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Дисертационният труд е за присъждане на ОНС “доктор” по професионално 

направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 

(Журналистика – Икономическа журналистика).  

 

Дисертационният труд е разработен от ИРИНА ИЛИЕВА АЛЕКСИЕВА -  

докторант в катедра „История и теория на журналистиката” във ФЖМК, на 

СУ „Климент Охридски” 

с научен ръководител: проф. д.с.н. Петранка Филева.  

 

  

 



  

Дисертационният труд на Ирина Алексиева е многоаспектно, 

интердисциплинарно и обширно проучване на един сравнително нов научен 

проблем от глобална значимост, който все още е недостатъчно разработен, а 

именно – климатичните промени и влиянието им върху обществото и света, в 

който живеем. Дисертацията се фокусира върху механизмите и начините за 

комуникиране на промените в климата- една сфера, която не само не е 

изследвана у нас, но е предмет на сериозни научни търсения в ограничен брой 

трудове, предимно на чуждестранни учени. Темата без съмнение е актуална и 

интересна и има широка обществена значимост. Тя заема и своето значимо 

място при изследванията в областта на комуникацията. 

Разработката  на докторантката е свързана с отлично познаване на 

научните дискусии по проблема за климатичните промени през последните 

две столетия, с разбиране на множеството физически, икономически, 

обществени и социални теории за влиянието им върху обществото, с 

вникване в последните тенденции в комуникационната наука и развитието на 

медиите. Дисертацията проследява явлението промени в климата от неговото 

първоначално възникване, през ефектите, които то има в момента, до 

бъдещите очаквани последствия, като акцентът е върху комуникационната 

страна на проблема.  

Научната разработка е в обем от 221 стандартни страници и отговаря на 

всички методологически и методически изисквания, свързани с написването 

на подобен труд. Целите и изследователските задачи, които докторантът си 

поставя, са определени точно и ясно. Текстът е логично структуриран, 

съдържанието е разпределено в четири глави, които имат ясна тематична 

определеност. Ползваните източници, посочени в библиографията са 331, 

литературата е цитирана коректно, а емпиричният материал е поднесен със 



съответните пояснения за методите на изследване.  Дисертационният труд 

има оригинални приноси, систематизирани ясно в няколко направления. 

 

Авторефератът също е оформен съгласно изискванията и отразява 

адекватно  съдържанието и достойнствата на дисертационния труд.  

 

Като цяло научният труд е добре структуриран и е написан с добър 

стил. Въпреки дълбоките и обширни анализи върху съвременното състояние 

на проблема, направени професионално и критично от авторката, 

съдържанието е представено синтезирано и интересно, дори за специалисти с 

по-широка компетентност. Първите три глави имат предимно теоретичен 

характер. Те проследяват дискусията за същността на климатичните промени, 

основните икономически последици от тях, както и най-важните обществени, 

социални и медийни ефекти на явлението. Изложени са обзорно и 

синтезирано актуалните и най-нови концепции за комуникация на 

климатичните промени. Цитирани са, обобщени  и анализирани  тезите на 

огромен брой чуждестранни и български учени. Четвъртата глава представя 

оригинално изследване на обществените нагласи у нас и обобщава 

резултатите от контент-анализа на основните медии в България. Госпожа 

Алексиева си е поставила за цел да систематизира основните бариери в 

комуникацията на явлението, като е потърсила практично конкретни 

механизми за тяхното преодоляване. 

