ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

СТАНОВИЩЕ
за представените трудове за участие в конкурс за академичната длъжност ДОЦЕНТ по
професионално направление 2.3. Философия (Реторика), обявен от СУ „Св. Климент
Охридски“ в ДВ, бр.103, от 10.12.2021г.
Рецензент: проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева
Кандидат: Донка Генчева Петрова
Обобщени данни за кандидата (научноизследователска, преподавателска и академична
дейност).
Научно-изследователската дейност на кандидатката Донка Генчева Петрова има
следните фактически измерения:
Донка Петрова е представила за участие в този конкурс 1 научна монография на тема:
”Аудиторията - анализ и реторическо въздействие”, УИ ”Св. Климент Охридски”, 2021г. с
рецензенти: проф. дфн Донка Александрова и доц. д-р Герасим Петрински. Гл.ас.д-р Донка
Петрова е представила за участие в конкурса 20 научни статии и 2 научни студии в
поредици, които са в областите: Лидерство и етос; Стереотипите и влиянието им в
общуването между оратор и аудитория;Ефективната обратна връзка в общуването с
юноши; Аудитория, негативни послания и политически цинизъм;Конспиративни теории,
реторика и аргументация;Невербална комуникация и кризисна интервенция; Невербални
проявления на власт и доминиране;Харизматично лидерство и ораторско
майсторство;Хуморът в публичната реч и др.
В раздела „Всички научни публикации” кандидатката е представила 1 научна
монография, 29 научни статии и 2 студии в научни поредици, които са в следните
научни области: Ефектът на идентифицируемата жертва и реторическия патос;
Муртикултурната комуникация: кратко въведение за любителите на пътешествия;
Стереотипите и влиянието им в общуването между оратор и аудитория; Топонимични
влияния на викингските завоевания в Англия; Невербална комуникация и кризисна
интервенция;Невербални проявления на власт и доминиране;Специфика на телефонната
комуникация с хора в криза и с представители на уязвими групи;Особености на
телефонното консултиране на деца и юноши; Ейджизмът- същност, обяснителни модели и
ефекти”и др.
Основната научна монография на кандидатката за участие в този конкурс е на тема:
”Аудиторията- анализ и реторическо въздействие”, УИ ”Св. Климент Охридски”, 2021г.
Обект на това научно изследване е аудиторията и аудиторния анализ в реториката. Негов
предмет е ефективното реторическо въздействие, което предполага ”центрираност” върху
аудиторията от страна на комуникаторите. Монографията се основава на
интердисциплинарен подход, който предполага интегрален анализ , който използва методи и
индикатори от научните области на реториката, психологията, медиазнанието и др.
Монографията, както и представените научни статии и студии в поредици, отговарят на
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темата на този конкурс.
Преподавателската дейност на гл.ас.д-р Донка Петрова има следните фактически
измерения:
В периода: 2006-2013г. тя води лекции и семинарни занятия по уч. дисциплина
„Педагогическа психология” като хоноруван асистент в катедра „Социална, трудова и
педагогическа психология” във Философски факултет на СУ ”Св. Кл. Охридски”.
В периода: юли 2013г.- до днес, тя е главен асистент в катедра „Реторика” на ФФ на СУ ”Св.
Кл. Охридски” и преподава 7 академични дисциплини. Те са следните: „Комуникативни
умения”; „Комуникативни умения и работа в екип”;”Лидерски умения и екипна работа”;
„Публична реч”;”Невербална комуникация”; „Социално-психологически тренинги” и др.
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В периода 2006-2022г. тя последователно е хоноруван асистент, а след това главен асистент
към ФФ в СУ ”Св. Климент Охридски”. Наред с академичната си дейност, кандидатката
притежава и много богат практически опит като психолог, изследовател, обучител и
координатор на проекти в неправителствения сектор - най-вече като сътрудник на
Фондация” Асоциация Анимус”. Тя активно работи със студенти и дипломанти от различни
Бакалавърски програми в СУ ”Св. Климент Охридски”.
Донка Петрова има участия в редица международни и национални проекти като:
координатор, изследовател, експерт и обучител. В рамките на тези проекти, е имала участия
в на различни проучвания, изготвяне на аналитични доклади, в планиране и реализация на
