
Становище 

от проф. д.ф.н. Иванка Янкова, 

член на научно жури по процедура за заемане на академична длъжност „доцент“ в 

Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 

Професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 

Факултет по журналистика и масова комуникация 

СУ „Св. Климент Охридски“ 

Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 21 / 13.03.2020 г. 

 

 

I Кратка информация за кандидата 

За участие в конкурса са постъпили документи от един кандидат – д-р Симеон Игнатов 

Василев. Според представената от него справка за изпълнението на минималните 

национални изисквания по чл. 2б от ЗРАСРБ за академична длъжност доцент 

кандидатурата му отговаря на задължителните условия по ЗРАСБ и покрива 

минималните изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ в Софийския 

университет. Кандидатът получава магистърска степен по „Българска филология“ през 

1987 г. През 2018 г. защитава докторска дисертация по 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика - Международна комуникация) във ФЖМК на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, на тема „Лидерство в глобална 

медийна среда. Политическо лидерство и журналистически интерпретации през първото 

десетилетие на XXI век“ – диплома за ОНС „Доктор“ № СУ 2018-76 ОТ 05.-7.2018 г. Д-

р Симеон Василев е хоноруван преподавател във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“ 

от  2011 г.  Чете лекции по „Комуникативни умения“, „Експериментално студио“ , 

„Учебно студио“. Видно е, че научните интереси на д-р Василев  са свързани основно с 

журналистиката и медийните комуникации.  Член е на „Съюза на българските 

журналисти“, Международен форум „Изток-Запад“, Швейцария - от 2002 г. Носител е на 

наградите "Златно перо" на СБЖ за 2018 г. за изследователски принос в областта на 

съвременната журналистика (2018), Юбилеен знак “100 години Софийски университет 



“Климент Охридски” (1988), Почетен медал от Папа Йоан Павел II във връзка с 

отразяване на посещението му в България (2002), Плакет на СБЖ за принос в развитието 

на политическия анализ и международния коментар в българските медии и за успехи в 

издателската дейност.  

II Научни трудове/публикации 

    Списъкът от публикации на кандидата включва 226  разработки като конкретно за 

целите на участието му в настоящия конкурс за доцент са представени 15 публикации – 

3 монографии, 6 самостоятелни статии в списания, 6 студии и статии в сборници.  

    Монографичното изследване от 2020 г. „Дописки от хаоса на времето. Медийно 

съдържание и външнополитически процес“ заема водещо място сред представените за 

рецензиране разработки. Монографията представлява изследователски опит да се 

изследва медийното съдържание във външнополитическия процес, както и ролята на 

кореспондентската журналистика и нейните културно-исторически взаимовръзки. 

Предмет на изследването е медийното съдържание като фактор във 

външнополитическите процеси. В монографията е предложен интердисциплинарен 

подход и съвместимост на понятията от политическата и журналистическата теория. 

Целта на изследването е да се даде широка картина на кореспондентската журналистика, 

както и на нейната връзка с международните отношения и външната политика, с 

историята, литературата и политологията. Авторът предлага преглед на голям брой 

примери и източници на информация – научни публикации, монографии, научни и 

журналистически анализи за ролята на българската и чуждестранната кореспондентска 

журналистика. Убедително аргументира формулираните от него тези. Той установява 

трансформациите в медийната екосистема и журналистическата професия в резултат на 

различни фактори като глобализация и дигитализация, които радикално променят 

„ежедневната история“ – журналистиката, професионалната роля на журналиста и 

изискват нови компетенции в медийния мениджмънт. В изследването има уникален 

анализ на една слабо изучена фигура в българската научна литература - кореспондентът 

в чужбина. Темата сравнително рядко е обект на научни изследвания, независимо от 

тяхното значение за медиите и затова впечатлява ерудицията на автора в описанието и 

перспективите пред професионалната роля на кореспондентите като преводачи и 

посредници между обществата и културите. Изследването дава широка картина на 

медийното съдържание и  културно-историческите му връзки. Актуалността на 



изследването се подчертава и от факта, че то е направено във време на динамични 

промени както в медийната среда, така и в международните отношения. 

