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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Росен Костадинов Стоянов 

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

Нов български университет 

04.03.2022 година 

 

На докторска дисертация  

на докторант Теодора Йорданова Зафирова, с тема на дисертационен труд „Протоколната 

практика при жени лидери в Европейската дипломация и политика“, департамент Медии 

и комуникация, Нов български университет, професионално направление 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки. 

Научен ръководител: проф. д-р Росен К. Стоянов 

 

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

общ обем 158 страници. Текстът се позовава на над 150 цитирани източници, документи 

и публикации. 

Приемам избора изследваната тема за актуален, а анализа и интерпретациите за 

меродавни и авторски. 

В Глава 1 „История, развитие и същност на комуникацията“, докторант Донкова 

ни запознава с основните характеристики на вербалната и невербалната комуникация и 

тяхната общоприетата в света на дипломацията класификация. Представени са 

систематизирано авторите, формулирали вербалната комуникация като феномен на 

общуването. 

Глава 2 от научния труд – „Същност и принципи в протокола и комуникацията“, 

са разгледани в аналитичен план факторите, спомогнали за развитието на комуникацията 

като универсална система. Презентирани са емблематични примери за божества и 

лидери жени в човешката история. Особено значение е отделено на модалността и 

нейните форми, като особено внимание е насочено към анализ на поведенчески 

стереотипи на видни жени в политиката. 

Глава 3 „Анализ на изявени жени в обществения живот, дипломацията и 

политиката в международен и национален план“ отразява ролята на дамите, допринесли 

за мира и благоденствието на света,  в областта на духовното и в областта на обществения 
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живот и политиката. В зависимост от достъпната информация и значението на делата им 

за всяка една е дадена определено количество информация. 

Лично и винаги подкрепям наличието на критично мислене и критичния подход, 

нещо което смятам, че е могло още по-категорично да бъде изявено в текста като цяло. 

 

Точно формулирани цели и задачи на дисертацията. 

Формулираните цел, обект и предмет на изследването са коректно дефинирани. 

Методологията на изследването е представена систематизирано. Приемам и оценявам 

поставените цели и тезата като дисертабилни. 

 

Коректност при цитирането на представителен брой автори. 

Представената като цитирана литература е ползвана с необходимата академична 

коректност. Докторант Донкова показва, че е запозната с основните водещи фигури в 

изследванията на съвременната публичност, протоколни практики и държавен 

церемониал.  

 

Наличие на обоснован и разработен теоретичен модел на изследването. 

Докторант Донкова е направила опит да избяга от явното пристрастие, характерно 

за професионално реализираните наши колеги, нещо, което може да засегне научното 

обективиране на съжденията й. Авторовите изводи и заключения, представляват 

релевантна амалгама на положените лични професионални дългогодишни усилия в 

практиката и прилагането на научен метод за тяхното осмисляне. 

 

Съответствие на избраната методология и методика на изследване с поставената 

цел и задачи на дисертационния труд. 

Предварително поставените от докторант Донкова цели, задачи и хипотези 

съответстват в по-голямата си степен на методологията. 

 

Наличие на собствен принос при събирането и анализирането на емпиричните 

данни. 

Изследването е авторско Докторант Донкова е провела самостоятелно и съвестно 

своите проучвания, техния анализ и интерпретация. Обобщенията и изводите 

представляват изискуемото ниво, за защита на което е представена настоящата 
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разработка. Авторефератът отразява съдържанието на дисертацията, като предоставя 

основните акценти от проведеното изследване. 

 

Описание на приносите. 

Приносите са систематизирани и представени в тяхната заявителна 

последователност, с акцент върху приложимостта им в практиката. 

 

Въздействия на дисертационния труд върху външната среда. 

Представени са общо 7 публикации по дисертационния труд. Давам положителна 

оценка на предварителното апробиране на идеите на докторант Донкова. 

 

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 Донкова. 

 

Заключение. 

Уважаеми членове на научното жури, с настоящото приемам предложения 

дисертационен труд на докторант Теодора Йорданова Донкова, на тема „Протоколната 

практика при жени лидери в Европейската дипломация и политика”, като заявявам, че 

ще гласувам „ЗА“ същата да придобие образователната и научната степен „доктор“ в 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. 

 

 

 

18.03.2022 г.      С уважение:......................... 

проф. д-р Росен К. Стоянов 


