СТАНОВИЩЕ
от проф. Добринка Пейчева, д.н.
Югозападен университет „Неофит Рилски
за дисертационния труд на Ставрос Калогианидис на тема:“ Ролята на
медиите при управление на бедствени и кризисни ситуации“
за придобиване на научната степен „доктор“ по професионално направление
3.5.Обществени

комуникации

и

информационни

науки(Кризисен

мениджмънт – електронни и социални медии), съгласно Заповед на Ректора
на Нов български университет N3-PK-16, от 12.10.2018г. и Решение на
факултетния съвет към Магистърски факултет от 27.09.2018г.

Актуалност и значимост на изследваната проблематика
Дисертационният труд на гръцкия докторант Ставрос Калогианидис, постъпил на
обучение на английски език в Нов български университет на тема :“ Ролята на медиите
при управление на бедствени и кризисни ситуации“ е изключително актуален труд,
изборът на който, заедно с научния ръководител и членовете на катедрата, заслужават
адмирации.
Актуалността на проблематиката му се се дължи

не само на действителното

и

перманентно ставане на бедствени явления и кризисни процеси в почти всички части на
света, но и защото научаването за тях и за начините за тяхното управление най- често се
свързва с медиите – традиционни и нови.
Не са случайни и политическо-икономическите акценти на този проблем на различни
международни организации - климатичните промени и природните бедствия, както и
техните последици, са постоянна тяхна проблематика Постоянна проблематика е и на
считания за най-елитен международен форум в Давос- Клостърс, които стартира от
далечната 1917 г. , а от 2015 г вече е официално признат за международна организация.
От тогава насам проблемите на глобалната икономика, на климатичните промени, на
бедствията от различно естнество - природно, епидемологично,

и пр., както и

последиците от 4-тата индустриална революция, свързана с новите комуникационни

технологии, са тематика с особена загриженост. Освен икономическите и водни кризи
сред най-обезпокоителните опасности в наши дни се определя и нарастващият риск от
"кибергедон", свързан с масов срив на компютърните системи, който би имал глобални
катастрофални последици. Все по-голямата зависимост от интернет и мащабното
развитие на свързаното с него оборудване, правят опасността от систематичен срив поголяма от всякога..
Тематиката на дисертационния труд е в унисон с тематикита на най-значимите
международни срещи на най-високо равнище. Тя е в унисон и с научната ориентация на
много учени от света, включително и в България.
Структурно-съдържателни аспекти на дисертационния труд
Дисертационният труд съдържа въведение, четири глави, заключение и библиография,
с общ обем 217 страници. В методологично отношение трудът има всички изискуеми
атрибути: цел, задачи, обект, предмет, методи, научна теза. Изведени са изводи и
препоръки.
Ддисертацията е съсредоточена върху ключовите въпроси на ролята не медиите в
управлението на бедствия", целейки да допринесе за „идентифициране на факторите,
които съввместно влияят на

управлението

на кризи и да се сведат до минимум

последиците за тяхното правилно третиране“.
Разработката се основава на трите известни от специализираната литература фази за
управление на кризи, свързвани с въздействията и последиците.
В структурно съдържателно отношение дисертацията е на високо ниво.
Стил.
Дисертантът е написал дисертационния труд на разбираем език и едновременно с това
разкрива адекватен специализиран научен изказ.
Използваната литература отразява многоаспектвните търсения на автора и е
релевантна на тематиката на дисертационния труд
Налице е съответствие между автореферата и дисертационния труд
Приноси

Научните и научно-приложни приноси на дисертационния труд бих могла да обобщя
до следните:
Експлициране на нови модели на локалните телевизии и радиа при извънредни и
кризисни ситуации, свързани с конкретни реакции;
Концептуализиране на ролята на комуникационен мениджмънт като основен ключов
фактор в управлението на кризисни ситуации;
Посочване на мястото на новите медии за евентуалното редуциране на рисковете в
бедствени кризисни ситуации;
Сравнителен анализ на равнището на медийната компетентност на държавната
администрация при бедствени ситуации в Гърция и други страни от Балканите.
Като практически принос би могъл да се посочи поемане на ролята на представител на
префектурата от Западна Македония, Гърция в Европейския механизъм за гражданска
защита/EUCPM/ от дисертанта.
Публикации по темата
Дисертантът е представил 10 научни изяви по темата на дисертационния труд, които
включват: 4 статии
в специализирано

в научни сборници на Нов български университет; 1 публикация
издание на Национална библиотека Гърция и 5 публикации в

сборници от международни конференции.
От справката се констатира, че дисертантът Ставрос Калогианидис е участвал и в
организацията на 2 международни конференции, на една от които е бил президент на
Организационния комитет.
Чрез публикация, индексирана в CEEOL в сайта на Google Scholar има една негова
статия.
Представените научни изяви и публикации са свързани с темата на разработвания
дисертационния труд.
Бележки и препоръки:
1) Да бъде по-прецизен при цитиранията и позоваванията , както и при оповестяване
на научни факти и

изяви от самия него. От представената му справка за

публикации по темата на дисертационния труд привеждам само един пример за
библиографско описание,

