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І. Характеристика и структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд съдържа 185 страници основен текст и още 13 

страници приложения. Този обем е напълно  достатъчен за покриване на  

избраната тематика. В структурно отношение работата обхваща увод, 

четири глави, заключение, използвани източници и седем приложения. 

Отделно са изведени приносите и авторовите публикации по дисертацията. 

Библиографията включва 20 заглавия на български и 95 на английски език, 

които доказват добрата осведоменост на автора за  разглежданата 

тематика, за издадените монографии, научни статии и интернет източници  

по специфичните аспекти на проблематиката.  

Текстът е обогатен и с богата палитра илюстративен материал (фигури, 

графики, таблици).  

Предложението за разработка на функционален модел за създаване на 

интерактивен мултимедиен продукт е значимо, интересно и актуално за 

съвременната комуникационна среда. Развитието на информационните 

технологии поставят различните аспекти на комуникацията на качествено 

ново равнище, включващо и изработката на интерактивни мултимедийни 

продукти. В този смисъл дисертацията би могла да бъде ефективно 

приложена в практиката. 
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Целта на дисертационния труд е да се изгради функционален модел за 

създаване на интерактивен мултимедиен продукт след анализ на 

възможностите за интерактивното използване и мултимедийно 

представяне на съдържание (стр. 11).     

Предмет на изследването е функционалността и особеностите на 

технологичния потенциал при създаването на интерактивен 

мултимедиен продукт. 

 Обект на дисертацията е изследване на ефективен функционален модел 

за създаване на интерактивен мултимедиен продукт като 

функционалност и технологически особености.  

Хипотезата на разработката е формулирана по следния начин: 

Технологичните особености при създаването на интерактивен 

мултимедиен продукт следват най-новите тенденции на технологията 

дотолкова, доколкото тя е достъпна като функционално дейсващ модел 

за изграждането ú (стр.12). 

Методологично изследването се обляга на научните принципи в 

изучаването на  тенденциите в комуникационната среда в чуждестранната 

и българската научна литература, свързани с темата. Използвани са 

методите за набиране и анализ на статистическа и друга информация, 

ретроспективен и прогностичен анализ, както и собствен методологичен 

подход.  

В съответствие с очертаната изследователска рамка са посочени и 

конкретните дисертационни задачи. 

 

ІІ. Постижения на дисертационния труд 

От цялостното изложение проличава, че докторантът познава детайлно 

изследваната проблематика и може да я анализира и интерпретира 

задълбочено. 
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В Увода е рамкирана структурата на дисертационния труд: от 

постановката и обосновката на проблематиката до формулирането на 

основните въпроси, целта, задачите (от теоретичен и практически 

характер) и хипотезата на разработката.  

В Първата глава Интерактивност, мултимедия, продукт са изяснени 

терминологично и са детайлизирани основните изследователски полета: 

интерактивност, мултимедийност и интерактивен мултимедиен продукт. 

Направен е пространен критически анализ на български и чуждестранни 

научни трудове по въпроса. Систематизирането на източниците спомага за 

интердисциплиниране на изследваната проблематика между науките за 

комуникациите и технологиите.   

Втората глава Комуникационни аспекти е основополагаща за 

изследването, защото анализира пространно както моделите на 

комуникационната среда, така и технологичните параметри на 

мултимедийната система. Положително впечатление оставя проучената 

богата изворова научна база на изследваната проблематика. Това е 

позитивен знак, че докторантът познава добре научния инструментариум и 

може да го прилага критично по отношение на различните аспекти на 

изследваните феномени.  

Същностна за дисертационния труд е Третата глава Проектиране на 

функционалния модел. В нея са разгледани множество информационни 

проблеми в създаването на мултимедийния продукт, както и фактори, 

влияещи върху неговото проектиране като: реципиент, комуникатор, 

средство, продукт. Очертани са и 15 отделни етапа в процеса на 

създаването на функционалния модел. Предложени са и 8 примерни 

критерия за оценяване на мултимедийния продукт. И в тази глава 

докторантът демонстрира задълбочено познание на проблематиката.    

Четвъртата глава Емпирично изследване е изцяло приносна за 

дисертационния труд. В нея прецизно са очертани обосновката, целите, 



 4 

задачите и характеристиката на предприетото от автора изследване. 

Провеждането на самото изследване е разделено на три етапа: 

предварителен експеримент, основно и допълнително изследване, като 

резултатите са отчетени в съответствие с тях. Изключително ценна е 

апробацията на основните параметри на модела в продължение на пет 

години сред извадка от 757 студенти от всички специалности на ФЖМК. 

В Заключението са формулирани основните изводи от резултатите. 

Те са значими и могат да бъдат използвани в бъдещи изследвания. 

 

ІІІ. Препоръки 

 Макар основните раздели в работата да завършват с графично 

откроено обобщение, с оглед постигане на пълноценност на 

изложението всяка глава би следвало да предлага по-ясно 

формулирани  изводи и препоръки. Това в известна степен е 

направено в Заключението. 

 При бъдеща публикация текстът е добре да бъде внимателно 

прегледан за отстраняване на езикови и терминологични неточности. 

Като оценявам положително изследователската работа на  докторанта, 

предлагам при публичната защита той да конкретизира особеностите на 

изградения от него функционален модел за създаване на мултимедиен 

продукт в различните медии.   

 

IV. Заключение 

Представеният за защита дисертационен текст е пълноценно научно 

изследване с всички необходими научни реквизити. Авторефератът 

отразява в пълнота разработката. Докторантът е формулирал ясно тезата, 

целта и задачите на дисертационния труд, като е използвал ефективни 

подходи и методи за тяхното постигане. Резултатите потвърждават 
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формулираната от автора теза.  Приносните елементи в теоретико-

изследователски и приложен аспект са достатъчни, за да бъде защитена 

образователната и научна степен „доктор”. Бележките ми не омаловажават 

достойнства на разработката. По темата на научното си изследване 

докторантът е реализирал четири научни публикации. 

Инж. Иво Пиперков има близо 20-годишен трудов стаж във Факултета 

по журналистика и масова комуникация като преподавател по учебните 

дисциплини „Информационни технологии”, „Интерактивна комуникация”, 

„Онлайн ПР”. Своите познания по основната си квалификация като 

инженер по радиоелектроника и придобитите допълнителни  

педагогически квалификации той реализира в учебни дисциплини и в 

други факултети и звена на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски”, както и в други висши учебни заведения. Положителен факт в 

биографията на докторанта е и практическия му медиен опит.      

В заключение оценявам положително дисертационния труд на 

докторанта и считам, че той представлява оригинален, авторски, потвърден 

експериментално, принос в научните изследвания на комуникационната 

мултимедийна среда у нас. Подкрепата ми за присъждане на гл. ас. инж. 

Иво Пиперков  образователната и научна степен „доктор” в професионално 

направление „Обществени комуникации и информационни науки” 

(Журналистика – Мултимедия) ще бъде обвързана и с изчерпателността на 

отговорите му на въпросите, поставени от членовете на научното жури, по 

време на публичната защита.      

 

 

Рецензент: 

 

 

18. 11. 2014 г.                                           Проф. д-р Лилия Райчева                                             

 

 


