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СТАНОВИЩЕ 
за дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор по  

журналистика” 

автор на  дисертационния труд: Христодолос Христодолу 

Тема на дисертационния   труд :  

РАЗВИТИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И НА 

ОБЩЕСТВОТО В КИПЪР. ТЕНДЕНЦИИ И ВЗАИМНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

професионално направление: „Обществени комуникации и информационни 

науки“ (Журналистика) 

от  доц. д-р Теодора Петрова 

І.  Предложеният от Христодолос Христодолу дисертационен труд е посветен 

на осмислянето на социалните проблеми, породени от влиянието на медиите 

върху противоречивото структуриране на  кипърското общество и обратно „ 

влиянието, което общественото,  политическо и икономическо развитие на 

страната  оказва върху развитието на медиите”. Според докторанта, доказана  и 

доказаната чрез неговото изследване теза, медиите имат силно влияние върху 

политическото развитие на Кипър и обратно социално- политическите условия 

на страната  твърде много влияят за политизирането  на кипърските медии.   

 

Представеният за публична защита дисертационен труд дава обща картина за  

историята на журналистиката от зараждане на печата до регулацията на 

електронните медии в страната. Изследването очертава тенденции на 

развитието на  журналистиката в Кипър от 1878 г. до днес.  Заслуга на 

докторанта е, че той прави паралел и проследява взаимните влияния медии-

общество в Кипър, като очертава тенденции на взаимно влияние. Изводите са 

синтезирани, ясни и релевантни на изследването.   Той проучва неизползвани 

документи на професионалните организации и на телевизията в Кипър. 

Основния метод е описателен анализ. Заедно с това, докторантът въвежда някои 

количествени характеристики, а прави и качествен анализ на съдържанието на 
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някои основни печатни медии и тяхната роля за развитието на кипърското 

обществото. Докторантът очертава и проследява някои проблеми, свързани с 

разделението на страната, които и днес дават отражението си върху развитието 

на страната. Тук се съдържа и актуалността на темата.  

 

Дисертационният труд, както и публикациите на автора  показват траен интерес 

и ангажираност на  докторанта към общественото развитие на Кипър. В труда са 

изразени ясни позиции, текстът е написан на професионален език. Показана е 

компетентност в социалните науки и журналистиката. Публикациите дават 

представа за неговите научни качества. 

 

   ІІ.  В структурно отношение дисертацията е разделена на следните части :  

въведение, три глави,  заключение и изводи,цитирана литература.  Изведени в 

автореферата са предмет и задачи на изследването. Макар, че те могат да бъдат 

видени и в текста, въпреки, че не са подчертано  изведени. Назовани са целите и 

задачите на изследването, като подчертано от страна на докторанта, че това е  и 

интердисциплинарно изследване. Трудът има собствено изследване за 

влиянието на пресата в Кипър, интервюта и описание на неизследвани 

документи на професионалната организация на журналистите в Кипър.   

 

Първа глава представлява исторически анализ на общественото разивтие на 

Кипър. Тук е направен паралел на развитието на кипърското общество и 

кипърските медии.  Интересен е периодът преди 1878 и влиянието на внесени в 

страната гръцки вестници.  Заслуга на Христодолос е очертаването на  

значението на първият вестник “Кипър” и реакцията на британската 

администрация. Влиянието на гръцките медии, Турция и Великобритания 

винаги ще останат три центъра в развитието на медиите и обществото в Кипър.   

Много ясно е очертана политическата, икономическата и социалната 

характеристика на обществото в Кипър. Твърде критичен е анализът на 

докторанта, с позиция и познаване на тенденциите.  Тук е мястото, където той 

прави паралел между важни исторически събития и тяхното влияние върху 

медийната среда. Очертани са историческите периоди на развитие на страната и 

отразяването им в кипърските медии.  
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Втора глава е съсредоточена върху изясняването на началото и развитието на 

аудиовизуалните медии и тяхното регулиране.  Описани са възникването на 

радиото и телевизията, емисиите на гръцки, турски и английски. Според него, 

наложен е „авторитарен модел” на регулация. Посочени са редица документи. 

Трета глава разглежда подробно функциите на регулаторните органи в Кипър – 

Съвет за радио и телевизия в Кипър и Бюро по печата и информацията и 

мястото на саморегулацията, реализиране на националните политики, както и   

на политиката на ЕС за формиране на медийната среда.  

     
ІІІ. Представеният за защита дисертационен труд е актуален за развитието на 

медиите и професионалните организации в Кипър. Той е оригинално авторово 

изследване. Има и практико - приложен характер. Някои от използваните 

документи са описани за първи път. Историко-политическият анализ е направен 

с познаване на събитията. Авторът познава и историята на развитието на печата. 

Той има сериозни познания в областта на социалните науки. Това му дава 

възможност да направи анализ в труда си за взаимните влияния медии- 

общество в сложната история на Кипър.  

 

Имам и някои бележки по текста- много по ясно биха могли да бъдат отделени 

изводите, макар, че критичният поглед на автора е навсякъде в текста.  Това би 

било да даде по- голяма завършеност на текста. Третата глава би могла за бъде 

по- аналитична за мястото на регулацията на електронните медии в Кипър. В 

останалата част на текста има много сериозен политико- исторически анализ.   

Приемам очертаните от докторанта приносни моменти. До колкото знам, такъв 

паралел на изследване /взаимни влияния/  не е правен в Кипър. Научната 

ценност на дисертацията се състои в нейната новост, висока степен на 

аналитичност на обществени исторически процеси, свързани с развитието на 

медиите. Езикът на който е написан трудът е много добър.  
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ІV. Изброените бележки ни най-малко не намаляват високата оценка и 

значимостта на дисертационния труд. Като имам предвид много доброто научно 

ниво на представената теоретична разработка, значимите научни и 

научнопрактически приноси в нея в областта на медийната наука и историята на 

журналистиката и УБЕДЕНО ПРЕДЛАГАМ на уважаемите членове на 

почитаемото научно жури да дадат положителна оценка за присъждането на 

Христодолос Христодолу на  научната и образователна степен “доктор” в 

професионално направление „Обществени комуникации и информационни 

науки“ (Журналистика). 

   

  

 

20. 12.2017 г.     доц. д-р Теодора Петрова  

     

   

   

        
      


