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Р Е Ц Е Н З И Я 
 

на дисертацията на Деница Суруджийска 
 
за присъждане на образователната и научна степен “доктор” 
по професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и 
информационни науки” ( Журналистика – Телевизионна журналистика), 
ФЖМК – СУ „Св. Климент Охридски”, 
 
на тема „ ЕТИЧНОТО В ИЗРАЗНАТА СИСТЕМА НА ТЕЛЕВИЗИОННАТА 
ПУБЛИЦИСТИКА” ,  
 
Научен ръководител: доц. д-р. Лили Райчева 
 
Рецензент – доц. д-р Теодора Петрова, ФЖМК-СУ„Св. Климент 
Охридски” 

 
  

Избраната от Деница Суруджийска тема “Етичното в изразната 

система на телевизионната публицистика” е интердисциплинарно по 

своя характер изследване и съчетава познания в областта на теорията 

на комуникацията, медиазнанието и журналистиката, телевизионната 

естетика и изкуството, етиката и деонтологията.  

 

Общата структура на текста съответства на изследователското 

целеполагане и изследваните проблеми. Главите представляват 

самостоятелно обособени тематични части с определени и добре 

обособени изследователски полета. Библиографията е отделена и 

подредена в края на текста.  

 

Мога да кажа, че предложеният за разглеждане дисертационен труд 

представлява самостоятелно изследване, което по своето структуриране 

и съдържание отговаря на изискванията за подобен род проучвания за 

присъждане на образователната и научна степен “доктор”. 

 
1. Актуалност на проблема. 

 
Дисертационният труд на докторантката Деница Суруджийска си 

поставя за цел да изследва екранният език и медийните послания в 

информационните материали на трите национални медии (БНТ,  
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Би Ти Ви и Нова телевизия) по време на бедствия и аварии чрез 

нормите на етиката и деонтологията и общоприетите норми за 

„етичното” като „нормативно-оценъчно отражение на действителността”. 

Докторантката е избрала да борави с „етическото познание” като „научно 

и донаучно познание за моралните процеси” (Аристотел, проф. К 

Нешев, с.5 в Автореферата) при анализа на медийното съдържание и 

работата на медиите в кризисни ситуации. Тези норми тя прилага към 

анализа на екранната изразност /монтаж, екранен език, поведение на 

журналиста в кадър/ и утвърдените в практиката жанрове форми и 

работата на журналистите при отразяване на бедствия и аварии. 

Изследваният проблем е важен и интересен. Част от 

изследователските търсения на докторантката са свързани с: 

 изследване на спецификата на работата на медиите в кризисни 

ситуации,  

  изследването на семиотичните кодове на екранния език, 

  изследване на творческия инструментариум, използван от 

журналистите при работа в кризисни условия.  

 

Темата на дисертацията е актуална в световен мащаб в контекста 

на етичните кодекси и саморегурационни правила в областта на 

журналистиката и показването на кризи на екрана. Деница е избрала за 

анализ отразяването на емблематични бедствия новините по чуждите 

телевизиии (ОРТ, ARD и NBC) и българските (БНТ, Би Ти Ви и Нова) 

телевизии през последните 7 години.  

 

Част от текста е фокусиран върху изследване на влиянието на 

телевизионната комуникация като цяло върху аудиторията, на ролята на 

изразната система и телевизионния език по време на работата на 

медиите по време на бедствия в кризи, и тяхното отразяване на екрана, 

което е и един от приносните моменти на текста.  

 

Друга важна тема, която е Деница засяга в дисертацията, е темата 

за ролята на медиите като информационен институт по време кризи и 
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кризисни ситуации, тема която се третира както от законодателя в ЗРТ, 

така и от медиазнанието и теорията на телевизионната журналистика. 

 

Темата е актуална и за България, тъй като работата на медиите в 

кризисни ситуации предизвиква дискусии и критични оценки в контекста 

на саморегулацията и приетите етични норми в Етичният кодекс на 

българските медии.  

 

Изследвания проблем е важен и за медиазнанието, за налагане на 

етични норми и правила, за ролята на стилистиката на екранния език и 

сработването на евентуални саморегулационни механизми, които 

медиите биха могли да си наложат при отразяването на бедствия и 

кризи. 

 

Описанието на работата на трите национални ефирни телевизии 

при отразяването на емблематични кризисни събития в дисертацията 

има и практико-приложен характер. Изводите биха могли да послужат 

при работата на трите медии в такива ситуации, както и на други 

телевизии в страната.  

 

Работата на докторантката е актуална и полезна за множество 

други изследователи, преподаватели, медийни специалисти, медийни 

анализатори, студенти и обикновени граждани, които имат интерес към 

темата. 

 
2. Познаване състоянието на проблема. 

 
Докторантката развива изследването в три полета: етично, 

изразност, бедствия. Тези три полета са и основните три тематични 

кръга, около които са развити трите основни глави на изследването. В 

изследването са засегнати проблеми, свързани с етиката и 

деонтологията, екранната изразност и журналистически 

инструментариум и спецификата на работата на медиите при 

отразяването на кризи и бедствия.  
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В тези три полета на изследването си докторантката е събрала и 

описала публикации и литературни източници, които цитира в текста, 

направила е свое емпирично изследване на материали, излъчени от 

български и чужди телевизии, описала е и анализирала творческият 

журналистически инструментариум и изразните средства, използвани в 

наблюдаваните излъчени в различните медии публицистични 

материали. 

 

Очевидно дисертантката е запозната със състоянието на 

проблемите, формулирани в дисертационния труд. От една страна, това 

е видно от Увода и от първата глава, в които се дава ясно и задълбочено 

описание на основните проблеми и задачи, които се решават в 

настоящата дисертация на фона на направения обстоен анализ на 

работата на медиите по време на бедствия и аварии. От друга страна, 

личи нейното познаване на творческият инструментариум и практиката 

на работата на журналиста на терен по време на кризи, тъй като та е 

действащ журналист, участвал в работата на медии при отразяването на 

кризи. Бих искала да подчертая, че работата на младата изследователка 

е пример за плодотворно съчетание между науката и практиката.  

 

Докторантката е успяла да включи в текста на дисертацията 

основни изследователски тези, старала се е да даде тълкувания на 

понятия („етика”, „етично”, „кризисна ситуация” и други), които са от 

основно значение за текста, и могат да бъдат определени като ключови 

думи и основни понятия. Още тук искам да подчертая доброто си 

впечатление от големия обем събран, изследван и описан в текста 

материал. Благодарение на това, докторантката е постигнала 

надеждност на изследването си.  

 

Бих могла да изразя съгласие с изводите в заключението на 

докторантката. Бих искала да видя изведени научните приноси и 

приносни моменти, които докторантката смята че има.  
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3. Методика и структура на изследването. 

 

Дисертационният труд на Деница Сураджийска е разположен на 

185 страници /по българския държавен стандарт/ и е организиран в увод, 

три глави, заключение и библиография. Подреждането и цитирането на 

използвана в дисертационен труд литература е според стандартните 

изисквания за такъв род разработки. В текста са използвани 196 

публикувани и интернет източници на български и други езици. 

Авторката е успяла да открие едни от най-добрите български, руски и 

чуждоезични източници. В заглавието на труда присъства изучавания в 

него проблем. Деница изследва „етичното в изразната система на 

телевизионната публицистика”. Тя е избрала период за изследване от 

седем години, и го е обозначила още в заглавието на труда си. 

Проследила е отразяването на събития на екрана на трите национални 

ефирни телевизии, като това също е отразено в заглавието на 

разработката. В последната глава на разработката си тя проследява и 

анализира творчески похвати, използван инструментариум, авторски и 

режисьорски решения, използвани при отразяването на същите 

емблематични кризисни ситуации и от най-големите обществени 

европейски телевизии, като използва методите на сравнителния анализ. 

Сравнението е и подходът, който тя избира при изследването на трите 

телевизии. 

  
Текстът е разделен структурно на глави и подглави. Главите са 

обозначени в съдържанието. Описание на съдържанието на 

дисертацията е включено и в текста на автореферата и то дава 

представа за структурата на целия текст на дисертацията. В 

съдържанието са изведени и обозначени заглавия на подглавите.  

