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САНОВИЩЕ  

от Толя Ангелова Стоицова, д.пс.н, професор в Нов български университет,  

Департамент „Масови комуникации“,  

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „Професор“  

в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“  

по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки  

 

 

В конкурса за „професор“, обявен в Държавен вестник, бр. 65 от 16.08.2019 г. и след 

решение на Научния съвет на ФЖМК от 3.10.2019 г. като единствен кандидат участва доц. д-р 

Луливера Делчева Кръстева – Стоянова, преподавател от същия факултет на СУ.  

Спазени са всички изисквания на процедурата по кандидатстване в конкурса за заемане 

на академичната длъжност „професор“. Представени са както документи, съответстващи на 

ЗРАСРБ, така и такива, свързани със специфичните изисквания от Наредбата на СУ „Св. 

Климент Охридски“ за развитие на академичния състав. Всички документи и научни трудове 

са прецизно подредени и съответстват на последните законови изисквания.   

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания  

 

  По отношение на минимално изискваните точки по групите показатели за длъжността 

„професор“ доц. д-р Кръстева напълно ги удовлетворява. Кандидатът в конкурса придобива 

докторска степен по филология през 1989 г. и се хабилитира за доцент през 2000 г.  

Доц. д-р Кръстева е публикувала сериозен монографичен труд „Социални конфликти и 

медиен резонанс“ през 2019 г. Участва в конкурса с авторска глава в друга научна монография, 

публикувана на английски език “Mapping Foreign Correspondence in Europe”, съответно със 

заглавие на главата „The Foreign Correspondents in Bulgaria“, издадена през 2015 г. Публику-

вала е 28 самостоятелни научни материала, на български и английски език, в периода след 

хабилитацията си за доцент. 30 студии, статии и доклади в научни издания на български и 

английски език. По тази група от показатели надхвърля двойно изисквания минимум от точки 

за доцент.  

Показателят „цитирания“ е надхвърлен като изисквания. Нека подчертая, че публи-

кации на доц. д-р Кръстева цитирани в една от най-престижните бази SCORPUS. По група 

показатели Е, които засягат участието в различен тип национални и международни проекти, 

както и ръководството на докторанти и дипломанти, изискуемият минимум е надхвърлен.  
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ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

 

Научната дейност на кандидата за професор е в областта на журналистиката. Теорията 

за социалните конфликти и медиите и медийната аксиология. Автор е на две монографии, 

едната след като придобива степента „доцент“: „Социални конфликти и медиен резонанс. 

Комуникационни проблеми в български медии (2007 – 2019)“, издадена през 2019 г. Сериоз-

ната научно изследователска работа по труда е видима още от заглавието, включващо голям 

период на изследвания – 12 години, контент-анализ на 37 133 публикации. Затова не са из-

ненадващи значимите 7 приносни моменти в монографията.  

Авторовите приноси на доц. д-р Кръстева във всички публикации, с които участва в 

конкурса, могат да се обобщят в три направления, а именно теоретични, практико-приложни и 

медияведчески. Те са плод на дългогодишни научни изследвания на българската печатна и 

онлайн преса.  

 По тематични направления публикациите на д-р Кръстева могат да се квалифицират в 

четири направления: 

1. Изследвания върху формирането и налагането на нови медийни социомодели, промени 

в ценностната професионална йерархия, разбиране за медиите като втора реалност, 

медийна безконфликтност, недостиг на разследваща журналистика, изместване на ка-

чествената, конструктивната журналистика по посока на „ние“-журналистическата 

практика, която работи на принципа „копи-пейст“.  

2. Публикации, свързани с реализирането на международни проекти и конференции в 

чужбина. 

3. В третото направление попадат публикации, които анализирани реални прояви на 

конкретни конфликти, институционални реакции и медийното им пресъздаване. Нап-

ример, изследват се явления като имитиране на социалната промяна, корупцията като 

всекидневие, социалната несигурност, проблеми с еврофинасирането, посегателствата 

върху културното ни наследство, недостига на национално самочувствие. Има и про-

учвания за състоянието на образованието и за спорта като обединител и разединител на 

нацията и др.  

