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С Т А Н О В И Щ Е 

  
на доц. д-р Рада Пенева Кършакова 

(Русенски университет „Ангел Кънчев“) 
за дисертационния труд на  

 
Десислава Емилова Манова-Георгиева 

 
„Социалните медии като ПР инструмент на регионалния младежки 

междукултурен диалог в ЕС“, 
 

представен за присъждане на ОНС „доктор“ 
по научна специалност „Журналистика  и връзки с обществеността” 
към професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки 
във 

Факултет по журналистика и масова комуникация, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 
Актуалност на темата.  
Десислава Емилова предлага за обсъждане дисертационен труд, посветен на 

изключително актуална тема, за което свидетелстват ред проучвания на ЕС, 
свързани с интереса към дейността на европейските институции както от страна на 
гражданството в общността като цяло, така и конкретно на младите хора в страните 
членки. Безспорен е фактът, че изборите за Европейски парламент например имат 
сериозен проблем с избирателната активност в отделните държави, което във 
висока степен се дължи на усещането у хората, че проблемите на тяхното 
ежедневие са твърде далеч от политическия процес в ЕС - независимо от това дали 
усещането е правилно или не. 

Всъщност изследователската концепция на обсъжданата дисертационна 
разработка цели да открои точно причините за такова обществено мнение, като 
изнася фокуса върху младежкия сегмент в регионален план. 

Актуалността темата има ясно ПР измерение, защото акцентира върху 
комуникационните проблеми, породени от ефективността на използваните 
комуникационни канали и мрежи в европейския диалог между институциите и 
младите хора в ЕС.   

Методологията на изследването включва три инструмента: теоретичен анализ 
на дигиталните комуникационни средства за интерактивни комуникации в интернет 
от гледна точка на техния потенциал за пряко общуване с младежките 
потребителски общности; анкетно проучване на целева група респонденти от 
студенти и докторанти; и задълбочено интервю с целева общност от ПР и 
комуникационни експерти на европейски институции с компетентност в областта на 
новите дигитални технологии. 

От гледна точка на спецификата на темата, формулираната цел, предмета и 
задачите, които си поставя трудът, философията на методологията е много точно 
избрана и реализирана успешно.   
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Обхват, обем и съдържателна структура на труда.  
Дисертацията е организирана в увод и четири глави. Съдържанието е 

балансирано отлично и следва ясна логика на изложение в съответствие в 
заявените в увода цели и задачи. Приложенията са много добре оформени, 
информативни и дават пълна представа за извършената емпирична работа от 
изследователя. 

Първа глава предлага аналитичен обзор на съвременните интерактивни 
дигитални медии – форуми, блогове, уикита, социалните мрежи Фейсбук, LikedIn, 
MySpace и др., като представянето детайлно анализира както същността на 
комуникационното средство, така и неговите възможности за активен диалог на 
европейските институции с младежките общности. Авторката се опира на солиден 
брой заглавия на преводна литература, трудове на български и чуждестранни 
автори, което й позволява не само да опише използваните днес дигитални медии и 
мрежи, но и да обоснове онези техни характеристики, които са най-подходящи за 
общуване с младежки общности. Приложен е и речник на използваните термини, в 
който има въведено собствено понятие с авторска дефиниция – „дигитална 
платформа“ (с. 232).  

В тази глава авторката извежда и тенденциите в комуникационната политика на 
ЕС, откроени на основата на задълбочен анализ на основни стратегически 
документи на Съюза – Бялата книга за европейската комуникационна стратегия от 
2006, Плана за подобряване на комуникирането на Европа от ЕК от 2005, и 
Комуникиране на Европа чрез интернет. Ангажиране на гражданите, от 2007. 

Направените обобщения и изводи в края на главата аргументирано 
предпоставят съдържанието на втора глава, което е посветено на стратегическите 
политики на ЕС, насочени към младежта.   

Втора глава има за цел да представи прилаганите от ЕС политически 
инструменти в полза на младежката общност в страните членки и стимулирането на 
ефективен процес по формиране на европейска идентичност у младите хора. 

