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от проф. дн Николай Георгиев Палашев 
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на 

дисертационния труд на  Калин Цветанов Калинов „Приложения 

на публичната дипломация при терористични кризи след 9/11”, 

представен за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор” 

по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки /Журналистика – Кризисен публик 

рилейшънс/   

 

 

 

 

 

 

 



І. Обща характеристика на труда на кандидата 

 Въз основа на заповед № РД 38-4/05.01.2018 г. на ректора на СУ 

„Св.Климент Охридски“ приемам за становище дисертационния труд 

„Приложения на публичната дипломация при терористични кризи след 

9/11” на Калин Цветанов Калинов. 

 Считам, че от структурна и съдържателна гледна точка 

дисертационният труд „Приложения на публичната дипломация при 

терористични кризи след 9/11” отговаря на тематиката, критериите, 

изискванията и спецификата на професионално направление 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки . 

 Научните достижения на кандидата в областта на обществената 

комуникация и конкретно в сферата на преодоляване на кризи и 

кризисни ситуации по комуникационен път са видими и отразени 

достатъчно добре. В този смисъл актуалността на дисертационния труд 

е безспорна, като се има предвид необходимостта от намиране на 

решения за превантивност, регулация и контрол по отношение на новия 

тип противопоставяне в света на идеи и тези за устройството му и 

неговото развитие, включително и във връзка с новия тип тероризъм, 

както и с реалностите на т.нар. хибридни войни. В подкрепа на това, 

следва да се отбележи, че в дисертационния труд, при разглеждането на 

проблема „публична дипломация“, се обръща внимание на едно ново 

институционално преструктуриране, предполагащо създаването на 

специализирани служби, занимаващи се конкретно с проблематиката 

на публичната дипломация.   

Част от идеите, разработени в дисертационния труд са залегнали 

като тематика в научни публикации на Калин Калинов, без да са 

представени за становище. 

 В дисертационния труд ясно и точно е дефинирана проблемната 

област, а именно – изследване и дефиниране на аспектите, 

възможностите, подходите и инструментариума на публичната 



дипломация при преодоляването на възникващите кризисни ситуации, 

вследствие на терористични актове.  

 Предложената за становище дисертация притежава достатъчна 

значимост по отношение на изискванията за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор”. Като акценти в това 

отношение могат да бъдат посочени разработените тематични линии, а 

именно – двупосочност на комуникацията при публичната дипломация, 

изграждане на доверие в контекста на кризата, установяване на 

идентичност и легитимност на различните по тип и специфика 

участници в процеса на публичната дипломация, въздайствието на 

последиците от насилието върху устойчивостта на комуникационния 

процес, приложение на подходите, начините и формите на кризисната 

комуникация, въздействие на резултатите от публичната дипломация 

върху нагласите и поведенческите модели на аудиториите. 

 Ползваната литература от докторанта е от автори, които са 

безспорни авторитети в своите проблемни научни области и в този 

смисъл считам, че посочената библиография, като имам предвид и 

нейния обем, напълно съответства на характера и спецификата на 

дисертационния труд. 

Представеният от кандидата Автореферат отговаря на 

изискванията. 

ІІ. Оценка на резултатите и приносите в дисертационния труд 

 Необходимо е да се подчертаят някои важни момента от 

дисертационния труд „Приложения на публичната дипломация при 

терористични кризи след 9/11”, които преди всичко са във връзка 

именно с актуалността на третираната тематика: 

 Разглеждането на публичната дипломация не просто като 

провеждане на политики, но и като неразделна част от наратива 

на съвременното състояние на феномена обществена 

комуникация. 



 Разглеждането на насилието в комуникационен аспект и 

влиянието му върху комуникационните интерпретации на 

случващото се на публично ниво. 

 Изследването на синергията между обществена комуникация – 

политика – ценности – интереси, нещо което пряко води до 

моделиране на нагласи, поведенчески модели в обществото и 

съответното взимане на управленски решения, свързани с 

устойчивостта на обществения ред. 

 Изследване на моделите публична дипломация след 9/11, като 

тук дисертантът е успял да изведе значението и необходимостта 

от публична дипломация, като форма на защита на устойчивостта 

на съвременните демократични общества.  

 При изследването на проблемната област, кандидатът успешно е 

защитил следните основни научни и научно-приложни приноси: 

 Анализ, оценка на спецификата и дефиниране на понятието 

„Публична дипломация“.  

 Осъществен стойностен сравнителен анализ между 

теористичните постановки и фактическото приложение на 

публичната дипломация.  

 Дефиниран е модел за изследване и оценка на ефективността 

на публичната дипломация.  

 Дефиниран е комуникационен модел, отнасящ се до 

методиката при реакция в контекста на терористичните кризи.  

Безспорно кандидатът е сериозен изследовател, което се 

потвърждава и от избрания изследователски, интердисциплинарен 

подход. В този смисъл, убедено приемам и потвърждавам стойността 

на посочените научни и научно-приложни приноси.  

Като имам предвид казаното, то считам, че в дисертационния 

труд са намерени доказателства в подкрепа на заложените хипотези.  



ІІІ. Критични бележки  

Нямам особени критични бележки, освен: 

При дефинирането на модела за изследване и оценка на 

ефективността на публичната дипломация, както и при предлаганите 

начини и форми за въздействие на публичната дипломация в условията 

на кризисна ситуация, вследствие на терористичен акт, следва да се 

вземат предвид новите теоритични постановки и практически опит в 

областта на обществената комуникация. Като предложение, това могат 

да бъдат моделите и постановките на корпоративните комуникации / не 

комуникациите на корпорациите!/ и интегрираните комуникации. 

Би следвало по-задълбочено да се изясни и въпросът, отнасящ се 

до комуникационната култура в контекста на кризисната комуникация.  

И една препоръка – след съответна редакция и преструктуриране 

на дисертационния труд, да се популязират тезите и идеите на 

дисертанта като учебно помагало. 

Разбира се, посочените тук бележки и критики в никакъв случай 

не намаляват научното и научно-приложното значение на 

дисертационния труд. Напротив, те са направени единствено в посока 

на неговото обогатяване и повишаване на научната му и научно-

приложна стойност.  

 

 

 

ІV. Заключение 

Като имам предвид посочените тук научни и научно-приложни 

достойнства на дисертационния труд на кандидата, както и 

направените приноси в областта на комуникационното и 

информационно моделиране по отношение на приложението на 

публичната дипломация, предлагам на уважаемото жури да присъди на 



Калин Цветанов Калинов образователна и научна степен „доктор” по 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика – Кризисен публик рилейшънс). 

 

                                                        Член на журито: ...(подпис)……. 

            

                                                    (Проф. д.н. Николай Палашев) 

 

 


