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Р Е Ц Е Н З И Я 
 

от проф. д-р Тотка Монова 

 

за дисертационния труд на ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЙОШКОВ 

 

на тема: „Нови роли на журналистите и аудиторията, обусловени от  

 комуникационните специфики на уеб средата” 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика – Онлайн журналистика) 

Научен ръководител: доц. д-р Грета Дерменджиева 

 

I. Техническа характеристика 

 На вниманието ни е представен респектиращ по обем дисертационен труд 

от 330 страници. Текстът е структуриран в увод, три глави с общо 9 

параграфа, изводи и заключение, библиография. Данните от мащабното 

изследване, обхващащо период от четири години, обобщено са 

представени в 21таблици и 114 цветни фигури и графики, които много 

добре онагледяват и систематизират проучения емпиричен материал. 

 Изложението на текста е добре структурирано, то следва логиката на 

творческата задача, която докторантът си поставя. Изпълнени са всички 

стандартни изисквания, необходими за представянето на едно научно-

теоретично изследване. При структурирането на текста на дисертацията е 

постигнат оптимален баланс между научен обзор, теоретична част, 
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въвеждане на работни понятия и мащабно по обхват емпирично 

изследване. Като цяло техническото изпълнение на дисертационния труд и 

на автореферата със задължителните входни елементи, научнометодичен 

апарат, цялостно оформление на текста и дизайн е на много добро ниво.  

 

II. Информационно осигуряване. Библиография 

Докторантът Ивайло Йошков основава дисертационния си труд на 

редица научни изследвания от български и чужди автори. Библиографията 

включва общо 103 заглавия – 21 от тях са на български език, 82 са 

чуждоезичните източници. Прави впечатлени доброто познаване на 

научната литература по изследвания проблем, на която докторантът прави 

обстоен аналитичен обзор в първа глава. Проведеното научно изследване в 

дисертацията показва едно високо ниво на научна компетентност на 

автора. 

 

III. Актуалност и значимост на разработвания проблем 

 Предложеният на вниманието ни дисертационен труд е изключително 

актуален. Той е иновативен, представя провокативни тези, илюстрирани с 

богат емпиричен материал, който позволява по един категоричен начин 

да се формулират изводи, да се правят обобщения и да се залагат прогнози. 

Основната теза на докторанта е формулирана в увода и в резюме се свежда 

до твърдението, че „Web 2.0 e първата среда, позволяваща съществуването 

на журналистика на гражданите. В нея всеки би могъл да играе 

комуникационната роля на традиционния журналист, редактор, фотограф, 

оператор, водещ на радио или телевизионно предаване”. Самото 

формулиране на тезата и очертаването на изследователското поле дават 

основание веднага да посочим и основния принос на дисертацията – това е 

първото мащабно емпирично проучване в България, което преосмисля 
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класическите теории за комуникационните роли на журналститите и на 

аудиторията. Подчертавам емпирично, защото до сега повечето текстове от 

български автори представят характеристиките на новите медии в 

предимно описателен или абстрактно теоретичен план. В същото време 

новите медии вече имат завършен професионален облик и в този смисъл се 

нуждаят от теоретично осмисляне, подплътено с представителни 

емпирични данни, и предефиниране на основните понятия, което е и 

основната цел на докторанта. Развиването и доказването чрез 

представеното изследване на тезата, че Web 2.0 е първата среда, 

позволяваща съществуването на журналистика на гражданите, придобива 

особена актуалност и значимост на фона на все по-тревожните проявления 

на авторитаризъм и на ограничаването на свободата на традиционните 

медии у нас, за което неведнъж само през изминалата година се 

произнесоха редица експерти от ЕС. 

