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І. Характеристика и структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд съдържа 246 страници основен текст и още 84 

страници приложения. Този обем е напълно  достатъчен за покриване на  

избраната тематика. В структурно отношение работата обхваща увод, три 

глави, изводи, препоръки, приноси, използвана литература и пет 

приложения. Отделно са изведени приносите и авторовите публикации по 

дисертацията. Библиографията включва 158 заглавия на български и 22 на 

английски език, както и 38 интернет връзки, които доказват добрата 

осведоменост на авторката за разглежданата тематика, за издадените 

монографии, научни статии и онлайн източници  по специфичните аспекти 

на проблематиката.  

Текстът е обогатен и с таблица на анализираните предавания „Открито” 

(99 издания) на БНТ и „Разследване” (103 издания) на Нова ТВ за период 

от три години и половина (януари 2012 – юни 2015). 

Дисертантката завършва всяка отделна глава с обобщение, в което ясно 

се очертават резултатите от етапите на проведеното изследване.  

Изведената изследователска теза, че телевизионната разследваща 

журналистика в България за периода 2012-2015 г. се занимава със сериозни 
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и общественозначими теми, които често остават извън обсега на 

вниманието на официалните институции, пряко корелира с целта на 

дисертационния труд – да анализира многоаспектно разследващата 

журналистика във водещите телевизии в България и да посочи 

тенденциите на нейното развитие.      

Актуалността на избраната тема е аргументирана прегледно. 

Изследователската теза акцентира върху обществената значимост на 

разследващата журналистика. В този смисъл дисертацията би могла да 

бъде ефективно приложена както в практиката на действащи журналисти, 

така и в обучението на студентите по журналистика. 

Обект на изследването са три рубрики за разследваща журналистика от 

трите ефирни телевизии с национално разпространение – БНТ „Открито”, 

bTV Action (”Хрътките”) и Нова телевизия („Разследване”). 

Предмет на анализа е сравнение на темите, методите, професионалното 

поведение на авторите, резултатите, обратната връзка, начинът, по който 

зрителската публика възприема предаванията и реакцията на отговорните 

институции. 

Докторантката посочва извеждането на тенденции за влиянието и 

резултатността от работата на телевизионните разследващи журналисти 

като научна новост на дисертационния труд.  

  Изследваният период обхваща трите предавания за повече от три-

годишен период – от началото на 2012 до средата на 2015 г. – извадката е 

261 предавания.  

Методологично изследването е базирано на контент анализ с 

приложена анкетна карта с 8 индикатора. Използвани са  и 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. 
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ІІ. Постижения на дисертационния труд 

От цялостното изложение проличава, че докторантката познава 

детайлно изследваната проблематика и може да я анализира и 

интерпретира задълбочено. 

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 Принадлежност на България към ЕС. 

Предизвикателства пред медийната среда са детайлизирани основните 

параметри на социално-икономическата действителност в България и 

проблемите на медийната среда (особено в сферата на свободата на 

словото) у нас от началото на процеса на присъединяването на страната ни 

към Европейския съюз. Систематизирането и анализът на проучените 

български и чуждестранни източници спомага за интердисциплиниране на 

изследваната проблематика. 

 Втората глава Разследващата телевизионна журналистика в 

контекста на европеизацията е основополагаща за изследването, защото 

анализира пространно и съпоставително в историко-теоретичен план 

възникването и развитието на разследванията като „висшия пилотаж в 

журналистиката”. Положително впечатление оставя проучената богата 

изворова научна база на изследваната проблематика. Това е позитивен 

знак, че докторантката познава добре научния инструментариум и може да 

го прилага критично по отношение на различните аспекти на изследваните 

феномени. И не само това: докторантката добросъвестно и в исторически 

план е проучила и телевизионната практика на разследващата 

журналистика. В обобщението си стига до обоснования извод, че все още 

този жанр не се разгръща в целия си капацитет в българската телевизионна 

действителност.  
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Същностна за дисертационния труд е Третата глава Тематичен и 

методически анализ. „Открито” (БНТ), „Хрътките” (bTV Action) и 

„Разследване” (Нова ТВ). Съдържанието на тази глава е и най-пространно 

развито. В нея са разгледани подробно и разноаспектно изследваните 

предавания, както и факторите, влияещи върху тяхната реализация. 

Събран, обработен и анализиран е голямо количество емпиричен материал, 

като са очертани тематичните акценти. Особено внимание е обърнато на 

жанровата дифузия, методите на осъществяване на разследването и най-

вече – на аудиовизуалната изразност. Всички етапи на реализацията са 

добросъвестно анализирани, което прави тази глава приносна за 

състоянието на разследващата журналистика у нас. В таблица прилежно са 

показани същностни елементи на изследваните рубрики по дата, тема, 

обекти на разследването и участници – и най-важното – резултатността на 

разгледаните предавания.    

