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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд  

ЛИДЕРСТВО В ГЛОБАЛНА МЕДИЙНА СРЕДА 

/Политическо лидерство и журналистически интерпретации  през  първото десетилетие 

на ХХІ в./ 

на Симеон Игнатов Василев 

докторант на свободна подготовка  в катедра „Комуникация  и аудиовизуална 

продукция“ ФЖМК –СУ “Св.Климент Охридски“ за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” 

по професионално направление 3.5.Обществени комуникации и 

информационни науки, научна специалност: „Журналистика  (международни 

комуникации) 

1. Актуалност на тема за дисертация 

Несъмнена е актуалността на избраната от Симеон Василев тема за 

дисертационен труд  “Лидерство в глобална медийна среда/. Политическо 

лидерство и журналистически интерпретации през първото десетилетие на 

ХХІ в./” във време, когато  живеем в ежедневни промени в глобалната 

комуникационна и медийна среда,  ясно и силно изразени зависимости 

политика- медии, свързаност между световни медийни кампании и 

световна дипломация и стремеж към повлияване на общественото мнение 

и нагласи чрез медиите и инструментариума на социалните мрежи.  

Твърдя, че трудът е интердисциплинарен по своя характер. В 

разработката на дисертационния труд се изисква и са показани познания в 

областта на философията, международните отношения, икономиката, 

историята, социалните науки, теорията на медиите и комуникациите,  

социалните мрежи, и не на последно  място спецификите на медиите в 

отделните страни и принципите на журналистиката като професия. 



 

 

2 

 

Този труд има научна значимост със събраните документални 

медийни източници, анализи и оценки в европейските страни, описаната 

зависимост между лидерство на хора и страни и ролята на медийните 

кампании за повлияване към дадено действие или решение на 

политическите лидери.  

Основната „цел” на това изследване е място и роля на политическото 

лидерство в глобалната медийна среда. То се опитва да „докаже медийната 

природа на политическото лидерство и да достигне до нея в един преди 

всичко журналистически и публицистичен контекст”, казва докторанта, да 

изследва „ ролята на медиите като политически фактор и тяхното влияние 

върху лидерството в зависимост от политическите условия, 

икономическите обстоятелства и историческото време, както и изследване 

на вътрешнополитическите, международните и медийните аспекти на 

лидерството през първото десетилетие на XXI век”.  

Смятам, че темата е развита многоаспектно, събран е значителен 

фактологичен материал и има принос към българските медийни анализи, 

отнасящи се до развитието на телевизията между 2001 и 2014 година в 

България. За горепосочения период можем да видим компетентна 

историческа ретроспекция на съвременна тема. Той анализира връзките  

политическо влияние – политически митове, влияние върху общественото 

мнение- последяваща международна дипломация. На базата на събрания и 

анализиран материал в дисертацията, Симеон Василев може да направи 

задълбочени  анализи на политическите решения на европейските лидери. 

Богатата професионална практиката позволява на автора да направи едни 

от най- прозорливите изводи, залегнали в текста на дисертацията. 

Сред данните за кандидата, които бих споменала работата му  в 

Ректората на Софийския университет, в Българската национална телевизия  
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като кореспондент в Германия, специализациите му в Германия и във 

Великобритания, работата му като кореспондент и специален пратеник на 

срещи на върха на ЕС, НАТО, ОССЕ и др., личните срещи  с политически 

лидери от цял свят, работата му като автор  на предавания и документални 

филми, авторството на четири книги, анализи на световната политика, 

Авторските му предавания показват неговия вкус към темата и 

способността му да анализира сложният „Световен гамбит”, както е 

наречена една от книгите му и едно от авторските му телевизионни 

предавания. В момента той  е хоноруван лектор във Факултета по 

журналистика и масова комуникация към Софийския университет “Св. 

Климент Охридски”. Като лектор е изнасял лекции в България и други 

европейски страни. Издател на популярни поредици от книги.  

Изследването следва вътрешната логиката на журналистическия и 

политологическия анализ на политическите събития през десетилетието 

2001-2014г.  в Германия, във Франция, във Великобритания, в Италия и в 

САЩ, големите промени на международната сцена, тяхното 

реконструиране в и чрез  медиите. Тук автора борави с инструментариума 

на комуникационната наука.  