 

IV. Аналитична характеристика на съдържанието. Цел, обект, 

предмет, задачи и методология на изследването 

 Дисертационният труд си поставя за своя основна цел да определи 

новите роли на журналистите и на аудиторията, които са обусловени от 

комуникационните специфики на уеб средата. Така формулираната цел 

авторът разгръща в прецизно формулирани 11 конкретни изследователски 

задачи, които са успешно реализирани в хода на изследването. Сред тях 

като най-важни бих определила: а) дефиниране на актуалните 

комуникационни специфики на второто поколение на уеб пространството 

(Web 2.0) , б) съпоставка между ролите на журналистите и аудиторията в 

медийните сайтове от Web 2.0 итрадиционните медии, в) съпоставка 

между ролите на журналистите и аудиторията в социалните медии и 

уебсайтовете на традиционните медии. 



4 

 

 Обект на изследване са: 

 135 уеб сайта на традиционни медии от 9 страни, разделени в 

категориите печатни медии (вестници и списания), електронни 

медии (радио и телевизия), информационни агенции; 

  20 сайта на социални медии от категориите съвместни проекти, 

блогове и микроблогове, общества за споделяне на съдържание, 

социални мрежи и виртуални социални светове. 

Периодът на изследване включва 4 години – 2009-2012 година. 

Критерият за подбор на сайтовете на традиционните медии е тяхната 

позиция в глобалната рейтингуваща система Alexa. 

Изходната теза, която докторантът Ивайло Йошков проверява чрез 

емпиричното изследване, е следната: комуникационните специфики на уеб 

средата водят до сближаване на традиционните роли на журналистите и 

аудиторията; потребителите усвояват ролята на равнопоставен на 

журналистите, активен и социализиран комуникатор, разполагащ с 

различни инструменти за промяна, адаптиране и персонализиране на 

съдържанието на новата медийна среда, докато журналистите, освен, че 

запазват традиционната си комуникационна роля, изпълняват и ролите на 

посредник и медиатор на мнения в комуникационния процес. Веднага 

искам още тук да отбележа, че проучването, систематизирането и 

анализирането на огромния емпиричен материал безспорно доказва 

формулираната в увода теза. 

 Методът на изследване в настоящия дисертационен труд обобщено може 

да се определи като интердисциплинарен, като акцентът е върху 

дескриптивния анализ на софтуерните приложения, свързани с 

разглежданите комуникационни специфики на уеб средата, и техните 

функционалности. Намирам за напълно уместно, че в изследването се 

използват само четирите най-често срещани в различните класификации 
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комуникационни специфики на уеб средата – интерактивност, 

хипертекстуалност, мултимедийност и персонализация.  

 Глава първа – „Етапи в развитието на уеб пространството от Web 1.0 

до Web 3.0. Същност и трансформация на спецификите на уеб средата” (с. 

17 – с. 81) – е теоретичната основа на дисертационния труд. Тя представя 

един критичен обзор на основните възгледи и теории за уеб средата и 

дефинира трита периода в еволюцията на уеб пространството. 

Разработването на тази теоретична част демонстрира уменията на Ивайло 

Йошков да се ориентира много добре в големи обеми от научни текстове и 

разработки, да ги анализира и да представи собствена теза за онлайн 

комуникацията. 

 Същинската част на дисертацията е глава втора – „Медиите в 

Web 2.0. Преход от традиционния масовокомуникационен към 

двупосочния онлайн модел благодарение на дефинитивните 

характеристики на уебпространството. Комуникаторът – посредник и 

активната аудитория” (с. 82 – с. 266). Както вече отбелязах, изследването е 

впечатляващо по своите параметри. Методиката на изследването е 

функционална и работи , а емпиричният материал, прегледно 

структуриран в таблици, не просто онагледява тезата и изводите, а и ги 

доказва по метода на количествения анализ. По същество във втора глава 

докторантът проследява и анализира практическото приложение на 

комуникационните специфики на уеб средата в сайтовете на едни от най-

важните и престижни онлайн медии по света. Освен това мащабът на 

емпириката и начинът, по който тя се анализа, разкриват, че Ивайло 

Йошков притежава умения на изследовател. Тук бих искала да повторя 

това, което дадох като оценка на вече успешно защитилата своя 

дисертационен труд Росица Славова (също докторантка на доц. д-р Грета 

Дерменджиева), а именно, че малко докторанти успяват да преценят колко 
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и какъв по обем емпиричен материал е необходим, за да сме сигурни , че 

след анализирането му, изводите, които следват от това, биха били научно 

представителни. В този смисъл Ивайло Йошков се е справил отлично. 