В другата си монография „Лидерство и медии“ кандидатът анализира ролята на новата 

медийна среда за промяната на политическото лидерство. Текстът изследва появата на 

лидерството във вътрешната политика, външнополитическият му възход и 

закономерният му неизбежен край в условията на непрекъснат комуникационен процес, 

осъществяван чрез медиите.  Убедително е разработена тезата, според която медиите 

осигуряват пространствено-времевия континуум за „големия взрив“ или „големия срив“ 

на политическото лидерство. 

В книгата „Десетилетието в сянката на избори, лидери, кризи и войни“  са разгледани 

личностите и събитията, оказващи промяна върху международните отношения. 

Анализът за политическите процеси през първото десетилетие на 21-ви век е направен с 

научна прецизност от гледна точка на медийното съдържание и изследва в дълбочина 

причинно-следствени връзки в деликатните отношения между великите сили. 

В статиите представени от кандидата изследователският фокус отново е върху 

проблематиката, изследвана в монографиите и се защитават аналитично подкрепени 

позиции на автора. Правят впечатление статии като  “Метапосредникът в 

информационната среда в интернет”, “Реимунизация на медиите и реваксинация на 

журналистиката”, “Медийната механика на властта”, „Политическата драма“ на 

медиите”. 

Д-р Симеон Василев е предоставил справка за 13 цитирания на свои научни 

публикации, както и 4 рецензии за негови книги.  

III Основни научни и научно-приложни приноси 

Сред систематизираните от кандидата научни и научно-приложни приноси в 

представените за рецензиране публикации като по-важни могат да се отбележат:  

- Изведена е обща система на медиите и външнополитическия процес и на 

специфичните им взаимоотношения. В изследването се поставя акцент върху 

необходимостта от академични изследвания върху процесите на комуникация в 

условията на глобализация и със сигурност ще предизвика вниманието на 

изследователите към теоретичните перспективи на кореспондентската 

журналистика, медийното съдържание и политическите процеси. 



- Направено е задълбочено проучване на огромен брой примери за ролята на 

българската и чуждестранната журналистика. Емпиричният материал в него 

предоставя надежден научен резултат, въз основа на който са изведени 

закономерности в управлението на медийното съдържание и кореспондентската 

журналистика като посредник между обществата и в изграждането на стереотипи в 

отношенията между държави и лидери. 

- Съществен принос е методът, по който са разгледани отношенията 

политика – култура - медии, както и  оригиналният анализ на фундаменталния 

въпрос за свободата на словото и на журналистиката като политическата холограма 

на съвремието. Авторът на изследването убедително доказва необходимостта от 

интердисциплинарен подход и съвместимост на понятията от политическата теория, 

медийната теория и журналистическата практика. 

- Изследването има както теоретично значение за управлението на 

медийното съдържание, така и практико-приложен характер. То може да послужи 

както на изследователи,  на студенти в областта на комуникациите, външната 

политика, историята на журналистиката и медиите, както и на практикуващи 

журналисти. 

- съществен е приноса в описанието на журналистическата интерпретация 

на феномена лидерство. 

-  

 

IV. Критични бележки и препоръки 

       Нямам критични бележки. Д-р Симеон Василев умело използва своите богати 

специални познания, плодотворният си изследователски и богат практически опит, 

благодарение на което успешно ги реализира не само в представените за конкурса научни 

изследвания, но и в целия си творчески и професионален път. 

 

V Заключение 

       Представената от кандидата д-р Симеон Василев научна продукция отговаря на 

задължителните законови изисквания и допълнителните условия за заемането на 

академичната длъжност „доцент“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 



Това ми дава основание да подкрепя кандидатурата на д-р Симеон Василев в конкурса 

за заемане на  академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 3.5 

Обществени комуникации и информационни науки.  

 

 

 

                                                                                        Член на научното жури: 

                                                                                         Проф. д.ф.н. Иванка Янкова 


