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Оценка на качествата на дисертационния текст
Избраната от докторантката тема е актуална и значима. Изследвани
са настъпващите промени в сферата на комуникациите в процеса на
разгръщане на Четвъртата индустриална революция. Днес вече се заговаря
за общуване на човек с изкуствен интелект. Това според автора провокира
и нови промени в поведението на комуникаторите. Авторката е
постулирал интересна теза, че в бързо развиващата се технологична среда
в резултат на индустрия 4.0, чувствително се променя и социалната среда.
Направен е извод, че дигиталната среда традиционно трансформира
и медийната среда, в чието поле се осъществяват и връзките с
обществеността. Още в началото докторантката е анализирала промяната
в поведението на PR субектите. За да ни представи актуалността на
тенденциите тя се опира на представителни данни от редица емпирични
изследвания. Добре са дефинирани основните понятия и взаимовръзките
помежду им. В дисертацията е направен много подробен исторически
преглед на развитието на индустриалните революции и съответстващите
им трансформации в прилаганите комуникационни модели.

Изследвайки хронологията в развитието на човешката цивилизация,
докторантката стига до извода, че развитието на медиите и
комуникационните канали във всяко общество, играят ключова роля в
социалните взаимодействия и всички съпътстващи ги трансформации. Тя
прави извод, че PR технологиите първоначално са обслужвали предимно
корпорациите, а в последствие се превръщат в съпътстваща дейност на
държавните и политически институции.
Постоянно се формира и изгражда една нова онлайн реалност.
Интернет визуализира не само околното ни пространство, но и нашето
въображение. Усъвършенстването и изграждането на комуникацията,
твърди авторката, лежи в основата на развитието на цивилизацията.
Създаването и разпространението на съдържание вече не е приоритет на
медиите, а се произвежда от всеки участник във виртуалното
пространство.
Работата на докторантката би спечелила, ако стилът на писането
беше по лек. Прибягването до употреба на дълги, съставни изречения на
места уморява четящия и затруднява нормалното извличане на смисъл от
прочетеното. В чисто граматическо отнощение текста е „излят“ без
разделящи абзаци, което е неприемливо и прави прочита неимоверно
труден. Преди предаването на труда за архивиране, този технически
пропуск трябва да бъде отстранен.
Приноси на дисертационното изследване
Докторантката е изследвала същността и значението на PR в
условията на нова технологична, икономическа, социална и културна
среда, разглеждана като Четвърта индустриална революция. В
дисертационния труд се доказва необходимостта от адаптиране на
социалната технология PR към радикално променената комуникационна
среда в новата дигитална епоха. Докторантката е квалифицирала новите
социални трансформации в областта на комуникациите като дълбоки и
сложни, които трябва да инициират нови научни изследвания.
Докторантката е обобщила в подробен хронологичен ред особеностите,
характеризиращи всяка от четирите технологични революции, през които
преминава човечеството през различните етапи от развитието си.

Бележки и препоръки
С оглед подобряването на качеството на настоящия научен труд,
препоръчвам на докторантката да направи сериозна стилова редакция на
изложението, възползвайки се от по-кратки изречения, за сметка на
съставните. Също така е неизбежно преформатиране на целия текст, който
да бъде съоръжен с граматични абзаци с помощта на функтора за
табулация. Ако настоящото изследване се публикува, добрее е изводите
на авторката да се подкрепят с математико-статистическа обработка на
базата данни, събрани чрез емпиричното анкетно проучване.
Публикации и участия в научни форуми
Докторантката е приложила наличието на три свои самостоятелни
публикации, свързани с оповестяването и разгласяването на основни
моменти от своята научно-изследователска дейност през годините на
обучението си в докторската образователна и научна степен. С това тя е
покрила минималните национални изисквания по чл.63,ал.1, т.4 и чл.69,
ал.3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени
и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Заключение
Предоставената ми за анализ и оценка докторска дисертация
предсавлява относително завършено, добросъвестно изпълнено и
коректно поднесено научно изследване по темата за „Четвъртата
индустриална революция и предизвикателствата пред PR“. Това ми
дава основание да дам положително становище за научната стойност на
представения дисертационен труд. Заявявам, че по време на публичната
защита ще гласувам „ЗА“ присъждане на образователната и научна степен
„доктор“ на Цветелина Емилова Динева.
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