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ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ДОКТОРАНТИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  
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 ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКА ЖУРНАЛИСТИКА – 2018/2019 г. 
 
 

1. Журналистика на вътрешни теми - обхват, функции. Равнища на анализ и 
подходи за изучаване. Съществуващи най-нови теоретични концепции 

2.  Социални нагласи. Недоверието на българина към представителната демокрация 
- честотата на темата и журналистически подходи. Българският политически 
синдром: традиционна аполитичност и синдромът за недосегаемостта. Медиен 
дискурс. 

3. Забавени реформи и медийно отразяване. Подмени в публичния медиен 
дневен ред.  Създаване на медийна реалност- характеристики. Тезата на Тод 
Гитлин, Ървинг Гофман, Джей Ротман за рамкиране на конфликтите. 

4. Институционални скандали и кризи. Социална и медийна  опозиционност 
- типология. Проблеми на достъп до публична информация - казуси. 

5. Журналистика на факти и на решния. Работа с данни. Българската 
журналистическа практика– зависимости, самоцензуриране. 

6. Медийното отразяване на проблеми на прехода - на явления като корупция 
и социална аномия. Теортичната концепция на Робърт Мъртън. 
Специфики на достъп до публична информация - казуси.  

7. Проблеми на съдебната реформа. Критики на ЕК. Съдебна власт – 
структура. Функции на Конституционния съд, на Върховния 
административен съд и пр., на прокуратурата. Българското 
представителство в европравни структури. Специфики на отразяване. 

8. Шестте най-популярни социологически теории за властта. Тезата на Дж. 
Кенет Гълбрайт за трите типа власт. Условната власт и българската 
реалност- характеристики при отразяването на дейността на 
изпълнителната власт. Дефицити в медийния резонанс. 

9. Социална стратификация – най-нови теории: на Уилкинсън, Пикет, 
Стендинг и др. Социален туризъм, противопоставянето столица – 
провинция, обезлюдаване на цели региони. Журналистически подходи. 

10. Проблеми в сферата на здравеопазването, екологията, социалната и 
демографската политика. Прояви на гражданското общество и 
предизвикателства към журналистиката от реакции в социалните мрежи. 
Социални страхове – медийни параметри.  
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11. Съвременната медийна ситуация в България. Проблеми на професията. 
Журналистическо клиширане и създаване на "втора реалност". Медийна 
собственост и  професионална ценностна йерархия –класификацията на 
Монтгомъри. Равнища на разследвания, зависимости, социален ефект – 
примери. Гледните точки на С.Флийсън, Нил Хенсън и др. 

12. Медийни табута. Налагането на нови журналистически социомодели- 
специфики на проява. Подмени в публичния медиен дневен ред. 
Провокации към  професията в социалните мрежи. Конструктивна 
журналистика – тезите на Катрин Гилденщед, Ханс Кеплингер и др. 
Тенденции в българската журналистика на вътрешни теми. 
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