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СТАНОВИЩЕ 

 

За  дисертационния  труд на тема:”  НОВИ  РОЛИ  НА 

ЖУРНАЛИСТИТЕ  И  АУДИТОРИЯТА, ОБУСЛОВЕНИ  ОТ 

КОМУНИКАЦИОННИТЕ  СПЕЦИФИКИ  НА  УЕБ  СРЕДАТА” на 

Ивайло Георгиев Йошков  

За присъждане на образователна  и научна степен „доктор” по научна 

специалност  3.5  Обществени комуникации и информационни науки  

(Журналистика- Онлайн  журналистика) 

Член  на научното жури:  проф. д-р  Маргарита  Пешева 

 

Темата  на   докторската  дисертация  е  особено  актуална и 

значима важна, поради  бързото развитие на интернет и новите медии, които   

разширяват, обогатяват и  трансформират   журналистическите практики. 

Бързото развитие на мрежата, създаването на Web.1, а след него – и на  

Web.2, закономерно доведе до поява на  нови  комуникативни  практики, при 

които ролите на журналистите и аудиторията  са  коренно различни.  

Второто поколение на уеб пространството, действително направи  

възможна появата на други  медийни форми- чатове, блогове и  подкастове, 

социални мрежи и  сайтове  за споделяне на съдържание.  Днес посоката на 

публичната комуникация  е  съвсем друга, създава  се   нова гражданска 

журналистика в мрежата,  заличава  се  границата  между медията/ 

журналистиката- и  аудиторията. Това многократно усилва гражданската  

творческа   енергия в Web.2, коята намира  израз в развитието на  

разнообразни  социални  медии, които  формират  друг  публичен дневен ред 

в обществото. По мнение на редица изследователи,  онлайн аудиторията вече 

се доближава до някои традиционни журналистически форми- на репортер/ 

фотограф/ оператор/ водещ/редактор/търсач на информация/пазител на 

информационния вход/определящ дневният ред на обществото. Това ново 



2 

 

явление  задълбочено изследва и докторантът  Ивайло Йошков,  като 

едновременно прилага  теоретични и пректико-приложни методи. 

Вече е назряла необходимостта  от  цялостно научно  изследване на  голямата  

трасформация  на  комуникативните  роли на журналистите и аудиторията  в  

уеб средата, тяхната история, развитие и промени, които стават  буквално 

пред очите ни. 

Докторантът  Ивайло  Йошков показва висока професионална  осведоменост , 

умения за анализ и осмисляне на този  действително много важен проблем. 

Неговата докторска дисертация е първото по рода си научно изследване  у нас  

по тази тема, което безспорно  показва неговата актуалност и приносен 

характер в развитието на българското медиазнание. 

Структурата  на дисертационния труд  е отлична, тя е съобразена с 

посоките  и целите на научното изследване.  Дисертацията се състои  от  

Увод, три  глави, Изводи и  заключение  в  размер на 322 страници. А също  

библиография, в  която има  103 заглавия  от  български и чужди автори. В  

хода на изложението са използвани  редица  илюстрации, отнасящи се до 

уебсайтове. Докторантът  тръгва  от  основните етапи в развитието на уеб 

пространството, свързани  с  медиите в границите на Web.1  и на Web.2, и 

извървения път  от  еднопосочна  масова  комуникация, при  която  

традиционната медия е активен  комуникатор, а аудиторията е пасивен 

консуматор на  информацията, която й се предлага. Към новата  онлайн среда, 

която  коренно променя масовата комуникация,  прави я интерактивна, 

хипертекстуална, мултимедийна и персонална. И същевременно  превръща  

аудиторията- в  активен участник в създаването на журналистическия 

продукт, дава й възможност  да  докаже себе си.  

Докторантът  последователно разглежда  различни сайтове на 

традиционните медии-  вестници, списания, радио и ТВ програми.  Специална 

глава е посветена на социалните медии- вестителите на идващия Web.3, които 

създават равнопоставеност на отделните участници в комуникацията, 

разменят техните роли, силно персонализират  медийното съдържание, 

задават  дневният  ред на обществото. Докторската дисертация   се основава 

на анализа на добрите  практики  на 135 уеб сайта на традиционни  и 



3 

 

социални медии  от  9 страни, които са разделени в няколко основни 

категории.   Научното  изложение  има   богата  емпирична  основа  по 

отношение на разнообразни  онлайн  практики у нас и по света.  

