
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „Н. РИЛСКИ”- БЛАГОЕВГРАД 
КАТЕДРА „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА” 

 

СТАНОВИЩЕ 
от доц. д-р Асен Йосифов 

относно дисертационния труд на Славка Костадинова Попова 

на тема „Блогът – ПР инструмент за комуникация”  за придобиване на 

образователната и научна степен “доктор” по шифър 3.5 Обществени 

комуникации и информационни науки 

 
Като научен ръководител на Славка Попова познавам досконално нейния 

дисертационен труд, не само в окончателния му вариант представен пред Вас, но и 

процеса на множество итерации, структурни и съдържателни подобрения и 

допълнения, редакционни научни поправки и други. Позитивното си отношение към 

труда съм показал експлицитно още със самия факт, че съм го предложил първо за 

вътрешна защита, после за откриване на официална процедура за защита. С този акт 

съм декларирал, че трудът в този си вид отговаря на утвърдените научни стандарти и 

високи изисквания към докторска дисертация според големия ми научен опит. 

(Впрочем, само за информация на членовете на комисията, Славка Попова е 

шестнайсетия аспирант (докторант), който се явява на защита под мое ръководство. 

Четиринайсет от тях защитиха успешно и един не допуснах до защита поради 

непригодност. Какво ще стане с шестнайстия зависи от Вас уважаеми членове на 

научното жури.) 

Позитивното си отношение изразявам и сега, поради което ще гласувам “За” 

присъждане на научната и образователна степен на Славка Попова.  

Основанията ми за тази положителна оценка могат да бъдат резюмирани както 

следва: 

Първо, темата е подходящо подбрана, визира съвсем ново информационно и 

обществено явление, което я прави актуална и представляваща безспорен научен и 

практически интерес. Така разработена дисертацията съчетава този интерес със 

закономерностите на вътрешното саморазвитие на ПР- познанието.  

Второ, дисертационната теза е ясна, достатъчно добре защитена в една 

относително стройна логическа структура и на добър научен език. Отделни части от 



разработката, например, “Текстуални признаци на блоговете”, “Юридически 

ограничения и етични норми при Интернет комуникацията”, формиране на социалните 

мрежи, са на изключително високо ниво и с много голяма познавателна стойност.  

Трето, резултатно са положени големи по обем научни усилия, за да бъде 

обхванат един много широк и бурно развиващ се тематичен кръг от явления. 

Четвърто, за целите на дисертацията, авторката е провела самостоятелно, едно 

доста трудоемко емпирично социологическо изследване. Резултатите от него са 

обработени, представени и интерпретирани професионално и коректно.  

Забележките ми са насочени главно към възприетите редукции и ограничения. 

Дисертацията, разбира се, не може да изчерпи визираната тематика, но само би 

спечелила ако включваше проблеми като систематизация на блог-пространството в 

България и по света, перспективи на развитието на блоговете като ПР инструмент и 

съчетанията между блоговете и други Интернет средства от една страна,  с 

традиционните похвати на индивидуалния ПР от друга. Тези бележки, не омаловажават 

оценките ми за труда, а само подчертават, че той (както всеки сериозен научен труд) 

оставя отворен пътя за нови изследователски усилия.  

Чувствам се длъжен да споделя със журито и впечатленията си от съвместната 

работа с Попова като нейн научен ръководител. През цялото време на подготовката тя 

се проявяваше като задълбочен, отговорен и добросъвестен изследовател с подчертано 

заострено внимание към детайлите. Въпреки промяната на законовите изисквания към 

докторантите, и на тематичните и научни обстоятелства, тя се справи успешно с трудна 

научна задача. Това още един път потвърждава мнението ми, че Славка Попова 

заслужава да й бъде присъдена образователната и научна степен “доктор”. 

Препоръчвам й в бъдещата си работа да се съсредоточава върху действителните и 

значими научни оценки и да подминава с по-голяма лекота преходните научни 

обстоятелства.  

  

 

19 юни 2012 г. 

Гр. Благоевград                                                                      доц. д-р Асен Йосифов 


