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СТАНОВИЩЕ 
 

на представените трудове и документи за участие в конкурс за академичната длъжност 

ДОЦЕНТ по професионално направление 2.3 Философия (Реторика), обявен от СУ „Св. 

Климент Охридски“ в ДВ, бр. бр. 61 от 2 август 2022 г. 

Автор на становището: доц. д-р Александър Христов, Университет за национално и 

световно стопанство 

Кандидат: Яна Красимирова Събева 

 

 

 

I. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на представената за 

участие в конкурса научно-образователна продукция 

 

Получените документи по конкурса дават основание напълно категорично да се твърди, че 

гл. ас. д-р Яна Събева покрива изискванията за заемане на академична длъжност „доцент“. 

Нещо повече, по някои показатели постигнатото е доста по-съществено – при това не само 

във формален, но и в съдържателен план. 

 

Изследователска и научна дейност 

 

Изследователската и научна дейност на кандидата дават възможност ясно да се установи, че 

е налице сериозен интерес в сферата на реториката и комуникациите. Текстовете видимо 

имат потенциала да допринесат съществено за развитието на комуникационните практики, 

което ги прави достатъчно ценни. 

 

Особено внимание е важно да се обърне на представените монографии и книга – тематиката 

им е актуална, свързана е с реторически аспекти на кризисните комуникации и 

комуникациите по време на пандемия, а също с невербалното общуване в бизнеса. Въпреки 

голямото количество публикации, посветени на тези теми, подобен реторически ракурс 

върху проблематиката хвърля още светлина и дава полезни гледни точки. Специално по 

отношение на монографията „Реторика и кризисни комуникации. Анализ на кризите на 2020 

и 2021 г.“, съвсем неизчерпателно, виждам сериозни приноси в разгледаните взаимовръзки 

между кризи и репутация, систематизацията на разликите при работата на традиционни 

медии и социални мрежи, акцентът върху реторическата ситуация и ролята на авторитетите, 

както и нещо на пръв поглед дребно, но с изключително значение – разширяването на 

обхвата на разбирането за ефективност в комуникациите. 

 

Прегледът на останалите публикации на гл. ас. д-р Яна Събева дава основание да се твърди, 

че тя има сериозни, често заявявани и достатъчно задълбочени интереси в сферата, без при 

това да се изпада в дребнотемие, което е чудесно. Проблемите са анализирани задълбочено, с 
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необходимата критичност и авторски принос. Всичко това допринася за развитието на тези 

области, от което печели не само университета и студентите, а и цялата професионална 

общност. Цитиранията на публикациите на д-р Събева също са на необходимото ниво. 

 

Учебна и преподавателска дейност  

 

Наблюденията върху цялостната учебна и преподавателска дейност на кандидата допринасят 

за формирането на по-добра представа за нейния потенциал. От една страна, представените 

документи показват, че д-р Събева работи изключително активно в тази посока. От друга, 

безценната амалгама от академичен стаж и практически опит са от сериозна полза за 

студентите – не само като знания и умения, а и като възможност да изберат определена 

професия и да са убедени в този свой избор. 

 

Дейности в полза на обществото и на професиите 

 

През годините гл. ас. д-р Яна Събева се е ангажирала с различни обществено-значими 

проекти, работила е и в момента работи за развитието на комуникационната професия – сега 

като член на Комисията по етика на БДВО, а преди това – като член на Управителния съвет. 

Като бивш председател на въпросната организация няма как да не отбележа, че подобни 

ангажименти са съществени, изискват отлична подготовка и определен вече спечелен 

авторитет. Разбира се, всяко подобно включване в една такава общност носи съществени 

ползи както за комуникационната професия, така и за обществото ни като цяло – постигайки 

ценности като по-чиста информационна среда, по-добро общуване между институции, 

компании и граждани. И, не на последно място, насърчаване и информиране на младите хора 

в страната ни, тръгнали по този път, да се развиват и да бъдат все по-добри в това, което 

правят. 

 

 

II. Бележки и препоръки 

 

Научната продукция на д-р Събева е изключително богата. Обхванати са различни аспекти и 

сфери, в които реториката намира приложение или взаимодействие с близки или по-далечни 

дисциплини и феномени – дори екология и юношески конфликти. Може би в тази връзка 

единствената ми по-съществена препоръка би била насочена към това да концентрира 

изследванията си в една по-тясно определена област. Освен всичко, това би създало 

необходимите предпоставки за нейното развитие като изследовател. 

 

Няма как да не предложа тази посока да бъде свързана с отношенията между реториката и 

комуникациите и маркетинга – тъй като освен личната ми ангажираност към тези теми, 

виждам празнина в тази сфера, от запълването на която може да спечели както теорията, така 

и практиката (даже повече практиката). Това ще е още по-актуално предвид развитието и 

проблемите в комуникациите в последните години. 

 

 

III. Заключение 

 

В заключение и въз основа на представените документи, качеството и съдържанието на 

научната продукция на кандидата и не на последно място, преподавателския опит и 

постижения, които също е важно да бъдат взети предвид, убедено препоръчвам на 
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уважаемото научно жури гл. ас. д-р Яна Красимирова Събева да заеме длъжността „доцент“ 

в професионално направление 2.3 Философия (Реторика).  

 

 

Дата: 14.12.2022 г. Член на журито: 

 

 

 

         Доц. д-р Александър Христов 

 


