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СТАНОВИЩЕ  

за научната и преподавателската дейност на доц. д-р Николай Кирилов Михайлов, 

участващ в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“                                                     

по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Връзки с обществеността – социология на публичната 

комуникация). 

Конкурсът е обявен от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

Факултета по журналистика и масова комуникация                                                             

в „Държавен вестник“, брой 47 от 21.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написал становището:  

  Енчо Недялков Герганов, 

професор по професионално направление 3.2. Психология (Обща психология), 

доктор по психология 

Почетен професор на Нов български университет, 

Департамент по когнитивна наука и психология 

 

 

 

София, септември 2016 
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Документи за участие в конкурса за академичната длъжност ДОЦЕНТ за 

нуждите на Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ е подал един единствен кандидат – доц.  

д-р Николай Кирилов Михайлов. Николай Михайлов е получил научната и 

образователна степен „доктор“ през 1992 г., а академичната длъжност „доцент“ 

– през 2004 г. Работил е на тази длъжност в Института за философски 

изследвания – БАН от 2004 до 2010 г. От 2010 г. досега е заемал академичната 

длъжност „доцент“ в Института за изследване на обществата и знанието – БАН. 

Научното творчество на доц. Николай Михайлов се състои от 39 научни 

публикации, от които 4 монографии, 3 студии и 32 статии. За участието си в 

този конкурс за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 

3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Връзки с обществеността 

– социология на публичната комуникация) към Факултета по журналистика и 

масова комуникация д-р Николай Михайлов е представил една монография и 

10 научни статии, които не са подавани в конкурса за доцент от 2004 г.  

 Представените публикации са посветени на етически, нравствени и 

морални проблеми и са фокусирани по-специално върху морално-етичните 

проблеми на масовите комуникации. Тези проблеми са разгледани най-пълно и 

задълбочено в монографията „Комуникацията – социален и морален контекст“, 

Мейкър Артс, София, 2016 г.  (251 стр.). Основната цел на автора в книгата е да 

разгледа социалния и морален аспект на комуникацията. Николай Михайлов 

построява труда си върху много ценната постановка за двустранния характер 

на морала и информацията, а именно, че „човек е немислим без общността и 

онези човешки отношения в нея, които я съхраняват – правила, норми, дори 

заповеди, които наричаме морал. Но и моралът е невъзможен без комуникацията 

и общуването, доколкото неговите норми, ценности, социален опит имат и 

информационен аспект, който се изразява във взаимоотношенията между 

хората – лични и професионални“ (стр. 6-7). След като в първия раздел 

разглежда задълбочено и многоаспектно характера на етическото познание, 

във втория раздел той изяснява по-специфични проблеми, свързани с 

религиозния и светския характер на свободата, същността на националната 

идентичност и отношението й към етническото разнообразие, журналистическата 

етика, езикът и социалната комуникация, социалните фобии като дефицит на 

комуникация и др. Всички тези проблеми са обхванати в общата рамка на 

социалния и моралния аспект на комуникацията, като тезите на автора са много 

добре аргументирани. Водещата идея в монографията, която е разработена 

задълбочено и защитена убедително, е свързана с публичността. Доц. 

Михайлов показва, че за съвременните общества и нравствеността им е 

характерна появата на публичността като нова социална същност. Тъкмо тази 

публичност оказва влияние  върху промените във функционирането на всички 

обществени отношения. Монографията е ценен труд за разнообразните аспекти 

на публичната комуникация в контекста на моралните, нравствените и 

етическите норми.  
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 Освен научно-изследователска дейност доц. Николай Михайлов е 

изпълнявал активна академична преподавателска работа от 2004 г. досега. 

Преподавал е лекционни курсове в бакалавърски програми в различни 

университети, а именно:  в Академията на МВР – курс по „Професионална 

етика“ (2004-2011 г.); в СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК – курсове по 

„Съвременни социални теории“ (2014), „Етика и комуникация“ (от 2009 г. 

досега), „Обща социология“ (2012 – 2016); в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – курс по 

„Етика и екология“ (от 2013 г. досега). Водил е курсове в магистърската 

програма „Креативна комуникация“ на ФЖМК в СУ „Св. Климент Охридски“, а 

именно: курсове по „Език, въображение, креативност“ (2015), „Творчество и 

комуникативна рационалност“ (2015). Доц. Николай Михайлов е бил научен 

ръководител на трима дипломанти и един докторант. Бил е член на 9 научни 

журита за присъждане на: образователната и научна степен „доктор“ (7 научни 

журита), академичната длъжност „доцент“ (1 научно жури) и академичната 

длъжност „професор“ (1 научно жури). Участвал е в три проекта, един от които е 

съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. 

 Д-р Николай Михайлов е доцент повече от 10 години. Тази академична 

длъжност обаче е заемал в два научни института на Българската академия на 

науките, където основната му дейност е била фокусирана върху научните 

изследвания. Независимо от това, както вече посочих, през последните години 

той е извършвал интензивна академична преподавателска работа, голяма част 

от която е във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“. Така е придобил опит в 

обучението на студенти във всички видове академични програми – 

бакалавърски, магистърски и докторски. Наред с това е продължавал и научно 

публикационната си дейност, като в този конкурс представя нова монография с 

определени научни приноси към социалния и морален аспект на публичната 

комуникация и нови 10 научни статии. 

 Въз основа на положителните си оценки за научните му публикации и 

всичко казано за натрупания му опит в академичното преподаване в 

бакалавърски, магистърски и докторски програми предлагам ДА се присъди на 

д-р Николай Кирилов Михайлов академичната длъжност ДОЦЕНТ по 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни 

науки (Връзки с обществеността – социология на публичната комуникация) за 

нуждите на Факултета по журналистика и масови комуникации към СУ „Св. 

Климент Охридски“. Призовавам уважаемите членове на научното жури също 

да гласуват за това предложение. 

 

София, 20 септември 2016 г.    Подпис: 

        /Проф. Енчо Герганов, д-р/   

    


