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На докторска дисертация
на докторант Генка Шикерова, с тема на дисертационен труд „Разследващата
журналистика между закона и етичните стандарти. Изследване на предаванията
„БТВ Репортерите”, „Разследване” и „Темата на Нова” в периода 2009-2018 г.“,
катедра История и теория на журналистиката, Факултет по журналистика и масова
комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, професионално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Журналистическа
етика)
Научен ръководител:
проф. д-р Луливера Кръстева
Дисертационният труд е в обем от 276 страници (363 е общия обем, с включени
библиография, приложение и т.н.) и се състои от: увод, четири глави, заключение,
библиография и 12 приложения. Библиографията включва 406 източника, от които 242
на кирилица и 164 на латиница.
Значимост на изследвания проблем в научно и научно-приложно отношение.
Актуалността на темата е несъмнена. Навременността също, дори закъсняла. И
със сигурност мога да посоча, че този точно автор е и една колега, разбираща в същината
конкретната проблематика, а под ръководството на точно този научен ръководител пък
е достигнат необходимият академичен стил и са изпълнени високите изисквания за
докторски труд в СУ „Св. Климент Охридски“.
Научно-приложното поле на труда е чрез теоретични аргументи и разглеждане на
конкретни примери да се проследят връзките и противоречията между закона и етичните
стандарти в телевизионната разследваща журналистика.
Точно формулирани цели и задачи на дисертацията.
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Определям поставените задачи като отговарящи на темата и тезата.
Целта на научния труд е ясно дефинирана, цитирам – „…научния труд е да проучи
съвременната обществена потребност от разследваща журналистика в телевизията“
(с.10, Автореферат).
За мен бе изключително любопитно, интересно и най-вече полезно да се запозная
в дълбочина и с трите основни аспекта на изследването. На първо място в него се
анализират пропуски и слабости в законодателството, свързани с основни техники за
събиране на информация и защита на източници. Вторият акцент е върху анализа на
ефективността на саморегулацията в телевизията, а третият е проучването на
разследващата журналистика в двете конкурентни търговски медии БТВ и Нова
телевизия.
Степен на познаване на състоянието на проблема и съответствие на използваната
литература.
Безспорен факт е, че колегата Шикерова се доказа в последните няколко години
и различни свои битности като един от водещите журналисти, ако позволите – в
практическото поле на изследването. Явното старание, съвестност и дори педантичност
са довели и до използването на внушително количество тематична литература. В
представения текст се наблюдава коректност при цитирането на представителен брой
автори.
Съответствие на избраната методология и методика на изследване с поставената
цел и задачи на дисертационния труд.
Наличен е обоснован и разработен теоретичен модел на изследването. Обектът,
предметът и методологията определям като пунктуално и коректно описани.
За мен от особено значение бе не само ясно дефинираната теза, но и поставените
6 изследователски хипотези. От друга страна ограниченията на изследването приемам за
меродавни.

Наличие на собствен принос при събирането и анализирането на емпиричните
данни.
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Изследването е изцяло авторско, с несъмнени приносни моменти, коректно и
точно описани в предоставения автореферат.
Описание на приносите.
Приемам заявените приносни моменти, на докторант Генка Шикерова. Оценявам
високо достоверността на материала, върху който се градят приносите на
дисертационния труд. Дисертационният труд показва, че кандидатът притежава и
необходимото ниво на теоретични знания по съответната специалност и способности за
самостоятелни научни

изследвания.

Авторефератът

съответства на основните

положения и приносите на дисертационния труд.
Въздействия на дисертационния труд върху външната среда.
Представени са достатъчните по конкретните изисквания за процедурата 3
публикации. Макар и две от тях представени като „под печат“, прави добро впечатление
нивото на изданията, в които са/ще бъдат публикувани.
Лични качества на автора (ако рецензентът го познава).
Макар и спорадични до момента, извън медийния образ и постигнатите
журналистически успехи, личните ми впечатления са особено позитивни.
Заключение.
Уважаеми членове на научното жури, с настоящото приемам предложения
дисертационен труд „Разследващата журналистика между закона и етичните
стандарти. Изследване на предаванията „БТВ Репортерите”, „Разследване” и
„Темата на Нова” в периода 2009-2018 г.“ и убедено ще гласувам с „ДА“ докторант
Генка Шикерова да придобие образователната и научна степен „доктор“ в
професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
(Журналистика – Журналистическа етика).
30.06.2020 г.

С уважение:.........................
проф. д-р Росен К. Стоянов
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