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СТАНОВИЩЕ1  

от проф. д-р Мария Стефанова Нейкова, СУ „Св. Климент Охридски“ – пенсионер    

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в научна област 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Международна журналистика) 

с дисертационен труд на тема: „Медийно отразяване на ключови етапи от евроатлантическата 

интеграция на държавите от Западните Балкани (1999 – 2018 г.) в сайтовете на БНР, Дойче веле и 

Би Би Си “, представен от Десислава Викторова Сотирова, редовен докторант в катедра История 

и теория на журналистиката на Факултета по журналистика и масова комуникация 

с научен ръководител: проф. д-р Мария Стефанова Нейкова 

 

I. Оценка на качествата на дисертационния текст 

Предложеният за защита дисертационен труд е посветен на много актуален проблем – пътя 

на държавите от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна 

Македония, Сърбия и Черна гора)  към Европейския съюз и НАТО. Проблем, който е актуален и 

важен не само за въпросните шест страни, но и за целия регион, където се намира България, 

както и за целия Европейски съюз. 

Библиографската осведоменост на докторанта Десислава Сотирова е отлична. Тя работи с 

близо 80 академични източници на кирилица и латиница, както и с близо 160 документа и други 

източници. Като се има предвид, че темата на труда не е особено популярна за академично 

разработване и интересът към нея е доста нов, специализираните публикации никак не са много. 

Като вземам под внимание тази уговорка, ще посоча, че Десислава Сотирова много съвестно, 

задълбочено и изчерпателно е проучила както най-актуалните достъпни теоретични източници, 

така и множество документи. 

Тук бих искала да подчертая дебело още една важна характеристика на труда – той 

обхваща изключително голям период, от 1999 до 2018 г., а проучените теоретични източници се 

отнасят за значително по-кратки времеви отрязъци. 

Трудът е структуриран ясно и последователно. Ще откроя няколко момента от 

изложението.  От първа глава това е предложената от Десислава Сотирова дефиниция за 

понятието „евроатлантическа интеграция” като процес на „все по-засилващо се сътрудничество и 

сближаване на държави кандидат-членки и държави потенциални кандидатки с ЕС и НАТО. В 

понятието се включва и създаването на по-тесни официални договорни отношения между 

кандидат-членките и ЕС и НАТО в политическата, икономическата, социалната сфера, в сферата 

                                                      
1 Забележка: Текстът в курсив предлага опорни точки за оценка на изследователските резултати. Препоръчителен обем 

на становището – 2-3 стандартни страници 
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на сигурността, отбраната и миграцията, с крайна цел – присъединяване към двете структури.” 

(с.20) 

Във втора глава изчерпателно, но синтезирано са представени основните вътрешно- и 

външнополитически предизвикателства пред държавите от Западните Балкани. Теоретичната 

част съществено се обогатява от две дълбочинни интервюта, проведени от Десислава Сотирова с 

бившия заместник министър-председател на Република Сърбия в кабинета на Зоран Джинджич 

проф. Жарко Корач (2001 – 2004) и с бившия министър-председател на Република Косово проф. 

Байрам Косуми (2005 – 2006). Те са проведени на 16.05.2018 г., ден преди подписването на 

Декларацията от София.  Съшо така авторката  проследява влиянието на чужди държави (Руската 

федерация, Китайската народна република, Саудитска Арабия и Турция) в региона, което често 

остава извън общественото полезрение.  

Трета глава съдържа емпиричното проучване на онлайн съдържанието на Българското 

национално радио, Дойче веле и Би Би Си, свързано с евроатлантическата интеграция на шестте 

държави от Западните Балкани. Проучването проследява осем ключови етапа, включващи 12 

събития. Анализирани са 347 текста – новини и коментарно-аналитични публикации. Текстовете 

са събрани коректно, обработени са със специално подготвени за емпиричния анализ 

регистрационни карти, след което са анализирани от различни аспекти.  

Бих искала да изтъкна уплътняването на анализа на съдържанието на трите медии с 

интервютата с петима журналисти, занимаващи се с региона на Западните Балкани – трима от 

Българското национално радио и двама от Би Би Си.  

Много съществен елемент на трета глава е анализът на интереса на трите медии към 

Западните Балкани във връзка с външната политика на съответната национална държава на 

произход на всяка медия. Съществени са и идентифицираните специфични подходи в 

отразяването на региона. Тук се съдържа известна критика към медиите, като например 

опасността от стереотипизиране и едностранчивост, заради преобладаването на 

западноевропейската гледна точка в материалите, фокусираща се върху изостаналостта на 

шестте държави.  

Дисертацията е написана на много добър език и с добър стил. 

Текстът на автореферата съответства напълно на текста на дисертационния труд. 

II. Приноси на дисертационното изследване 

Приемам напълно посочените от докторанта Десислава Сотирова приноси. Дисертацията 

надгражда и обогатява медийния анализ в полето на международната журналистика. В същото 
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време трудът предлага и известна теоретична новост с извеждането на понятието 

„евроатлантическа интеграция”. Авторският характер на приносите в дисертационния труд и на 

публикациите по него е безспорен. Получените резултати могат да послужат за основа за 

последващи изследвания както на самата Десислава, така и на други учени в областта. 

III. Бележки и препоръки 

Препоръчвам на Десислава Сотирова сериозно да обмисли възможността да публикува 

дисертацията в книга. Също така бих искала да я насърча да продължи научната си работа в 

сложното поле на пресичане на международните отношения и журналистиката. 

IV. Публикации и участия в научни форуми 

Десислава Сотирова е публикувала три статии във връзка с темата на дисертацията. Тя 

участва активно в работата на катедра „История и теория на журналистиката” на ФЖМК, по-

специално в Деня на докторанта. Участва с доклади в седем международни и национални  

конференции, включително в специализирани за докторанти семинари. С работата си през трите 

докторантски години Десислава изпълнява изискванията на Правилника за условията и реда за 

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

Охридски” за апробиране и оповестяване на резултатите от изследването и покрива напълно 

съответните изисквания. 

V. Заключение 

Преди да формулирам мнението си, бих искала да отбележа, че познавам Десислава 

отдавна и близко, при това най-вече в работен творчески порядък: тя е моя студентка, на два 

пъти моя дипломантка съответно в бакалавърската и магистърската степен, след което три 

години работихме върху нейната дисертация. Тя е много трудолюбива и амбициозна, 

инициативна и отворена към надграждането на знанията си. Открита е в отношенията си с 

колегите и има отлични умения за общуване. 

Мнението ми е еднозначно положително за това на Десислава Викторова Сотирова да бъде 

присъдена образователната и научна степен „доктор“ в научна област 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Международна журналистика) с 

дисертационен труд на тема: „Медийно отразяване на ключови етапи от евроатлантическата 

интеграция на държавите от Западните Балкани (1999 – 2018 г.) в сайтовете на БНР, Дойче веле и 

Би Би Си “. 

 

Дата: 1.03.2021 г. Рецензент: 
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проф. д-р Мария Нейкова 