Съществено място в изследването заемат два раздела от тази глава. В 

Методите са анализирани различните подходи, прилагани в практиката на 

разследващите журналисти. В раздела Изразни средства не телевизията 

вниманието на докторантката е съсредоточено детайлно върху екранната 

изразна система – звукова среда, слово, невербална комуникация, монтаж 

и др. Отделни раздели разглеждат подробно процеса на избора на жанра, 

базиран и на източниците на информация, а също и на личността на 

разследващия журналист.        

Докторантката е осъществила и серия дълбочинни интервюта с 

водещи журналисти и с различни по типология гражадани (предоставени 

в приложения), търсейки усърдно ефекта на проведените 

журналистически разследвания. Тъжната констатация е, че институциите 

са твърде инертни и проведената работа в много случаи е безрезултатна, 

като докторантката е систематизирала ясно основните фактори за това. 
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В отделен раздел е проследена и обратната връзка – в положителен и 

критичен аспект  към телевизионните журналистически разследвания.  

Силвия Стоядинова е финализирала своя анализ в многопластово 

заключение. Тя прегледно е подредила изводи (19) и препоръки (8), които 

са с подчертано приносен характер към ефективността на разследващата 

журналистика у нас. Те са значими и могат да бъдат използвани като 

надеждна основа за бъдещи изследвания. 

Посочените шест приноса са точно формулирани и отговарят на 

резултатите от научната разработка. Подкрепям тезата, че за първи път в 

българската теоретична мисъл е направено системно, дълготрайно 

изследване, базирано на научна методология, на телевизионната 

разследваща журналистика у нас. Значими теми на разследване, отнасящи 

се до дефицитите в общественото развитие, които трябва да се преодолеят, 

са ясно систематизирани. Задълбоченият анализ на жанровата специфика и 

аудиовизуалната изразност – основа на професионалните подходи на 

водещи представители на разследващата журналистика у нас са 

корелирани с високата реакция на аудиторията и с показателната 

инертност на институциите към поставените проблеми. На базата на 

многоаспектия анализ са очертани и прогнози за бъдещото развитие на  

българската телевизионна разследваща журналистика.   

Авторефератът точно резюмира структурата на дисертацията и 

резултатите от изследването на проблематиката. В него са откроени 

основните резултати и изводи. Анализът е защитен в пет авторски научни 

публикации на докторантката.      

 

ІІІ. Препоръки 

Макар текстът прегледно и пространно да представя същността на 

дисертацията, работата би спечелила повече, ако структурно бе по-



 6 

внимателно балансирана. При бъдеща публикация Трета глава (177 стр.) би 

могло да бъде разделена на по-малки части съобразно разглежданите етапи 

от създаването на произведения на телевизионната разследваша 

журналистика. Силвия Стоядинова има капацитета да се справи с тази 

реорганизация на материала при подготовката му за публикуване. 

След тази редакция препоръчвам текстът да бъде публикуван и да 

бъде използван за обучението на студентите по учебната дисциплина 

„Аналитични телевизионни жанрове”. 

В таблицата вероятно са пропуснати да бъдат включени и 

предаванията от рубриката „Хрътките” (bTV Action).    

 

  IV. Заключение 

Представеният за защита дисертационен текст е пълноценно научно 

изследване с всички необходими научни реквизити. Авторефератът 

отразява в пълнота разработката. Докторантката е формулирала ясно 

тезата, целта и задачите на дисертационния труд, като е използвала 

ефективни подходи и методи за тяхното постигане. Резултатите 

потвърждават формулираната от автора теза. Приносните елементи в 

теоретико-изследователски и приложен аспект са достатъчни, за да бъде 

защитена образователната и научната степен „доктор”. Препоръките ми не 

омаловажават достойнства на разработката.  

По темата на научното си изследване докторантката е реализирала пет 

научни публикации. Те са посветени на разнообразната тематика и на  

специфичната методология на разследващата журналистика у нас, на 

гражданската и независимата журналистика – хранителна среда на тези, 

които дръзват да се опълчат срещу негативните явления в нашия живот, 

както и на институционалната инертност.  

В заключение оценявам положително дисертационния труд на 

докторантката и считам, че той представлява оригинален, авторски текст, 
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потвърден емпирично и е с приносен характер за научните изследвания на 

разследващата журналистика у нас.  

Като рецензент съм убедена, че дисертационният труд „Телевизионната 

разследваща журналистика. Същност. Тематичен и методически анализ” 

има завършен характер, изпълнява препоръчителните научни и 

наукометрични изисквания и ще гласувам за присъждането на неговия 

автор – редовната докторантка в Катедра „Радио и телевизия” на ФЖМК 

Силвия Младенова Стоядинова на образователната и научна степен 

„доктор” по професионално направление „Обществени комуникации и 

информационни науки” (Журналистика – Телевизия). 
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