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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Росен Костадинов Стоянов 

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

Нов български университет 

27.02.2022 година 

 

На докторска дисертация  

на докторант Кристина Ненова Ненова, с тема на дисертационен труд „Eзикът на 

омразата в политиката, отразен в българските медии“, департамент Медии и 

комуникация, Нов български университет, професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки. 

Научен ръководител: проф. Толя Стоицова, д.пс.н. 

 

Дисертационният труд е разделен в три глави, придружени от библиография с 

общ обем 202 страници. Текстът се позовава на 161 цитирани източници, 33 от които на 

кирилица, както и на 24 интернет източници. 

 

Заявявам, че приемам с удоволствие навременността и актуалността при избора 

от страна на докторант Ненова на тема. Анализите, изводите от направеното изследване 

и техните интерпретации оценявам като авторски и коректно извършени. 

 

Глава 1 на представения за защита текст – „Езикът на омразата: причини за 

възникване на феномена“, предоставя солидна теоретичната рамка като дефинира 

същността на понятията. Тук се засягат и връзката на езика на омразата със свободата на 

словото, но и влиянието му и начините за преодоляване въздействието на този префинен 

съвременен инструмент за въздействие. 

Глава 2 от научния труд е озаглавена „Прилагане на интердисциплинарен подход, 

с цел анализ на проявленията на езика на омразата“ и се явява фокусирана върху 

психологическите и юридически аспекти на обследваната тема и взаимодействието й с 

политиката и медиите. Тази глава предоставя и допълнителни аргументативни 

доказателства за доказване на докторантската теза. 

Глава 3 – „Количествено изследване, качествено изследване и модел на 

идентифициране на езика на омразата“ представя същността на научното усилие на 
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докторант Ненова – две отделни изследвания на граждани и експерти и представяне на 

пилотен мрежови модел за идентифициране на езика на омразата в онлайн медиите, 

усилие по същество успешно. 

Текстът представлява задълбочено, научно и коректно изследване. 

 

Точно формулирани цели и задачи на дисертацията. 

Цел на дисертацията е „да се проучи възприятието за езика на омразата към 

политици и други групи в онлайн медиите“, ясно и точно дефинирана, предпоставена и 

следвана коректно. Методологията е представена коректно. Приемам и оценявам 

поставените цели и тезата като дисертабилни. 

 

Коректност при цитирането на представителен брой автори. 

Цитирането на достатъчен брой кредибилни източници даава сигурност, че 

колегата докторант Ненова е запозната с основните водещи фигури и текстове – както на 

български, така и на английски език, изследващи поставената тема, като прави приятно 

впечатление и отбелязването на научната и академична експертиза по направление 

университетска самоидентификация. 

Доказаната запознатост със състоянието на разглежданата проблематика и 

релевантността й към използваната източници, приемам за достатъчно основание за 

поредното позитивно достижение на колегата. 

 

Наличие на обоснован и разработен теоретичен модел на изследването. 

Докторант Ненова съумява да избегне проявата на пристрастност и подвеждане 

по личното мнение, твърде характерно за множество претендиращи за научност текстове. 

Авторовите изводи и заключения са постигнати чрез научен метод.  

Приемам изцяло теоретичния модел на изследването. 

 

Съответствие на избраната методология и методика на изследване с поставената 

цел и задачи на дисертационния труд. 

Давам положителна оценка на изцяло точното припокриване на методологията с 

предварително поставените от докторант Ненова цели, задачи и хипотези.  
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Наличие на собствен принос при събирането и анализирането на емпиричните 

данни. 

Дисертационния труд на Ненова е съвестно проведено, авторско изследване. 

Изводите и обобщенията са приемливи и достатъчно значими за нивото, за което текстът 

е представен за защита. Собствения принос на докторанта оценявам като доказан. 

Авторефератът отразява съдържанието на дисертацията, като съдържа в себе си 

необходимата информация и акценти от проведеното изследване. 

 

Описание на приносите. 

Приносите, заявени от докторант Кристина Ненова, приемам в тяхната 

конкретност и цялост. 

 

Въздействия на дисертационния труд върху външната среда. 

Представените от колегата Ненова самостоятелни публикации по дисертационния 

труд са общо 7.  

Така предварителното апробиране на тезите на автора, представлява 

допълнително основание за крайна позитивна оценка за целия труд, положен от 

докторанта в периода на нейната работа по дисертационния труд. 

 

Използване и цитиране от други автори, отзиви в научния печат и др. 

Не са представени данни за наличие на цитирания от други автори на публикации 

на докторант Ненова. 

 

Заключение. 

Уважаеми членове на научното жури, предвид всичко описано до момента, с 

настоящото приемам предложения дисертационен труд на докторант Кристина Ненова 

Ненова, на тема „Езикът на омразата в политиката, отразен в българските медии“, и 

заявявам, че ще гласувам с „ДА“ колегата Ненова да придобие образователната и научна 

степен „доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки. 

 

27.02.2022 г.      С уважение:......................... 

проф. д-р Росен К. Стоянов  


