РЕЦИНЗИЯ
за научно-изследователската и преподавателската дейност на гл. ас д-р Евелина
Антонова Христова, кандидат в конкурса за академичната длъжност „доцент”
по 3. Социални, стопански и правни науки, 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки,
Конкурсът е обявен в ДВ, бр.13/12.02.2019 г.
от Департамент „Масови комуникации“ на НБУ

Автор на рецензията: проф. д-р Теодора Радоева Петрова, преподавател във Факултета по
журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”,
професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията на
Нов български университет
Научното жури на конкурса е назначено със заповед на Ректора на НБУ №3РК147/25.03.2019 и тази рецензия е съобразена с вътрешните изисквания на НБУ,
отразяващи критерии и показатели на висшето училище за конкурс за “доцент”. Конкурсът
е обявен според изискванията на съществуващия Закон за развитие на академичния състав
на РБ, изискванията на Правилника за приложение на закона и Наредбата за развитието на
академичния състав в НБУ.
Конкурсът е обявен за нуждите на НБУ- Департамент „Масови комуникации” – НБУ.
Гл. ас. д-р Евелина Христова е допусната до участие в конкурса за заемане на академичната
длъжност „доцент” и тя е единствен кандидат в този конкурс.
Евелина Христова е на щатна академична длъжност- главен асистент в Департамент
„Масови комуникации” на Нов български университет, има ОНС „доктор” (2011 г.) и има
дългогодишен стаж като преподавател във висшето училище. Тя е доктор по политология
на НБУ (2006 г.). Евелина има степен „магистър” по маркетинг, реклама и ПР на
Шефийлдския университет – Великобритания. Бакалавър по масови комуникации на Нов
български университет (2004 г.), обучение и преподавателска практика, които са в областта
на конкурса, което прави кандидатката подходяща за обявения конкурс. Евелина има
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образование в съответната област, преподавателски стаж, докторска степен и е представила
за рецензиране необходимите публикации и хабилитационен труд за конкурса. Всичко това
я прави подходящ кандидат за обявения конкурс.
Според представената от кандидатката Справка за изпълнение на минималните национални
изисквания към Правилника за прилагане на ЗРАСРБ за периода 2012-2018 година за
научната и публикационна дейност на кандидатката минималните изисквани точки по група
показатели за различните научни степени и академични длъжности са изпълнени. В
повечето показатели кандидатката има два пъти повече точки от изискуемите.
ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати
След като се запознах с подадените по конкурса документи от кандидатката, представям
следната Рецензия:


Кандидатката в конкурса гл. ас. д-р Е. Христова предоставила всички необходими
документи за участие в конкурса. Представената от Евелина Справка за изпълнение
на минималните национални изисквания към Правилника за прилагане на ЗРАСРБ за
периода 2012-2018 за научната и публикационна дейност доказва пълно съответствие
с изискванията за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”
в НБУ.



Гл. ас. д-р Христова участва в конкурса с основен хабилитационен труд –
монография „Комуникация на благотворителността”, Рой комюникейшънс (С.,
2018). Монографията има научен редактор и трима рецензенти. Книгата има
рецензии и е представена в Годишник на ФЖМК-СУ 2018 (аз съм автор на
рецензията), сп. „Медии и комуникации” на УНСС и електронното списание
„Реторика и комуникации” на ФФ на СУ.

Трудът е в обем от 336 страници, разделен е в три части, има увод, заключение приложение
и библиография. Включва също така резюме на английски език. Смятам, че представената
книга е иновативна за българските изследвания. Тя изследва нормативната регулация по
темата, благотворителността като икономическа активност, но и като социална и лична
дейност. В монографията се изследват добри примери и се търси проявата на
благотворителността

като

социална

и

обществена

ценност.

По

отношение

на
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комуникациите, е проследен комуникационният процес в кампаниите за благотворителност,
инструментите, с които ПР специалистите използват. Проследява се значението на
благотворителността като организационна култура. Смятам, също така, че книгата има и
практико-приложен характер. В книгата са систематизирани основните научни публикации,
направени са изследвания в исторически план, направено е изследване на публикации за
благотворителността в медиите. Бих споменала стойността на авторските изследвания,
доброто представяне на базата данни, удачно избраната методология от страна на авторката,
прецизността, с която изследването е направено и представено в книгата. Смятам, че
монографията има приносни моменти в изследванията на благотворителността в България,
описанието на комуникацията на благотворителността и благотворителни кампании у нас и
в други страни по света, ролята на ПР специалистите, подходите и инструментите, които те
използват, очертаването на спецификата при такива кампании. Книгата поставя
деонтологични въпроси за професията и етически за обществото и обществените нагласи за
благотворителността, правото на конфиденциалност и професионална етика при такива
кампании. КСО и благотворителност е друг важен акцент, който е малко изследван по
отношение на професионалното разбиране за благотворителност и провеждането на такива
кампании. Много от примерите в текста са част от сравнителен анализ на разбирането за
благотворителност и ПР практики на кампании у нас, в Европа и САЩ. Важен за мен е
поставеният от авторката въпрос за формиране на проактивно отношение към
благотворителността

у младите

и изграждане на активна гражданска позиция към

благотворителността.


