СТАНОВИЩЕ
На основание Заповед номер РДЗ8-694/18.10.2016г. на Ректора на Софийския
университет «Св. Климент Охридски» за включване като вътрешен член в
състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на академичната
длъжност «професор» по професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (журналистика - международна
журналистика), обявен публично в «Държавен вестник», бр. 64 от 16.08.2016 г.,
с единствен участник доц. д-р Мария Стефанова Нейкова и съгласно решение на
назначеното от Ректора научно жури от 28.10.2016 г. за разпределение на
задачите на членовете на журито
от
Проф. д-р Пламен Иларионов Пантев, член на научното жури по конкурса
Участничката в обявения конкурс за академичната длъжност «професор» - доц.
д-р Мария Стефанова Нейкова е депозирала стриктно и пълно цялата
необходима документация
респектираща

за изискуемата процедура.

образователна

подготовка,

Кандидатката има

специализации

в

чужбина,

професионален опит свързан с предмета на конкурса, притежава адекватната за
високата длъжност езикова, стенографска и компютърна грамотност и умения.
Доц. Нейкова е ръководела и участвала като автор в многобройни национални и
международни научни проекти. Тя учредява и участва в неправителствени
професионални организации, утвърждаващи качеството и перспективността на
журналистическата професия. Същото е валидно за трайното й присъствие в
различни медии като експерт. Доц. Нейкова е с доказана през годините висока
учебна натовареност във Факултета по журналистика на Университета, обявил
конкурса. Тя е автор на учебни програми по дисциплини от учебния план на
бакалавърската и магистърски програми както във Факултета по журналистика,
така и във Философския факултет и Факултета по славянски филологии на
Алма Матер. Била е научен ръководител на стотици магистърски тези, както и в
научната и образователна степен «доктор».

За участие в конкурса доц. Нейкова е представила 11 научни публикации - едно
монографично изследвание и 10 студии и статии. Коректно те са отграничени от
по-широкиоя кръг на публикациите, които не подлежат на рецензиране и са
отпечатани след приключване на конкурса за доцент през 2004 г. Като автор тя
е била цитирана многократно съгласно приложената от кандидатката справка.
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От всичко посочено дотук за доц. Мария Нейкова става ясно, че кандидатурата
за

академичната

длъжност

«професор»

е

на

един

високо

ерудиран,

професионално и педагогически доказал се специалист. Наред с това основание
за формиране на становището ми по конкурса са и трудовете на доц. д-р
Нейкова за участие в процедурата за редовен професор, разделяйки ги на две
групи:
1) Монографичното изследване «Монолог или диалог? Противоречивият свят в
обектива на глобалните телевизии», С., Университетско издателство «Св.
Климент Охридски», 2016, 400 стр.; 2) Студии и статии, очертаващи сложната и
противоречива глобална международнополитическа ситуация и мястото на
медиите в нейното отразяване и формиране.

1) Монографичното изследване «Монолог или диалог? Противоречивият
свят

в

обектива

на

глобалните

телевизии

»,

С.,

Университетско

издателство «Св. Климент Охридски», 2016, 400 стр.
Изследването на доц. Нейкова обхваща периода от края на Втората световна
война до днес и в тези мащабни рамки тя проектира връзката между политиката
и медиите в сферата на международната журналистика и медийната наука.
Много

добро

впечатление

прави

разглеждането

на

жизнеността

на

съвременните медии и преди всичко тези със световно влияние и тежест като
контекст за присъствието и адаптацията на България и нейната журналистика.
Особено достойнство и принос е разглеждането на съвременния свят в рамките
на междукултурния и междурелигиозния диалог в тясно взаимодействие с
дебата за универсалността на човешките права и всички произтичащи оттук
противоречия като предпоставка за анализа на глобалните телевизии. На този
фон Нейкова открива редица нови зависимости между медиите и водена
политика или начин на зрителско мислене. Принос на труда е предоставянето на
допълнителни аргументи за връзката на медиите с публичната дипломация и
меката сила на държавите. Съществен принос на труда е и огромната и
непубликувана досега информация за създаването, дейността и въздействието
на различни телевизионни канали с 24-часово излъчване и с глобална
аудитория. Предложената в гл. III, § 2. дефиниция за 24-часови глобални
новинарски телевизии е оригинален принос на разглеждания труд.
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За посочените успехи на монографията съществено са помогнали високите
изследователски изисквания, които авторката е предявила към себе си - цели,
ограничения,

обхват,

методология

и

структура,

както

и

двугодишното

емпирично изследване на 11 глобални 24-часови новинарски канала.

2) Студии и статии, очертаващи сложната и противоречива глобална
международноиолитическа ситуация и мястото на медиите в нейното
отразяване и формиране.
Една

част

от

тези

студии

и

статии

детайлизират

разработките

на

монографичното изследване. Друга част са посветени на темата за историята,
употребите на последната от журналистиката и медиите. Накрая са статиите и
студиите, посветени на българската международна журналистика -

един

наистина достоен принос, който може да служи като трамплин за по-нататъшни
задълбочени изследвания в тази посока.

Накрая,

за да

не

завършва

фанфарно

това

Становище

и в духа

на

изследователските усилия на доц. Нейкова, предлагам на вниманието й, с оглед
продължаването на творческите търсения, следните два въпроса за размисъл:
1) Как кризата на глобализацията, стремежът на водещи центрове на сила в
международните отношения да преформулират смисъла и тежестта на
националния суверенитет се отразяват върху «обектива на глобалните
телевизии», върху тенденциите към монологичност и диалогичност
изобщо на глобалните медии?
2) Как ръстът на популизма във водещи държави в света се отразява на
бъдещето

на либералното

демократичност

на

начало

общества,

в

в медиите, върху
които

критични

степента на
медии

биват

политически остракирани от нови, «анти-системни» лидери?

На основата на посоченото по-горе давам своето положително заключение за
избор на доц. д-р Мария Стефанова Нейкова на академичната длъжност
«професор».
01.12.2016
София

ПОДПИС:

