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Тема на дисертацията: 

„Нови роли на журналистите и аудиторията, обусловени от комуникационните 

специфики на уеб средата” 

 

Дисертацията се състои от три глави, увод, изводи, заключение и библиография, 

с обем 322 страници. Предмет на изследване са новите роли на журналистите и 

аудиторията, обусловени от комуникационните специфики на уеб средата. В 

дисертационния труд се изследват функционалностите на различни софтуерни 

приложения и се очертават новите възможности, които те предоставят на 

потребителите и журналистите в сравнение с традиционните медии, като в зависимост 

от това се определят техните нови комуникационни роли. Обект на изследване в 

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

следните категории: уеб сайтове на традиционни печатни издания, уеб сайтове на 

традиционни електронни медии и уеб сайтове на информационни агенции, както и 20 

сайта на социални медии. Периодът на изследване е 2009 – 2012 г. Критерият за подбор 

на сайтовете в настоящото изследване е тяхната позиция в глобалната рейтингова 

система за сайтове alexa. Целта, която си поставя докторанта е да бъдат определени 

новите роли на журналистите и аудиторията, обусловени от комуникационните 

специфики на уеб средата, като се извърши описание и съпоставка на тези роли в 

различните етапи от еволюцията на уеб средата. Основната теза на дисертационното 

изследване е, че приложението на комуникационните специфики на уеб средата 

довежда до доближаване на традиционните роли на журналистите и аудиторията. За 

изпълнение на поставените задачи и доказване на тезата на настоящия дисертационен 

труд докторантът използва някои от следните научни методи: проучване, аналитичен 

обзор и критичен анализ на теоретични източници, свързани с еволюцията на уеб 

пространството, неговите комуникационни специфики, онлайн медиите, изследвания на 

онлайн аудиторията и ролите на журналистите и потребителите в уеб комуникацията; 

теоретичен анализ на основните комуникационни специфики на уеб средата и тяхното 

влияние върху ролите на участниците в комуникацията. Основните части в 

дисертационния труд третират следните въпроси: етапи в развитието на уеб 
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пространството; същност и трансформация на спецификите на уеб средата; медиите в 

Web 2.0 и преход от традиционния масовокомуникационен към двупосочен онлайн 

модел; комуникаторът като посредник и активността на аудитория; новите медии на 

прага на web 3.0. Анализът на сайтовете на водещи медии, подбрани от различни 

държави е базиран на определени, предварително зададени критерии е проведен 

професионално и на много високо ниво, и това е едно от изследователските постижения 

на дипломанта, за което може да бъде поздравен. Интерактивността е основна тема, 

която се изследва, но в голяма част от посочените сайтове трудно може да се говори за 

интерактивност. В дисертацията също се отбелязва, че възможностите на аудиторията 

да изменя показваното и публикуваното съдържание, например, в онлайн 

информационните агенции са минимални. Сайтовете не разполагат със свободни 

платформи за блогове и подкастове, а само два сайта позволяват на аудиторията 

свободно да публикува новини, снимки и видео. С изключение на тях може спокойно 

да твърдим, че като цяло по отношение на публикуването на материали, ролите на 

журналистите и аудиторията в онлайн информационните агенции са много слабо 

променени. 

В съвременния свят отношението към информацията като стока, често пъти, 

води до нейното митологизиране. Информацията винаги идва пакетирана /медиен пакет 

или програма, документ или понякога "етикет"/ и във всеки един от тези своебразни 

пакети е налице собствен поглед към света. Софтуерните приложения /социални 

сайтове и други/, на практика, представляват затворени пакети, с предварително 

зададени функции. В този случай ние нямаме контрол върху собствените си данни, 

пакетът го прави, не ние контролираме интерфейса, а интерфейсът контролира нас. 