Съдържанието на дисертационния труд напълно отговаря на 

поставените  научни  цели и изследователски задачи. 

В първа глава  От  Web.1  до   Web.3, докторантът  разглежда  

спецификите на уеб средата през призмата на основните етапи в развитието 

на уеб пространството-Web.1  и Web.2. Те подробно  се  анализират, като се 

акцентира върху развитието на Web.2, когато се  създава  същинската онлайн  

журналистика. Тя се  развива най-вече като гражданска,  което променя 

същността и функционирането на журналистическата професия.  

Във втора глава Медиите в Web.2  докторантът  прави  емпирично 

проучване на 135 сайта –на традиционни медии и на социални медии. Това 

изследване е структурирано, в  зависимост  от  най-важните  комуникационни 

специфики в онлайн средата: интерактивност; хипертекстуалност; 

персонализация и мултимедийност. 

В трета глава Същинските  нови  медии  на прага на Web.3 

докторантът разглежда появата, функциите и спецификите на новите 

социални медии в мрежата- генерирането на съдържание  едновременно от 

медии и аудитория, равнопоставеността на участниците в комуникацията и 

постоянната размяна на ролите в нея. Специално внимание се обръща на 

персонализирането на съдържанието  онлайн, както и на съпоставката на 

комуникационните роли на журналистите и аудиторията при традиционните 

и  онлайн медиите. 

Методологията  на  дисертационния труд  включва  аналитични  и  

научно- приложни методи. 

 Аналитичните  методи  се основават  на проучване  на научната 

литература, свързана с еволюцията на уеб средата, нейните комуникационни 

специфики и ролите на журналистите и аудиторията в онлайн комуникацията, 

анализ и представяне  на спецификите и  особеностите на комуникацията в 

трите стадия от развитието на уеб пространството  както и осъществяване на 
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съпоставка между ролите на журналистите и аудиторията в социалните 

медии- и в уебсайтовете на традиционните медии.  

Научно- приложните методи   се основават  на разглеждане и 

осветляване на 135 уебсайта на традиционни медии от 9 страни- Англия, 

САЩ, Русия, Франция, Италия, Германия, България, Япония и Китай.  Към 

тях се добавят социални мрежи и медии,  разгледани в изследователската 

извадка като: Wikipedia, Facebook, 

KontacteLinkedin,Google+,Tumblr,Twitter,Weibo,WouTube,Vbox7, 

Blogspot,Wordpress, Blogger.com, Fhoto-forum, Flickr, Photo.net, Last.fm  и др.  

Избраната методология  показва   отлична  компетентност на докторанта  по 

отношение на основните посоки и пътища в развитието на 

уебпространството- той разглежда онлайн практиките в някои водещи страни 

в развитието на интернет и компютърните  технологии, както и някои най-

известни и популярни социални медии в световен мащаб. 

Дисертационният труд  постига  своята  основна  теза,  цели и 

научни задачи: 

1. Въз основа на  онлайн практики  на 135 сайта от  девет  страни, 

докторантът  убедително  доказва  своята  основна  теза:  новата  уеб  среда 

има  свои  комуникационни специфики, които  сближават , и  донякъде  

преосмислят традиционните  роли на журналистите и аудиторията. В 

уебпространството се наблюдава деинститунализация на журналистите  като 

основен  комуникатор. 

2. Анализирани са новите комуникационни роли на журналистите и 

аудиторията, които  произтичат  от  прилагането на комуникационните 

специфики на уеб средата в  първия  период-  Web.1, въз основа на 

емпирични данни от наблюдаваните  уебсайтове. 

3. Разгледани  и  дефинирани  са  актуалните  комуникационни 

специфики на второто поколение  на уеб пространството- Web.2. 
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4. Анализирани  са новите роли на журналистите и аудиторията, които 

произтичат от спецификите на уеб средата в уебсайтовете на традиционните 

печатни и електронни медии. 

5. Анализирани са новите роли на журналистите и аудиторията, които 

произтичат от спецификите на уеб средата в уебсайтовете на 

информационните агенции. 

6. Анализирани са новите роли на журналистите и аудиторията, които 

произтичат от спецификите на уеб средата в уебсайтовете на  социалните  

медии. 

7. Въз основа на теоретични аргументи и  емпирични свидетелства  е 

направена  съпоставка между ролите на журналистите и аудиторията в 

социалните медии и уебсайтовете на традиционните медии. 