 

Уводът на текста е структуриран добре, като в него са изведени 

изследваната проблематика и изследователските цели, методологията и 

описание на границите на изследването. В първата глава на труда си 

Деница търси отговори на въпроси, свързани с уточняване на 
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теоретични постановки при изясняването на понятия от областта на 

етиката и възприемането на етични норми за работа на медиите в криза 

и кризисни ситуации. Другият кръг въпроси, върху който авторката се 

фокусира са свързани със спецификата работата на журналистите в 

кризисни ситуации, на съществуващите регулаторни механизми и ролята 

на кризисния ПР. Тя обръща внимание на тестването на основни 

принципи на журналистиката като актуалност, безпристрастност, 

коректност при използване на данни и представянето им. Има очертани 

извади, в които се опитва да даде отговор кое поведение на 

журналистите при работа в кризисни ситуации е етично. Във втората 

глава на теста авторката се насочва към разглеждане на използването 

на екранни изразни средства и авторски похвати при работа на 

журналистите в криза и кризисни ситуации, като отново поставя въпроса 

за етичното и неетичното при употребата на определена изразност. 

Приносът на авторката тук е анализа на работата на журналиста в 

кризисни ситуации и използването на определени похвати за отразяване 

на събитието. Приносно за мен е изследване на изразната система и 

влиянието на определена изразност върху аудиторията. Тази част от 

изследването може да бъде определена като приносен момент на 

предложената разработка. Третата глава обединява анализите от 

работата на трите национални ефирни медии и отразяването на 

определени емблематични кризисни събития в чуоди обществени 

телевизии. Интересен и приносен е опитът за извеждане на стандарти, 

оформен като обобщение на главата. 

 

Авторефератът проследява структурата и съдържанието на текста. 

Изведени са изследователската теза, цели и задачи на 

изследването,основните приносни моменти, изводи и препоръки. 

Отразените в автореферата публикации (4 бр.) са свързани с темата на 

дисертацията.  

 
В представената редакция на текста са отразени направените на 

вътрешното обсъждане забележки и препоръки.  
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Имам и забележки към текста:  

 би могла да бъде избегната известна описателност,  

 графично по- добре биха могли да се оформят изводи и препоръки 

за работа на медиите в кризи,  

 докторантката би могла да направи работна схема на 

анализираните изразни средства и похвати за по- голяма прегледност . 

 

4. Заключение 

 
Може да се каже, че представената дисертация има приноси и 

приносни моменти. Като основни приноси на дисертацията мога да 

отбележа: 

 Събирателските усилия на авторката при изясняването на 

понятия, правни и етични норми за работа на журналистите в кризи.  

 Изследването и анализа на отразяването на емблематични 

кризисни събития от трите национални медии /БНТ, Би Ти Ви и Нова/ /7 

години изследователски период/. Изследване на практиките на основни 

обществени чужди телевизии / ОРТ, Ар ЕрДе, Ен Би Си/ и сравнителен 

анализ на принципите на работата.  

 Търсене на ролята на екранната изразност в определянето на 

етичен подход на журналиста при отразяването на кризи и кризисни 

ситуации. Проследяване на определени похвати и екранни изразни 

средства в работата на журналиста.  

 Направен е опит да бъдат изведени норми на етичното 

поведение на журналиста при използване на определена екранна 

изразност при отразяване на кризи и кризисни ситуации. 

В заключение мога да кажа още, че: 

 Представената за обсъждане дисертация отговаря на 

изискванията за такъв род разработки. Използвани и проучени за целите 

на изследването са редица автори. Текстът показва професионална 

компетентност и задълбоченост на анализите. 

 Докторантката е структурирала своите изводи на базата на 

изведените понятия и на базата на конкретни анализи на практиките на 

трите телевизии. 



 8 

Като имам предвид казаното по-горе, считам, че дисертацията 

напълно съответства по форма и съдържание на изискванията за 

дисертация за получаване на образователната и научна степен "доктор". 

Отчитайки и приносите на дисертанта, на официалната защита 

препоръчам на членовете на уважаемото жури да гласуват за 

присъждане на образователната и научна степен "доктор" на труда на 

Деница Суруджийска. 

 

 
София, 09.05.2013 г. Рецензент : 

доц. д-р Т. Петрова  
 
 


