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Становище 

от доц. д-р Стела Константинова Ангова, УНСС, катедра „Медии и обществени 

комуникации“ 

 

Относно материалите, представени за присъждане на ОНС „доктор“, 

от Соня Ганчева Игнатова,  

докторант към катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция”,  

Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски”  

професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ 

(Журналистика – Изграждане на имидж) 

Тема на дисертацията  

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИМИДЖ И БРАНД ЧРЕЗ МЕДИЙНИ ПОСЛАНИЯ 

(ВЪЗ ОСНОВА НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ПРАКТИКА 2005 – 2016 г.) 

Основание: Заповед РД 38-289/02.05.2018 

 

Информация за докторанта 

Соня Игнатова се е обучавала по докторска програма към катедра „Комуникация 

и аудиовизуална продукция” на Факултета по журналистика и масова комуникация на 

СУ „Св. Кл. Охридски“ в редовна форма на обучение в професионално направление 

3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ (Журналистика – Изграждане 

на имидж) в периода 2014-2018 г. Данните от биографичната справка показват, че 

притежава сериозен практически опит като радио- и телевизионен репортер и водещ на 

новини, режисьор, програмен директор, експерт по връзки с обществеността, което 

обуславя изследователския интерес на доктората към темата на дисертацията, както и 

насочва към практико-приложните познаване на създаване на медийни послания и 

изграждане на имидж и бранд. 

Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Представеният за становище дисертационен труд е с общ обем 260 страници, 

205 от които представят основното съдържание. Съдържанието обхваща увод, четири 

глави, заключение, приложения с 13 фигури, 6 диаграми, 41 броя снимков материал и 1 
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примерна схема на анкетното проучване. В библиографската справка са включени 

утвърдени автори от България и чужбина. Цитираните заглавия и автори задават 

конкретна теоретична и практическа рамка по темата на дисертацията. Посочени са 228 

заглавия на български и чуждестранни автори – 150 заглавия на български език, 38 

чуждоезични и 40 електронни източника. 

Дисертационният труд представлява задълбочено научно изследване на 

възможността за създаване на имидж и бранд чрез телевизионния ефир и в медийното 

пространство в периода 2005 – 2016 г. Текстът притежава безспорна актуалност и 

новаторство при изследването на създаването на бранд идентичност в политиката и 

съдебната система.  

В увода коректно и ясно са дефинирани обект и предмет на изследването. 

Посочени са изследователските методи – емпирическо наблюдение, теоретичен анализ, 

case study  и дълбочинни интервюта, които адекватно помагат за извеждането на 

конкретни изводи. Постигната е целта да се проследи изграждането на „имидж“ и 

публичен образ; факторите, които подпомагат този процес; взаимното влияние на 

публиките и характера на личността. Дефиниран е научен проблем, който търси 

отговор относно качеството на изграждания имидж, функционалността на посланията и 

медийната рефлексия и въздействие. Поставени са шест изследователски задачи, които 

докторантът успява да изпълни коректно. Изследователските хипотези са подробно 

посочени в осем точки. Възприетите ограничения са по отношение на времевата рамка 

– кампанията на изборите за Европейски парламент (само за 2014 г.) и кампании на 

Окръжен и Районен съд – Бургас (за периода 2014 – 2016), както и по отношение на 

употребата на понятието бранд. 

Композицията на труда е логически последователна.  

Първа глава представлява теоретично изследване по съществуващи разработки и 

в ракурса на науката за комуникацията са описани основни понятия и са откроени 

съществени за постигането на поставената цел специфики. Представени са множество 

гледни точки към базовия понятиен апарат, както са интерпретирани понятия, 

допълващи като компоненти имиджа - лидерство, авторитет, репутация, престиж. 

Имиджът е изяснен в политически, корпоративен и медиен план. В тази глава е налице 
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критично осмисляне и систематизиране на различните концепции по отношение на 

терминологичния апарат и теоретичните постановки. 

Втора глава е концентрирана върху начините за изграждане на образи и 

политически личности, експонирани през медиите, чрез способите на „Пъблик 

рилейшънс“ и журналистиката. Тук се анализират начините за изграждане на 

положителен имидж на съвременни политици чрез общодостъпни съвременни медии. 

Акцентът е върху скандалите и гафовете като пропаганден трик. Авторът успява по 

емпиричен път да дефинира най-често използваните модели в медийната практика, 

когато стратегическите цели се подменят със ситуативни решения в контекста на 

актуалната събитийност. Направени са важни изводи по отношение на описаните фази 

на изграждането на трансмедиален имидж на политиците. 