обучения на професионалисти, подготовка на обучителни материали и наръчници,
провеждане на конференции и дейности за обмяна на опит и добри практики с чужди
партньори. Притежава богат опит като обучител към Учебния център на Фондация
„Асоциация Анимус”.
Академичната дейност на кандидатката Донка Петрова има следните фактически
измерения:
Донка Петрова е член на редакционната колегия на списанието „Реторика онлайн” от
неговото създаване през 2020г. Тя е член на „Съюза на учените в България”, и на
„Националния съвет за закрила на детето” към ДАЗД.
Тя има съставителска и редакторска дейност в научния сборник с доклади от научна
конференция по реторика, 2017г.: „Реториката в съвременното общество”(заедно с доц. д-р
Нели Стефанова ) и в „Сборник материали от научна конференция по реторика”, 2014г.,
Гьолечица (заедно с гл. ас. д-р Елиза Иванова).
Донка Петрова работи активно и в областта на научното ръководство. Тя е реализирала
научно ръководство на 8 магистърски тези, които имат успешна защита. Те са
магистърската програма: ”Реторика” и в СДК ”Педагогическа психология” и „Основи на
психоаналитичната практика с възрастни и деца”.
В периода: 2014-2021г. Донка Петрова има участия в 19 научни конференция със
секционни доклади в областите на реториката, психологията и комуникациите.
Нейните езикови и умения и компетентности са в областите на: английски език, испански
език, руски и немски език.
Характеристика на научната и научно-приложната продукция на кандидатката Донка
Петрова.
Представените научни трудове на кандидатката могат да се приемат за оценка в този
конкурс. Научни аргументи:
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- Представената монография на кандидатката напълно отговаря на обявената тема на
конкурса, а именно: ”Философия (Реторика). Тя носи заглавието :” Аудиторията- анализ
и реторическо въздействие” и разглежда аудиторията и аудиторния анализ в реториката.Тя
съдържа 10 глави, които условно се разделят на две части: първата е посветена на
аудиторията и аудиторния анализ, втората е постигането на въздействие, на база аудиторния
анализ.
- Научните статии, студии в поредици и участия в научни проекти и конференции
изцяло са в проблематиката на този конкурс. Те са в следните проблемни области:
Лидерство и етос; Стереотипите и влиянието им в общуването между оратор и
аудитория; Аудитория, негативни послания и политически цинизъм; Конспиративни
теории, реторика и аргументация; Харизматично лидерство и ораторско майсторство;
Ейджизъм, или стереотипизирането по възрастов признак; Общуването между учители и
ученици- психологически аспекти; Ефектът на идентифицируемата жертва и
реторическият патос и др.
- Представените трудове на кандидатката Донка Петрова, по количествени и
качествени показатели, получават отлична оценка. Научни аргументи:
- Кандидатката има общо 440 точки по всички показатели при изпълнението на
минималните национални изисквания по чл.16 от ЗРАСРБ;
-Кандидатката задълбочено и професионално разглежда проблемите на Реториката от
гледище на аудиторията, стереотипите, лидерството,ораторското майсторство в 1
научна монография, 20 научни статии, публикувани в нереферирани издания с научно
рецензиране или редактирани колективни томове и 2 научни студии, публикувани в
поредици с научно рецензиране
- Кандидатката работи като независим експерт към „Фондация „Асоциация Анимус”,
участва в тренинги и обучителни програми. Тя има участия в специализирани обучения за
професионалисти – психолози, консултанти, социални работници, медицински лица и
полицейски служители по отношение на консултациите по телефона, пост травматичен стрес
и др.;
-Тя участва в редица международни и национални проекти като координатор,
изследовател, експерт и обучител.
-В периода 2002-2010г. работи като доброволец на Телефонна линия за хора, преживели
насилие;
-В периода 2003-2005г. работи като клиничен социален работник в Кризисен център, в
който предоставя консултации и кризисна интервенция;
-В периода 2009-2018г. координира работата на Националната телефонна линия за деца
116 111, позиция, която включва подбори обучение на служители, организиране и
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мониторинг на тяхната работа, изготвяне на аналитични доклади и обработка на
