
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Саша Владимирова Тодорова 

за научните трудове, представени по конкурса за заемане на академичната 

длъжност „професор” от кандидата  

Луливера Делчева Кръстева – Стоянова, 

доцент-доктор в катедра „История и теория на журналистиката”, Факултет по 

журналистика и масова комуникация, Софийски университет 

 

По обявения конкурс от Софийския университет в Държавен вестник 

бр.65 от 16.08.2019 г. за академичната длъжност „професор” има само един 

кандидат. 

1. Общо описание на представените материали 

Научната продукция на кандидатката е богата по съдържание и обем. Тя 

участва в конкурса с общо 28 публикации, от които две монографии (едната от 

тях колективна, но с ясно очертани граници на авторството) и 26 студии и 

статии, 13 от които са на чужд език, публикувани в научни издания в Европа и 

САЩ. Три от тях са с импакт фактор SCOPUS. 

Кандидатката е изнесла 31 доклада, от които 18 на международни форуми, 

свързани с ефектите и дефектите на журналистиката. 

Реализирала е 6 международни проекта и 7 университетски, на които е 

била и ръководител. 

2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и 

педагогическата дейност 

Научно-изследователската дейност на доц. д-р Луливера Кръстева е в 

областта на журналистиката, теорията на социалния конфликт и медиите и 

медийната аксиология, като непосредствен резултат от научните интереси на 

кандидатката, показани във всекидневната, седмичната класическа и онлайн 

преса и в информационните сайтове през последните години. 

Впечатляващо за научноизследователската дейност на кандидатката е 

нейната свързаност с медийната ценностна система като „… журналистическо 

„заснемане” на социалната действителност. В тази връзка тя аргументира 



появата на „копи-пейст” практиката, явлението ограничена информираност в 

условията на свръхинформация, насаждането на страх. 

Натрупаният изследователски опит, направените анализи, написването на 

научните публикации са най-дълбоката и същностна основа на успешната 

педагогическа дейност на кандидатката в този конкурс. Тя има 28 години 

преподавателски стаж (9 от тях като хоноруван асистент) във факултета по 

журналистика и масови комуникации на Софийския университет „Св. Кл. 

Охридски”. От 2000 г. е назначена като доцент. 

Титуляр е на 12 лекционни курса за три бакалавърски и четири 

магистърски програми във ФЖМК на СУ и още две за специалността 

„Педагогика на масовата и художествената комуникация” на ФНПП (сега 

факултет за образованието и изкуството). 

Доц. д-р Луливера Кръстева е автор и на три учебни програми за студенти 

по европейски програми по Еразъм. 

Разработила е четири докторантски програми. 

Била е гост-професор в четири чуждестранни университета в: Полша, 

Естония, Латвия и Холандия. 

3. Съдържателен анализ на научните постижения 

В своята академична кариера доц. д-р Луливера Кръстева съчетава 

успешно научноизследователската и преподавателската работа. От 

представените за рецензиране материали се вижда, че в работата на доц. д-р 

Луливера Кръстева основните сфери на научен интерес, изследователски 

търсения и анализи са в полето на социалните аспекти на журналистиката: 

социалните конфликти и техния медиен резонанс; социално мислене и медии; 

медийни социомодели; съвременни „социални алергии”; социалните новини или 

новините по социални проблеми, имитиране на нови медийни социомодели. 

Приведената аргументация, направените анализи и изводи ми дават 

основание да дам висока оценка на тази част на научната продукция. 

Оценявам като особено значим анализа, насочен към отклоненията от 

основните професионални принципи в журналистиката, акцентиращ върху: 

създаването на втора реалност от страна на средствата за масова информация; 



медийната конфликтност; злато ли е мълчанието на ПР специалистите; бутик 

или конфекция,; медиен натиск и ПР реакции; медийни табута; новите понятия 

за позволено и непозволено; ПР на мълчанието – нов диктат на професионално 

поведение. 

Нейното журналистическо търсене и анализи не пропуска и актуалните за 

нашата страна демографски проблеми, европейски избори и пр. 

4. Оценка на научните и научно-приложните приноси 

Посочените в приложената справка за приноси към документите на 

конкурса произтичат от анализите в отделните публикации на кандидата. Това е 

най-важното основание да ги приема. 

Приятно задължена съм да акцентирам върху:  

 прецизиране на категориалния апарат, което обогатява 

съществуващите знания; 

 идентифицирането на значими социални конфликти и 

систематизирането на дефицитите при тяхното отразяване; 

 изясняването на процеса на формирането и налагането на нови 

медийни социомодели; 

 доказателството за промени в ценностната професионална 

йерархия, медийната безконфликтност; 

 разкриването на синдрома на негативизма в българския медиен 

образ; обосноваването на ролята на образованието в глобалното 

общество и в медията. 

Към научно-приложните приноси се отнасят анализите, оценките и 

предложенията за възможностите за възвръщане на общественото доверие в 

медиите със създаването и налагането на конструктивна журналистика чрез 

формирането на конфликтологична и социална компетентност на 

журналистиката. 

 

 

 



5. Отражение на научните публикации в нашата и в чуждестранната 

литература 

Наличие на положително влияние на научните публикации на 

кандидатката може да се докаже и от приведените 43 случая на цитирания и 

позовавания. 

Кандидатката е цитирана в положителен смисъл. 

6. Критични бележки и препоръки 

Съвременната роля и значение на журналистиката в живота на хората и 

обществото налагат непрекъснато проучване на процесите, свързани с нейното 

функциониране и развитие. Затова доц. д-р Луливера Кръстева би следвало не 

само да продължи, но и да задълбочи и разшири проучванията на обекта на 

своите досегашни изследвания. 

7. Заключение 

Кандидатката има значителна по обем и респектираща по съдържание 

научна продукция. Получените научни резултати са й позволили да направи 

научни приноси, които имат както теоретико-методологичен, така и научно-

приложен характер. 

Проблемното поле, към което се отнасят нейните приноси и въобще 

цялостната й изследователска и преподавателска дейност, съответства на 

тематиката на катедрата, за чиито нужди е обявен конкурсът. 

На това основание убедено предлагам на уважаемото Научно жури да 

избере доц. д-р Луливера Делчева Кръстева-Стоянова на академичната длъжност 

„професор” по научна област „Журналистика – медии и социални конфликти” в 

професионално направление „Обществени комуникации и социални науки” във 

Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ „Св. Климент 

Охридски”. 

Лично аз ще гласувам „за”. 

 

05.12.2019 г.          Изготвил становището: 

София               (доц. д-р Саша Тодорова) 

 


