РЕЦЕНЗИЯ
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Нов български университет
02.03.2021 година
На докторска дисертация
за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, в научна област 3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – връзки с
обществеността)
с

дисертационен

труд

на

тема:

„Четвъртата

индустриална

революция

и

предизвикателствата пред PR”,
представен от Цветелина Динева, редовен докторант в катедра Комуникация, връзки с
обществеността и реклама, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“
с научен ръководител: Проф. Венцеслав Бондиков
Дисертационното изследване е в общ обем от 271 страници. Състои се от
увод, три глави, заключение и библиография. Основен акцент и впечатление прави
Трета глава, както и използваните статистически данни и техният анализ. Налични са 70
графични изображения, 173 информационни източника, от които 73 са на български език,
93 на английски, 6 на руски и един на немски език.
В самото начало искам да заявя, че особено приятно впечатление прави търсенето
и намирането на обоснована релация между развитието на индустриалните революции и
съответните трансформации в комуникационните модели.
Точно формулирани цели и задачи на дисертацията.
Задачите – изясняване на основните понятия и връзката между тях, исторически
преглед на развитието на индустриалните революции и съответно трансформациите в
комуникационните модели анализиране потенциала на дигиталната среда за
разширяване обхвата и принципа на комуникиране на съвременните PR послания, са
коректно и точно поставени.
Предметът и обектът на изследването – точно предпоставени и съответстващи.
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Степен на познаване на състоянието на проблема и съответствие на използваната
литература.
От текста личи не само прагматичната ангажираност на колегата Динева с темата,
но и личната, отговорна и авторова позиция. Общия и конкретен поглед върху основни
значими текстове, свързани с темата, но и представящи ни интердисциплинността на
настоящото интелектуално усилие, смятам за достатъчно представителни и даващи
допълнителни положителни основания на Динева за оправдана компетентност в
областта.
Коректност при цитирането на представителен брой автори.
Цитираните автори са презентирани коректно, тематично и последователно.
Цитирани са основни автори и такива, които авторовия подход на колегата е
определил за важни, от гледна точка на доказване на тезите си. С една идея необходимост
и препоръка от осъвременяване.
Съответствие на избраната методология и методика на изследване с поставената
цел и задачи на дисертационния труд.
Избраната от докторант Динева методология съответства напълно с поставените
цели и задачи.
Оценка на автореферата и описанието на приносите.
Авторефератът отразява съдържанието на дисертацията, както и основните
положения и приносите на дисертационния труд, като съдържа в себе си необходимата
информация и акценти от проведеното изследване. Естеството и достоверността на
материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд ми дават основание
да приема заявените приносни моменти на колегата Динева.
Дисертационният

труд

показва,

че

кандидатът

притежава

задълбочени

теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни
изследвания. Степента на лично участие на дисертанта в приносите е несъмнен.
Въздействия на дисертационния труд върху външната среда.
Публикациите по дисертационния труд са представени в автореферата. Запознат
съм с текстовете, техните качества, но и характера на изданията, в които са публикувани.
Оценявам ги за достатъчно кредибилни и представителни.
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Мнения, препоръки и бележки.
Текстът е логичен, надграждащ постепенно, структуриран и целенасочен. В
крайна сметка усещането, че читателят се е обогатил, следствие подробното запознаване
с този текст, е най-добрата атестация за качествата му. Такова е и моето усещане.
Разбира се, внимателният и подробен прочит от страна на докторант Динева, след
направените по време на вътрешната защита препоръки от страна на членовете на
уважаемата комисия, са отразени в последвалите корекции, което е спомогнало за
прецизиране на отделни пасажи.
Заключение.
Уважаеми членове на научното жури, с настоящото приемам предложения
дисертационен труд на докторант Цветелина Динева, с тема на дисертационен труд
„Четвъртата индустриална революция и предизвикателствата пред PR”, катедра
Комуникация, връзки с обществеността и реклама, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“,
и давам положителна оценка за придобиване на научната и образователна степен
„доктор“

в

професионално

направление

3.5.

Обществени

комуникации

и

информационни науки (Медии и комуникации – връзки с обществеността).

02.03.2021 г.

С уважение:.........................
проф. д-р Росен К. Стоянов
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