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РЕЦЕНЗИЯ 

От 

доц. д-р Саша Тодорова 

 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователно- 

научна степен „доктор” по професионално направление                  

3.5. Журналистика (връзки с обществеността) 

 

Автор: Десислава Емилова Манова – Георгиева 

 

Тема: Социалните методи като инструмент на регионалния 

международен диалог (2009 -2013 г.) 

 

Научен ръководител: проф. д-р Минка Златева 

 

1. Обща характеристика на представения дисертационен 

труд 

 Дисертационният труд е в обем на 222 страници, значително 

повече от изисванията за този тип разработка. Приложена е 

библиография в размер на 9 страници, която включва: официални 

документи на ЕС; официални прессъобщения на ЕС; проучвания на 

Евробарометър; книги, монографии и научни статии (28 бр.) и 

интернет източници (59 бр.). 

 Коректно са представени и 17 приложения, които разкриват 

прецизността на изградената и ползваната за събиране на 

информация и анализ методология. 

Дисертационният труд е ситуиран в четири глави, които в 

своята последователност разкриват логиката на анализа. 

В увода се очертават ролята и значението на новите медии в 

съвременните условия на промени и превръщането им в мощен 

инструмент на гражданското общество, защото осигуряват 

неограничен достъп до онлайн платформи, в които всеки гражданин 

може свободно да изрази своята позиция и да търси съмишленици и 

последователи. На този фон се разкрива променената роля на 

младите хора и активността им в политическите процеси. 

Социалните медии са определени като символ на промяната, заради 

възможностите, които дават на младите хора. Те са и ПР 

инструменти, доколкото се използват за информиране, за създаване 

на имидж и корпоративно-институционално представяне. В най-

голяма степен в това се състои и актуалността на дисертационния 

труд, неговата дисертабилност. Той ни запознава по един 

интригуващ начин с активното навлизане на социалните медии в 

общуването между съвременните млади хора и използването на ПР 
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техники от европейските институции, за да достигнат техните 

послания точно до тях. 

Направеното изследване е тясно свързано с докторската теза – 

„… социалните медии разкриват разностранни нови възможности за 

активна обратна връзка на младите хора при участието им във 

формирането на гражданското общество в ЕС и създават 

предпоставки за възникване и развитие на нов ПР инструментариум, 

който включва ПР техники, подходи, методи и форми за ефективно 

въздействие върху младежките целеви публики в условията на 

новите медии” (стр.11). В духа на изследователската теза е и 

формулираната цел на изследването и произтичащите от нея задачи. 

Предметът и обектът на изследването са коректно дефинирани, 

както и направените ограничения. 

 

2. Оценка на получените научни и научно-приложни 

резултати 

Съдържанието на дисертационния труд и осъщественият 

анализ имат две изследователски полета – социалните медии и 

техните методи за комуникация, междукултурен диалог и познания 

на стратегията на ЕС за младежта, насочена към инвестирането в нея 

и мобилизирането на нейния потенциал. 

Тези теоретични граници на анализа се разширяват по 

отношение европейските институции и региони. 

Теоретичният анализ на социалните медии е насочен към 

изградения модел на взаимодействие между новите целеви публики 

и комуникаторите, при който е позволено на всеки, независимо от 

това кой е той, да създава и отправя послания към широката публика 

без ограничения. Познавателните възможности на този модел 

компетентно са представени като отговор на нарастващия дефицит 

от прозрачна, неманипулирана и достоверна информация в 

традиционните медии. 

Поставен е въпросът за общественото доверие в социалните 

медии и в тази връзка професионално са анализирани 

възможностите на дигиталните платформи, ПР специалистите и ПР 

инструментите. В тази връзка се доказват предимствата на 

интегрирания комуникационен подход, свързан с регионалната 

политика в ЕС и приобщаването на младежта към нея. 

Дисертантката познава добре нагласите и интересите на 

младите хора в страната и в границите на ЕС. Това тя разглежда във 

втора глава на дисертацията, където разширява анализа с 

възможността те да бъдат привлечени към политическия и 

икономическия живот, но и да бъдат убедени в смисъла на това 

участие с оглед формирането на активно европейско гражданство. 
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Посочени са и механизмите на въздействие, които могат да бъдат 

прилагани в социалните медии: онлайн дискусии с водещи 

политически фигури, кратки и разбираеми послания, атрактивни 

аудиовизуални материали и др. Тук е изведено мястото и ролята на 

междукултурния и регионален диалог в интернет. Според 

дисертантката за ефекта от този диалог особен принос имат новите 

онлайн платформи, в които се създават междукултурни връзки и 

модели на взаимодействие, а така също и доверие. 

В третата глава на дисертацията изследването е насочено към 

новите методи за комуникация и за младежки културен диалог в 

интернет, а именно: блоговете на еврокомисарите; страниците на 

Европейската комисия, инициативи на ЕК и ЕП в социалните медии; 

програмата „Младежта в движение”; развитието на регионални 

онлайн платформи. Авторката е убедителна в аргументацията си, че 

създаването на нова социална медия има смисъл и само ако залага на 

други принципи и механизми на взаимодействие като представянето 

на успешни проекти с младежко участие и увеличаването на 

възможностите за свързването им в нови общности. 

Анализът в глава четвърта представлява особен интерес, 

поради факта, че представя обобщените резултати от проведено 

авторско емпирично социологическо изследване, посветено на 

„Познанието за ЕС в социалните медии сред младите хора. Описана 

е методологията на изследването: цел, задачи, методи, извадка, 

инструментариум. Умело са използвани възможностите, както на 

анкетата и стандартизираното, така и на дълбочинното интервю. 

