СТАНОВИЩЕ
oт проф. д-р Десислава Бошнакова, департамент “Масови комуникации”, НБУ,
научно направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки,
върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент, по професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки, обявен в ДВ бр. 13/12.02.2019 г.,
с кандидат гл. ас. д-р Евелина Антонова Христова.
І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и
изискванията на Нов български университет
1. След като внимателно се запознах с националните изисквания и тези
на НБУ, както и с всички приложени документи за участие в конкруса, мога
да заявя, че кандидатът - гл. ас. д-р Евелина Антонова Христова - не само
отговаря на минималните национални изисквания и на изискванията на НБУ,
а многократно ги надхвърля във всяко едно отношение. Активната й
ангажираност с академичната, научната и административната работа
красноречиво показват, че кандидатът е достоен за участие в този конкурс,
както и че НБУ ще спечели, ако сред хабилитираните му преподаватели има
човек с такъв потенциал.
II. Изследователска дейност и резултати.
1. Гл. ас. д-р Евелина Антонова Христова се явява за участие в конкурса за
доцент с монографичния труд „Комуникация на благотворителността”. Още от
заглавието ставя ясно, че д-р Христова фокусира своя интерес към една
нетолкова “модерна” тема, но пък изключително актуална и важна. И не на
последно място това е една навременна и необходима монография, която
запълва полето на благотворителността с онзи аспект, който много често бива
подценявам - комуникацията. Без да подценявам научните приноси на
теоретичната част, ще фокусирам вниманието си върху приносите на
изследователската част от монографията. За целите на изследването на
комуникацията на благотворителността у нас кандидатът избира комплексен
подход, съчетаващ контент анализ, количествено и качествено изследване. В
Десетата глава се представят и анализират данни от анализ на съдържанието на
публикации за благотворителността в периода (1-31.12.2012) в българските

медии. Перидоът е много точно подбран, защото най-често по Коледа
благотворителността става неотменна част от съдържанието на медиите.
Фактът, че Христова сравнява резулатите от своя анализ със сходен анализ,
проведен през 2006 г. ясно показва, че познава не просто темата, а и научните
публикации и изследвания по темата на други български изследователи.
Единадесета глава представя методологията на авторско изследване, както и
данните и анализа на проведеното през пролетта на 2015 г. собствено
количествено изследване по темата на комуникация на благотворителността
сред млади хора (завършващи 12 клас на обучение) в България. В дванадесета
глава е представено собствено качествено изследване, проведено в края на 2016
г. и началото на 2017 г.

- интервюта с петима експерти, с дългогодишен

професионален опит в сферата на комуникациите и на благотворителността.
Със сигурност настоящният монографичен труд ще послужи на всички,
които се изкушат да се потопят в света на благотворителността у нас.
Общата ми оценка по представената монография е положителна.
Всички приложени публикации (общо 30) ясно показват къде е фокусът
на научните интереси на гл. ас. д-р Евелина Христова, както и че
монографичният труд е логичен резултат от години изследвания и работа по
темата на благотворителността. Почти една трета от публикациите са на
английски език, което е сериозен плюс за един млад учен и със сигурност ще
отвори много врати пред него в бъдеще. Трябва да се подчертае и още един
факт, немалко от публикациите са в съавторство, което от своя страна е
показателно за уменията на д-р Евелина Христова да работи в екип и с колегите
си.
По отношение на цитиранията на кандидата при изискаван минимум от
50 точки, кандидатът има 80, което е значително повече и е още едно
доказателство за активната работа и за ползата на тази работа в работата на
другите учени и изследователи.
Всички други изследователски и творчески дейности, които са
представени от кандидата са още едно доказателство за неспирното
вдъхновение, което Евелина Христова притежава. Ако трябва да оценя всички
участия на д-р Христова в изследователски и творчески проекти и техните
резултати, със сигурност няма да се вместя в параметрите за Становище. Тъй

