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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

КАТЕДРА:  МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

 

Върху дисертационния труд на тема: “Он лайн медии и имидж : Образът на 

Балканите в сферата на културата”  

 

Представен от: Мария  Пламенова Николова, редовен докторант  във 

ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски” 
 

за присъждане на  образователната и научна степен „доктор”  по научната 

специалност Журналистика (Медии и връзки с обществеността ) с шифър 

3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

  
Научен ръководител: проф. д-р Минка Златева 

 

От член на научно жури: проф. д-р Петко Тодоров, ръководител катедра 

„Медии и обществени комуникации„ - УНСС  

 

 

І. Характеристика на дисертационния труд 

Дисертационният труд съдържа 238  страници основен текст -  обем  

напълно  достатъчен за покриване на  обширната избрана тематика. В 

структурно отношение обхваща увод, три глави, заключение, библиография и 

три приложния.  

Библиографията  включва 72 заглавия на български, 36 на френски и 

15 на английски език, както и 12 интернет източника, които доказват 

добрата  осведоменост на авторката  за  основните документи на ЮНЕСКО, ЕС 

и България по темата, за  издадените монографии , научни статии и интернет 

източници  по многобройните аспекти на изследването.  

Приложенията, съдържат таблица с резултати  от направения от автора 

контент- анализ на 74 публикации за периода 2008г.-2010г.на френски език, 

отразяващи събития от балканската културна сфера във френския онлайн 

портал  Le Courrier des Balkans. 
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 Изследваният проблем е значим, интересен и особено актуален, защото 

Балканите продължават да бъдат “особен” обект на европейската карта и 

специфичен културен феномен в европейското обществено внимание. Тук 

трябва да се подчертае и ролята на научния ръководител по избора на 

темата и формиране на предмета на изследването. 

Предмет на изследването е образът на Балканите в сферата на културата, а 

негов обект са публикации  за образование, медии, литература, кино, музика и 

културно-историческо наследство във френския информационен портал Le 

Courrier des Balkans за период от три години (2008-2010г.). 

Основна хипотеза на проучването са положителните  нагласи към 

балканската култура, изразени в онлайн публикациите, като сигнал за новите 

възможности за изграждане на позитивен имидж в сферата на културата в 

онлайн средата.  

Изследването има за цел  да се анализира образа на Балканите в сферата 

на културата в ерата на онлайн комуникацията.  

 Методологична база на изследването се явяват общо научните 

принципи в изучаването на медийни явления – диалектически, конкретно-

исторически, системен анализ, както и изследванията в европейска и българска 

научна литература посветени на темата. Използвани са методите за набиране и 

анализ на статистическа информация, индукция и дедукция, ретроспективен и 

прогностичен анализ, както и собствен методологичен подход. 

  

ІІ. Постижения на дисертационния труд 

Общото ми заключение в становището, като член научно жури, е:  

докторантът е разработил дисертация, която има ясно формулиран 

проблем, цел и задачи, предполагащи научно изследване;  дисертацията е 

доказателство, че Мария Николова познава научната литература и научните 

постижения в тази научна област, откроила е нерешените или частично решени 

проблеми, систематизирала е и осмислила съществуващите тези и  в повечето 

случаи е заела аргументирана позиция, правилно е интерпретирала резултатите 

от научното изследване, оформила ги е и ги е представил разбираемо, логично 

и прецизно.  
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Изследователската цел е постигната в разработените три глави, изводите са 

отразени в заключението. Много от интерпретациите, изводите и препоръките 

са ценни и значими. Те са дело на автора. 

Представеният труд доказва умението на докторантката да анализира 

приложимостта на чуждия опит за преодоляване на изследваните проблемни 

зони. Разработката се отличава със задълбоченост, логичност и прецизност 

при посочване на използваните източници. Заслужава да се отбележат: 

 Терминологичният преглед представя добре възможностите на автора 

за анализ и синтез. Представени са и анализирани съществуващите 

категории, дефиниции и понятиен апарат. Наред с елемента – да го 

направи разпознаваем, това добре откроява обекта на изследването.  

 Освен постиженията на докторантката в областта на прецизирането на 

основния категориален апарат на сектора, заслужава да се отбележи и 

приложния характер на разработката.  

 Към трите елемента – исторически сходства, географско пространство 

и културни традиции, като универсални харктеристики, които 

обединяват балканските народи е прибавен четвърти - желанието на 

страните от региона за присъединяване към Европейския съюз.  

Приносните елементи в теоретико-изследователски и приложен аспект 

могат ясно да се формулират. Те са  достатъчни за образователната и научна 

степен „доктор”.  

 

ІІІ. Критични бележки 

 В поставените в разработката ограничителни условия са изолирани 

някои от препятствията, които стоят пред процесите в промените на 

Балканите и особено в България в годините на преход. Това на места 

прокрадва елементи на съмнение и невъзможност за адекватно 

апробиране.  

 Повече от 80 на сто от анализираните публикации са положителни и това  

убедително доказва  изследователската теза на авторката. Повече 

внимание и изводи заслужават обаче отрицателните и критични, по 

някога и злостни, публикаци за региона.  
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 Някои подробности в публикациите биха могли да се съкратят и така 

текстът да се компресира.  

Дисертационният труд е в завършен вид, отговаря на високите изисквания 

за съчетаване на теория, практически изследвания и произтичащи от това 

изводи. Бележките ми не могат да омаловажат несъмнените достойнства на 

изследването.  

 

IV. Заключение 

В заключение оценявам положително докторския труд на Мария Николова  

и считам, че той представлява оригинален, авторски принос в изследванията 

на медийната практика на новите медии. 

 Разработката представлява: 

 пълноценно научно изследване с всички необходими научни 

реквизити;  

 завършен научен продукт с точно дефинирани, актуални и приложими 

приноси;  

 задълбочен, целенасочен и последователно изпълнен анализ;  

 ясен, четивен, добре поднесен, структуриран и онагледен текст, 

Въз основа гореизложеното по отношение на съдържателното и 

комплексното оценяване на дисертационния труд, мога да обобщя, че: 

 Докторантът е формулирал ясно теза, цел и задачи на разработката. 

Използвани са адекватни подходи и методи на научно изследване.  

 Дисертационният труд съдържа резултати, които потвърждават 

формулираната от автора теза и представляват научно-приложни 

приноси в различните инструменти на публичната дипломация, 

интелектуален и културен диалог на Балканите. 

  

Като оценявам научния и приложен характер на разработката предлагам при 

публичната защита, докторантката да отговори на въпроса:  

 

1. Може ли да се каже, че след натрупания опит от промените в Източна 

Европа и особено след войната в бивша Югославия настъпва промяна в 
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отразяване на културната идентичност на Балканите и регионалния  му 

имидж? 

 

В заключение, изразявам категорично положително становище по 

качествата на дисертационния труд и считам, че той има завършен характер, 

изпълнява препоръчителните научни и наукометрични изисквания и го 

препоръчвам за публична защита пред научното жури за придобиване на 

образователната и научна степен “доктор” в професионално направление 

„Обществени комуникации и информационни науки” (Журналистика - Медии и 

връзки с обществеността). 

 

 

         

26.03.2012 г.    Член на научно жури: 

проф. д-р Петко Тодоров 


