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С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Мария Стефанова Нейкова, 

СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, 

катедра „История и теория на журналистиката” 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ по професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки (Международна журналистика) 

Автор на дисертационния труд: Ралица Цветанова Ковачева 

Тема на дисертационния труд: Център и периферия на европеизираните 

публични сфери. Сравнителен анализ на медийното отразяване на 

европейските теми в България и Великобритания, февруари-юни 2014 г. 

 

1. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Дисертацията на Ралица Цветанова Ковачева на тема „Център и 

периферия на европеизираните публични сфери. Сравнителен анализ на 

медийното отразяване на европейските теми в България и Великобритания, 

февруари-юни 2014 г.” е с общ обем 269 страници (включително 16 

страници използвана литература – библиография на български и 

английски, документи, медийни публикации, и 15 страници приложения). 

Текстът отговаря в съдържателно отношение на изискванията за такъв 

труд. Авторефератът представя коректно и цялостно дисертацията, 

основните изводи при доказване на тезата на докторант Ковачева и 

приносните моменти. Публикациите по темата на доктората, различните 

научни участия на докторанта допълват впечатлението за предварително 

апробирани теза и изследователски подход. 

Дисертацията на Ралица Ковачева се характеризира с актуалност и 

значимост, а референдумът във Великобритания разширява полето на 

приложение на някои от наблюденията и емпиричните данни. Работата 

обогатява теорията за публичната сфера, като се задълбочава в 

европейското й измерение. Тя допринася към съществуващите изследвания 

с актуалните първични данни за България – страна нов член на ЕС. 

Сред достойнствата на дисертационното изследване бих откроила: 
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- Очертаването на обекта му – „процесът на европеизация на 

националните публични сфери”, интерпретиран като „мрежа от 

комуникиращи помежду си европеизирани публични сфери”, и на 

предмета – „процесът на европеизация от българска перспектива 

като симптом за потенциалното оформяне на център и периферия в 

европеизираните национални публични сфери”; 

- Формулирането на работни дефиниции за „център“ – активен и 

дискурсивно влиятелен, и „периферия“ – пасивна, реактивна и 

дистанцирана, но най-вече дефинирането на периферизация като 

обратен на европеизацията процес. Тази дефиниция на автора е 

защитена както теоретично, така и чрез апробация в българската ( и 

британската) медийна практика; 

- Ясно формулираните и прецизно посочените цел, задачи и 

изследователски въпроси; 

- Интердисциплинарния подход, който използва теоретични подходи 

от няколко научни полета – на европейските изследвания, 

политическите науки, социологията, медиите и комуникацията; 

- Коректно формулираната работна хипотеза – че „по аналогия с 

понятията за център и периферия в ЕС, можем да говорим и за 

център и периферия на европейските публични сфери и съответно – 

за процес на периферизация, обратен на процеса на европеизация” 

- Използваната литература, която е актуална и достатъчна като обем; 

- Адекватния на заявените цели методологически инструментариум; 

- Емпиричното изследване, което по своята големина и адекватност на 

поставените цели само по себе си е съществен принос; 

- Логичната цялост на анализа; научната коректност при 

използването и цитирането на източниците; 

-  Авторските диаграми, които онагледяват резултатите и имат 

самостоятелен приносен характер. 
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2. Оценка на научните и научно-приложните резултати 

Дисертационният труд на Ралица Ковачева е задълбочено 

оригинално научно изследване, в което тя предлага проучване на редица 

въпроси от теоретичен, методологически и научно-приложен характер. 

Първите две глави очертават теоретичната рамка – представят ключовите 

етапи на европейската интеграция и посветените на изследването й 

основни теории, школи и подходи, въвеждат основни понятия като 

европейска публична сфера, европеизация на публичните сфери, 

диференцирана интеграция, център и периферия на европеизираните 

публични сфери, както и изследванията за тях.   

Трета глава прави преход към терена на медиите – изследва 

функциите им при транснационализацията на публичните сфери и в 

критичен план – в европеизираните публични сфери.  

В четвърта глава е представен сравнителният анализ на медийното 

отразяване на европейските теми във Великобритания и в България. Избор, 

който е обвързан с хипотезата за съществуване на дискурсивно влиятелно 

ядро и периферия в европеизираните публични сфери. Използваната 

методология позволява напълно успешно да бъдат изпълнени поставените 

изследователски задачи. 

 

3. Оценка на научните и научно-приложните приноси 

След направения съдържателен задълбочен преглед на 

съществуващите академични разработки, както и въз основа на резултати 

от изследвания Ралица Ковачева категорично формулира положението, че 

„процесът на европеизация не се развива с еднаква скорост и еднакъв 

успех в различните държави от ЕС”. Въз основа на това заключение тя 

търси практическата приложимост на хипотезата на своето изследване. За 

целта от автора е осъществен контент анализ на осем медии – четири 

български и четири британски, в продължение на пет месеца и са 
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регистрирани 3356 информационни единици. Наред с дефинициите за 

„център“, „периферия“ и „периферизация“, това проучване е сред най-

съществените научни и научно-приложни приноси на дисертацията. То 

дава основания на докторанта да потвърди с данни „лоши медийни 

практики, които деформират медийното отразяване и се прилагат не само 

по отношение на европейските теми”. 

 

4. Заключение 

Дисертационният труд на Ралица Ковачева съдържа богати научни и 

научноприложни резултати. Съдържанието доказва не само задълбочени 

теоретични знания, но и способности за самостоятелни научни 

изследвания. Тъй като имам възможност от доста време близко да работя с 

докторанта не само по дисертацията, но и по други нейни научни 

публикации, проекти и участия, смятам, че обсъждаме труда на много 

перспективен изследовател на важни съвременни процеси и техните 

проекции в медиите. 

Качествата на научния труд ми дават основание да заключа, че той 

съответства напълно на изискванията на чл. 6, ал. 3 на ЗРАСРБ, както и на 

чл.66, ал. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски”. 

Въз основа на всичко изложено по-горе предлагам на научното жури 

да присъди на Ралица Ковачева образователната и научна степен „доктор” 

по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Международна журналистика). С вота си 

категорично подкрепям това решение. 

 

11.11.2016 г.  Подпис:  

  (доц. д-р Мария Нейкова) 