Бих споменала още по-важните публикации на д-р Христова монографията,
озаглавена Комуникациите и организацията в 21. век, Рой Комюникейшънс, (2012)
София; статиите й:

Организационна култура и комуникации, Годишник на

департамент „Масови комуникации;

Вътрешноорганизационни комуникации в

съвременната организационна структура; Вътрешно организационни комуникации и
социални групи; ПР и вътрешноорганизационни комуникации.
Нейните основни изследователски интереси в областта на: вътрешноорганизационни
комуникации,

обществени

комуникации,

политически

комуникации,

връзки

с

обществеността, вътрешни комуникации, политически комуникации, междукултурни
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комуникации. Приложените за нуждите на конкурса доклади, статии и други публикации са
в следните области: ПР практики, български и чужди ПР практики на компании, вътрешна
комуникация на компаниите, корпоративна социална отговорност, благотворителност и
социална отговорност, управление на събития, развитие на обучението по ПР, стратегия на
науката. Те са част от научно-изследователската

и преподавателска

дейност на

кандидатката и смея да твърдя, че са пряко свързани с обявения конкурс.

Към

изследователската дейност на Евелина Христова ще спомена докладите й на международни
форуми ( „Communicating Charity: Bulgarian Print Media, Dec 2012“ на конференцията на
тема „Знание, култура и промяна в организациите“, 2015 г. в Университета в Бъркли, САЩ;
„Internal Organizational Communications in Bulgarian Companies“, 2014 г. в Оксфорд,
Великобритания; Crisis communication plans: preparation and implementation, цикъл лекции в
Академия по безопасност, 2013 г., Санкт Петербург, Русия). Тук също мога да кажа, че
изискванията на закона за участие в конкурса са спазени. Те са отразени в съответната графа
брой точки по показатели.
Учебна и преподавателска дейност
Гл. ас. д-р Христова е утвърден университетски преподавател и води курсове в НБУ. Тя
преподава дисциплини, които са свързани с обявения конкурс. Те са в областта на
комуникациите,

вътрешните

комуникациите, управление

комуникации

на

организациите,

управлението

на

и организация на специални събития, особености на

комуникацията на международните организации, интегрирани маркетингови комуникации,
вътрешни комуникации - корпоративна идентичност и имидж, политики на социална
корпоративна отговорност на организациите, благотворителност и други, като някои от тях
са на английски език. Както представената документация показва, а и доколкото имам
представа, тези курсове са добре приети от студентите и са важна част от учебните програми
на Департамента. Някои от тях са насочени към изграждане на практически умения на
студентите.
Представената справка показва, че кандидатката има 100% аудиторна и извън-аудиторна
заетост, преподава в Департамента по комуникации на НБУ, курсовете й са в електронния
обучителен модул "MOODLE – НБУ", член е на Департаментен съвет на Департамент
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Масови комуникации, НБУ, води курсове в НБУ на английски език Има преподавателски
опит със студенти по Програма Еразъм +. Научен ръководител на Летните школи по Пъблик
Рилейшънс няколко години. Автор на проектното предложение и ръководител на проект
„Студентски практики“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
ръководител на проект „Ученически практики“ по Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси”. Представена е справка за проучване на студентското мнение като
оценката от студентското мнение е с високо степен на одобрение.
Д-р Евелина Христова и участвала е в реализацията на национални и международни проекти
като: проект на международен консорциум Хофстеде за разработване на курсовете за
магистърска програма “Международна комуникация” на английски език, координатор в
NELLII Life long Learning, Международен проект Главна дирекция Образование и култура
на Европейската комисия, март 2012 – март 2013 г., консултант по проект „Партньорство за
продължаващата квалификация и обучение на учителите”, програма „Леонардо да Винчи”,
координираща институция: Birmingham city university за обучение на учители Partnership
Around the Continual Training for Teachers \PACT\ Education and Culture Lifelong Learning
Programme и др. Всичко това говори за активна международна дейност, която има ефект
върху работата на департамента.

