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С Т А Н О В И Щ Е 

 

От: проф. д-р Чавдар Асенов Христов, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация; 

научна специалност 3.5 „Обществени комуникации и информационни 

науки“. 

 

Относно: дисертационен труд за присъждане на научната и 

образователна степен  „доктор” по научна специалност 3.5 

„Обществени комуникации и информационни науки“ 

(Журналистика – Кризисен пъблик рилейшънс) във ФЖМК на 

СУ "Св.Климент Охридски" . 

 

Автор на дисертационния труд: Калин Цветанов Калинов, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по 

журналистика и масова комуникация 

 

Тема на дисертационния труд: Приложения на публичната дипломация при 

терористични кризи след 9/11 

 

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното 

жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № РД 38-

4/05.01.2018 г. на Ректора на СУ "Св. Кл. Охридски". 

 

1. Информация за дисертанта 

Дисертантът е представил за обсъждане дисертационния си труд в 

катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“, ФЖМК на СУ "Св. 

Кл. Охридски" съгласно чл.39 от ППЗРАСРБ. Разкриването на процедурата 

по защита на дисертационния труд е извършено на основание: Решение на 

НС на ФЖМК на СУ "Св. Кл. Охридски" от 19.12.2017 с протокол № 03. 

Калин Цветанов Калинов е защитил бакалавърската си степен (2013) 

във ФЖМК – специалност „Връзки с обществеността“, с отличен успех и 

грамота, а магистърската (2014) в Бирмингамския университет, Англия – 

специалност „Международни отношения“, също с отличен успех. Зачислен 

е като редовен докторант през 2015 г. и е отчислен с право на защита през 

2017 г. 
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Докторант Калинов притежава поредица от сертификати (български 

и чуждестранни) свързани с производство на игрални филми. Продуцент е 

на четири копродукции отличени с международни филмови награди (2009-

2015). От 2016 г. е независим експерт към ЕК. 

Носител е на следните академични награди: на Университета 

Квадрига, Германия за „Академична разработка на бакалавър“ (2011), на 

електронното научно списание Нюмедиа21 за най-млад автор (2012), на 

Университета в Сараево за разработката „Тероризмът като стратегически 

комуникационен феномен“ (2015) и на международна конференция 

„Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят“, 

Благоевград, за най добър доклад (2016). 

Докторант Калинов е член на Факултетния съвет, на Общото 

събрание на ФЖМК и на Софийския университет от квотата на 

докторантите. Така също е член и на факултетната комисия по качество. 

Съвместно с друг докторант е разработил курс „Трансмедийни наративи и 

маркетинг“, който е активно посещаван от студентите. Води упражненията 

по бакалавърските дисциплини „Убеждаваща комуникация“ и 

„Комуникационен мениджмънт“, като отзивите на студентите са повече от 

положителни. Активно участва в подготовката на колективната 

монография „Управление на репутационни кризи“, където има един 

самостоятелен раздел и два в съавторство. 

 Като негов преподавател и научен ръководител имам отлични 

впечатления, които са формирани върху основата на неговия постоянен 

стремеж към научни знания и концептуалното им осмисляне, на активното 

му участие в преподавателската и академична дейност. 

 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Предоставеният дисертационен труд е структуриран в пет глави, 

увод, заключение, библиографската справка и приложения в общ обем 277 

с., от които 226 с. е основния текст. Библиографската справка съдържа 400 

източника, от които 362 на латиница и 38 на кирилица. 

Избраната тема е актуална поради обстоятелството, че публичната 

дипломация се явява важен инструмент за управление на репутационни 

кризи свързани с терористични атаки. На свой ред тероризма е една от най-

големите съвременни заплахи за демократичните общества и на практика 

няма държава, която да не бъде засега от нея и да застраши репутацията ѝ. 
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Основната научна цел, която си поставя докторанта в изследването е 

да изведе приложен модел на публичната дипломация при терористични 

кризи в съвременен контекст. В тази връзка е и издигната теза, че 

публичната дипломация е ефективен управленски инструмент при 

терористични кризи в различни ситуации. 