Проучваното в дисертацията явление за климатични промени е с 

комплексен интердисциплинарен характер. Такъв  вид изследвания изискват 

от изследователите широки и задълбочени познания както в областта на 

икономиката, така и в полето на масовите комуникации, които докторатката 

притежава. За да обясни промените в климата от макроикономическа гледна 



точка, тя стъпва върху неокласическата теория за общото равновесие и 

анализира множество модели, които се основават на тази теория. Нещо 

повече – направеният професионален анализ оценява критично 

несъвършенствата на изложените модели. Заедно с това тя използва новата 

институционална икономика и поведенческата икономика, за да предложи 

промяна в поведението на хората. Основателно и аргументирано докторантът 

извежда тезата, че  „за да се постигне промяна в поведението на хората, е 

необходима проактивна политика от страна на институциите и медиите за 

комуникиране на проблема на климатичните промени, съобразена с 

представите на индивида за лична и обществена полза”. Цялостната научна 

разработка убедително потвърждава и аргументира тази теза. Подробно са 

анализирани макроикономическите ефекти от приложението на мерки за 

борба с климатичните промени. Нещо повече, направеният анализ е 

разположен във времето, което е едно от предизвикателствата при 

приложение на методи от финансовата и инвестиционна област към явление 

като измененията в климата.  

Съществено място в дисертационния труд е отделено на комуникацията 

на климатичните промени като един от основните фактори за адекватно 

справяне с тях. Авторът е разгледал и анализирал основните комуникационни 

теории, които имат отношение към промените в климата – теорията на Марк 

Дюз за „течната” журналистика, концепцията на Даниел Канеман и Амос 

Тверски за „рамкирането” на новините и др. Очертани са главните проблеми 

в комуникацията – слабо разбиране на причините за климатичните промени и 

последиците от тях, трудност при предприемане на действия поради 

дезинформиращи кампании, по-голям интерес на медиите към лагера на 

скептиците, вътрешно медийна опозиция в нюзрума, голяма конкуренция на 

онлайн източниците и т.н.  Сериозна заслуга на автора е намирането на 



добрия баланс между синтеза на огромната информация и  нейното детайлно 

анализиране.  Потърсени са и са предложени от нея оригинални идеи за 

разрешаване на представените проблеми. 

Едно от съдържателните достойнства на дисертационния труд е 

представеното изследване на общественото възприятие на темата за 

климатичните промени. Трябва да се подчертае, че това е първо по рода си 

подобно изследване в България. Съчетаването на получените оригинални 

резултати с контент-анализа на публикуваните материали по темата в 75 

национални телевизии, новинарски радиостанции, ежедневници и 

седмичници, водещи регионални печатни издания, печатни издания с бизнес 

тематика и основните новинарски интернет сайтове, дава една ясна и пълна 

картина на медийната ситуация в България. Убедено може да се каже, че 

направеното изследване се превръща в една солидна база, от която ще 

произлязат бъдещите научни търсения в тази посока. 

 Представената ми за рецензия дисертация е завършен академичен труд 

и има оригинален принос в няколко направления: 

 Предлага синтезирано знание за икономиката на климатичните 

промени – един нов клон в икономическата теория, като пречупва 

това знание през нуждите на икономическата журналистика в 

България; 

 Представлява сериозна изследователска разработка върху 

комуникирането на климатичните промени- проблем, който към 

момента е предмет на ограничен брой научни трудове; 

 Дефинира основните проблеми пред комуникацията на явлението 

климатични промени днес и предлага обосновани решения как да се 

повиши  ефективността на тази комуникация; 



 Предлага първото по рода си оригинално изследване на 

обществените възприятия на проблема у нас в сравнителен план с 

подобни европейски изследвания, като така поставя основата за 

бъдещи проучвания и съпоставки на нагласите и действията, които би 

трябвало да се предприемат.   

 

 Дисертационният труд на Ирина Алексиева има освен теоретична, също 

и практико-приложна стойност. Като сериозен, задълбочен и първи по рода 

си научен труд в една напълно нова за страната ни област, той има 

необходимите достойнства, за да бъде успешно използван от икономическите 

журналисти у нас. От практическа гледна точка това изследване би могло да 

се разглежда като полезен наръчник за комуникирането на климатичните 

промени. 

 Като имам предвид показаните от докторантката широки 

интердисциплинарни познания, както и оригиналните научни приноси на 

разработения от нея дисертационен труд, предлагам на уважаемите членове 

на научното жури да присъдят на Ирина Алексиева научната и образователна 

степен „доктор” по професионално направление 3.5. „Обществени 

комуникации и информационни науки”.  
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София           Доц. д-р Григорий Вазов 


