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 Представеният за защита дисертационен труд от докторант Десислава Георгиева 

безспорно представлява актуалната тематика на две големи области, каквито са ПР 

инструментариума и възможностите, които предлага световната мрежа Интернет. От една 

страна, ПР като професия е относително нова за България, въпреки много бурното й 

развитие; от друга – вярно е, че младежите са гражданите на света, които използват най-

активно Интернет. Не случайно и в научната област се появи терминът „Интернет 

поколение“ за разлика от предходното „аудио-визуално поколение“. Така, че за мен е 

извън съмнение модерността на темата на дисертационния труд. 

 Дисертацията е структурирана в четири основни глави, придружени с увод, 

заключение, библиография. Към труда са включении 17 приложения в 71 страници 

(речник, анкетна карта, въпросник за авторско дълбочинно интервю, десет дълбочинни 

интервюта с експерти от европесйките институции, Стратегия „Младежта в движение“, 

избрани блогпостинги на еврокомисари) академичен постер и CD с 80 анкети със студенти 

и докторанти и записи на проведените интервюта. Използваната литература е актуална, в 

съответствие с актуалността на проблематиката и обхваща 114 източника – 31 на кирилица 

и 83 на латиница, на английски и немски език. Основният текст с литературата без 

приложенията е разположен на 261 страници. 

Избраната модерна и младежка тема, както и съдържателното структуриране на 

дисертацията на Десислава Георгиева, вече е заявка за сериозно разработен научен труд. 

Без съмнение докторантът владее освен на отлично ниво матерния си език, още и 

английски и немски, както и умението да комуникира, изследва и изобщо да работи на 

ниво в Интернет.  



Логиката не излагане на материала напълно съответства на изискванията за 

дисертационна теза: Последователно и умело всички термини от заглавието, които 

етикитират области от научното познание, комуникационни технологии – онлайн и 

офлайн, се дискутират сериозно и успешно от докторанта.  

В увода на експлицитно равнище се предлага тезата, която ще бъде защитавана, а 

именно „...че социалните медии разкриват разностранни нови възможности за активна 

обратна връзка на младите хора при участието им във формирането на гражданското 

общество в Европейския съюз 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.“ (с.11 от 

автореферата) 

Първа глава е посветена на социалните медии като съвременен комуникационен 

феномен. Освен дефинирането и изясяване същността на социалните медии, са разгледани 

форумите, блоговете, уикитата и социалните мрежи и то като възможен добър ПР 

инструмент. Приносът на докторанта още в първа глава за мен се състои в свързването на 

изброените Интернет възможности, както с ПР комуникационната технология, така и с 

конкретната комуникационна политика на ЕС. 

Втора и трета глава специфизират основната комуникационна стратегия на ЕС в 

социалните медии специално за младежта. За мен особен интерес представляват анализите 

на блоговете на няколко еврокомисари, включително и този на българския еврокомисар 

Кристалина Георгиева, с който започват анализите. Искам да подчертая изключително 

добрия баланс, който прави докторант Георгиева, по отношение на споделения опит и 

анализи на чуждия и българския опит. Това е умение, което не се среща във всички 

дисертационни разработки. Така читателят според мен, придобива усещането за България 

на практика, че реален член на ЕС, каквато е всъщност фактологично. Не искам да 

пренебрегна и много добрия параграф в трета глава, засягащ анализа от ПР гледна точка на 

страниците на Европейската комисия и Европейския парламен във Facebook, както и 

присъствието на Европейски институции в You Tube I Google +. Програмата на ЕС 

„Младежта в движение“ ми е добре позната и оценявам високо анализа на докторанта, 

който изяснява възможностите и переспективите на програмата в социалните медии.  



Четвъртата глава заслужва специално внимание, тъй като докторант Десислава 

Георгиева изследва методите за увеличаване на познанието за ЕС в регионите и на тази 

основа обосновава необходимостта от създаването на нова Европейска социална мрежа. 

Много сполучливи са параграфите за ролята на младите хора в европейския диалог, ролята 

на социалните мрежи в процеса на формиране на европейска идентичност у хората – много 

съществен проблем, както и примерите за успешни кампании на ЕС в социалните мрежи. 

Поздравявам докторанта за коректното представяне на алтернативата „за“ и 

„против“ създаването на регионална европейска мрежа. Тук подходът на автора е прецизно 

научен, както е задължението ни като изследователи да дебатираме освен собствената си 

позиция, и другите възможни.  

Изследването е коректно с интервюта и анкетни карти – адекватни методи за 

поставените цели. Изследваната извадката е описана точно. Резултатите са представени и 

като числа – например, процентни разпределения, и като графики, визуализиращи 

получените данни. В приложенията са показани всички методи – айтемите от анкетните 

карти и въпросите от дълбочинните интервюта. Интерпретацията отново е балансирана – 

нито минимална, нито свръх интерпретация. Ще спомена само един от основните изводи 

на докторант Георгиева: „...забелязва се трайна тенденция към подобряване и разгръщане 

на онлайн активностите, с което се цели да бъде скъсена дистанцията между европейските 

институции и младите европейци.“ (с.40 от автореферата) 

Заключението представя отлично формулирани изводи от теоретичната и 

изследователската част на дисертацията и най- важното – препраща към тезата от увода, 

която е надеждно доказана.  

Приемам трите приноса на докторанта, макар, че много скромно са представени. 

Още един белег за мен – на коректен и прецизен изследовател.  

Нямам никакви бележки по дисертацията. Предлагам на докторанта да публикува 

труда си като монография, може би с известни съкращения в частта, предстявяща данните 

от изследването. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Докторант Десислава Манова-Георгиева представя сериозно разработен аналитичен 

дисертационен труд, който многократно надхвърля изискаванията за степента, ка която 



кандидатства. Аз съм известна с критичното си отношение като рецензент на подобни 

научни трудове, но към този нямам никакви заблежки. Нека отново подчертая 

предложението си за отпечатване на дисертацията в монографичен труд, така, че 

теоретичните анализи и изследванията да станат достъпни за повече хора в практиката на 

ПР у нас. За мен без съмнение представения дисертационен труд е отличен, заслужава 

моите адмирации и може да служи като образец как се разработва дисертация. Затова 

предлагам на уважаемите членове на научното жури да присъдят образователната и 

научната степен „Доктор“ на Десислава Емилова Манова-Георгиева за дисертацията й на 

тема „„Социалните медии като ПР инструмент на регионалния младежки междукултурен 

диалог в ЕС (2009 – 2013 г.)“ 
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