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СТАНОВИЩЕ  

 

от проф. дсн Добринка Пейчева, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

 

за конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" в 

професионално направление 3.5. "Обществени комуникации и 

информационни науки", научна специалност: Журналистика 

(Телевизионно програмиране и телевизионна среда), публикуван в 

ДВ, бр.44/ 29 май 2018 г.  

на единствен кандидат - доц. д-р Теодора Радоева Петрова, 

преподавател в катедра „Комуникация и аудиовизуална 

продукция” на ФЖМК. 

 

Становището е осъществено на основание на Заповед на Ректора на СУ "Св. Климент 

Охридски“ №РД 38-474/11 юли 2018 г.  

 

От представената по конкурса документация се констатира, че доц. Теодора 

Петрова отговаря на всички изисквания на Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. 

Климент Охридски“. 

Доц. д-р Теодора Радоева Петрова-Иванова е утвърден учен в областта на 

медиите и комуникациите и по-специално в телевизионното програмиране, както и 

дългогодишен преподавател по няколко дисциплини във Факултета по журналистика 

при СУ “Кл. Охридски“: нови медии, медийно съдържание и най-вече по телевизионно 

програмиране. 

Независимо от успешните опити на няколко учени преди нея и паралелно с нея 

да акцентират върху тази тематика, в България Теодора Петрова е изследователят, 

който е емблематичен за концептуализирането на телевизионното програмиране, 

посвещавайки десетки години на този проблем и продължавайки и днес в 

трансформираната дигитална среда. 

Публикуваният през последните месеци монографичен труд върху 

телевизионното програмиране в дигитална среда със заглавие: „Телевизионната 

програма като част от медийните аудио-визуални услуги", е показателен за 
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трайните интереси на Теодора Петрова да отразява континуитетно промените, които 

стават в процесите на телевизионното програмиране. Промените и трансформациите в 

дигитална среда са намерили израз и в представените от нея статии и доклади от 

престижни международни и национални форуми. 

Освен като редовен доцент по телевизионно програмиране във ФЖМК СУ "Св. 

Климент Охридски" Теодора Петрова активно се включва в управленския процес на 

Факултета.  

От 2002 до 2011 г. заема длъжността заместник-декан на ФЖМК по научно- 

изследователската дейност, а от 2011 г. досега е декан на ФЖМК, носейки цялостна 

отговорност за всички дейности – учебна, научно- изследователската дейност и др.  

Доц. д-р Теодора Радоева Петрова е известна като активен и отговорен 

управленец, грижещ се както за документацията на Факултета, така и за неговия 

престиж. Тя е работила и работи за научното развитие и постигане на удовлетвореност 

на преподавателския състав, борейки се за места, хонорари, международно признание. 

Работи и за интересите на студентите от Факултета, които винаги са били известни с 

най-високата степен на критичност и гражданска позиция не само в рамките на 

Университета.  

Едновременно с голямата си административна и управленска ангажираност, 

доц. Теодора Петрова не престава да работи върху себе си, върху своето научно 

присъствие и международно признание.  

От предложената и справка се констатира, че тя има завидно количество 

международни специализации: във Великобритания, Ирландия, Франция, Италия, 

Белгия, Португалия. Констатира се освен това, че тя е работила с научни екипи от 

САЩ, Франция, Румъния, Сърбия и др.  

Доц. Петрова има и силна научно-приложна дейност. Тя е ръководител и 

участник в множество национални и международни проекти в сътрудничество с 

Центъра за развитие на медиите, Фондация "Отворено общество", Британски съвет-

България. Работила е с BGRE, включително по проекти за правата на човека и 

домашното насилие. Доц. Петрова е била оценител по Програмите ФАР и Леонардо да 

Винчи на ЕК и дългогодишен координатор на ФЖМК по програмите Еразъм и 

Еразъм+.  
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Доц. д-р Теодора Петрова е участвала и като експерт в работни групи на 

Съвета на Европа-Страсбург в периода 2004г.-2012г. С експертна дейност се е 

занимавала и в национални рамки - била е и член на Бюрото по масмедии към 

Министерството на транспорта и съобщенията в периода 1998-2012 г. 

 Доц. Петрова е член на Съюза на учените в България и Съюза на българските 

журналисти. Член е била на Обществения съвет на БНР и председател на етичната 

комисия за печатните медии в периода 2009 – 2014 г.  

Доц. Т. Петрова е член на Редакционния съвет на двуезичното научно е-

списание “Проблеми на постмодерността“ (Postmodernism problems), както и на е-

изданието „Newmedia21“ и др.  

 Доц. д-р Теодора Петрова има редица инициативи и участия в международни и 

български научни форуми, свързани с проблемите на медиите и комуникациите – 

конференции, колоквиуми, симпозиуми, чествания. Има ярко присъствие и с 

журналистически публикации в пресата и електронните медии.  

От всичко изредено се вижда, че кандидатката има възможно най-широк 

периметър от научни и образователни активности. 

Препоръката ми е в бъдещата си научна дейност доц. Петрова да бъде по-

критична към налаганата бюрократска (често нерелевантна) терминология от 

европейските управленски структури, касаеща терминологията на медиите и 

комуникациите.  

Научната и научно-приложна дейност и присъствие, както и преподавателската 

дейност на доц. Теодора Петрова ми дават пълно основание да предложа и да гласувам 

с „ Да“ за получаване на научната длъжност „Професор“ на доц. д-р Теодора Петрова. 

 

Член на Научно жури: 

Проф. дсн Добринка Пейчева 

11.10.2018 г. 

София  


