
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Нели Тодорова Костова - Заместник декан по 
учебната работа в Университета по библиотекознание и 

инфгормационни технологии - София 
член на нучно жури в конкурс за заемне на академичната длъжност 

ДОЦЕНТ, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ, бр.55 от 19.07.2011 г. 

Относно; научната, научно-приложната и професионално академичната 
дейност и продукция, представена от участващата в конкурса гл. ас. д-р 

Славянка Томчова Ангелова 

1. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

Гл. ас. д-р Славянка Томчова Ангелова, доктор по наукознание, 

кандидат за заемне на академичната длъжност ДОЦЕНТ, е редовен 

преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски” от 2001 г. За своята десетгодишна 

научна и преподавателска дейност тя разработва три лекционни кураса, 

както и пет плана за провеждане на упражнения по преподавани от нея или 

нейни колеги дисциплини. Взема участие с научни доклади в 11 научни 

форума и работи в екипите на 6 проекта, всичките свързани с основната 

разработвана от кандидата проблематика и профила на обявения конкурс. 

Отговорна към качеството на професионалните си знания и умения 

повишава квалификацията си и чрез обучение в летни школи, майсторски 

класове и кръгли маси. Член е на СУБ и председател на настоятелството на 

Народно читалище „Изгрев” - с. Бело поле. 

Гл. ас. д-р Славянка Томчова Ангелова е автор на 14 публикации. В 

настоящия конкурс участва с 10 от тях. Основната тежест пада върху 

самостоятелното изследване, публикувано под названието. „Измерения на 
онлайн РК” (2011, 160 с.), в което подробно разглежда предпоставките за 

възникването му, както и спецификата на средствата за онлайн 

комуникация. Книгата е първият обобщаващ текст по темата и това го 



прави особено ценен и актуален, а авторът заслужава похвала, че се е заел 

с такава малкоизследвана проблематика. 

На тази основа следва да бъдат посочени и конкретни приноси, както 

следва: 

1. Трудът е пионерски. За първи път у нас проблемът е изследван 

комплексно.   Новите   научни   решения   са   с   научна   стойност   и 

сериозна аргументация. 

2. Издирена, обобщена и анализирана е наличната информация по 

темата, публикувана в българския и чуждестранния документални 

потоци  (Вж.  списъка  на  цитираната литература,  съдържащ   130 

записа, от които 65 на английски език). 

3. Подробно    са    изложени    етапите    на    развитие    на    онлайн 

пространството (с.22-41) 

4. Дадено е научно издържано и съдържателно определение на онлайн 

РR. 

5. Формулирани   и   аргументирани   са   новите   изисквания   към   РR 

специалиста (с.79-90). 

6. Текстът е четивен и подробно онагледен с множество илюстрации, 

таблици и графики, което го прави още по-лесен за възприемане. 

В допълнение на тезите, изложени в самостоятелното изследване, 

кандидатът представя и колективен труд, публикуван под заглавие 

„Ръководство по учебна практика за студенти от специалност 
„Връзки с обществеността” (2011,48 с.), където освен подробни 

методични указания е приложен и подборен библиографски списък, който 

увеличава многократно полезността и ценността на пособието.  

Освен че притежава качества на отговорен научен работник тя е един 

уважаван преподавател, който, благодарение на богатата си обща култура 

респектира със знания не само по проблемите на РR. 



 

В заключение следва да се отбележи, че научната и преподавателска 

дейност на кандидата - гл. ас. д-р Славянка Томчова Ангелова -
съответства на законовите и научни критерии и изисквания за заемане на 

длъжността „Доцент". Като член на журито гласувам „За" избирането й за 

редовен доцент на ЮЗУ. 
 

 