За мен, темата изисква интердисциплинарно смесване на подходи от 

различни науки като историята, философия, политология, филология, 

комуникации и  международните отношения. Изследването е построено 

върху анализ на  конкретния казус (case-study), което позволява на автора 

да направи обобщения за всяка страна по отделно, а след това обобщения 

за лидерството на страните като цяло. Авторът е спечелил като е избрал 

този подход.    

2. Структура и съдържание на дисертацията. 

 Върху достатъчен за дисертационен труд обем от общо 276 

стандартни страници, авторът е разгърнал своя труд, структуриран в  увод , 
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пет   глави, заключение. Библиографията съдържа общо 333 заглавия /154 

български и 87 чуждестранни печатни източници, и 92 онлайн ресурси/. 

Структурата на дисертационния труд се състои от предговор, пет глави, 

заключение и библиография на използваните източници.  Първа глава 

включва терминологични определения  и теории за ролята на медиите за 

формирането на политическото лидерство, както и глобализираните медии 

като факто , които влияе върху политиките на отделните страни и 

световната политика като цяло. Във Втората глава са разгледани 

отношенията политически митове – медии, а Трета глава е  посветена на 

влиянието на медиите върху международните отношения. Отделено е 

място на  отразяването на тероризма в медиите. Четвърта глава  анализира 

процеси и събития в началото на ХХІ в. , а Петата- политиките и имиджа на 

лидери от първото десетилетие на ХХІ в. проследява портрети  на политически 

лидери между митовете и реалността.  

Главите на труда са балансирани като обем  и текстът е добре 

структуриран, езикът е четивен и професионален, изводите са релевантни 

на текста. Дисертационният труд включва задължителни елементи - обект 

и предмет, цели и задачи на изследването, основни хипотези, методология 

и научни приноси. Научните приноси са коректно изведени, а  оформянето 

на Автореферата отговаря на изискванията. За написването на текста са 

използвани и цитирани основни източници по темата, анализирани са 

публикации в периодичния печат  и онлайн източници, проучени и 

използвани са документи, без които темата би била непълна.  

Темата е подчинена на тезата:  

3. Публикациите по темата 

Публикациите на Симеон Василев по темата на дисертацията 

включват три заглавия, представени в за целите на този труд, но той има 

рецензирани книги,  издадени от университетски и други издателства, 
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статии, анализи и доклади на конференции и семинари. Смятам, че 

представените научни публикации покриват изискванията за ОНС 

„доктор” и представят неговата публикационна активност. 

4. Научни приноси 

Представената дисертацията е оригинално научно изследване, което 

по моя преценка, съдържа няколко основни научни приноса, които са 

коректно изведени от докторанта. Някои от тях са: . Изследването има 

съществен теоретичен и практически принос в анализа на политическото 

лидерство в глобална медийна среда. Текстът изследва изявите  на 

лидерството във вътрешната политика и външната политика на изявените 

европейски лидери както и създаването на митове чрез медиите в 

условията на новите информационни и комуникационни технологии.  

Текстът има принос при описанието на  журналистическата интерпретация 

на феномена лидерство. Принос е и задълбочено проучване на огромен 

брой източници и примери от политиката за ролята на медиите като един 

от основните фактори в съвременните международни отношения /Европа-

САЩ- Русия/. Интерес предизвиква застъпената теза, че „в началото на 21 

век дипломацията между правителствата е допълнена от една 

международна медийна дипломация, която е  предпоставка за 

формирането на обществен консенсус за провеждането на определен 

външнополитически курс.” 

5. Препоръки към докторанта по темата на дисертацията. 

Разбира се, всеки текст може да бъде подобряван. Според мен може 

да бъде избегната известна многословност на места и известна 

есеистичност.  Текстът е много добър и аз препоръчвам неговото издаване. 

 6. Заключение 

 Представената докторска дисертация е оригинално научно 

изследване, което показва отразява теоретични знания и познаване на 
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политически процеси и медийни практики, . Тази дисертация разширява 

изследванията 

 Като изхождам от всичко казано дотук, изброените достойнствата на 

представения текст, убедено препоръчвам на уважаемото научно жури да 

присъди образователната и научна степен "доктор" на Симеон 

Игнатов Василев, докторант в катедра "Комуникация и аудиовизуална 

продукция" на  СУ ”Св.Климент Охридски”, професионално направление 

3.5. Обществени комуникации и информационни науки /Журналистика 

/международни комуникации/. 

 

 София, 17.04.2018г.    Подпис: 

          Доц. д-р  Теодора Петрова  