 Дисертационният труд не би бил завършен без изследването на 

социалните медии в глава трета – „Същинските нови медии на прага на 

Web 3.0” (с. 267 – с.310).Тук отделните типове социални медии са 

анализирани на основата на два критерия – начини за генериране на 

информацията и персонализация. Докторантът развива хипотезата, че 

именно социалните медии поставят началото на същинската журналистика 

на гражданите. Според мен тезисният характер на тази глава може да се 

разглежда като един логичен преход за едно бъдещо мащабно изследване 

именно на Web 3.0 средата 

  

V. Основни научни и приложни приноси в дисертационния труд 

Докторантът е заявил и формулирал в своя автореферат научни приноси, 

обобщени в 5 точки. Като приемам по същество така представените научни 

приноси, бих акцентирала по-специално на следното:  

1. Респектиращото по мащаб емпирично изследване за първи път у нас 

преосмисля класически теории за комуникационните роли на 

журналстите и аудиторията в трита типа медии – традиционни, уеб 

сайтове на тадиционни медии в Web 2.0 и социални медии. 

2. Безспорно се доказва раждането на гражданска журналистика от 

качествено нов тип. 

 

VI. Бележки и препоръки 

Изследването, което Ивайло Йошков е направил, впечатлява и 

респектира. Бележките и препоръките, които тук правя, са насочени по-
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скоро към първа глава и имат за цел още по-детайлно да се прецизират 

някои теоретични постановки и обобщения. 

1. Липсва ми едно операционално авторско определение на понятието, 

с което докторантът работи – „същинска онлайн журналистика”. 

2. Когато разглежда проблема за „добавената стойност към 

журналистическите материали от страна на аудиторията”, според 

мен Ивайло Йошков трябва по-категорично да очертае границите 

между лаизма, дилетанството и професионалните страндарти. 

Новите медии поставят на дневен ред въпроса: при явното 

деинституционализиране на класическите медии, кой и как 

гарантира обективността, актуалността, значимостта на 

представената информация, която в крайна сметка формира 

гражданския обществен ред на новините. 

3. Има дребни граматически и стилистични грешки. При работните 

преводи на цитатите от чужди автори на места липсват определени 

думи. Това трябва да се прецизира, ако ръкописът се подготвя за 

печат. 

 

VII. Оценка на автореферата 

 Авторефератът е с обем 34 страници и е изготвен по приетия научен 

стандарт. Структурата му следва хронологично съдържанието на 

дисертацията. 

 Авторефератът отразява вярно и пълно съдържанието на оригиналния 

труд и дава обективна представа за целта, задачите, етапите и резултатите 

на проведеното изследване. 
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VIII. Публикации по темата 

 Докторантът Ивайло Йошков представя списък със 7 публикации в 

специализирани научни издания, в това число и в Годишника на СУ -

ФЖМК (том 16, 17, 18, 19), пряко свързани с темата на дисертационния 

труд; 2 от представените публикации са под печат (едната е за том 19 на 

Годишника на СУ).  

 

Заключение 

 Като имам предвид научноизследователските качества на 

предложения дисертационен труд – научната компетентност на автора, 

отличното познаване на проблемите на новите медии и на онлайн 

журналистиката като цяло, проведеното наистина мащабно емпирично 

изследване, формулираните интересни изводи и обобщения – убедено 

предлагам на уважаемото научно жури да присъди на докторанта 

Ивайло Георгиев Йошков образователната и научна степен „доктор” 

за представената дисертация на тема: „Нови роли на журналистите и 

аудиторията, обусловени от комуникационните специфики на уеб 

средата”. 

 

 

София, 11 март 2013 г. РЕЦЕНЗЕНТ: 

  

 /проф. д-р Тотка Монова/ 

 

 

 