който не

го представя в прецизна светлина–

(Publication ‘Media and Journalism rules ‘pages 171 -182 National Library of Greece
ISBN 978-618-82289-0-0 стл. 38)
2) Да използва езиковите си познания и да се ориентира в публикуване на
резултатите си от дисертацията в международни издания с импакт фактор.
В заключение изразявам убеденото си становище, че дисертантът отговаря на всички
законови изисквания за получаване на образователната и научна степен „Доктор“
Препоръките, които отправям, не омаловажават постигнатото от него, а целят
обръщане на внимание в бъдещите му разработки.
Пред нас е една сериозна научна разработка и аз си позволявам да апелирам към
останалите колеги от Научното жури към НБУ да гласуваме с „Да“ за получаването
на образователната и научна степен Доктор на

Ставрос Калогианидис

по

професионално направление 3.5.Обществени комуникации и информационни
науки(Кризисен мениджмънт – електронни и социални медии).
Член на Научно жури:
Проф. Добринка Станчева Пейчева
05.11. 2018г.
София
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Opinion
on the dissertation work of Stavros Kalogianidis on "The role of the media
in disaster and crisis management" for the acquisition of the doctoral degree
in the professional field 3.5.Communications and Information Sciences
(Crisis Management - Electronic and Social Media) Order of the Rector of
the New Bulgarian University N3-PK-16, dated 12.10.2018. and Decision
of the faculty council of the Master's faculty from 27.09.2018.

Actuality and significance of the problem
The dissertation work of the Greek PhD student Stavros Kalogianidis, who has been trained in
English at New Bulgarian University on the theme"The Role of the Media in disaster and crisis
management", is an extremely up-to-date work, the choice of which, together with the scientific
supervisor and the members of the Department , deserve admiration.
Its up-to-date nature is due not only to the actual and permanent occurrence of disastrous
phenomena and crisis processes in almost all parts of the world but also because the learning
about them and the ways of their management is most often related to the media - traditional
and new .
It is not accidental and the political and economic accents of this problem of various
international organizations - climate change and natural disasters as well as their consequences
are their constant problem. Permanent problem is also the most eminent international forum in
Davos-Cloisters, which started from the distant 1917 and since 2015 it has been officially
recognized as an international organization. Since then, the problems of the global economy,
climate change, disasters of different euthanasia - natural, epidemiological, etc., as well as the
consequences of the 4th industrial revolution related to new communication technologies are a
matter of particular concern. In addition to economic and water crises, the most alarming
dangers today are the increasing risk of cybergeon, which is associated with a massive collapse
of computer systems that would have global catastrophic consequences. Increasing dependence
on the Internet and the widespread deployment of related equipment make the risk of a
systematic collapse more than ever before in 2014, warns the forum.
The subject of dissertation work is in line with the themes of the most important international
meetings at the highest level. It is in tune with the scientific orientation of many scientists from
the world, including Bulgaria
Structural aspects of dissertation work

The dissertation thesis contains an introduction, four chapters, a conclusion and a bibliography,
with a total volume of 217 pages. Methodologically, labor has all the required attributes:
purpose, tasks, object, subject, methods, scientific thesis. Conclusions and recommendations
were made
Dissemination focuses on the key issues of the role of the media in disaster management,
"aiming at contributing to" identifying the factors that co-influence crisis management and
minimizing the consequences for their proper treatment. "
The development is based on three key phases of crisis management known in the specialized
literature, linking them to impacts and consequences.
In structurally content, the dissertation is at a high level.
Style.
The dissertation has written the dissertation in comprehensible language and at the same time
reveals an adequate specialized scientific expression.
The literature used reflects the author's many-sided searches and is relevant to the dissertation
theses
There is a correlation between the autoregress and the dissertation
Contributions
I would like to summarize the scientific and applied contributions of the dissertation to the
following:
-

Explaining new models of local television and radio in emergency and crisis situations
associated with specific reactions;
Conceptualizing the role of communication management as a key key factor in
managing crisis situations;
Indicating the place of new media for the potential reduction of risks in emergency
crisis situations;
Comparative analysis of the level of media competence of the state administration in
disaster situations in Greece and other Balkan countries.

As a practical contribution, the role of the representative of the Prefecture of Western
Macedonia, Greece in the European Civil Protection Mechanism (EUCPM) by the dissertant
could be mentioned.
Publications
The dissertation includes 10 scientific papers on the topic of dissertation, which included 4
articles in scientific collections of New Bulgarian University; 1 publication in a specialized
publication of the National Library of Greece; and 5 publications in collections of international
conferences.
Stavros Kalogianidis was participated in the organization of two international conferences,
one of which was the President of the Organizing Committee.
In Google Scholar Stavros Kalogianidis has an article indexed to CEEOL

The presented scientific appearances and publications are related to the topic of the dissertation
work.
Notes and recommendations:
1) To be more precise in citations and references, as well as in the disclosure of scientific facts
and manifestations by himself. From his List of publications on the subject of the dissertation,
I present only one example of a bibliographic description that does not present it in a precise
light (Publication 'Media and Journalism rules' pages 171-182 National Library of Greece ISBN
978-618-82289- 0-0, page 38)
2) To use his linguistic knowledge and to orientate himself in publishing his dissertation results
in international issues with an impact factor.
In conclusion, I express my belief that the dissertation meets all the legal requirements for
obtaining the educational and scientific degree "Doctor"
The recommendations I make do not downplay what she has achieved, but aim to draw attention
to future developments.
We have a serious scientific work and I appeal to the other colleagues from the Scientific Jury
at the NBU to vote with "Yes" to obtain of the educational and scientific degree Doctor of
Stavros Kalogianidis in the professional field 3.5.Communications and Information Sciences
(Crisis management - electronic and social media).

Date: November 05, 2018
Reviewer:
Prof. Dobrinka Stancheva Peicheva, PhD and DSc