Формулираните задачи, съобразно с поставената научна цел, са 

насочени към редефиниране на термина „публична дипломация“ спрямо 

съвременните изследвания и процеси; изявяване разбирането на експерти в 

областта на публичната комуникация за нейната същност и приложение; 

изработване на изследователска матрица за анализиране ефективността на 

публичната дипломация на практика; изследване на съвременни казуси и 

формулиране на модел за приложението на публичната дипломация при 

терористични кризи. 

 Обект на изследването е комуникационната технология „публична 

дипломация“, а предмет – възможностите за приложение на техниките на 

публичната дипломация след терористичния акт от 11 септември 2001 г. 

 Въведени са необходимите ограничения на изследването. 

 Дисертантът е демонстрал много добро познаване на научната 

литература по изследваната тема, което проличава от осмисленото ѝ 

използване при дефиниране на терминологичния апарат, на теоретичното 

разбиране за кризисна комуникация и кризисен мениджмънт, както и на 

приложението им през различните кризисни етапи. 

В първата глава се изследват теоретичните основи и взаимовръзки 

между публичната дипломация, тероризма като съвременен феномен и 

кризисната комуникация. Изявени са приликите и разликите между 

публична дипломация и пропаганда, като е проследен процеса на 

изменение и развитие, рефлектиращ в отделянето на публичната 

дипломация от класическата пропаганда като самостоятелна 

комуникационна технология. Изведена по-широка, но напълно отговаряща 

на съвременната реалност дефиниция на публичната дипломация като 

симетрична комуникация, еднакво насочена към външните и вътрешни 

публики. 

Във втората глава от теоретична гледна точка е изследван 

тероризма като комуникационен феномен. Подробно е анализиран 

комуникационния процес като е поставен акцент върху спецификите на 

комуникатора, съобщението и неговата контекстуалност, получателя на 

съобщението. Изведена е отличителната двупосочна насоченост на 
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терористичното съобщение – официалните власти, но и широката 

общественост. Комуникационните аспекти на тероризма са обвързани с 

проблематиката на кризисната комуникация, с механизмите на поетапно 

развитие на самата криза и със съответните антикризисни действия. 

В третата глава са проведени десет експертни 

полустандартизирани интервюта с професионалисти в сферата на 

публичната дипломация от 9 държави членки на ЕС и една международна 

организация - НАТО. Въпросника е съставен съобразно теоретичните 

изводи от предходните две глави и има за цел да ги потвърди или 

отхвърли. Получени са следните важни за изследването резултати: има 

относително висока степен на препокриване на теоретичните схващания за 

публичната дипломация и нейното прилагане на терен; има препокриване 

на разбирането за насочеността на публичната  дипломация към външни и 

вътрешни публики; очертана е нелегитимността на НПО при участие в 

публичната дипломация; потвърдена е приложимостта на публичната 

дипломация в различните етапи на кризисно комуникиране. 

В четвъртата глава са изследвани три съвременни казуса (case 

studies) на терористични кризи в три различни европейски страни 

съобразно матрица подготвена върху теоретичните и практични изводи от 

предходните глави с цел изявяване на приложението на публичната 

дипломация в кризисни ситуации. В резултат на сравнителен анализ са 

очертани взаимозависими елементи, обхващащи политическата ситуация, 

управленския опит натрупан при овладяването на терористични прояви, 

характеристика на терористите, жертви, място и време на терористичния 

акт, наративи и контранаративи на съобщението, целевите аудитории, 

посткризисния период. 

В петата глава, върху основата на извършените изследвания в 

предходните глави на дисертацията, са изявени три авторски модела на 

публична дипломация при терористични кризи. Първият от тях е свързан с 

масовата аудитория, която е представена като взаимосвързана и 

същевременно сегментирана съвкупност от вътрешни и външни публики. 

Вторият – с прилагането на публичната комуникация в различните етапи 

на кризата. Последният от тях е общ модел на публична дипломация при 

терористични кризи, където процесуално са свързани заинтересованите 

страни, основните актьори и техните съобщения, както и аудиторията под 

общата форма на симетрична комуникационна интеракция. 
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 Извършеното изследване показва много добро познаване на 

проблема не само от теоретична, но и от приложна гледна точка, което се 

аргументира от изведените в неговия край модели. 