Административна и обществена дейност.
Гл. ас. д-р Евелина Христова е член на Факултетния съвет на Факултета за базово
образование и член на програмния съвет на департамент „Масови комуникации“.
Изпълнявала е 5 години длъжността отговарящ за Връзките с обществеността на НБУ (член
на академичната администрация на университета). Познавам кандидатката, тя е активно
работещ в административно и организационно отношение колега от НБУ.
Д-р Евелина Христова

е един от активните колеги, работещи с професионалните

организации в областта на връзките с обществеността като БДВО, ИПРА и други. Нейните
професионални изяви се допълват с членство на професионални журита на различни
конкурси, годишни срещи, оценка на средата, консултантска дейност на специалистите по
връзки с обществеността, Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), БААК
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и др. Член е на Европейска асоциация на изследователите по ПР (EUPRERA), Българска
асоциация на специалистите по връзки с институциите (БАСВИ) и др. организации. Тя е
консултант на студентски проекти, член на журита на професионални конкурси, името й
се свързва с организирането на професионални събития, с проекти и публикации в
професионалната сфера. Тя е един от колегите, участвали в подготовката на стратегически
документи в областта на науката и висшето образование (Стратегия за развитие на научните
изследвания 2020“), ОП „Наука и образование за интелигентен растеж. От нейната
биография е видно, че е била представител на България в Съвета за висше образование на
ЕК, участвала е в работна група по планиране на приоритетите на България 2020 по
отношение на многогодишната финансова рамка на ЕС в частта образование и наука, била
е член на програмния съвет на БНТ (2011 г. – 2013 г.), Член на журито в Училище за
политика, Член на журито на Студент на годината, нещатен сътрудник към 41 НС, има стаж
в неправителствени организации, OSCE, UNDP. Всичко това говори за една постепенно
надграждана във времето кариера и професионално развитие на кандидатката, което я прави
добър професионалист и преподавател, а също така и напълно подходящ кандидат за
конкурса.
Лични впечатления от кандидата
Познавам лично Евелина Христова. Познавам я

като успешно

защитил доктор по

политология на Нов български университет, един от най- активните колеги публикуващи по
въпроси, актуални за професионалната и академична общност. Тя е активен преподавател и
изследовател

в

областта на комуникациите, който пише по актуални въпроси, а

изследванията й са популярни не само у нас, но и сред професионалните среди в чужбина.
Тя е редовен лектор и участник в конференции и кръгли маси в областта на изследванията
на комуникациите. Тя е един от активно публикуващите в социалните мрежи, като нейните
постове популяризират събитията на Департамента по масови комуникации на НБУ. Тя е
била отговорен редактор на годишник на департамент „Масови комуникации“, активно е
поддържала и поддържа работата на Лятната школа на БНУ.
Евелина е преподавател, който активира студентите си, ръководи студентски екипи когато
те участват в различни професионални конкурси. Едва ли има човек от професионалната
общност, който не познава Евелина. Затова твърдя, че цялата й професионална и
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преподавателска дейност е свързана с медиите, комуникациите, връзките с обществеността
и преподавателската й дейност.

Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата
Приемам дейността на Евелина Христова в професионален и академичен аспект. Към всеки
научен труд, и към този, могат да се отправят някои препоръки и критични бележки. Моята
препоръка е за известно разширяване на научно - изследователския подход в контекста
на социалните и културни промени в сравнителен план с други европейски страни, което
смятам, че тя може да направи. Тази препоръка е пожелателна и не намалява научната
стойност на извършените от кандидатката научни изследвания, на публикациите, които тя
има.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представените научни изследвания, цялата преподавателска и професионална дейност на
Евелина Христова, както и основният хабилитационен труд и другите й публикации, които
познавам, показват приноса на гл. ас. д-р Евелина Христова в развитието на българските
изследвания в областта на връзките с обществеността и комуникациите. Приложените
материали по конкурса са достатъчни и показват една висока публикационна дейност на
кандидатката. Тя се е занимавала с административна дейност, свързана със създаване на
нови курсове. Оценките на студентите показват, че е ценен преподавател от страна на
студентите. Тя е приета добре от преподавателския колектив на НБУ и професионалната
общност. Евелина Христова е познато име сред изследователите в областта на медиите и
комуникациите не само в България.. Смятам, че статиите, така и книгите, които е
публикувала, както и трудът, представен като хабилитационен, са полезни не само за
изследователите, експертите, но и на студентите по комуникации и медии. Акцентът в
хабилитационният й труд е върху
корпоративната

социална

политиката на организациите днес, свързана с

отговорност,

на

благотворителността

като

дейност

и

комуникационните усилия на отделни личности и организации. Публикациите на авторката
имат принос към изследванията на медийната

и комуникационна среда, вътрешните

комуникации на фирмите и институциите в България.
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В резултат на всичко казано до тук, поръчам на уважаемите членове на Научното жури да
присъдим на гл. ас. д-р Евелина Христова академичната длъжност „доцент” в
професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, да
бъде предложено на АС на НБУ да избере д-р Евелина Христова за „доцент” на НБУ. Аз
гласувам за това.
София, 22.05.2019 г.

Проф. д-р Теодора Петрова
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