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Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ по Професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и  информационни науки (Журналистика-Електронни медии)                                           

Автор на дисертационния труд: Нели Костова Велинова 

Тема на дисертационния труд: Характеристики на медийната екосистема 

в България през призмата на социалните протести у нас през 2013 г. 

Научен ръководител: проф. д-р Лилия Райчева 

 

Нели Велинова е зачислена в редовна докторантура (10. 01. 2014 г.) 

със заповед № РД 20-63/08.01.2014, като е отчислена с право на защита 

след изтичане на срока на завършване на докторантурата (10.01.2017). Тя 

се е обучавала по докторантска програма първоначално в катедра „Радио 

и телевизия”, а впоследствие – в Катедра „Комуникация и аудиовизуална 

продукция”.  

За времето на своето обучение дисертантката е положила успешно 

изпитите си от индивидуалния учебен план: Електронни медии, Медийна 

конвергенция, Академично писане за докторанти и Испански език.  

Полезно за работата над дисертацията на Нели Велинова е и нейното участие 

в обучение, организирано от APRA Porter Novelli през април 2016 г., свързано с 

https://www.facebook.com/APRAPN/?fref=nf


влиянието на блоговете и социалните мрежи в работата на съвременните 

традиционни медии. 

Части от своята дисертация тя е представяла самостоятелно или в 

съавторство на научни конференции у нас и в чужбина:   

1. The 2013 Social Protests in Bulgaria: Slogans and Demands - „Социалните протести 

в България през 2013 г.: послания и искания”. Годишна международна 

конференция „Медии: теория и практика”. 4-6. 09. 2014 г. Скопие, Македония; 

2. The Challenges of Nationalism to the Bulgarian Media Milieu – 

„Предизвикателствата на национализма пред българската медийна среда”. Годишна 

международна конференция „Медии: теория и практика”. 4-6. 09. 2014 г. Скопие, 

Македония; 

3. Характеристики на медийната екосистема в България през призмата на 

протестите (2012-2013 г.) 02. 12. 2014 г. Ден на докторанта на Катедра „Радио и 

телевизия”; 

4. The Media Image of the Social Protests in Bulgaria – „Медийният образ на 

социалните протести в България” - The Third ISA Forum of Sociology „The Future 

We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World”. 10-14. 07. 2016 г. 

Виена, Австрия.   

Подготвени са и четири публикации по темата на дисертацията, като две от 

тях са в англоезични издания: 

- Характеристики на медийната екосистема в България през призмата на 

протестите 2012 – 2013 г. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”. ФЖМК. 

Том 22, с. 211-231, препечатана в newmedia21. (2015); 

- Social Protests in Bulgaria: Slogans and Images. Investigating Culture journal, No 1, 

достъпно на: http://journals.cultcenter.net/index.php/investigating/article/view/206 

(2015); 

http://journals.cultcenter.net/index.php/investigating/article/view/206


- The 2013 Social Protests in Bulgaria: Iconic Photographs & Image Events. In: 

Croucher S., Lewandowska-Tomaszczyk B., Wilson P. (eds.). Conflict, Mediated 

Message, and Group Dynamics.  Lanham • Boulder • New York • London: Lexington 

Books, pp. 53-67. 

Нели Велинова участва активно и в няколко изследователски проекта: 

1. Проект № 202/20. 04. 2015 г. на СУ „Св. Климент Охридски” „Традиции и 

иновации в съвременния телевизионен политически маркетинг”; 

2. Проект ДН 05/11-14.12.2017 г. на ФНИ към МОН „Фундаментални промени в 

съвременната медийна и комуникационна екосистема и проекциите им в 

обществото”. 

Участвала е и като квестор в кандидат-студентската кампания и рецензент на 

дипломни работи. 

Дисертационният труд на докторантката Нели Костова Велинова е развит 

съобразно изискванията за структурно и съдържателно оформяне на текста и има 

качествата на научен труд „дисертация”. Изследвана е иновативна, актуална 

тематика, свързана с характеристиките на  медийната екосистема в България през 

призмата на социалните протести у нас през 2013 г. Сравнителният анализ включва 

електронни традиционни меди, социални мрежи и социални медии. Чрез успешно 

прилагане на утвърдени изследователски методи в дисертацията е анализиран 

обширен емпиричен материал.  

Съдържанието на дисертационния труд е разположено на 330 страници и е 

организирано в увод, пет глави (детайлизирани в раздели), заключение, 

библиография,  изведени приносни моменти, списък с публикациите по темата на 

дисертацията. Основният текст е обогатен с табличен, снимков и графичен 

материал. Отделно са прибаени и седем приложения. Ясно е формулиран обектът 

на работата: традиционните медии и социалните медии и мрежи, съставящи 

съвременната медийна екосистема. Целта е да се разкрие степента на свобода, 



неприкосновеност от конгрол и влияния в блоговете и в традиционните медии по 

време на социалните протести в страната през зимата и лятото на 2013 г. Облягайки 

се на множество научни източници, публикувани на различни езици, докторантката 

е изградила прецизна теоретична рамка, която създава стабилна основа за нейните 

изследователски дирения. Тя е проверила своите съждения чрез сравнителен анализ 

на анкети и дълбочинни интервюта с журналисти, блогъри и блогъри-журналисти. 

Приведени са сравнителни данни и от национални представителни проучвания. 

Така тя доказва поставените задачи на изследването: че традиционните медии 

започват все по-често да представят едностранчива и по-некачествена информация, 

в която често липсва разнообразие от гледни точки; че блоговете са по-независими 

и по-свободни от контрол информационни източници в сравнение с традиционните 

медии; че блоговете и социалните мрежи предоставят алтернативна информация на 

тази, която излиза в традиционните медии; че традиционните медии и социалните 

мрежи и медии си взаимодействат, ставайки си все по-необходими. Те са с 

определено приносен характер. 

Приносите в труда са ясно формулирани. Авторефератът представя точно 

съдържанието на дисертацията.     

Имайки пред вид детайлната разработка на изследваната актуална 

проблематика и достойнствата на предложения дисертационен тред, оценявам 

високо свършената работа от докторантката през годините на нейната редовна 

докторантура във ФЖМК – СУ „Св. Климент Охридски” и препоръчвам на 

уважаемите членове на научното жури да приемат дисертацията и да присъдят на 

Нели Костова  Велинова образователната и научна степен „доктор” по 3.5. 

„Обществени комуникационни и информационни науки”. 

                                                                              

31.12. 2017 г.                                       Проф. д-р Лилия Райчева 

                                                              Научен ръководител 


