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СТАНОВИЩЕ 

Относно: докторска дисертация на докторант Боряна Гигова, F20231 

„Медийната репутация като държавна политика“, шифър на научна специалност по 

класификатор 05.08.03 Кинознание, киноизкуство и телевизия (Екранни изкуства и 

масови комуникации). 

от доц. д-р Росен Костадинов Стоянов 

Нов български университет 

25 септември, 2016 година 

 

Дисертационния труд на Боряна Гигова „Медийната репутация като държавна 

политика”, постига научните стандарти, изисквани по закон, но и предполага 

поставянето на нови жалони в изследването на публичността, политическата 

комуникация и националната репутация. Теоретическото предизвикателство на 

представения за защита текст е постигнало отличен стандарт в постигнатите резултати. 

Тези достижения са и необходими основания на положителната му оценка.  

 

1. Обща характеристика на представения дисертационен труд. 

Дисертацията на Боряна Гигова „Медийната репутация като държавна политика“ 

отговаря на формалните изисквания в съдържателно отношение. Представен е и 

автореферат, представящ коректно и цялостно дисертацията, приносните моменти и 

основните изводи в текста. 

 

2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати. 

Намирам монографичното изследване за актуално, с практико-приложна 

стойност. То е интердисциплинарно по своя характер, което се явява и едно от 

съществените му предимства. Представеният за защита труд е единен резултат от 

задълбочено познание на редица научни полета на изследване и е следствие на 

сериозен практически опит. 

Изследването е авторско, коректно и съвестно проведено. Постигнатите 

обобщения, изводи и интерпретации за достатъчно значими за нивото, за което текстът 

е представен за защита.  
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3. Оценка на научните и научно-приложни приноси. 

Приемам заявените приносни моменти, не само като научен ръководител на 

докторант Гигова, но и като специалист в заявената изследователска област. 

 

4. Оценка на автореферата. 

Авторефератът отразява съдържанието на дисертацията, като съдържа в себе си 

необходимата информация и акценти от проведеното изследване. 

 

5. Заключение. 

Представеният за защита дисертационен труд на Боряна Гигова представлява 

авторски научен текст, съдържащ достатъчен набор от анализи, приносни моменти и 

изводи, доказващи научните и интерпретативни възможности на докторант Гигова.  

 

Уважаеми членове на научното жури, с настоящото заявявам съгласието си и ви 

предлагам на Боряна Гигова да бъде присъдена научната и образователна степен 

„доктор“ по шифър на научна специалност по класификатор 05.08.03 Кинознание, 

киноизкуство и телевизия (Екранни изкуства и масови комуникации). 

 

 

 

25.09.2016 г.    С уважение:...................................... 

(доц. д-р Росен К. Стоянов) 