Трета глава предлага case study (анализ на случай) за изборите за европейски 

парламент през 2014 г. В нея чрез анализ на 12 предизборни политически видеоклипове 

и 205 дълбочинни интервюта е проследен процеса на създаване на връзка между 

очакванията на избирателите, политическата реторика, която работи с тези очаквания, и 

постигнатите внушения за „авторитет“ и „престиж“ на евроинституциите. 

Четвърта глава също се основава на качествения метод case study. Проучено е 

организационно развитие и иновативност в практиката на окръжен съд – Бургас и 

районен съд – Бургас в периода 2014–2016 г. Оригинално е интерпретирана идеята за 

съдебната институция като бранд със собствена положителна идентичност, следствие от 

открити комуникационни практики. 

Трудът показва качествата на автора за научна и практическа работа – налице е 

добър академичен и професионален език, показано е познаване и осмисляне на 

актуални и важни изследвания, изложението е логично структурирано, демонстрирани 

са умения за аналитичност, интерпретация и аргументиране.  

Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

Работата на докторанта е постигнала заявените цели и оценявам високо 

получените важни за науката, образованието и практиката резултати.  
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Първо, дисертацията има оригинален характер и е посветена на актуално 

проблемно поле. За първи път у нас се изследват иновативните комуникационните 

практики на съдебната система и изграждането на бранд идентичност на съдебни 

институции. Изследването достига до важни практико-приложни резултати относно 

създаването на доверие в съдебната система, открояване на целевите публики, 

формулиране и ретранслиране на послания, проучване на общественото мнение и 

нагласи, евентуалните комуникационни проблеми. Ползите от изследването са 

безспорни за научната общност, за комуникационните експерти, за съдебните 

институции, за медийните практици поради наличието на конкретни насоки за 

създаване на бранд идентичност в български условия и на модел за изграждане на 

медиен план и стратегии в съдебната система. 

Второ, налице е научна смелост да се работи с авторски дефиниции. Създадена е 

дефиниция за понятието институционален бранд,  която е употребена от гледна точка 

на съдебната система: „организационно развитие на съдебни институции и 

изграждането на корпоративна идентичност, което да благоприятства формирането на 

позитивни обществени нагласи и медийни внушения“. 

Трето, методологичният апарат е подбран коректно съгласно поставените цели и 

задачи. Осъществени са критичен анализ и оценка на съществуващи теоретични 

концепции с цел да се определи тяхната приложимост в контекста на политическите 

послания и съдебните институции. По този начин по емпиричен път са дефинирани 

най-често използваните модели в медийната практика, когато стратегическите цели  се 

подменят със ситуативни решения   в контекста на актуалната събитийност. 

Четвърто, чрез емпирично проучване са изведени обществените нагласи у нас 

към Европейския парламент и институции, които да послужат за основа за по-успешна 

бъдеща кампания. 

Оценка на публикациите 

Приложени са девет публикации по темата на дисертационния труд. Научната 

продукция надвишава законовите изисквания и категорично отговаря на заложените 

стандарти за качество.  
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Оценка на автореферата 

Авторефератът е с обем 62 с. В него пълноценно е пресъздадено съдържанието 

на дисертационния труд. Изразявам съгласие с формулираните приноси, които са с общ 

теоретичен и с практико-приложен характер. Оценявам високо качествата на 

автореферата. 

Критични бележки, препоръки и въпроси 

Нямам критични бележки. Препоръката е трудът след преработка да бъде 

издаден като монография. 

Имам следния въпрос: изведените локални аспекти на практиката в съдебната 

система за създаване на качествена бранд идентичност и осъществяване на диалог и 

комуникация с целевите публики, могат ли да се приложат на национално ниво и какво 

е необходимо за това? 

Заключение 

Представеният за становище дисертационен труд демонстрира високо ниво на 

информираност на докторанта по отношение на теоретичните концепции и 

съществуващи практики. Той отговаря на критериите за взаимодействие на теория и 

практика. Налице е ценен принос както по отношение на комуникационната теория, 

така и за практиката. Изследването ще бъде полезно за учени, експерти, преподаватели 

и студенти. Уверено давам положителна оценка за дисертационния труд и ще гласувам 

за присъждането на образователната и научна степен „доктор” на Соня Ганчева 

Игнатова в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика – Изграждане на имидж). 

 

 

  

 

 

 

04.06.2018       доц. д-р Ст. Ангова 


