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1. Информация за докторанта 

 

Деляна Георгиева се обучава като редовен докторант към катедра 

„Радио и телевизия“, Факултет по журналистика и масова комуникация, 

СУ „Климент Охридски“. Докторантурата е реализирана в периода 

05.01.2016 г. – 20.12.2018 г. Научен ръководител е доц. д-р Орлин Спасов.  
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2. Общ поглед към представения дисертационен труд 

 

Дисертационният труд е представен в обем от 237 страници, 

включително библиография от 16 страници и осем приложения от 15 

страници. Основният текст се състои от увод, три глави и заключение. 

Научните и научно-приложните приноси са добавени като част от 

заключението. Представеният текст отговаря на очакваните високи 

стандарти за подобно изследване. 

 Първата глава е теоретична. В нея са въведени основни понятия, 

използвани в дисертацията, като идентичност, виртуална общност, 

социална кауза и др. Направен е важен обзор на литературата по темата на 

дисертацията. Във втора глава акцентът е поставен върху значими 

исторически развития: на зелените мобилизации, на интернет движенията, 

на доброволческите каузи и др. В трета глава е представено същинското 

изследване (на Фейсбук страниците на УНИЦЕФ България и на Герои на 

времето (Time Heroes).  

 Бих искал да откроя някои от качествата на предложения текст. Той 

се отличава с актуалност на темата. Проблемът за социалните каузи 

онлайн стана особено значим в контекста на разгръщането на 

многобройни движения и протести в България през последните няколко 

години. Изследването е структурирано изключително прецизно. Деляна 

Георгиева има усет към научния детайл. Та работи със стриктно 

придържане към научните стандарти както при осъществяване на 

емпиричната част от изследването, така в боравенето с теорията и 

източниците. Рядко може да се срещне такова високо ниво на научна 

аргументация в дисертационен текст. Начинът на поднасяне на текста е 

много логичен, с добре мотивирани връзки между отделните части. 

Стилът на изложение е ясен и хомогенен. Текстът стриктно се придържа 

към поставените изследователски цели и е изключително прецизен по 
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отношение на използваните изследователски методи. Към това трябва да 

се добавят отличната информираност на Деляна Георгиева по отношение 

на най-новите развития в сферата на социалните каузи онлайн, както и 

използваният впечатляващ обем актуална научна литература на български 

и английски език. Без съмнение, след известна преработка и допълване 

текстът би могъл да бъде публикуван и да достигне до по-широка публика. 

 

3. Оценка на научните приноси 

 

Научните приноси са представени в няколко категории: към  

теоретичното познание, към разбиране на контекста чрез казуси, във 

връзка с методологическата рамка, към емпиричните данни. Очертани са и 

шест научно-приложни приноса. Двата вида приноси са в ясна корелация с 

представеното в основния текст изследване. Приносите са значими, като 

сред тях особено се открояват разглеждането на корелациите между 

конструирането на идентичност в интернет и просоциалното поведение, 

както и разширяването на методите за изследване на мрежова 

идентичност.  

 

4. Оценка на публикациите по темата на дисертацията 

 

Публикациите по темата на дисертационния труд са описани в  

автореферата. Представени са три публикации, пряко свързани с темата. И 

трите публикации са реализирани в научното електронно издание 

Медиалог. Преди публикацията, текстовете са представяни на научни 

конференции. Качеството на представените за публикуване текстове е 

високо и за всеки от тях е потвърдено от две анонимни рецензии.  
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5. Оценка на автореферата 

 

Авторефератът, представен в 33 страници, отразява добре както 

структурата, така и съдържанието на дисертацията. Успешно са откроени 

най-важните резултати от изследването.  

 

6. Заключение 

 

Имайки предвид всички коментирани качества на предложения 

труд, както и неговата значимост, си позволявам да препоръчам на 

уважаемите членове на научното жури да присъдят образователната и 

научна степен „доктор“ на Деляна Мариянова Георгиева.   

 

 

10 февруари 2019 г. / София       Подпис:  

 


