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СТАНОВИЩЕ 
 

на представените трудове за участие в конкурс за академичната длъжност ДОЦЕНТ по 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

(Комуникационен мениджмънт на факти и данни), обявен от СУ „Св. Климент 

Охридски“ в ДВ, бр. бр. 48 от 28.06.2022 г. за нуждите на Факултета по журналистика 

и масова комуникация в СУ „Св. Климент Охридски“ 

Рецензент: доц. д-р Симеон Игнатов Василев 
Кандидат: д-р Мая Димитрова Василева 
 
Монографията на д-р Мая Василева „Работа с факти и данни в цифрова среда“ 

систематизира и осмисля сложния комуникационен процес и разнообразната практика 

за проверка на факти и данни от публични ресурси. Изследователската тема е както 

академична необходимост и важна за комуникационния мениджмънт, така е и 

задължително условие за  медийна грамотност и информационна компетентност на 

всички, които работят в цифрова среда. В този смисъл монографията и заложените в 

нея тези на д-р Мая Василева са актуални. Те се открояват със своята доказателствена 

стойност в условия на академичен дебат по темата и на фона на все по-нарастващите 

потребности на аудиторията за научно обосновани изводи за работа с факти и данни в 

цифрова среда. Бих искал да отбележа, че изследователската тема на монографията е 

важна за гражданското общество, за комуникационните и политически процеси, и за 

изграждащите се в мрежовото общество социокултурните модели. Монографията, с 

нейните доказателства и аргументи, е и един своеобразен научен призив не само към 

нови политики на данните, от които нужда имат институции, държави и наднационални 

структури, но тя е и издържано научно предложение за решения в областта на 

проверката факти и данни, и особено в борбата срещу фалшивите новини. 

Теоретичната постановка за комуникационен мениджмънт на факти и данни, 

предложена в монографичния труд, е нов подход за управление на политики и системи, 

организации и институции и прецизно теоретично изследване на комуникационния 
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процес като цяло и конкретно на проблемните области в информационната среда и 

публичната сфера. Приемам като особено важни следните акценти в хабилитационния 

труд - историческата перспектива в изследванията за работа с факти и данни,  

съвременното състояние на глобалния процес на дезинформация с неговите локални 

измерения и изменчива природа, типологизацията на модели от практиката. Направен 

е многофакторен анализ и аналитично-критичен обзор на процеси, практики и 

примери. Изводите от него дават необходимата и много ценна приложна стойност на 

монографията с нейната методология за работа с факти и данни в цифрова среда.  

Монографичния труд има ясна структура - въведение, две основни глави и корпус от 

подглави, заключителна част и библиография. Цитирани са авторитетни научни и 

документални източници. 

Обективната стойност на факта, моделите за идентификация и оценка на достоверност, 

обществената стойност на работата с данни,  анализът на комуникационни единици, 

идентифицирането на теми и канали за разпространение, ключовият за отклоненията 

„информационен безпорядък“  и т.н., са темите, които очертават конкретните цели и 

произтичащите от тях задачи на монографията.  Изчерпателно са представени 

дейността на независимите организации за работа с факти и данни, европейските ко-

регулативни политики, включително и българския опит, методологиите за проверка на 

факти и данни, както и възможностите за автоматизирани технологични решения.  

 
Бих искал също да подчертая преподавателския опит на д-р Мая Василева в 

специалност „Комуникационен мениджмънт“ на Факултета по журналистика и масова 

комуникация по дисциплините „Работа с факти и данни в цифрова среда“ и 

„Управление на продуцентски проекти“. Тя ръководи и магистърска програма 

„Продуцентство и креативна индустрия“.  

Монографията на д-р Мая Василева „Работа с факти и данни в цифрова среда“ 

предоставя научно обосновани възможности и идеи за решаване на проблемите с 

медийното въздействие в епохата на цифровата свързаност, включително и за 

осмислянето на положителните и негативните последици за информационната среда и 

медийното съдържание от процесите на дигитализация и глобализация. 
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Монографичният труд на д-р Мая Василева дава изследователска стойност във време 

на динамична промяна на качествени и количествени показатели, подвластни на 

алгоритми, на  бизнес модели, основаващи се на дезинформацията и на променяща се 

медийна и корпоративна култура. 

Моята основна препоръка към д-р Мая Василева е да продължи с постоянство да 

изследва предложената в монографичния труд тема и новите явления, които ни 

поднасят динамичните процеси на трансформация. 

Като  имам  предвид  цялостната  научноизследователска и преподавателска дейност 

на д-р Мая Василева, актуалността и приноса на разработената от нея проблематика в 

представения хабилитационен труд и други научни публикации,  изразявам  своята  

положителна оценка  и ще  гласувам за присъждане на  д-р  Мая Василева на  

академичната  длъжност „Доцент“ в професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки (Комуникационен мениджмънт на факти и 

данни). 
 
Дата: 30.10 2022 г.  Член на журито: 
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