 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

Дисертационният труд се отличава с научни и научно-приложни 

резултати, които добавят задълбочено разбиране за прилагането на 

публичната дипломация при терористични кризи. Експлицираните модели 

имат приложение при анализиране на аналогични процеси и като 

ориентири за ефективно управление на масовите възприятия с цел 

запазване доверието към легитимния адресат. 

 Основният метологически подход в изследването е качествено 

ориентиран, изхождайки от концепцията grounded theory  за изграждането 

на теоретични конструкти върху основата на емпирични резултати. В тази 

посока приоритено са използвани съдържателния и сравнителния анализ, 

дълбочинни експертни интервюта, изследване на случаи (case studies) и 

моделиране, чрез които методи са постигнати много добри резултати при 

защитата на изследователската теза. 

 Поставените пред изследването научни задачи са изпълнени в 

цялост, целите са постигнати. 

 

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

 Изявявам съгласие с формулираните от дисертанта научни и научно- 

приложни приноси. Все пак бих искал да подчертая някои от тях: 

 На първо място, това е актуалното дефиниране на термина 

„публична дипломация“, което е едно от първите в българската академична 

литература. На второ място, това е изявяването на европейски практики в 

използването на публична дипломация при кризи, чрез дълбочинни 

експертни интервюта. 

 На трето място е предложената изследователска матрица за 

приложението и ефективността на публичната дипломация при 

терористични кризи. 

  И не на последно място, това е изведения авторски модел на 

публична дипломация при терористични кризи, който се отличава с висока 

приложна стойност. 
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4. Оценка на публикациите по дисертацията 

Докторантът е представил четири авторски и две в съавторство 

статии. По изследвания проблем са следните: Kalin, Kalinov. Digital Public 

Diplomacy: Opportunities and Challenges. // Сборник от Петата 

международна научна конференция  по Дигитална култура и общество. 

Благоевград: Югозападен университет „Неофит Рилски“, 2017. [под печат]; 

Калинов, Калин. Тероризмът като форма на комуникация. // 

Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, 

анализи, критика, 16.11.2015. http://www.newmedia21.eu/analizi/terorizmat-

kato-forma-na-komunikatsiya/; Kalinov, Kalin. Terrorism as a Strategic 

Communication Phenomenon. // IUS Graduate Conference 2015. Sarajevo: 

International University of Sarajevo, 2015 

https://igc.ius.edu.ba/sites/default/files/Kalin%20Kalinov_3rd%20Place.pdf  

Статиите отразяват постигнати научни резултати от изследваната 

проблематика, като част от тях са включени в дисертацията. 

 

5. Оценка на автореферата 

Авторефератът отразява обективно и коректно съдържанието на 

дисертационния труд. 

 

6. Критични бележки, препоръки и въпроси 

Имам следната препоръка към докторанта – да продължи с 

изследванията си в посока надграждане и доразвиване на постигнатите 

резултати в дисертацията. 

 8. Заключение 

В заключение с убеденост може да се твърди, че Калин Цветанов 

Калинов е прецизен изследовател, с много добри теоретични знания и 

аналитични умения. Получените резултати от изследването се отличават с 

научна коректност и с теоретико-приложна стойност. 

Предвид изложените основания препоръчвам на уважаемото жури да 

присъди образователната и научна степен „доктор” на Калин Цветанов 

Калинов по научна специалност 3.5 „Обществени комуникации и 

информационни науки“ (Журналистика – Кризисен пъблик рилейшънс). 

 

03.03.2018 г.    Проф. д-р Чавдар Христов 

София     Подпис:  

http://www.newmedia21.eu/analizi/terorizmat-kato-forma-na-komunikatsiya/
http://www.newmedia21.eu/analizi/terorizmat-kato-forma-na-komunikatsiya/
https://igc.ius.edu.ba/sites/default/files/Kalin%20Kalinov_3rd%20Place.pdf

