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СТАНОВИЩЕ 
 от доц. д-р Иван Газдов, 

Председател на научно жури в конкурс за заемане на академична 
длъжност „доцент” по научна специалност „Обществени 
комуникации и информационни науки” (приложение на новите 
информационни технологии в РR), обнародван в «Държавен вестник» 
бр. 55/19.07.2011 г. 

ОТНОСНО: педагогическата и научно-изследователската дейност на гл. ас. д-р 
СЛАВЯНКА ТОМЧОВА АНГЕЛОВА, катедра „Връзки с обществеността” към 
Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. 

I. Обща характеристика 
Познавам Славянка Ангелова от 2001 година след спечеления конкурс 

като асистент. През периода 2001-2011 година тя се изяви като изключително 
способна асистентка, а след защита на докторска дисертация през 2007 г. като 
невероятен лектор и талантлив изследовател. Познавам отблизо работата й, тъй 
като тя беше моя асистентка, а от друга страна и като ръководител на катедра 
имам впечатление от нейното цялостно развитие като преподавател и учен. 

Не мога да не отбележа факта, че тя беше един от основните стожери в 
развитието на катедра „Връзки с обществеността”. Особена заслуга има за двете 
успешни акредитации на специалността. Съществен е приносът й в разработката 
на учебните планове и учебната документация. 

Гл. ас. д-р Славянка Ангелова има 12 специализации, от които 2 в 
чужбина, участвала е в 4 проекта - два с международно финансиране. 
Публикувала е 1 монография, едно ръководство за практически занятия и 11 
статии. Участвала е с доклади в 10 научни конференции. 

Важно е да се отбележи, целенасочената и концентрираната върху строго 
определена проблематика научно-изследователска дейност, която гарантира и 
задълбочения характер на извършените от нея изследвания и създадените от нея 
научни текстове. 



II.   Оценка   на   научните   и   практическите   резултати   и   приноси   на 
представената за участие в конкурса творческа продукция 

Основните приноси в трудовете на Славянка Ангелова са свързани с 
изследването   на   влиянието   на   новите   информационни   технологии   върху 
дейностите в областта на РК. Те могат да бъдат обобщени в следното:  
Научни приноси: 

1. Тя представя нова и цялостна интерпретация на различните концепции за 
информационното  общество  и  използването  на     иновациите,  които 
новите информационни технологии внасят в практиката на връзките с 
обществеността; 

2. Създава  технология  за  изследване   и   интерпретация   на  социалните 
взаимодействия,    обуславящи    функционирането    на    online    РR    и 
виртуализацията на целевите публики; 

3. Предлага теоретичен модел на критериите и характеристиките, които 
обуславят ефективния РR. в Интернет. 

Научно-приложни приноси: 
1. Обвързва   теоретичните   знания   за   информационното   общество   с 

непосредствения учебен процес, с цел формиране практически умения и 
компетентности в областта на връзките с обществеността в условията на 
информационно общество; 

2. Създава учебни методики за практическо обучение в областта на РR. 
Значение на приносите за науката и практиката 
Научната продукция на гл. ас. д-р Славянка Ангелова има значение в 
няколко направления: 
 В  теоретичната област тя  насочва вниманието  към  изследването  на 

социалните    предпоставки,    обуславящи    приложението    на    новите 
информационни технологии в РR; 

 В практическата област резултатите от нейните изследвания способстват 
за повишаването на ефективността от РR дейността чрез пълноценното 
използване   на   потенциала   на   различните   типове   информационни 
технологии; 
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 В учебната работа, разработките на гл. ас. д-р Славянка Ангелова са от 
изключително значение, доколкото способстват за повишаване на 
качеството на учебния процес и подготовка на бъдещите РR, 
специалисти, която да съответства на променената социална среда и 
повишените изисквания към техните умения и компетентност.  
III. Заключение 

Преподавателската дейност и качествата на представените за участие в 
конкурса научни трудове на гл. ас. д-р Славянка Томчова Ангелова ми дават 
основание да гласувам да й бъде присъдена академичната длъжност „доцент” по 
научна специалност „Обществени комуникации и информационни науки 
(приложение на новите информационни технологии в РR)” в ЮЗУ „Неофит 
Рилски”, гр. Благоевград 

14.10. 2011 г. гр. Благоевград  