статистическа информация.
1.Основни приноси в научната, научно-приложната и преподавателската дейност на
кандидатката Донка Петрова:
Научната, научно-приложната и преподавателската дейност на кандидката развива
нови полета и научни проблеми, и обосновава нова теза и хипотеза, свързани с темата
на този конкурс.
-В научната монография на кандидатката „Аудиторията - анализ и реторическо
въздействие” е приложен оригинален авторски подход към анализа на зависимостта на
реторическата въздействие (етос, патос, логос, реторическа аргументация, убеждаващи
стратегии) от ефективно реализирания аудиторен анализ. Предложени са конкретни
модели за аудиторен анализ и методи за събиране на информация за конкретни членове на
дадена аудитория;
-Аудиторията се анализира в контекста на влиянието на негативните послания(черен пиар
и др. ) върху отношението и активното участие в политическия живот и риска от
развиване на политически цинизъм;
-Теоретичен и приложно-изследователски интерес към комуникацията със специфични и
уязвими групи хора (хора в емоционална криза, представители на уязвими групи, деца и
юноши, преживели насилие и травма. Анализ на възможните предизвикателства в тази
специфична комуникация с акцент върху нейните невербални измерения;
-Извършен е теоретичен анализ на ролята на хумора в публичната реч, водещите теории
за хумора, и начините за неговото прилагане за целите на убеждаващата комуникация и
нейното въздействие върху различни аудитории;
-Разработени са някои практически проблеми, свързани с развиване на презентационните
и комуникационни умения на учители, провеждане на обучение за професионалисти с цел
формиране на умения за просоциална комуникация, развит в рамките на международен
проект с изследователи на просоциалната комуникация от Свободния университет в
Барселона, Испания;
- Кандидатката успешно е осъществила научно-методично ръководство на 8 успешно
защитили дипломанти в МП ”Реторика” и две програмни за следдипломна квалификация.
Кандидатката Донка Петрова доказва с нови средства някои съществени аспекти на
вече съществуващи теории и хипотези, в съответствие с темата на този конкурс. Тя има
успешни участия в два научно изследователски проекта:
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-Научно-изследователски проект на тема: „Комуникационни възможности и
предизвикателства във виртуалното пространство”, ФНИ, член, Договор №80-1085/2021г.
-Научен проект: ”Реториката в съвременното общество”, ФНИ, Ръководител, договор
№80-10-144/2017г.
-Кандидатката е член от екипа на международни проекти, финансирани по програма
„Права, равенство и гражданство” на ЕС, който разработва Наръчник за
професионалисти за работа с деца и младежи, преживели сексуално насилие .
Кандидатката Донка Петрова предлага нови трактовки, дефиниции на актуален и вече
анализиран обект на научни изследвания, в съответствие с темата на конкурса:
-Извършен е анализ на аргументативната и реторическата страна на конспиративните
теории или как конспиративният тип наративи постиган ефект на убедителност и
въздействие чрез подходи като реторика на „научното познание” и реторика на
задаването на въпроси, и неговото обвързване с някои психологически фактори
- Задълбочено е разгледан проблемът за лидерството, и ролята на лидера като оратор и
комуникатор. Развита е концепцията за харизматичното лидерство в контекста на
ораторските и комуникативните умения на лидера;
-Обстойно е разработена темата за ейджизма като комуникационна бариера в
интерперсоналната и публичната комуникация.
Кандидатката Донка Петрова създава нови класификации, методи, технологии,
получава и доказва нови факти, които потвърждават вече известни теории и
трактовки, във връзка с темата на конкурса:
Кандидатката Донка Петрова има приноси за въвеждане на методи, подходи,
обучителни модели, които пряко се отнасят до темата на този конкурс:
- Научна монография на тема:”Аудиторията- анализ и реторическо въздействие”, УИ
”Св.Климент Охридски”,2021г.;
Кандидатката Донка Петрова има следните значими приноси за науката и практиката,
в съответствие с темата на конкурса:
-Теоретично и с практически аргументи
разгръщането на реторическото въздействие ;