Научните приноси, отбелязани в автореферата  отговарят  на 

проведенето научно изследване- на познанията и професионалната 

компетентност  на докторанта,  на  направените  професионални и  точни  

наблюдения  и  изводи.  Основните  научни  приноси  на дисертационния  

труд  могат да  се  резюмират  така:  

1.Това е първото цялостно научно изследване у нас на новите 

комуникационни роли на журналистите и аудиторията, обусловени от 

прилагането на комуникационните специфики на уеб средата. Това научно 

изследване е принос в развитието на българското медиазнание по отношение 

на изследванията на масовата комуникация в епохата на интернет. 

2. Изследването интегрира знания  за традиционната и уеб базираната 

масова комуникация. Това  позволява  да се  преосмислят  някои класически 

теории за  комуникационните роли на журналистите и аудиторията като 

Теорията за публичния дневен ред на Максуел Маккомбс и Доналд Шоу, и 

Теорията за пазачите на информационния вход на Курт Левин в духа на 

съвременната онлайн комуникация. 
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3. За първи път се извеждат  някои отличителни черти на ролите на 

журналистите и аудиторията  в три  вида медии – традиционни, уеб сайтове 

на традиционни медии в  Web 2.0 и социални медии. Използваните примери 

от  онлайн практиката  показват  постепенното доближаване на аудиторията 

до традиционните журналистически роли и изместването на журналистите 

към посредническа роля. 

4. За пръв път цялостно се разглежда прехода към  постоянна размяна 

на комуникационните роли на журналистите и аудиторията с помощта на 

начините за генериране на информация и персонализацията в социалните 

медии. 

5. Изследването на комуникационните роли на журналистите и 

аудиторията, въз основа на анализа на приложенията на комуникационните 

специфики на уеб средата и таблично представените резултати от него е 

иновативен подход, който  обуславя  по- цялостното и пълно разбиране на 

значението и ролята на онлайн  журналистиката в съвременния свят. 

Представените  научни  публикации на докторанта  отговарят на 

темата  на дисертационния труд, те са публикувани  в  авторитетни  научни  

издания като  Годишник на  СУ ”Св.Климент Охридски”, ФЖМК,  и  

сборници  от проведени научни конференции. 

Към тази  отлично разработена докторска дисертация  имам 

няколко важни въпроса: 

1. Какви  основни тенденции се наблюдават в развитието на езика на  

Онлайн  журналистиката, вследствие  заличаването на границите и 

професионалните роли  между журналистите и аудиторията в интернет 

средата? 

2. Доколко новата онлайн журналистика в социалните медии е  
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повлияна от  съвременните  езикови практики  онлайн - емотиконите, 

интернет  жаргоните, новата  пунктуация на диалога,  езиковите волности? 

3. Дали  промяната на „езиковата дреха” на онлайн  журналистиката    

фактически   не  я   доближава  до  фолклора,  защото  мрежовата 

комуникация  е  преобладаващо  устна комуникация,  предавана по писмен 

начин? Няма ли  онлайн журналистиката кардинално да промени същността и 

основните принципи  на  масовата  комуникация,  чрез известно гравитиране  

към  далечните  митове, обредни тайнства, вълшебни  приказки? 

Препоръките към този дисертационен  труд  са  той да  бъде 

издаден- на хартиен  носител или онлайн.   Главно заради   голямата  

важност  на изследователския проблем, и  отлично  направения  научен  

анализ, който ще  бъде  от полза на студенти  от  различни  специалности 

(Журналистика, Връзки  с  обществеността , Книгоиздаване и др.), на 

експерти и специалисти  в  областите  на медиазнанието, онлайн 

журналистиката,  социалните медии, културологията. Както и на всички, 

които се интересуват от традиционни и нови медии. 

Като имам предвид  актуалността на този дисертационен труд, 

професионалната  вещина и компетентност на проведеното научно 

изследване,  задълбочените  познания  на докторанта,  обема и качеството  на 

цитираната литература, направените  научни  изводи и обобщения, убедено 

препоръчвам на  уважаемото научно  жури да присъди  образователната и 

научна степен „доктор” на  Ивайло Георгиев Йошков за неговия 

дисертационен труд  „Нови роли на журналистите и аудиторията, 

обусловени  от  комуникационните специфики на уеб средата” . 

      

1.03.2013г.                               проф. д-р Маргарита Пешева 


