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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. 48/ 28.06.2022г.  

 

 

Рецензент: доц. д-р Мануела Миронова Манлихерова  

Кандидат/и: гл. ас. д-р Мая Димитрова Василева 

Гл. ас. д-р Мая Василева е единственият кандидат в настоящия конкурс за доцент. Колегата 

има дългогодишен стаж като преподавател и достатъчен опит по темата на конкурса. 

Работата на гл.ас. Мая Василева в областта на новините, мениджмънта на събития и работата 

с факти и данни несъмнено дават необходимата практическа база на преподаването и на 

настоящето изследване. Бих добавила, колегата е формиран изследовател и преподавател, 

съчетаващ умело практическия опит, менажирането на дейности в професионалната сфера на 

телевизионното новинарство и преподавателската дейност. От представените материали е 

видно, че кандидатът покрива формалните изисквания за конкурса.  

I. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на представената за 

участие в конкурса научно-образователна продукция   

Значителна част от темите в научните публикации на гл.ас. д-р Мая Василева са свързани и с 

темата на конкурса. И като квинтесенция на този изследователски опит виждам нейния 

хабилитационен труд „Работа с факти и данни в цифрова среда“. Бих искала да подчертая, че 

част от представените публикации по темата на настоящия конкурс и са свидетелство за 

последователното и пълноценно развитие на научното поле на гл.ас. д-р Мая Василева. За 

академичните постижения свидетелстват цитиранията на нейните трудове в научни издания 

− доказателство за отзвука от последователната и задълбочена  изследователска работа в тази 

посока. Основната монография, представена за участие в конкурса „Работа с факти и данни в 

цифрова среда“ , издателство „БМГК Комерс“ ЕООД“, София, 2022, ISBN 978-619-92104-1-

3, разглежда в широка рамка и в детайли проблематика, която кореспондира с един от 

основните курсове, които гл. ас. д-р Мая Василева води в специалността „Комуникационен 

мениджмънт“. Систематизирането и анализирането на динамичния комуникационен процес 

имат своята приложна стойност. Обобщени са редица теоретични постановки от 

международния научен и експертен опит, за да се получи глобално представяне на процеса 

на разпространение на информацията. В този контекст са представени и законодателните 

инициативи на ЕС в отговор и противодействие на онлайн дезинформацията.  
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Монографията е с практически принос, тя извежда типични казуси и разглежда ситуации, 

обобщава практики и подходи при работата с факти и данни. Книгата е резултат от 

съчетанието на професионална рефлексия и дълбочинно изследване на този толкова важен за 

развитието на медиите и на обществото проблем. Кандидатът акцентира върху 

методологиите за проверка на факти и данни в медийното съдържание. Отделя специално 

внимание на използваните технологични дигитални алгоритми за проверка на съдържанието, 

което днес в понечето случаи е визуализирано. От съществено значение за връзката на 

теорията и практиката в научната дейност на кандидата гл. ас. д-р Мая Василева е 

анализираната роля на комуникационния мениджмънт при управлението на съдържание и 

работата с факти и данни с фокус върху работата на независимите организации в тази 

посока. Според мен основен приносен момент в представената монография е именно 

българският практически опит в разглежданата област. Така текстът дава залог за полезно 

учебно помагало в обучението на студентите не само от специалността „Комуникационен 

мениджмънт“, но на всички останали, които изучават медии и информация. В изследването е 

приложен понятийно-терминологичен апарат. Изведени са понятия, които назовават онези 

отклонения от нормата в комуникационния процес като мисинформация, мал-информация, 

дезинформация, постистина, фалшиви новини, алтернативни факти, инфодемия, 

информационен безпорядък. Всичко това прави книгата полезна и за по-широк кръг от 

читатели и най-вече практикуващи журналисти, които имат нужда бързо да се ориентират в 

потока от новините по отношение на достоверната информация. 

В резюме ще кажа, че представеният в конкурса за доцент научен труд на гл. ас. д-р Мая 

Василева се отличава с ясна концепция,  богата и последователна аргументация, подплатена 

с множество примери.  

. 

II. Бележки и препоръки 

Бих искала да приветствам изследователските усилия като отбележа две отличителни черти 

на изследването – прецизност и изчерпателност в контекста на динамиката и 

продължаващата трансформация и интеграция в медийното пространство.  

III. Заключение 

На база на цялостния анализ на преподавателската и най-вече на научно-изследователската 

дейност и на постиженията на гл.ас. д-р Мая Василева  – единствен кандидат в конкурса за 

заемане на академичната длъжност „доцент” по „Комуникационен мениджмънт на факти и 

данни“ в професионалното направление 3.5. Обществени комуникации и информационни 

науки, обявен от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, убедено смятам, че гл.ас. д-р 

Мая Василева отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и препоръчвам на уважаемите членове на научното жури да подкрепят 

нейната кандидатура.  

 

 

Дата: 18 октомври 2022 Член на журито: 

                                                                                                   Доц. д-р Мануела Манлихерова  

 