обосновава ролята на аудиторията в

-Теоретично и с практически аргументи обосновава развитието на аудиторията през
призмата на влиянието на негативните послания върху активното участие на човека в
политическия живот, и съществуващия риск от развитие на политически цинизъм;
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-Теоретично и с практически аргументи дефинира същността и спецификите на уязвимите
групи- хора, преживели насилие или травма в контекста на невербалната комуникация;
Кандидатката Донка Петрова притежава реализиран научен, научно-приложен и
образователен ефект в своята научна и преподавателска работа, в съответствие с
темата на конкурса:
-Тя участва(като член и научен ръководител) в няколко национални изследователски
проекти, по линия на ФНИ на МОН, които успешно са финализирани с висока оценка;
-Тя участва като част от екипа на международни проекти, финансирани по програма
„Права, равенство и гражданство” на ЕС, който разработва Наръчник за
професионалисти за работа с деца и младежи, преживели сексуално насилие .
Голяма част от приносите са направени от Донка Петрова, за което свидетелстват
цитиранията на нейните научни публикации, в съответствие с темата на конкурса:
-Кандидатката е представила 12 цитирания на нейните трудове, в авторитетни
български и чужди изследвания (70 точки спрямо минималните национални изисквания по
чл. 2б от ЗРАСРБ за научна област 2. Хуманитарни науки).
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2.Бележки и препоръки
Представената научна и научно-приложна продукция на кандидатката Донка Петрова
напълно отговаря на необходимите научни изисквания за участие в конкурс за
придобиване на академичната длъжност „доцент” във ФФ на СУ ”СВ. Кл. Охридски” в
ПН 2.3 Философия (Реторика). Научни аргументи:
-Кандидатката Донка Петрова има голяма по обем и тематично разнообразие научна
продукция, която пряко се отнася до темата на този конкурс;
-Тази научна продукция има необходимото високо качество, за което говорят
многобройните цитирания на нейни научни изследвания;
-Кандидатката Донка Петрова има богат практически опит като треньор и участник в
практически обучения по линия на Фондация „Асоциация Анимус” и различни международни
обучения, които пряко са свързани с темата на този конкурс;
-Кандидатката Донка Петрова активно участва в български национални проекти, по линия
на ФНИ на МОН, които имат успешна реализация;
-Кандидатката Донка Петрова има участия и в международни проекти, свързани с
темата на този конкурс;
-Кандидатката Донко Петрова преподава основни учебни дисциплини, които изцяло са в
проблематиката на този конкурс. А именно: „Комуникативни умения”;Комуникативни
умения и работа в екип”;”Лидерски умения и екипна работа”; „Публична реч”;”Невербална
комуникация”; „Социално-психологически тренинги” и др.;
-Кандидатката Донка Петрова активно работи с дипломанти от бакалавърските и
магистърските програми във ФФ и други факултети;
-Кандидатката има магистратура по Нордистика към катедра „Германистика и
скандинавистика” на ФКНФ с магистърска теза на тема:”Викингите в Англия:завоевания
и културно-историческо влияние. Експанзията като предпоставка за развитие на
държавността и консолидиране на кралската власт в Англия”;
Заключение
Обстойният преглед на научно-изследователската, преподавателската и академичната
дейност на кандидатката гл.ас. д-р Донка Генчева Петрова ми дава необходимите научни
основания да формулирам изцяло положителна оценка за нейната научно-изследователска,
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преподавателска и преподавателска дейност. Научни мотиви:
-Кандидатката Донка Петрова има голяма по обем и сериозна научна продукция, която
показва нейната висока професионална компетентност, формулиране на оригинални тези и
научни прогнози;
-Кандидатката Донка Петрова има редица научно-приложни изследвания, по линия на
национални и чужди институции като ФНИ на МОН и редица европейски проекти;
Кандидатката Донка Петрова има много активна преподавателска дейност, тя преподава
редица учебни дисциплини, които изцяло са по темата на този конкурс.
-Кандидатката Донка Петрова има голям практически опит, участия в редица научноприложни проекти по линия на Фондация „Асоциация Анимус” и някои международни
проекти.
Като изхождам от всичко казано дотук, напълно убедено препоръчам на уважаемото
научно жури да присъди академичната длъжност „доцент” на Донка Генчева Петрова за
нейната цялостна научна, научно-приложна и преподавателска работа в катедра „Реторика”
на ФФ на СУ”СВ. Климент Охридски”.

Дата:

Автор на становището:

София, 15 април 2022г.

проф.д-р Маргарита Пешева
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