Проведеното социологическо проучване ориентира към: 

- нарастваща нужда от повишаване на познанието за ЕС и  

ролята на активната комуникация на регионално равнище; 

- необходимостта от познаването на новите ПР инструменти 

за преодоляването на трудностите в комуникациите с 

младите хора в регионите; 

- повишената роля на социалните медии в интернет за 

изграждането на европейска идентичност на младежта на 

основата на диалога между нея и европейските 

институции; 

- определянето на добри правила от регионите на ЕС. 

Заключението  на дисертационния труд е коректно и умело 

представено обобщение на постигнатото в отделните глави на 

дисертацията. Налице са всички основания да приемем 

обобщаващите изводи относно новата роля на специалистите в 

сферата на комуникациите; комуникационното явление социални 

медии; липсата на по-интензивен и задълбочен диалог между 

институциите и младежите в социалните мрежи; основните 
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механизми за обратна връзка; новите форми на младежки 

междукултурен диалог в онлайн пространството; съдържанието на 

посланията от страна на политиците и езикът за комуникация. 

 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни 

приноси. 

Научните и научно-приложни приноси се отнасят до следното: 

 Изследователската теза е доказана, а самата тя е точно и 

ясно формулирана; 

 Установените връзки и взаимодействия между новите 

методи на комуникация между институциите на ЕС (ЕК, 

ЕП и Комитета на регионите) и младежта за постигането 

на междукултурен онлайн диалог. Това е сполучливо 

приложение на социологическия подход в научно-

изследователската дейност и неговите евристични 

възможности; 

 Съчетаването на методите на изследване – анкета, 

стандартизирано интервю, дълбочинно интервю, 

контент-анализ и вторичен анализ на резултатите от 

други изследвания; 

 Извеждането на промяната, която внасят социалните 

медии като самостоятелен проблем за неговата 

същностна и определяща роля за изграждане на 

обществено доверие; 

 Доказателството за нарастващата роля на социалните 

медии като нов ПР инструмент за изграждане на 

общественото доверие; 

 Поставеният акцент върху формирането на 

гражданското общество в границите на ЕС, системата за 

обратна връзка и създаването на нова регионална 

европейска социална мрежа; 

 Ориентирането на заинтересованите институции към 

успешни практики в онлайн комуникацията между 

европейските институции и младите хора; 

 Изводите към всяка глава на дисертацията произтичат от 

анализа. 

 Изведени са препоръки за решаването на очертаните 

проблеми за приобщаването на младите европейци към 

политиките на ЕС посредством комуникацията между 

неговите институции (ЕК, ЕП и Комитета на регионите) 

чрез социалните медии в интернет. 
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Очертаните приноси и постижения в дисертационния труд са 

следствие от осъществения задълбочен и професионален анализ на 

основата на много добрата теоретична подготовка на дисертантката, 

нейното високо равнище на информираност и комуникативност с 

представители на европейските институции. Всичко това е плод и на 

високата функционална грамотност на Десислава Манова – 

Георгиева – безпроблемното ползване на съвременните 

информационни технологии и владеенето на чужди езици. 

Посочените приноси и постижения са доказателство и за 

това, че  поставената цел на дисертационния труд и произтичащите 

от нея задачи са изпълнени, за това, че докторската теза е доказана. 

 

4. Оценка на публикациите на дисертантката 

Дисертантката има 7 публикации по темата на 

дисертационния труд. Три от тях са намерили място в академични 

издания – годишник и сборници от научни конференции, издадени 

от СУ „Св. Климент Охридски”, а останалите – в електронни 

издания. Едната от тях е на английски език и е под печат. 

 

5. Оценка на автореферата 

Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертацион- 

ния труд. 

 

 6. Критични бележки и препоръки 

 От изложението не става ясен начинът на формиране на 

извадката на изследването. Добре е, че се описва социалният профил 

на респондентите, което убеждава читателя, че те са компетентни да 

отговарят на поставените въпроси. 

 

 7. Въпроси 

 Адекватни ли са политиките на европейските 

институции по отношение на ограничаването на 

младежката безработица? 

 Има ли различия в комуникацията на институциите на 

ЕС с младите европейци от центъра и периферията и ако да, 

в какво се отразяват те? 

 

Заключение 

 Дисертационният трруд на Десислава Манова – 

Георгиева е показателен за това, че тя е подготвен 

изследовател, притежава качествата на сериозен 

изследовател, без които не е възможно да се проучват 

значими и сложни явления и процеси, каквито са 
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явленията и процесите, свързани със социалните медии 

като инструмент на регионалния младежки 

междукултурен диалог. 

 Получените резултати от проведеното изследване са 

обнадеждаващи, което дава основание дисертантката да 

има професионално самочувствие. 

 Очертаните научни приноси и постижения са сериозен 

ориентир за бъдещи промени в регионалния младежки 

междукултурен диалог. 

 

На това основание с убеденост препоръчвам на уважаемото 

Научно жури да присъди образователно научната степен „доктор” на 

Десислава Емилова Манова – Георгиева, професионално 

направление 3.5 Журналистика (връзки с обществеността). Лично аз 

с убеденост ще гласувам „за”. 

 

 

11.03.2014 г.                                                           Рецензент:  

София                                                                     (доц. д-р С. Тодорова) 

 

 

  


