
РЕЦЕНЗИЯ 
на представените трудове за участие в конкурс 

за академичната длъжност ДОЦЕНТ, 
обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ., бр55/19.07.2011 в направление 

«обществени комуникации и информационни науки» (приложение на 
новите информационни технологии в РR) 

Рецензент: проф.дфн. Искра Спасова АРСЕНОВА, Институт по 
електрохимия и енергийни системи - БАН 

Кандидат: Славянка Томчова АНГЕЛОВА, ЮЗУ „Неофит Рилски”, 
катедра „Връзки с обществеността”, Правно-исторически факултет 

I. Кратки биографични данни за кандидата 

Кандидатката е завършила висшето си образование в ЮЗУ „Неофит 

Рилски” през 1996 - специалност „Математика”. През 1998 г. е завършила 

Института за повишаване на квалификацията на кадрите към ЮЗУ. През 2007 

г. е придобила образователната и научна степен „доктор” по „наукознание”. 

От 2001 до сега се работи в ЮЗУ като е преминала през всички нива от 

асистент до главен асистент. Има добро ниво на английски и руски езици. 

Специализирала е в Украйна при проф. Г.Почепцов и в Катаня (Италия) при 

Аманда Сжейн Сучи. 

II. Характеристика на научната и научно-приложната продукция 
на кандидата 

Списъкът на публикациите на д-р Славянка Ангелова съдържа 10 

заглавия с приблизителен общ обем от 250 стр. Те могат да бъдат групирани 

по вид така, както това е направено в таблицата по-долу. 
 

№  Вид научен труд  Самостоятелно  В съавторство  Общ брой  

1  Монография  1   1  

2  Ръководство за учебна практика   1  1  



3  Научни списания  1   1  

4  Научни трудове на институции  4  2  6  

5  Електронно издание  1   1  

 Общо представени за рецензиране  7  3  10  

От представените за рецензиране 10 труда, 7 са публикувани 

самостоятелно, а 3 са разработени в съавторство. 1 труд е на английски език, 

но в българско издание, останалите 9 са на български език. Справка за 

цитиране на рецензираните трудове не е представена. 

Дисертационният труд и публикациите към него не влизат в 

представените за рецензиране трудове. 

В настоящата рецензия не вземам под внимание труд №2, който е 

ръководство за учебна практика и е в съавторство, за което няма разделителен 

протокол и в този конкретен случай трудно може да се отдели приносът на 

авторите. 

Представените за рецензиране трудове отговарят на изискванията и 

стандартите за академични публикации. Те са написани в специфичен 

авторски стил, който позволява в случаите на съавторство да се разграничи 

личното участие на кандидата. 

Публикациите на д-р Ангелова са предимно по приложение на 

информационните технологии в РR. Разработваните проблеми са от значение за 
бъдещото развитие на професионалните комуникации в интернет 

пространството, за особеностите на виртуалното взаимодействие, за мрежовите 
връзки на различните публики и актьори. Чрез цитирането на съответните 

автори са отразени постиженията на световната теория и практика. 

Кандидатката продължава да работи в областта на връзки с 

обществеността и явно се стреми да решава различните проблемни полета с 

нови подходи и техники. 



III. Основни приноси в научната, научно-приложната и 

преподавателска дейност на кандидата 

III. 1. Основните научни и научно-приложни приноси в трудовете на 

д-р Славянка Ангелова са от областта на организацията и управлението на РК 

в информационното общество. Най-общо те могат да се определят като 

създаване на нови описателно-обяснителни модели, разкриване на нови 

страни на известни феномени, създаване на систематизирани конструкции от 

нови знания за образователни нужди. По-конкретно приносите на 

кандидатката могат да се дефинират както следва (Номерацията на трудовете 

е моя): 

- Систематизирано описание и обяснения на концепциите за влиянието и 
значението на новите медии в информационното общество [1,3,6,7,9,10]. 

- Разкриване и доказване с нови средства на социалните предпоставки за 
възникване и развитие на онлайн РR, за спецификата на онлайн 
инструментите за РR комуникации [1,5, 6]. 

- Получаване на нови факти и интерпретации за потребностите от 
квалифицирани специалисти в областта на РR [4,8]. 

III.2. Учебно - методическите приноси в трудовете на д-р Славянка 

Ангелова могат да бъдат формулирани по следния начин: 

- Създаване на конструкция от знания, осигуряваща съдържанието на 

учебния процес по преподавани в областта «Връзки с обществеността» 

учебни дисциплини. 

III.3. Значимост на приносите за науката и практиката 

Проведените от д-р Славянка Ангелова изследвания и получените 

резултати създават необходимите условия за оптимизация на организацията и 



управлението на приложението на информационните технологии в РR. Като 

цяло трудовете на кандидатката обогатяват не само нашата теория, но и 

практиката при решаване на проблемите за използването на ИКТ в РR. Те ще 

послужат и за подготовката на кадри чрез системата на висшето образование 

и на работещите в практиката. 

Авторството на кандидатката в представените научни трудове е 

неоспоримо. Всички използвани източници са цитирани коректно. Списъкът с 

публикациите по конкурса и самите публикации ясно очертават тематичните 

линии, научните интереси и авторските приноси на д-р Славянка Ангелова. 

IV. Критични бележки и препоръки 

Към приносите на кандидатката ще си позволя да отправя следните 

бележки и препоръки, а именно за използване на емпирични подходи и 

проучвания, които да спомогнат за утвърждаване на изследваната тематика, 

авторските тези и хипотези за измерванията на онлайн РR. Представените 

публикации в раздела „Монографии” формално (т.е. като публикационен 

обем) отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 1, т. З от ЗРАСРБ и на чл. 53 

ал. 1, т. З от Правилника за неговото прилагане. Същевременно прави  

впечатление    ниската    публикационна    активност    на    кандидатката   по 

отношение на научни статии (един брой в съавторство) и учебници и учебни 

помагала (също един брой в съавторство). В тази връзка би могло да се 

отправи препоръка за по-интензивна публикационна дейност не само по 

отношение на визираните по-горе, но и в други категории на научните 

трудове. 

V. Заключение 
Единственият участник в конкурса за доцент Славянка Ангелова 



- притежава образователна и научна степен „доктор”; 
- главен асистент е от 5 години; 

 

- представила  е  за  рецензиране  научни  трудове,   които   отговарят  на 
препоръчителните изисквания на ЗРАСРБ; 

- издала   е   самостоятелно   монография   и   научни   публикации,   които 
съответстват на обявения конкурс; 

- ежегодно осъществява значима учебна натовареност, изпълнява сериозни 
ангажименти в организацията на учебния процес. 

Като имам предвид научните, научно-приложните и учебни 

приноси на д-р Славянка АНГЕЛОВА оценката ми по конкурса за 
академичната длъжност "доцент" е положителна. 

Това е и основание да препоръчам на членовете на Научното жури за 

провеждане на конкурса да гласуват за даването на научното звание „доцент” 

в направление „обществени комуникации и информационни науки” на д-р 

СЛАВЯНКА ТОМЧОВА АНГЕЛОВА. 

  

 

Дата: 13.10.2011 г. Рецензент: 