4. Последното направление се съставя от публикации, които третират същностни проб-

леми в журналистиката. Става дума за синдромите на негативизъм в българския медиен 

образ, ПР натиска и регулацията на публичността, табута и професионални стереотипи, 

нови понятия за позволено и непозволено в професията като разбирания за журна-

листическата етика и професионализъм. Това направление включва и материали, пос-
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ветени на анализа на деонтологичните аспекти и журналистически нагласи на основата 

на емпирични изследвания във всекидневния книжен и онлайн печат. 

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

Доц. д-р Кръстева има 28 годишен преподавателски опит. Разработила е 12 лекционни 

курса за 3 бакалавърски и 4 магистърски програми и още две програми за друг факултет, то-

гава наречен ФНПП. Силно впечатление ми направи, че д-р Кръстева е автор и на три учебни 

програми за студенти по европейската програма Еразъм+, което според мен е голям плюс 

както за българските, така и за чуждестранните студенти във ФЖМК. И още, кандидатът за 

професор е създала 4 докторантски програми. 

Доц. д-р Кръстева е ръководила 6 докторанти, от които един е защитил успешно, на 

други трима предстои вътрешна защита. Като дипломен ръководител, д-р Кръстева има ус-

пешно защитили се 109 дипломанти, бакалаври и магистри. Под нейно ръководство 10 сту-

денти са участвали в международни научни конференции, което е също значим преподава-

телски резултат.  

Доц. Кръстева е преподавала в 4 чуждестранни университета: в Полша (Вроцлав), Ес-

тония (Талин), Латвия (Елгава) и Нидерландия (Леуварден), което доказва престижа й на 

преподавател на международно равнище. 

 

IV. Редакторска и рецензентска работа 

 

Д-р Кръстева е научен редактор на две колективни монографии. Била е научен 

рецензент съм на 7 книги – две монографии, две книги и три сборника от международни 

научни конференции, два от които са на английски език. Автор е на рецензии на седем научни 

статии в реферирани издания, две от тях за научни издания във Великобритания, както и на 8 

препоръки на студенти и докторанти от ФЖМК на СУ за специализации в европейски, 

японски и американски университети. Била е председател на две научни журита за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Рецензирала е проекти за 14 учебни 

програми и за 8 научноизследователски проекта.  

Доц. д-р Кръстева е била член на международния комитет – редколегия на Journal of 

Comparative Studies, №4 (33). Human in Language: Ethnolinguistic, Linguistic view of World, 

(Альманах компаративистики №4 (33), 2014. Тя членува и в Съюза на Българските 

журналисти и в Международната федерация на журналистите.  
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Нека подчертая и факта, че д-р Кръстева е получила не малко награди за 

журналистическата си дейност, както и награди и сертификати за участия в международни 

научни конференции. 

 

V. Лични впечатления от кандидата  

Не познавам лично доц. д-р Кръстева, но публикациите и документите, с които участва в 

конкурса за професор, за мен са предостатъчно да формирам изключително положителното си 

мнение за нея като изследовател и преподавател. 

 

VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата  

 Мнението ми за академичната и преподавателската дейност на  кандидата в конкурса за 

„професор“ доц. д-р Луливера Кръстева е изцяло положително. Постиженията на кандидата 

надхвърлят изискванията за професура. Нямам критични бележки по дейността й. Въпреки 

уважението ми към личните разбирания на кандидата за кариерно развитие, за мен си остава 

загадка, защо по-рано във времето, доц. Кръстева не е претендирала за научната степен 

„професор“, след като надминава законовите изисквания за степента. Искреното ми пожела-

ние към нея е да продължава така умело да съчетава изследователската и преподавателската си 

работа с тази в практиката.  

 

Заключение 

Както проличава от становището ми, изявите на доц. д-р Кръстева се внушителни, както 

в научноизследователската и публикационна дейност, така и в преподавателската и практи-

ческата дейност. Затова и оценката ми е изцяло положителна. Към оценката си включвам 

моето разбиране, че с успешната си професура д-р Кръстева би имала още по-голям принос 

към дейността на ФЖМК и имиджа на Софийски университет като цяло. Затова убедено 

предлагам на колегите от научното жури да подкрепим кандидатурата на доц. д-р Луливера 

Делчева Кръстева – Стоянова като гласуваме положително и предложим на Научния съвет на 

ФЖМК към СУ „Св. Кл. Охридски“ да бъде избирана за академичната длъжност „професор“.  

 

3.01.2020 г.   Изготвил становището: 

      

   Проф. д.пс.н. Толя Стоицова  

   Департамент „Масови комуникации“, НБУ 

 


