации /90-126стр./ Трето –   дават се качествени 
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оценки за нови тенденции в развитието на дигиталните маркетингови 

комуникации, анализирани от позиците на семиотиката. Тенденции, които 

все по-релефно се открояват и все по-динамично се използват. Четвърто – 

проведено е анкетно проучване, чиито резултати и  обобщения ще бъдат в 

полза за развитието на столицата като туристическа дестинация. Пето – 

разработен е самостоятелен авторски продукт, който представя страната ни 

на международен туристически форум. 

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. 

Стилът на дисертанта се откроява с точно използване на научната 

терминология, с поредица от стилистични ефекти, с умение за градация на 

фактите и изграждане на обща композиционна цялост. 

Ще изразя и някои критични забележки. Първа – в композиционно 

отношение дисертационният труд щеше да бъде по-издържан, ако всяка 

глава завършваше със синтезирано обобщение. Втора – желателно беше 

докторантът да се запознае с анализите на някои  съвременни наши автори 

и с техните актуални обобщения (например Русев,Пл.,Властта на хората, 

Дерменджиева,Гр.,“Медиите в дигиталния свят“). Трета – 

изследователският период можеше да бъде разширен или поне сравнен с 

аналогичен период от предни години. Така би се проследила тенденцията 

на развитие на темата. Четвърта – на стр.6 на автореферата се посочва, че 

“библиографията включва 163 заглавия, от които 50 на български и руски 

език, 113 на чужд език...”. Нима руският език не е чужд? 

В заключение ще подчертая, че е предложен  завършен академичен 

продукт, който отговаря на изискванията за дисертационен труд. Със 

своята актуалност, значимост и перспектива ще привлича изследователи и 



 5 

практици, които ще се възползват от предложените в дисертацията 

характеристики, изводи, препоръки, прогнози и модели за действие. 

Категорично препоръчвам на научното жури да присъди на Никола 

Вангелов научната и образователна степен „доктор”. Пожелавам на 

дисертанта успешна защита и все така задълбочен изследователски 

интерес и новаторски подход към новите предизвикателства на модерния 

свят.    

 

 

                                                       Доц. д-р Георги Калагларски 

 

 

 


