ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

СТАНОВИЩЕ1
на представените трудове за участие в конкурс за академичната длъжност ДОЦЕНТ по професионално
направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Международна журналистика),
обявен от СУ „Св. Климент Охридски“ в ДВ, бр. 99 от 20.11.2020

Рецензент: доц. д-р Стела Ангова
Кандидат/и: д-р Ралица Цветанова Ковачева
I. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на представената за участие в
конкурса научно-образователна продукция

Познавам д-р Ралица Ковачева като отличен журналист, изследовател и преподавател.
Материалите за конкурса са доказателство за разработване на специфично и значимо научно
поле. Големият фокус в нейната академична работа e интердисциплинарен и обединява
няколко научни полета: медии и журналистика, комуникации, междукултурна комуникация,
политология, международни отношения, европеистика. В трудовете си д-р Ковачева дава
оригинална гледна точка относно значението и ролята на международната журналистика. Тя
разглежда международната журналистика в контекста на дневния ред на новините,
рамкирането на новините, скоростта на информационния поток, професионалните практики,
ролята на медиите и дигитализацията. И в двете си професионални роли – на журналист и на
човек на академията, тя демонстрира познаване на процесите и дълбочина на анализа.
Например в хабилитационния ѝ труд

„Новините от света. За смисъла и ползите от

международната журналистика“ тя обосновано предлага преразглеждане на утвърдени
понятия, концепции и теории към новите условия. По отношение на актуалното състояние на
съвременната журналистика извежда пет фактора с теоретично и практическо значение:
постистина, политическа поляризация, политика на идентичността, популизъм и пропаганда.
В изследванията си е уловила и дефинирала проблемите пред международната журналистика.
Такъв проблем е темата за ценностното противопоставяне, която неизменно присъства като
обект на изследване в публикациите. Като друг научен принос мога да посоча изследването на
европейската публична сфера през теорията за центъра и периферията („Център и периферия
на европеизираните публични сфери“), което е първото подобно в българската научна
литература. Тук са предложени и собствени работни дефиниции за „център“, „периферия“ и

1

Забележка: Препоръчителен обем на становището – 2-3 стандартни страници.

1/3

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

„периферизация“. Д-р Ковачева успява да анализира глобалните теми в специфичен български
контекст. Бих искала да я поздравя за точната преценка при анализа, която е балансирана и
научнообоснована. Трудовете ѝ са доказателство за усет за идентифициране на научен
проблем, за надграждане на съществуващите теории и за подбор и анализ на емпиричен
материал. Работата ѝ е оценена не само сред българската научна общност, но и сред
международната, за което свидетелстват публикации като In Search of a European Public Sphere
Challenges, Opportunities and Prospects, Cambridge Scholars Publishing, както и множеството
цитати, включително в Scopus и Web of Science. Д-р Ковачева е участник в конференции и
семинари (например: Лондон, 2018, Club of Venice 2nd Seminar on Strategic communication:
TRUTH, TECH AND TRENDS - The issues that European communicators need to address in 2019;
"Fact-Checking in the EU". 27-28 September 2018, European Parliament, Brussels). Често е канена
като експерт да коментира в медиите теми, свързани с международната журналистика. От
представените документи се вижда и нейната отговорна работа със студентите чрез
организиране на събития и покани към чуждестранни журналисти за открити лекции
(например тя е инициатор и съорганизатор на конкурс за студентско есе на тема „Избирам
Европа“, организиран от катедра „История и теория на журналистиката“ на ФЖМК и Бюрото
на Европейския парламент в България; също е инициатор и съорганизатор на конкурс за
студентски видео клип на тема „Европа - това съм аз“, организиран от катедра „История и
теория на журналистиката“ на ФЖМК и Бюрото на Европейския парламент в България).
Убедена съм, че именно това е професионалният път на съвременния преподаватели – да
интегрира балансирано в обучението теорията и практиката, както и да работи съвестно със
студентите. Всичко това е налице при д-р Ковачева.
II. Бележки и препоръки

Нямам бележки. Убедена съм, че д-р Ковачева да продължи да работи на същото високо
професионално ниво.
III. Заключение

Д-р Ралица Ковачева е достоен кандидат за академичната длъжност „доцент“. Тя е
авторитетен

изследовател и

преподавател.

Представеният

доказателствен

материал

респектира с научно качество и дейности. Убедено давам своята положителна оценка и ще
гласувам „за“ избирането на д-р Ковачева за доцент по международна журналистика.
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