
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

„НЕОФИТ РИЛСКИ" 

БЛАГОЕВГРАД 

РЕЦЕНЗИЯ 

От проф. дфн Иванка Василева Янкова, 

Член на научно жури 

Университет по библиотекознание и информационни 

технологии 

Относно: Конкурса на гл. ас. д-р Димитрина Петрова 

Стефанова,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. Общо описание на представените материали но конкурса 

Гл. ас. д-р Димитрина Стефанова е представила за участие в конкурса 9 
труда, посветени на актуални проблемни въпроси на връзките с 
обществеността, социологията и обществените комуникации. 6 от 
предложените за рецензиране трудове са самостоятелни, 3 са в 
съавторство, като делът на кандидатката в тях не е ясно разграничен. 

Тези трудове могат да се разпределят в следните групи: 
1) Монографии - 1 брой 
2) Учебно пособие - 1 брой 
3) Научни доклади - 2 броя 
4) Статии в научни трудове - 5 броя. 

В тематично отношение трудовете са ясно фокусирани към следните 
взаимосвързани проблемно-тематични области: 
1. Връзки с обществеността 
1.1. Стратегически компоненти 
1.2. Практика 
1.3. Управление на медиите 
2. Социология 
2.1. Европейска политика и интеграция 
2.2. Управление на човешките ресурси. 

Първата група от трудове е най-многобройна и включва 1 монография, 1 
ръководство за учебна практика в съавторство и 2 статии и 2 научни 
доклада. 

Представените трудове разглеждат проблемите в областта на 
обществените комуникации, РR планирането, макро РR, медийните 
процеси. Имат актуален характер, фокусирани върху ролята и значимостта 
на обществените комуникации по отношение на динамичната културна 
ситуация и трансформациите в българското университетско образование. 
Свързани са непосредствено с научната специалност и тематичната област 
на конкурса, поради което се приемат за рецензиране. 

2. Обща    характеристика    на    кариерното    развитие,    научната, 
научно-нриложната и педагогическата дейност на кандидата 

2.1. Кариерно развитие 
Кандидатката завършва Югозападен университет „Неофит Рилски" -
Благоевград през 2001 г. образователно-квалификационна степен 
„магистър” - Управление на връзките с обществеността. През 2007 г. 



получава образователна и научна степен „доктор” по специалност 
„Социология”. 
Започва професионалната си кариера като преподавател през 2003 г. 
Специализирала е стратегически РR и глобални проекти в Майсторски 
клас на проф. дфн Георгий Почепцов - преподавател по теория на 
комуникациите в Мариуполския университет - Украйна и 
Средиземноморски РR в Майсторски клас на Аманда Джейн Сучи -
преподавател по РR техники в университета в Катаня - Италия. Член е на 
Съюза на учените в България и на Българското дружество по връзки с 
обществеността. 

Владее отлично руски и английски език. 

2.2. Научна дейност 
Публикуваните от д-р Димитрина Стефанова по конкурса трудове 
характеризират нейната научна дейност в периода след защита на 
докторската дисертация. Не са използвани при нейната защита. Те са част 
от общата научна дейност на кандидатката по актуални проблеми на 
обществените комуникации и социологията. Рецензираните трудове дават 
представа за научните интереси на кандидатката и позволяват да се 
направи извода, че са насочени към теорията и практиката на връзките с 
обществеността, политическата комуникация, социологията, управлението 
на човешките ресурси. 

2.3. Преподавателска дейност 
Д-р Димитрина Стефанова има необходимия опит като университетски 
преподавател, натрупан в Югозападен университет „Неофит Рилски” -
Благоевград. Води лекции по Стратегии и тактики на връзките с 
обществеността, Основи на връзките с обществеността, Кризисен РR, 
Управление на медиите и упражнения по Основи на връзките с 
обществеността, Теории на масовата комуникация, Медиазнание, 
Политическа комуникация и изграждане на имидж. Тези учебни 
дисциплини отговарят напълно на тематиката на обявения конкурс по 
шифър 3.5 Обществени комуникации и информационни науки. 
Кандидатката има натрупана професионална преподавателска практика и 
този опит е достатъчен за урпешно изпълнение на академичната длъжност 
„доцент”. 

3. Основни научни, научно-ириложии и учебни приноси 
В научните публикации на кандидатката се съдържат следните по-важни 
приноси с теоретико-методологичен и с практико-приложен характер, 
които се систематизират в няколко групи по тематиката на обявения 
конкурс: 



3.1. Проучени и доказани са нови факти за: 
- стратегическите компоненти на РR-планирането ( № 1) 
- влиянието на медиите (№ 3) 
- приносът на социологията за ефективен РR (№ 5) 
- изискванията на РR практиката към университетското образование 

(№ 2). 
потвърдителни факти за: 
- значението на комуникациите от и за Евроинституциите (№ 6) 
- ролята  на  променящото   се  общество  за  развитието   на  връзките  с 
обществеността (№ 9) 
- социалното измерение на българския РR в Европейския съюз (№ 8). 

3.2. Създаване на нова учебна методика 
Формулирана е базова конструкция от знания за конкретни съвременни 
стратегии и тенденции, въху които е изградено съдържанието на учебното 
пособие „Ръководство по учебна практика за студенти от специалност 
Връзки с обществеността” (№ 2). Това пособие отразява задълбочения и 
траен научен интерес на кандидата за доцент за обогатяване на учебно-
преподавателските материали в областта на съвременната проблематика на 
връзките с обществеността. 

4. Оценка на публикуваните научни изследвания 
Предложените за рецензиране трудове са от последните три години, 
намират отзвук сред студентите и са актуални. Публикувани са в 
утвърдени научни издания и като тематика допълват научните анализи в 
тях. 

5. Критични бележки и препоръки 
Нямам съществени критични бележки към рецепзирапите текстове. 
Считам, че авторката защитава информирано позиции, които имат своето 
необходимо място в съвременното развитие на връзките с обществеността. 
Пред нас е кандидатурата на един млад учен с бъдеще,притежаващ 
експертни умения, преподавателски качества и научноизследователски 
заряд. Затова и препоръките, отправени към пея са свързани с бъдещото 
развитие и постижения в областта на науката/георията и практиката. 

6. Заключение 
На основание на посочените факти от рецензията приемам, че 
представените за оценка трудове на кандидатката и изпълнението на 
приетите в Югозападен университет „Неофит Рилски” вътрешни 
изисквания съответстват напълно на критериите за успешен избор по 
конкурса за „доцент” на Югозападен университет „Неофит Рилски”. 



Считам, че кандидатката гл.  ас.  д-р Димитрина  Петрова  Стефанова 
притежава необходимата квалификация, трудова и професионална 
компетенстност, 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 Димитрина 
Петрова Стефанова 

София, 14.10.2011 г. Рецензент: 
   

(Проф. дфн Ив. Янкова) 


