СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Александър Христов,
Университет за национално и световно стопанство, катедра „Международна
икономика и политика“
за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Нов български
университет, по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки, обявен в Държавен вестник, бр. 13/12.02.2019 г., с кандидат
гл. ас. д-р Евелина Христова

Настоящото становище е изготвено както след внимателен преглед на
предоставените документи, така и като резултат от впечатления за академичните и
организационни постижения на гл. ас. д-р Евелина Христова, подкрепени с
необходимите доказателства. Заключението се базира на тези виждания, но и на
преценката за потенциала за развитие на кандидата в сферата на масовите
комуникации и ПР в частност.
1. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и
изискванията на Нов български университет
От представените документи напълно ясно личи, че кандидатурата на гл. ас. д-р
Евелина Христова покрива минималните национални изисквания и изискванията на
Нов български университет за заемане на академична длъжност „доцент“.
Постиженията са на високо ниво, критериите са изпълнени не само формално, а и, по
всичко личи, в съдържателен план.
2. Изследователска (творческа) дейност и резултати
Изследователската и научна дейност на кандидата са с мащаби и съдържание, които
категорично показват ангажираността към проблематиката на комуникациите в
страната ни и в глобален план, дълбочината на анализите и, не на последно място,
отговорността към развитието на професията. Продуктивността на публикациите и
дейностите е на високо ниво, без това да влияе негативно върху техния съдържателен
аспект.
В рамките на конкурса е представена монографията на гл. ас. д-р Евелина Христова
„Комуникация на благотворителността“, която сама по себе си представлява
сериозен и задълбочен труд по тема с нарастващи професионален и обществен
интерес. Като част от корпоративната социална отговорност, благотворителността
изисква отделно изследователско внимание и специална оценка, свързана не само с
непосредствените ефекти, а и с дългосрочното развитие на обществото – което е
достатъчно ясно застъпено в разглежданата монография.
Трудът намира изключително добро място в комуникационната среда. В нея от една
страна стои известната резинтентност на медиите да отразяват благотворителни
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кампании и като че ли липсата на внимание на обществото към тях, а от друга –
алтруистичното и на моменти странно желание на някои компании и хора да не дават
публичност на добрините си, за да не бъде сметнато за проява на лош вкус.
Авторката намира и отлично обосновава този така важен „среден път“ –
необходимата комуникация, ясни препоръки за добре дозирано позитивно говорене,
което да донесе ползи за цялото общество. И това е силният авторски принос за
изграждането на един прекрасен свят на позитивна информационна среда, в която
доброто се възпроизвежда и от което в крайна сметка имат нужда всеки поотделно и
цялото общество.
Разбира се, всичко това не става за сметка на научната прецизност. Позициите и
изводите са базирани на три собствени изследвания на авторката, проведени в
периода 2012 – 2017 г. Резултатите от тях, заедно с интерпретациите и
разсъжденията, съдържат висока стойност за теорията и практиката и дори носят в
себе си елемент на поглед в бъдещето – към това, което комуникацията на
благотворителността трябва да бъде.
Прегледът на останалите публикации на гл. ас. д-р Евелина Христова дава основание
да се твърди, че научната продукция удовлетворява както формалните изисквания,
така е и изключително полезна като съдържание за теорията и практиката на
комуникациите. Насочеността на кандидата към теми, свързани с корпоративната
социална отговорност, благотворителността и вътрешните комуникации показва
ангажираност с важни въпроси, които при това са анализирани задълбочено, с
необходимата критичност и авторски принос.
Всичко това допринася за развитието на тези комуникационни области, от което
печели не само университета и студентите, а и цялата професионална общност.
Цитиранията на публикациите на гл. ас. д-р Евелина Христова също са на
необходимото ниво.
Оценката на резултатите от участие в изследователски и творчески проекти и
приложение на получените резултати в практиката като цяло е положителна. В
документите са посочени редица проекти, като според мен особено внимание
заслужава научното ръководство на няколко поред летни школи по ПР в България –
постижение, което заслужава внимание. Само по себе си инициативата за Лятна
школа по ПР в България е уникална по своя формат, през годините се доказа като
работеща и със съществени приноси за развитието на сферата, за обогатяването на
изследванията, за насърчаването на дискусии, за изява на талантливи студенти и
изграждането им на връзки с практиката и – не на последно място – за формиране на
професионална общност.
Учебна и преподавателска дейност
Наблюденията върху цялостната учебна и преподавателска дейност на гл. ас. д-р
Евелина Христова допринасят за формирането на по-добра представа за потенциала
на нейната кандидатура. От представените документи също достатъчно ясно личи, че
кандидатът работи изключително активно в тази посока – свързано с разработване и
развитие на курсове, използване на иновативни подходи и техники на обучение и

2

други. Обратната връзка от студенти на гл. ас. д-р Евелина Христова, доколкото съм
имал възможността да я чуя, също е изключително положителна.
Като цяло се вижда, че учебната и преподавателска дейност на кандидата се
извършва с необходимия мащаб и отговорност, което включва преките дейности, а
също и работа с обучителен модул, осигуряване на студентски практики и стажове,
работа със студенти по международни програми и други.
Административна и обществена дейност
Административната и обществена дейност на гл. ас. д-р Евелина Христова е
впечатляваща. Нейните ангажименти, свързани с връзките с обществеността на НБУ,
видимо допринесоха за имиджа на университета и за по-доброто му позициониране в
общественото пространство. Сред останалите дейности се открояват нейните
позиции като член на Комисия по професионална етика на Българско дружество по
връзки с обществеността от 2017 г., член на Българска академична асоциация по
комуникации (БААК), член и съучредител на Българска асоциация на специалистите
по връзки с институциите (БАСВИ), член на програмния съвет на БНТ от 2011 г. до
2013 г., член на жури на национален конкурс ПР приз 2016 (награди за съвършенство
в комуникациите), член на журито в Училище за политика за 2011 г. и 2012 г. и член
на журито на Студент на годината за 2010, 2011 и 2012 г. Първата позиция е
фундаментална за развитието на ПР професията в страната ни, което няма как да се
случи без специалисти като гл. ас. д-р Евелина Христова.
Доколкото имам впечатления, кандидатът работи активно за привличането на
студенти в програмата в НБУ, което се случва както благодарение на авторитета на
университета, така и във връзка с нейния личен авторитет и способности.
Лични впечатления от кандидата
Радвам се на възможността да изявя личните си впечатления от кандидата. На първо
място, тя се отличава с енергия и ентусиазъм за академични и практически
постижения, което само може да бъде полезно за университета и за
комуникационната общност като цяло. Обратната връзка показва, че тя е уважавана
като преподавател, с висок личен и професионален авторитет. Нейните позиции по
различни въпроси се чуват, взимат се предвид, което е достатъчно съществена
предпоставка за позитивно развитие.
Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата
Постиженията на кандидата в разглежданите области заслужават внимание, тя
успява да покрие поставените високи критерии. Евентуални препоръки биха били
свързани със задълбочаване на изследванията в тази посока – от това ще спечелят
всички.
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Заключение
Като се вземат предвид достойнствата и постиженията на кандидата, актуалността на
изследваните проблеми, необходимостта от търсене на ефективни решения за тях в
практиката, отношението към учебния процес, цялостната ми оценка е положителна.
В тази връзка бих искал напълно убедено да предложа кандидатурата на гл. ас. д-р
Евелина Христова да бъде допусната за избор за доцент от Академичния съвет на
НБУ.

17.05.2019 г.
Автор на становището:

Доц. д-р Александър Христов
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