
 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

„НЕОФИТ РИЛСКИ" 

БЛАГОЕВГРАД 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. дфн Иванка Янкова 

Член на научно жури 

Относно: Конкурса на гл. ас. д-р Славянка Томчова 
Ангелова, за получаване на научното звание “доцент” 
в професионално направление 3.5. „Обществени 
комуникации и информационни науки” за нуждите на 
Югозападен университет „Неофит Рилски” -
Благоевград 



1. Оценка  на  педагогическата  подготовка  и дейност на 
кандидата 

Гл. ас. д-р Славянка Томчова Ангелова е с богат 
педагогически опит. Била е учител от 1997 г. до 2001 г. по 
информатика и информационни технологии в Природо-
математическа гимназия „Акад. С. П. Корольов" - Благоевград. 
По-късно през периода 2001-2007 г. е асистент, старши асистент, 
главен асистент в Югозападен университет „Неофит Рилски", а 
от 2007 г. до настоящия момент е гл. ас. д-р по научна 
специалност „Наукознание”. Преподавала е дисциплини „Нови 
информационни технологии”, „Връзки с обществеността”, 
„Електронен РR”, „Работа с публики в Интернет”, 
„Модернизация”, „Информационно общество”. 

Член на Съюза на учените в България - клон Благоевград от 
2007 г., а от 2009 г. и Председател на настоятелството на Народно 
читалище „Изгрев” - с. Бело поле, общ. Благоевград. 

От изложените факти се вижда, че д-р Славянка Ангелова 
има богата педагогическа практика, а придобитите умения са 
достатъчна гаранция за успешно изпълнение на задълженията по 
академичната длъжност „доцент”. 

2. Оценка за научната продукция и дейността на кандидата 

Общият брой на предоставените научни публикации на д-р 
Славянка Ангелова, с които участва в конкурса е: - монографии -
1 бр., учебници - 1 бр. /в съавторство/, научни статии - 2 и една 
публикувана в чужбина, научни доклади - 6, публикувани в 

годишници и сборници. 
 

Във всички публикации ясно се разграничават научните и 
практически интереси и достижения на кандидата, аргументирано е 
очертано теоретичното поле. На основата на обзора на 
теоретични постановки и формулировки за РR като социална 
технология, за нейните функции и роля, авторката успешно  



обособява мястото на професионалния РR в условията на 
информационното общество. 

В публикациите задълбочено са разгледани преимуществата 
на новата медия за РR, с мотивиране на необходимостта от 
приложението на социалната технология. На базата на тези 
специфики са изведени няколко основни характеристики на 
виртуалното общуване. 

Д-р Славянка Томчова Ангелова доказва същността на 
пъблик рилейшънс като модерна управленска дейност, като 
политика на оформяне на отделните сегменти и аспекти на 
работа, с оглед на тяхната публичност и комуникативност. 

Във всички представени трудове ясно се разграничават 
научните и практически интереси и достижения на кандидата. 

3. Критични оценки, забележки и препоръки 

Нямам съществени забележки. Бих препоръчала на 
кандидата да обърне внимание на повишаване публикациите на 
изследователските си трудове в международни издания -
списания и конференции. Това в никаква степен не омаловажава 
научните постижения на кандидата. Напротив, считам, че гл. ас. 
д-р Славянка Ангелова е един изграден млад учен. 

4. Заключение 

Убедена съм, че кандидатката гл. ас. д-р Славянка Томчова 
Ангелова притежава необходимата квалификация, трудова и 
професионална компетентност, лични качества и зрялост за 
успешна работа като доцент по посочената научна специалност. 
Предлагам на уважаемото научно жури по конкурса да избере за 
редовен „Доцент” в професионално направление 3.5. 
„Обществени комуникации и информационни науки” за нуждите 



на Югозападен  университет  „Неофит  Рилски”  - Благоевград 
Славянка Томчова Ангелова. 

София, 14.10.2011 г.  

 

 

 


