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СУ „Св. Климент Охридски” 

Факултет по журналистика и масова комуникация 

 

Становище 

 

За дисертационен труд за присъждане 

на образователна и научна степен „доктор” по научната специалност 3.5. 

„Обществени комуникации и информационни науки (журналистика - 

икономическа журналистика)” 

Автор: Ирина Алексиева 

 

Тема: "Климатичните промени - ефекти върху икономиката и обществото и 

тяхното комуникиране”. 

Докторант: Ирина Илиева Алексиева”  

 

Становище от: проф. дсн Петранка Филева  

 

Ирина Алексиева подготви дисертационния си труд като редовен 

докторант по журналистика (икономическа журналистика) към катедра 

“История и теория на журналистиката ” при Факултета по журналистика и 

масова комуникация, СУ "Св. Климент Охридски". В качеството си на научен 

ръководител съм утвърдена за член на научното жури съгласно протокол на 

заседание за утвърждаване на научното жури - 04 от 21.12.2011 и заповед № 

РД – 38-11/13.01.2012 г..  

 Ирина Алексиева има богат опит като практикуващ журналист в 

сферата на бизнес журналистиката. От 2009 г. тя е изпълнителен директор на 
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Българско училище за политика "Димитър Паница". Ирина Алексиева има 

магистърска степен от УНСС и от Американския университет в България, 

Благоевград. Натрупаните знания и опит се отразяват положително на 

работата й върху дисертационния труд и предпоставят склонността й да търси 

приложимост в практиката на изводите в дисертационния труд. 

Актуалността на темата, по която работи Ирина Алексиева, е 

безспорна. Климатичните промени са приети широко като глобален риск, за 

чието посрещане са нужни информирани и осъзнати действия от страна на 

всеки човек на планетата и от всяка държава. Решенията засягат 

икономическия растеж и благоденствието на хората и народите днес, но са 

важни и за правата и благоденствието на бъдещите поколения. Нужни са 

възможно най-рационални действия на държавите, нужно е информирано и 

осъзнато изменение в поведението на хората. Изследването на 

фундаментални въпроси за предела на ефективността на пазара, или за 

ограниченията в комуникирането на темите – това са все изключително 

актуални въпроси, които са засегнати в този дисертационен труд.  

За научна новост могат да претендират значителни части от 

дисертационния труд. Дискусията по климатичните промени е динамична и 

тя ще има нужда от непрекъснато наблюдение, но в този дисертационен труд 

е синтезиран огромен по обем най-нов аналитичен материал, снижена е 

комплексността на явлението и е подпомогнато представянето му в 

икономическата наука и в комуникационната наука и практика. Напълно нова 

за нашата наука е очертаната във втора глава теоретична рамка за оценка на 

икономическия подход. Няма монографично изследване в областта на 

икономика на климатичните промени, а и за света тази научна област е 

относително нова. В тази чест от разработката неолибералната икономическа 

догма е съчетана успешно с гранични теории от широката гама на 
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институционализма и на поведенческите теории, а критиката към 

неокласическите модели за решаване на климатичните промени конкретизира 

за първи път у нас по-общо дефинирани дефицити.   

 Основната заслуга на дисертационният труд е, че се опитва да открие и 

представи достатъчно пълно и разностранно причинно-следствените връзки 

между явлението климатични промени и поведението на хората и групите 

като стопански субекти. Предметът на изследване е формулиран според мен  

удачно: като надграждане над постигнатия научен консенсус за 

антропогенните фактори на явлението и по-специално, като търсене на 

решения за противоречието общество-природа в теоретичния фундамент на 

икономиката и на комуникационната наука. Поставените теоретични задачи 

са преди всичко в сферата на относително новата дисциплина икономика на 

климатичните промени, а практическите задачи успешно се реализират чрез 

умело преминаване през повече или по-малко познати тези от 

комуникационната наука, за да се направят препоръки за журналистическата 

практика.  

 Всичко това е постигнато в добре планирана структура и на 

необходимото научно равнище. Тезата е формулирана още в увода и с общата 

логика на изложението се постига аргументираното й представяне. С 

емпиричните изследвания се очертават слабостите в комуникационните 

практики, характерни не само за ситуацията у нас. Сравненията от 

социологически изследвания дават достатъчно аргументи за проблемите у нас 

с информираност и реакция, т.е. проблеми с очакванията за промени в 

поведението на хората. Съдържателният анализ дава полезен количествен и 

качествен преглед на медийния отзвук и очертава поле за въздействие върху 

компетентността на журналистите и върху ангажиментите на медийните 

организации.  
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 Използваните в дисертационния труд източници са предимно от 

англоезичното пространство. Видимо е направено усилие да се посочат и 

български автори, които се занимават с проблема, но доколкото говорим за 

едно от първите изследвания у нас в областта на икономика на климатичните 

промени, е обясним и всъщност, похвален, обемът на посочената или 

цитирана литература.  

Авторефератът отразява точно съдържанието на дисертационния труд. 

Приемам самооценката на авторката за направените от нея приноси в 

областта на теорията и на практиката по изследвания проблем. 

Уверено изказвам мнението си, че дисертационният труд, представен за 

защита, отговаря на всички изисквания за задълбочено научно изследване, 

базирано на анализа и синтезирането на богат сбор от научни източници и на 

конкретно, добре изпълнено емпирично проучване. Това ми дава основание 

да препоръчам убедено присъждането на Ирина Алексиева на 

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 3.5. 

„Обществени комуникации и информационни науки (журналистика - 

икономическа журналистика)”.  

 

София, 11.03.2012 

Подпис:  

Проф. дсн Петранка Филева  

 


