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СТАНОВИЩЕ1  

От доц. д-р Стела Ангова, УНСС, катедра „Медии и обществени комуникации“  

 
за придобиване на образователната и научна степен „доктор”/„доктор на науките“ в научна област 

3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Международна журналистика) 

с дисертационен труд на тема: „МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА КЛЮЧОВИ ЕТАПИ ОТ 

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ (1999 – 

2018 Г.) В САЙТОВЕТЕ НА БНР, ДОЙЧЕ ВЕЛЕ И БИ БИ СИ”,  

представен от ДЕСИСЛАВА ВИКТОРОВА СОТИРОВА, редовен/задочен/свободен докторант в 

катедра „История и теория на журналистиката“ на Факултета по журналистика и масова комуникация 

с научен ръководител: проф. д-р Мария Нейкова 

I. Оценка на качествата на дисертационния текст 

Представеният за становище дисертационен труд е посветен на актуална и значима тема, която, 

както правилно констатира авторът, още е в развитие. Съгласна съм четирите посочени фактора, които 

дефинират актуалността на темата. Изследването е първото по рода си, като обхваща сериозен 

времеви период (19 години) и ще даде сериозен принос по отношение на медиязнанието и 

журналистиката. Академичните изследвания по темата са фрагментарни и нито едно не е разгърнато 

в такъв темпорален обхват. Следователно, още от заглавието на дисертационния труд може да се 

говори не само за актуална изследователска работа, но и за такава, от която ще произлязат качествени 

научни и научно-приложни приноси. Теоретичните източници са внимателно подбрани, така че да 

бъдат релевантни на темата и да се покажат гледните точки към момента. Авторът се е справил с 

предизвикателството относно проучването на научната литература, което е двояко – от една страна 

рязко увеличаване на публикациите по темата след представянето на Стратегията на ЕК през февруари 

2018 г. и, от друга, ограничен брой изследвания с общ поглед върху целия регион от 1999 г. до 2018 

г. Други информационни източници, с които е работено, са различни документи, бели книги, 

договори, доклади, етични кодекси, регламенти и т.н., медийни публикации, сайтове на организации, 

т.е. демонстрирано е умение за подбор и критичен анализ на различна по характер литература и 

намиране на връзките в тезите и посланията.   

Избраните изследователски методи отлично кореспондира със заявените цели: работа с 

първични източници, анализ и синтез на научни теории, исторически подход, дълбочинни интервюта, 

контент анализ на съдържанието на три обществени медии. Този интердисциплинарен подход 

позволява да се направят важни изводи. Интервютата с експерти показват навици на работа и 

тенденции при отразяване в медийни структури с обществено значение (журналисти от БНР и ВВС). 

Важен акцент за изследването дават и двамата професори от Сърбия и Косово, защото освен хора на 

академията, те са били и част от държавническите процеси като заместник-министър председатели в 

своите страни. Разговорите са водени професионално и нещо важно – те са интересни за широката 

аудитория, не само са академичните среди. Чрез този подход се взима гледната точка на три 

професионални групи за анализираните събития: журналисти, изследователи и политици. Адекватен 

и добре изпълнен е и подходът за събиране на емпиричен материал чрез нарочно съставени 

регистрационни карти, чрез които се прави анализ на информационното и аналитичното ниво по 

темата в избраните три медии. Данните са коректно обработени и коментирани. Адмирации за 

систематичната работа и за това, че докторантът много уверено и систематично е работил с толкова 

различни документи. Още един плюс за труда е предложената собствена интерпретация на понятието 

„евроатлантическа интеграция“ 

                                                      
1 Забележка: Текстът в курсив предлага опорни точки за оценка на изследователските резултати. Препоръчителен обем 

на становището – 2-3 стандартни страници 
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Авторът демонстрира висок академичен стил. В езиково и стилистично отношение е изпипан 

много внимателно и обобщаващият ми коментар е, че е изключително удоволствие да се чете текст, 

който е логически структуриран и води читателя уверено в тема, която е разгърната по този начин за 

първи път.  

 

II. Приноси на дисертационното изследване 

 Съгласна съм с посочените приноси. Сред тях бил откроила първенството на автора по темата 

в българското научно пространство (но предполагам, че това важи най-малкото и за Балканския 

регион). Свършената работа е голяма – от една страна  са анализирани факторите и обстоятелствата, 

които дават основание да се определят ключови етапи от почти 20-годишния евроатлантически 

интеграционен процес на държавите от Западните Балкани. От друга, подобно изследване на 

медийното отразяване на ключови етапи от евроатлантическата интеграция на държавите от Западните 

Балкани за близо 20-годишен период се прави за първи път. Следователно, текстът ще представлява 

интерес за широка аудитория (студенти от различни специалности, политици, дипломати, журналисти, 

преподаватели). Резултатите имат пълноценен приложен характер и могат да служат както за ориентир 

на професионалните журналисти, така и като практическо средство в обучението на студенти по медии 

и обществени комуникации, политология и др. 

    

III. Бележки и препоръки 

 Дисертационният труд е изпълнен с внимание към детайла. Нямам бележки, но препоръката ми е 

да бъде  издаден.  

IV. Публикации и участия в научни форуми 

Впечатление правят посочените публикации по темата на дисертационния труд (три), участията 

в научни конференции и в докторантски семинари. Пожелавам на Десислава Сотирова успешна 

академична кариера, защото заявката за това е сериозна. 

V. Заключение 

Заявявам категоричното си мнение, че ще гласувам „за“ за присъждането на образователната и 

научна степен „доктор“ на Десислава Сотирова за труда ѝ на тема „МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА 

КЛЮЧОВИ ЕТАПИ ОТ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ 

ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ (1999 – 2018 Г.) В САЙТОВЕТЕ НА БНР, ДОЙЧЕ ВЕЛЕ И БИ БИ СИ”. 
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