Съвременните модели на мрежата в по-голямата си част са линейни структури /т..е 

отсъства интерактивността като такава/ и не позволяват по-широка намеса на 

потребителя при генериране на съдържание. В първите версии на Интернет са 

включени принципи като „двустранни линкове” - всеки има право да публикува 

коментар към отделните страници; сравнение между отделните версии и оригинала на 

съдържанието; дълбочинна преработка-документът може да се променя, но всяка 

версия е налична /това са така наречените инерактивни текстове/. Мрежата зависи и се 

дефинира изцяло от програмирането, зададените цели и правила. Интерактивната 

комуникация, според последните разбирания, предполага създаване на динамична 

среда, променящо се пространство, специфична навигация, в зависимост от 

предпочитанията на участниците, гъвкав дизайн, използване на специален компютърен 

код на най-високо равнище, мобилни технологии и непрекъснати иновации. Нещата, 
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при всяко посещение на потребител са различни, в зависимост от неговите умения, 

натрупана информация в системата и знание за интересите и ориентацията му /това при 

настоящия контрол на съдържанието в медиите, едва ли ще бъде допуснато да се 

реализира на практика/. Интерактивната система не е базирана на изчакване, а на 

постоянна реакция. От гледна точка на тези разсъждения е необходимо доста 

усъвършенстване на медиите, за да се превърнат в интерактивна структура. Нещо 

повече интерактивността може да се дефинира като мярка за медиен потенциал, даващ 

възможност на потребителя да упражни влияние върху съдържанието или формата на 

медийната комуникация в реално време, промяна както на е-страницата, при всяко 

кликване, така и промяна на дизайн, цветове и съдържание и това може да се превърне 

в основно предизвикателство за медиите, в бъдеще. 

 Ивайло Йошков има и 7 публикации по темата на дисертационния труд, 

публикувани в различни списания и сборници. Ще посоча и някои слабости, свързани с 

разработване на темата: 

 В недостатъчно степен дисертантът е проучил професионалната и научна 

литература у нас, занимаваща се с проблемите на социални и семантични мрежи, както 

и изследвания по темите свързани с интерактивните комуникации, медии и технологии. 

В последните 5-6 години има десетки публикации и книги. Чуждестранни автори, които 

публикуват и пишат по проблемите, свързани с темата на дисертацията като Том 

О'Реган, Джейсън Стерберг, Соня Ливингстон, Брайн Карол, Карин Уол, Рей Розалес, 

Ронда Хамър, би трябвало да намерят по-голямо приложение в представения труд. 

 Някои от тезите, свързани със семантичната мрежа или web3.0 са разработени 

непълно, като са пропуснати значими автори в сферата, въвеждащи основните понятия. 

Цитира се една публикация в Scientific American, но се посочва само един от авторите 

на материала, преписват му се и идеи, които той не споделя в тази публикация. 

Особено в частта за популяризиране на понятието web 3.0 /през 2001 г. се нарича 

„семантична мрежа” и няма намеци за подобен тип словосъчетания/, публичност на 

понятието придават други автори /Спивак, Маркоф,Зелдман/ и то много по-късно, а не 

цитирания от дипломанта. 

 В изследването се разчита на „Алекса” като система за оценка на рейтинга и 

трафика на медийните сайтове, но се пропуснати други по-ефективни методи за 

измерване. В момента съществуват най-малко 10 независими уеб платформи, които 

измерват, в реално време, какво се случва с отделните сайтове като оценяват и рейтинг 
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на аудиторията – „compete”, „quantcast”, „ranking” и може най-ефективната „google 

analytics”.  

 Някои от използваните понятия или словосъчетания като “пазители на 

информационния вход”, „издърпване на съдържание” и други, би трябвало да 

претърпят някакво развитие и да звучат по-добре на български, в дисертацията им се 

предава определено значение, но на практика означават нещо друго и от гледна точка 

на теория на информацията и информационните науки са свързани, с така наречения 

информационен домейн. Това по-скоро е грешка, в резултат на липса на целенасочено 

обучение в областта на мрежовите средства за комуникация и отсъствие на 

задълбочени дискусии, относно основни понятия и терминология, свързани с поява 

новите тенденции в социални и нови медии, както и активното използване на 

специализирани изследователски форуми. На практика се получава така, че много 

български автори като че ли започват отначало свои собствени изследвания и се 

пропуска цял клас от вече направени проучвания в дадена област. По-активно би 

трябвало да се използват, при дефиниране на важни понятия, на електронни 

енциклопедии, свързани с уеб технологии, ръководства за онлайн журналистика, 

социални медии/Библия, трето издание/. 

Смятам, че темата която е избрана като обект на изследване е актуална, отразява 

съвременни комуникационни реалности и тенденции, разработена е компетентно и 

отговаря на основните академични и научни изисквания за подобен труд. 

Оценката ми за дисертационния труд на Ивайло Георгиев Йошков е 

положителна и предлагам на научното жури да му бъде присъдена образователната и 

научна степен „доктор". 
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