Специално внимание е отделено на езика като ключов фактор за генерирането 
на европейска идентичност и на императивната потребност от нови форми на 
диалог на европейските институции с младежките онлайн общности. 

Изводите от анализа на целево ориентираните към младежта политики на ЕС 
насочват авторката към идеите за онлайн платформи с многостепенна обратна 
връзка, които изискват участие на специалисти по комуникации. Според нея 
изграждането на доверие към европейските институции може да се стимулира на 
основата на реален  онлайн диалог, който да мотивира към пряко участие всеки 
гражданин и в частност младите хора в европейските дебати, засягащи техните 
интереси и потребности. 

Трета глава предлага в сравнителен аналитичен коментар на новите методи за 
комуникация на лидери на ЕК; както и анализ на инициативите на ЕК и Европейския 
парламент, проведени в социалните мрежи. 

Изключително интересен и, по мое мнение с открояващ се авторски принос, е 
сравнителният анализ на комуникационните практики на председателя на ЕК ,Жозе 
Мануел Барозу, и на блоговете на еврокомисарите, сред които и този на Кристалина 
Георгиева. Доколкото се простира собствената ми осведоменост, такъв анализ до 
момента не е публикуван. Направените от изследователката констатации и изводи 
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са напълно обективни и имат безспорна приложна стойност. Очевидна е 
необходимостта от използване на интерактивни платформи за много по-широк пряк 
диалог с младите хора, който да ги направи преки наблюдатели и коментатори на 
важни за тях събития. Нужно е стопяване на дистанцията от време, място и език и 
постигане на ефекта на комуникацията лице в лице, която си остава най-
въздействащата форма на общуване.  

Имах възможност лично да се уверя в умението например на Кристалина 
Георгиева да обяснява и провокира силен интерес към политики и решения на ЕК в 
своя ресор - по проблемите на превенцията на кризи, бедствия и аварии, когато 
миналата година под неин патронаж се проведе такъв семинар в Русенския 
университет. Тя проведе среща със студентите от специалностите Европеистика и 
многостепенно управление, Европеистика и глабалистика, Международни 
икономически отношения и Екология. Еврокомисар Кристалина Георгиева показа на 
практика как може да се говори за Европа просто, разбираемо и искрено, с дълбока 
ангажираност и вътрешно пристрастие и това постигна забележителен ефект – 
студентите я засипаха с въпроси, коментираха дори възможността еврокомисарите 
да се избират от гражданите така, както евродепутатите. 

Позволих си да разкажа този случай, защото той е показателен за тенденциите, 
които младите граждани на ЕС сами налагат като императив, за да дарят доверието 
си на европейските институции. Те искат да знаят кой ги управлява, кой взема 
решенията, какво значат за самите млади хора насочените към тях политики и каква 
е реалната полза от тези политики за техния живот и бъдеще. Те биха се включили в 
комуникирането на Европа, ако говорят с тях на правилния език и по техния 
комуникационен канал.    

В този смисъл, защитаваната от авторката теза за потребността от „превод“ на 
административния и политическия език на „евроговоренето“ и пренасянето на 
комуникацията на местна територия е убедително аргументирана. 

В четвърта глава изведените в предходните глави изводи и обобщения 
намират своето практическо измерение в резултатите от проведените от автора 
дълбочинни интервюта с европейски експерти по ПР и интерактивни 
комуникационни технологии, както и от анкетно проучване сред български и 
чуждестранни студенти и докторанти. 

В първия раздел на тази глава са откроени добри комуникационни практики на 
ЕС и ЕК чрез профилите им във Фейсбук и Туитър за провеждане на няколко онлайн 
кампании и дискусии - връчването на Нобеловата награда за мир на ЕС през 2012 г., 
споразумението за борба с пиратството – АКТА, въпроса за шистовия газ и др. 

