Становище
от проф. Руси Маринов, д.н
Нов български университет,
3.5 Обществени комуникации и информационни науки

върху трудовете на гл. ас. д-р Евелина Антонова Христова, 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. и
на основание Заповед на Ректор №3-РК-147, на Нов български университет от
25.03.2019г., на основание Решение на АС 07/19.03.2019г.
І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията
на Нов български университет
От представените таблици се вижда, че е изпълнила изискванията за доцент, като общо
по показатели Г – 4 до 10, публикациите в Приложение 2, изискуем минимум за доцент
е 200, изпълнен 515 точки. Общо по показатели Д – 11 до 13, в Приложение 26 изискуем
минимум -50, изпълнен -80.
ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати
По конкурса е представила монографичен труд със заглавие „Комуникация на
благотворителността“, Рой Комюникейшън, София, 2018г.
Монографията обхваща 336 страници текст, структурирана е 3 основни част. Книгата е
рецензирана, съдържа авторови търсения по темата за комуникацията на
благотворителността, както и резултатите от три собствени изследвания за комуникация
на благотворителността в България. В първата част на книгата намират място данни и
информация, свързани с предпоставките за потребности от целенасочена комуникация,
имаща отношение към благотворителност, направен е кратък исторически преглед за
възникването на благотворителната дейност; разглеждане на алтруизма като съществен
елемент за подобна практика, разглеждат се и конкретни въпроси, свързани с
необходимостта от професионален подход при комуникация на благотворителността.
Във втората част са разгледани основни социални функции и аспекти на
благотворителността, в това число някои етични норми, подходите за създаването и
укрепването на авторитети в обществото и връзката между комуникация на
благотворителността и модела за корпоративна социална отговорност. В третата част са
представени резултати от изследвания и проучвания, отнасящи се до комуникационните
аспекти на благотворителността в България, като данните са получени от проведени
анализи в последните години от различни организации, включва и три авторски
изследвания – контент-анализ на медийно съдържание; количествено и качествено
изследване, и интерпретиране на данните. Някои от приносите на автора са следните:

Общо-теоретични приноси:
 предлага цялостно изследване на комуникация на благотворителността,
включващо обща същностна характеристика, системен анализ и оценка на
историята на процеса, характерните особености на благотворителната дейност и
комуникация;
 монографията разглежда задълбочено и разкрива стратегическия аспект на
благотворителността - изграждане на организационната култура на дадена
организация
и
обществено
развитие,
представяйки
същевременно
благотворителността като фундаментално явление на човешката дейност в
демократичното общество;
 представя се съвременна интерпретация на интердисциплинарна проблематика,
разположена в изследователското поле между PR, комуникации, социални
дейности и социална психология;
 разработката предлага анализ на етичните аспекти на благотворителността, които
се отнасят не само до професионалната етика на специалистите, а и на други
професионалисти, които пряко или косвено работят по социални теми;
Приложно-научни приноси:
o задават се ясни параметри на един от най-съществените аспекти на темата, а
именно регулацията на взаимоотношението между този, който дарява и този,
комуто даряват.
o в дълбочина се анализира ролята на корпоративната социална отговорност в
процеса на развитие и управление на обществото;
o монографията предлага тезата за налагащи се повишени изисквания към
българските печатни и електронни медии при отразяване аспектите на
благотворителността.
За участие в конкурса е представила още 32 научни публикации в рецензирани научни
издания, в това число 4 публикации, индексирани в CEEOL, 8 публикации на английски
език. Три от публикациите в научна периодика са в съавторство, в една от тях е водещ
автор. По конкурса са представени общо монографии-2; и студии и статии-30.
Взела е участие с доклади на 41 научни форума, включително в университетите в
Оксфорд, UK и Бъркли, САЩ. Организира и модерира научни и образователни събития
в университета. Ръководител е на Лятна школа по връзки с обществеността от 2014 до
2018 г. На базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и
научна степен "доктор" е публикувана книгата „Комуникациите и организацията в 21.
век“ Изд. Рой Комюникейшън, София, 2012.
Съставител и отговорен редактор на Сборници с доклади, от конференции и семинариобщо 8.
Цитиране от други автори в реферирани издания – 6 пъти и в не реферирани списания с
научно рецензиране-7 пъти/представени са данни за цитиранията в таблица/
Взема участие в 20 проекта, от които 10 изследователски. Ръководител от страна на НБУ
в спечелен проект „Програма достъп до информация“. Участие и кандидатстване по
други проекти. Представила е списък с таблица за наименование на проекти и участие,
от всички два са международни. Ръководител в проект STORYTECH - srorytelling
TECHnologies for European values-научно изследователски проект, програма Хоризонт
2020. Представените проекти са достатъчно на брой, но в съвременен контекст,
повечето проекти са с под формата на "startup", т.е. веднага всички виждат ефективността

им, трафик, заявки, резултати в реално време, и това е една от слабостите на
изследователската и научна дейност в страната.
ІII. Учебна и преподавателска дейност
От представените документи на кандидат се вижда, че има средно 354 часа- аудиторна и
477 часа- извънаудиторна заетост за периода 2012-2017 академични години и изпълняван
към октомври 2018 г. хорариум за есенен семестър от 270 аудиторни и 240извънаудиторни часове.
Средна оценка на студентите от проведените анкети е 4,51.
Разработени учебни курсове-18, представени са в таблица. Някои от по-важните са:
„Вътрешноорганизационни комуникации“; „Интегрирани маркетингови комуникации
(на английски език);“Вътрешни комуникации - корпоративна идентичност и имидж (на
английски език)“;“ Социалният интранет“;“Вътрешноорганизационни отношения“.
Редовно и пълно публикуване на материали в профила в Научен електронен архив на
НБУ, Google Sholar и Academia.edu.
IV. Административна и обществена дейност
Заета е в академичната администрация от в периода март 2013 - март 2018, Връзки с
обществеността на НБУ. Участва в уеб социални мрежи, от името на НБУ. Отговорник
е за семинар “Знания за ПР практици и журналисти” на департамент “Масови
комуникации“ в НБУ.
Членства в професионални организации: Комисия по професионална етика на Българско
дружество по връзки с обществеността от 2017 (в мандат продължителност 3 години);
Българска академична асоциация по комуникации (БААК); Член и съучредител на
Българска асоциация на специалистите по връзки с институциите (БАСВИ) ;Член на УС
на дружество „Толкова близо, толкова далече“. Нещатен сътрудник към 41 НС, народен
представител, член на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта. Участие в академичния живот на НБУ – благотворителни акции,
материали в Университетски дневник, междудепартаментна дейност
Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата
Предложените теоретични и научно приложни приноси в монографията, са прекалено
много, възможно е да бъдат обобщени и сведени до по-малък брой. Представените
стратегии за благотворителност, би трябвало да се разглеждат като метафори. От гледна
точка на гражданите стратегията в тази област не е най-адекватния подход, на практика
означава елиминиране на всички конкуренти и алтернативни идеи, като на пазара остава
само един играч.

Заключение
Представените научни трудове, списъка с публикации, преподавателската дейност,
административната и обществена дейност, както и професионалната автобиография
характеризират гл. ас. д-р Евелина Антонова Христова като високо квалифициран
изследовател и преподавател, с важни научни приноси, коректно отразени в авторската
справка. Оценката ми е положителна, като кандидата отговаря на всички условия за
заемане на академичната длъжност „доцент“ и предлагам на Научното жури да и бъде
присъдено научното звание „доцент“ с предложение за допускането до избор от
Академичен съвет.

Дата 20.05.2019г.

Подпис ……./Р.Маринов/

