РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Росен Костадинов Стоянов
Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Нов български университет
29.03.2022 година
Относно: кандидатурите на Калин Калинов и Пламен Атанасов, участници по
конкурс за академичната длъжност „доцент“, по професионално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Убеждаване и социално
влияние), обявен в ДВ, бр. 103 от 10.12.2021 г.
I. За кандидатурата на д-р Калин Цветанов Калинов.
1.1. Преценка на монографичното изследване.
По конкурса е представен основен текст – Калинов, Калин, Убеждаваща
комуникация и комуникационен мениджмънт, София: УИ „Св. Климент Охридски“,
2021, ISBN: 978-954-07-5384-3.
1. Представеният монографичен труд намирам за актуален, както и със
собствена научна стойност и принос в изследването на темата.
2. Проблематиката на монографичното изследване съответства на предмета на
конкурса, релевантна е и на съответната длъжност, за която Калинов кандидатства.
3.

Критични

бележки.

В

монографичното

изследване,

и

най-вече

в

предоставената библиография, има някои пропуски на съществени и важни текстове и
книги по темата от български учени и автори.
1.2. Преценка на кандидата за конкурса.
Преценка за изследователската/творческата работа на кандидата.
През 2018 г. Калин Калинов е защитил успешно дисертация и е получил
научната степен „доктор“ по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, с
тема „Приложения на публичната дипломация при терористични кризи след 9/11“.
Дисертационният труд е публикуван, видно и от предоставената справка за
минималните изисквания. От своя страна това прави възможно и проследяването на
евентуални преповтаряния и взаимствания между основни авторови текстове, което
понякога се налага, особено във връзка с хабилитационни процедури.
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Допълнителни публикувани глави от колективна монография, предоставена за
целите на конкурса – Калин Калинов, Любен Гешев, Гергана Маркова, Христина
Славова,

Александър

Калинов,

Мануела

Тотева,

Богомил

Калинов,

„270°

Комуникационен мениджмънт в България”, ISBN:978-954-07-5386-7, УИ „Св. Климент
Охридски“, София.
По конкурса са предоставени 14 публикации в научни списания и 5 статии в
сборници, с общо 12 цитирания.
Преценка за академичната натовареност и качеството на преподаване.
Съгласно чл. 55 (1) и (2) от Правилника за прилагане на ЗРАС (Постановление на
МС № 202, от 10.09.2010 г.).
От 25.06.2018 г. до 02.01.2020 г. Калин Калинов е назначен на длъжността
асистент, а считано от 02.01.2020 г. е назначен и на длъжността главен асистент, със
съответната и необходима преподавателска натовареност за заемането на академичните
длъжвости.
Преценка за съвместната работа на кандидата със студенти и докторанти.
В „Опис на доказателства по чл. 112, ал.2“, в т.10 – „Списък на успешно
защитили дипломанти“, гл. ас. д-р Калин Калинов заявява наличие на научни
ръководства на дипломанти, но в предоставената ми документация липсват
предоставени конкретни данни за това.
Преценка за участието на кандидата в изследователски проекти, членство в
професионални организации в научната област и др.
За целите на конкурса, налична информация за което се помещава в
представеното CV на Калинов, са изложени редица сертификати, дипломи и награди за
различни допълнителни получени и защитени награди и квалификации – както
релевантни към темата на конкурса, така и такива, на основание на които могат да се
правят евентуални положителни интерпретации за постоянното развитие на кандидата.
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II. За кандидатурата на д-р Пламен Атанасов Атанасов.
2.1. Преценка на монографичното изследване.
По конкурса е представен основен текст – Атанасов, Пламен, „Репутационните
кризи онлайн“, София: Авангард Прима, 2018. ISBN 978-619-239-004-4; ISBN 918-619239-028-0 (pdf); ISBN 978-619-239-027-3 (ePub).
1. Намирам монографичното изследване за актуално, с практико-приложна
стойност.
2. Проблематиката на монографичното изследване в известен смисъл и обем
съответства на предмета на конкурса.
3.

Критични

бележки.

В

монографичното

изследване,

и

най-вече

в

предоставената библиография, има някои пропуски на съществени и важни текстове и
книги по темата от български учени и автори.
2.2. Преценка на кандидата за конкурса.
Преценка за изследователската/творческата работа на кандидата.
През 2017 г. Пламен Атанасов е защитил успешно дисертация и е получил
научната степен „доктор“ по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, с
тема „Роля на компютърно опосредстваната комуникация за предизвикване и
овладяване на репутационни кризи. Изследване на съдържанието на блогове,
корпоративни и инфрмационни сайтове, дскусионни и тематични форуми и социални
мрежи, свързано с репутационни и управленски кризи“.
Видно от предоставената справка за минималните изисквания, дисертационния
труд на колегата Атанасов не е публикуван. Поради това не става ясно и дали има
изискуемата по закон разлика в представените текстове за ОНС „доктор“ и
представения по настоящия конкурс хабилитационен труд. Този факт затруднява
особено много обективизирането в сравнителен план на оригиналността, новостта и
приносните научни моменти при анализа на представения по конкурса за длъжността
„доцент“ текст монография, а този анализ е особено важен елемент във връзка с
хабилитационната процедура.
Допълнителни публикувани глави от колективна монография, предоставена за
целите на конкурса – Христов, Чавдар ... [и др.], науч. Ред. Ч. Христов, М. Цветкова,
„Управление на репутационни кризи“, ФЖМК, УИ „Св. Климент Охридски“, София.
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По конкурса са предоставени 20 публикации в научни списания, с общо 6
цитирания.
Преценка за академичната натовареност и качеството на преподаване.
Съгласно чл. 55 (1) и (2) от Правилника за прилагане на ЗРАС (Постановление на
МС № 202, от 10.09.2010 г.).
Липсват данни за необходимата преподавателска натовареност за заемането на
академичната длъжност „доцент“.
Предоставена е информация за проведени във ФЖМК общо 15 аудиторни часа и
30 часа упражнения, през учебната 2018/2019 г.
Преценка за съвместната работа на кандидата със студенти и докторанти.
Липсват предоставени данни за научни ръководства на бакалаври и магистри.
Налични са данни за общо 9 рецензии на бакалавърски и 1 магистърска тези.
Преценка за участието на кандидата в изследователски проекти, членство в
професионални организации в научната област и др.
Член на съюза на учените в България от 2015 г.
Член на съюза на българските журналисти от 2021 г.
Заключение.
Вземайки предвид всички посочени дотук обстоятелства, след внимателно
запознаване с трудовата дейност на двамата кандидати, подробната преценка на
техните научни трудове в пълнота, както и оценка на допълнителната им експертиза, в
отговор очакванията и заданието на конкурса, давам положителна оценка на кандидата
Калин Цветанов Калинов по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“,
по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
(Убеждаване и социално влияние), обявен в ДВ, бр. 103 от 10.12.2021 г.

29.03.2022 г.

С уважение: .........................
проф. д-р Росен К. Стоянов
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