Проведеното задълбочено интервю оценявам като постижение на автора. То 
успява да разкрие гледната точка на експертните в областта на комуникациите 
представители на водещите европейски институции. Това му присвоява качеството 
на обективен доказателствен материал относно защитаваната от изследователя 
теза относно усъвършенстване на комуникационната стратегия на ЕС за пряко 
общуване с гражданите и младежките аудитории. 

Анкетното проучване обаче е с твърде ограничена по обхват група респонденти 
и не може да претендира за представителност. От моя гледна точка този 
изследователски инструмент може да се разглежда само като индикатор за 
нагласите и мненията на студентите и докторантите в Софийския университет и то - 
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на малка част от тях. Авторът би могъл да включи например студенти от повече 
специалности или да се допита до студенти и докторанти от същите специалности в 
други висши училища в София. 

Имам забележка и към скалите за отговори на анкетата. Основният вид 
използвана скала е номиналната, а, както е известно, при нея изследователят се 
стреми да обхване всички възможни опции за отговори на респондентите. Това, 
разбира се, не винаги е възможно. Затова е правилно да се включва опцията „Друго, 
посочете какво“, която осигурява на всеки респондент шанс да регистрира своето 
мнение. Това е отворен въпрос и се кодира трудно, но при малки извадки и 
обработка на Excel не е толкова трудно.   

 Независимо от посочените слабости, все пак аз смятам, че данните на 
проучването подкрепят регистрираната от автора тенденция младежката общност 
да чувства информационна недостатъчност по отношение на комуникационната 
активност на европейските институции особено в регионалните й онлайн стратегии, 
насочени към младите хора.  

Относно приносите на дисертационния труд намирам, че авторката ги е 
формулирала съвсем коректно. 

Дисертационният труд няма според мен теоретични приноси. Той е приложно 
ориентиран и аз оценявам приносите му точно в този изследователски контекст: 

o Анализът на практически цялостния комуникационен инструментариум на 
ЕС в концепцията на новите интерактивни медии и дигитална среда е сред 
най-съществените постижения на автора от моя гледна точка. 

o Друг важен принос е концепцията за изграждане на нови информационни 
платформи с многостепенна обратна връзка във всички социални мрежи, 
които да осигурят информиране, споделяне и дискусии на местните езици 
и така да се създаде нова европейска регионална мрежа, способна да 
привлече младите граждани на общността, да стимулира техния 
междукултурен диалог и обмена на успешни практики на младите 
европейци. 

o В рамките на концепцията е приносната идея за създаването на 
регионална платформа в България и  на образователна програма за 
журналисти, студенти и докторанти по европейска проблематика и нови 
медийни инструменти и форми на комуникирането й. За нашата страна 
такъв проект би бил изключително полезен. 

Ядро на такава информационна платформа могат да станат студенти, 
докторанти и млади учени с подготовка по европейката проблематика, както и 
обхванатите от международната студентска организация ЕСН България 
(Erasmus Student Network), които са изключително мотивирани и, предполагам, с 
доста високи очаквания спрямо политиките на ЕС, насочени към младите 
европейци. Това са и младежи, за които новите комуникационни технологии са 
не толкова предизвикателство, колкото ежедневен комуникационен инструмент. 
Секциите на организацията в България обхващат вече студенти от 8 
университета, има и още две кандидатстващи висши училища.  

Към проекта могат да се привлекат също млади хора от бизнес средите и 
ученици от горните класове на професионални гимназии. 
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Авторефератът е съставен според изискванията и пълноценно представя 
съдържанието на труда. Десислава Манова-Георгиева има седем публикации по 
темата на дисертацията и  е изнесла шест доклада на научни конференции, четири 
от които в чужбина. Това също е в съответствие с изискванията за придобиването на 
научната степен.      

Въз основа на изложеното становище смятам, че дисертационният труд има 
стойност на приносна научна разработка за придобиване на  ОНС „доктор“ по 
научната специалност „Журналистика и връзки с обществеността“ в професионално 
направление „Обществени комуникации и информационни науки“. 

 
24 март 2014 г. 
     Доц. д-р Рада Кършакова:   
   
 
 
       
        
                


