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Актуалност и значимост на темата, разработена в дисертационния труд  

Гражданите на малки страни като България, чиито език ползва неголяма 
човешка общност, при това неравномерно разпръсната по света, могат да 
бъдат атрактивни в Интернет само ако адекватно използват възможностите, 
които мрежата предоставя. А сред приоритетните е възможността за 
индивидуализация на потребностите и тяхното задоволяване. В този смисъл 
изследването на Славка Попова е важна и голяма крачка в тази посока. Идеята 
й да изследва и популяризира (на примера на блога) един фрагмент от 
спецификата на това ново комуникационно средство, позволяващо воденето на 
индивидуална ПР-стратегия, е навременна и в унисон с изискаванията на 
европейското бъдеще на страната. 

Като положителен и актуален намирам и опита й, да потърси корените на 
формирането на блог-културата в България. Изучавайки я тя създава 
положителен прецедент за иследователски похват на съвременността. 
Особено съзвучно с идеята за общество на знанието е желанието й да направи 
карта на родната блогосфера. 

Но най-добре актуалността на изследването се вижда в структурата и 
съдържанието на предложеното изследване, в което Славка Попова 
изключително подробно и педантично очертава „проблема за блога ситуиран в 
обстановката на стремителното развитие на социалните мрежи” (с.13). 

На тази основа може да се твърди, че темата на представения 
дисертационен труд е значима и поради факта, че българската научна общност 
има потребност от подобни изследвания. Тя ще бъде обект на изследване и в 
бъдеще, защото анализът на случващото се само в едина от съвремените 
форми за комуникация не е достатъчен, за да се изгради цялостна представа 
за възможностите и потенциала на Интернет. 

 

Оценка на резултатите и приносите на дисертационния труд 

Структурата на представения труд е логична и отговаря на изискванията 
за оформяне на дисертационно изследване. Състои се от увод, три глави и 
заключение. Освен бележки под линия, е приложен и библиографски списък 
със своя структура и номерация. Общ обем на изследването 140 страници. 

Оценката на резултатите от изследването, както и извеждането на 
приносите от него са най-обективни когато се проследи каква е работната 
хипотеза на автора и доколко е потвърдена в хода на изследването, какви цели 
са поставени и с помощта на решаването на какви задачи и методи са 
постигнати. Подробно са посочени и ограниченията, които Славка Попова си е 
поставила. 



В първа глава се изяснява същността на понятийния апарат, с който 
авторката умело борави. Разглеждайки проблемите на индивидуалния ПР и 
движението му от организационно към индивидуално равнище се спира и на 
механизмите и етапите на формиране на социалните мрежи, като акцентира 
върху проявите им на микро, мезо и макро равнища. 

В следващата глава са проследени проблемите, свързани с описването 
на историята и съвременното състояние на блоговете в Интернет, като 
акцентът е върху проблемите на блог-пространството в България. Особено 
внимание е отделено на някои вътрешни характеристики на блоговете – преди 
всичко на езика и на текстуалните признаци. В отделен параграф са 
коментирани важни проблеми, породени от юридическите ограничения при 
комуникация в сайтовете. Този факт приемам за особено важен и показателен 
за сериозността на изследването. 

Трета глава е посветена на анализ на резултатите от проведено от 
докторантката емпирично изследване. Извеждат се съвременните проекции на 
формите на комуникация в годините на прехода. Разгледани са бариерите и 
перспективите при ползването на тази нова комуникационна форма. 
Благодарение на респектиращия по обем емпиричен материал, са 
формулирани логично обосновани изводи и оценки. Обобщените изводи и 
приносите са публикувани в Заключение. 

Като резултат от обосновката, развитието и доказването на заявените 
тези е на лице сравнително цялостна панорама на блог-комуникации в 
България, подкрепена с доказателствен фактологически материал, емпирични 
наблюдения и аналитични преценки, както и подробен библиографски списък 
на основни публикации по темата. Очертани са няколко комуникационни 
полета: културно, политическо и историческо. 

Броят на публикациите по темата, чрез които Славка Попова е 
апробирала изследването си, също я представят в положителна светлина. 

Авторефератът също отразява адекватно структурата и съдържанието на 
дисертационното изследване. 

 

Бележки и препоръки 

 

Нямам съществени бележки. Изложението е написано на научен, но 
същевременно четивен език. 

Имам и една препоръка: Текстът би спечелил, ако целта и задачите, с 
чиято помощ е постигната, бяха описани, а не оставени да се подразбират. 



 

Заключение 

 

Представено е самостоятелно, качествено реализирано научно 
изследване, отговарящо на научно-методологичните и практико-приложните 
изискванията за присъждане на научната и образователна степен „доктор”. 

Като давам своята положителна оценка, на основание на изложеното 
считам, че на Славка Попова, след успешна защита, може да й бъде присъдена 
научната и образователна степен доктор. 
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