като познавам енергията й за работа, а и съм свидетел на голяма част от
проектите, мога да кажа, че те са актуални, навременни, включват различни
научни области и техните резултати могат да бъда полезни на учени от
различни сфери. В края искам ясно да заявя, че оценката ми за резултатите от
участието на гл. ас. д-р Евелина Христова в изследователски и творчески
проекти и приложението на получените резултати в практиката е изключително
положителна.
III. Учебна и преподавателска дейност.
Гл. ас. д-р Евелина Христова преподава в различни департаменти и
преподава на български и английск език. Нейната натовареност като
преподавател надвишава изискванията. Средната оценка за удовлетвореност от
преподавател и от курс от студентите е 4,51, при максимална оценка 5. Което
говори за отговорното отношение на д-р Христова към работата й със
студентите.
Тъй като част от курсовете, които д-р Христова води са на английски
език, тя работи активно със студенти по Еразъм, а наскоро (април 2019), самата
тя участва в преподавателски обмен по Еразъм.
Д-р Христова активно работи с електронния обучителен модул
“MOODLE – НБУ”. От приложените документи за кандидатстване в конкурса,
става ясно и колко активна е работата й със студентите - разработване на
проекти, организиране на събития, подпомагане при намирането на стажове,
практики и участия в проекти извън аудиторните курсове.
IV. Административна и обществена дейност.
Oт

дълги

години

Евелина

Христова

активно

участва

в

административната и обществена дейност на НБУ. В продължение на 5 години е
заемала

длъжността

“Връзки

с

обществеността”

на

НБУ

и

други

административни длъжности в НБУ и в самия департамент “Масови
комуникации”. Активно участва в редица кандидатстудентски кампании и
събития със и за студенти.
Евелина Христова работи усилено за привличането на студенти към
програмите на департамент “Масови комуникации”, поддържа присъствието на
различните бакалавърски и магистърски програми в социалните медии и мрежи.
Eвелина Христова активно

участва в

живота и

дейността на

професионалната гилдия на комуникаторите, в разработването и реализирането
на различни проекти, свързани с образованието и, разбира се, в благотворителни
каузи.
V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива).
Познавам Евелина Христова от времето, когато беше студент по ПР в
департамент “Масови комуникации” на НБУ. Смело мога да кажа, че съм
свидетел на израстването й от един буден млад човек до един буден млад учен.
През годините тя положи много усилия, за да стане този достоен кандидат,
чието професионално развитие оценявам в настоящето становище. И понеже е
сред първите студенти, на които съм преподавала, точно в тази точка е мястото
да кажа, че когато станеш свидетел на подобно развитие, няма как поне малко
да не изпиташ удовлетворение от работата си. И точно тук е мястото да кажа, че
Евелина Христова извоюва своето достойно място сред колегите си, заслужи си
го и го отстоява с труд и реализация на много проекти. За мен е привилегия да
съм била нейн преподавател, а днес - нейн колега.
VI. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на
кандидата.
Това, което бих искала да препоръчам на Евелина Христова е да съумее
да

продължи

своите

изследователски

търсения

в

сферата

на

благотворителността - тема, която е един от факторите за развитието на дадено
общество, да съумее да привлече към работата си студентите и да съумее да
създаде

една

адекватна

и

ефективна

среда

за

комуникация

на

благотворителността. В същото време си давам сметка, че сред задачите й ще
трябва да влезе и обучение на практиците по комуникация в тънкостите на
комуникацията на благотворителността.
Въз основа на всичко казано дотук, изразявам своята положителна
оценка на академичната дейност на гл. ас. д-р Евелина Антонова Христова за
заемането на длъжността „доцент“ и предлагам на уважаемите членове на
Научното жури да предложим кандидатурата й за избор от Академичния съвет
на НБУ.
Дата 16.05.2019 г.

Подпис ____________________

гр. София

проф. д-р Десислава Бошнакова

