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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

КАТЕДРА:  МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

Върху дисертационния труд на тема : «ЕТИЧНОТО В ИЗРАЗНАТА СИСТЕМА НА 

ТЕЛЕВИЗИОННАТА ПУБЛИЦИСТИКА» (Отразяване на бедствени ситуации в 

новините и кратките седмични публицистични формати на БНТ, Би Ти Ви и 

Нова ТВ в периода януари 2005 – юни 2012 г.) 

 

Представен от: Деница Пламенова Суруджийска , докторант  във ФЖМК 

на СУ „Св. Климент Охридски” 
 

за присъждане на  образователната и научна степен „доктор” в 

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни 

науки (Журналистика – Телевизионна журналистика) 

 

Научен ръководител: доц. д-р Лилия Райчева 

 

От член на научно жури: проф. д-р Петко Тодоров, ръководител катедра 

„Медии и обществени комуникации„ - УНСС  

 

 

І. Характеристика на дисертационния труд 

Дисертационният труд съдържа 185  страници основен текст -  обем  

напълно  достатъчен за покриване на  обширната избрана тематика. В 

структурно отношение обхваща увод, четири глави, заключение, 

библиография и използвани източници.  

Библиографията  включва 108 заглавия на български, 24 на английски 

език, както и 25 интернет източника, които доказват добрата  осведоменост 

на авторката  за  наблюдаваните програми, регулации по темата, за  издадените 

монографии , научни статии и интернет източници  по многобройните аспекти 

на изследването.  

Изследваният проблем е значим, интересен и особено актуален, защото 

зачестилите бедствени ситуации поставят комуникацията във всичките й 

измерения на качествено ново ниво. Това вменява и нови ангажименти и 

приоритети в работата на електронните медии. Отразяването на бедствени 

ситуации вменява и нови  роли на журналистиката, определени от авторката, 
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като «способност да вижда истинските проблеми, да отразява според 

нормите на етиката и хуманността, да търси баланса – между интересните 

новини и новините в интерес на обществото, между обективността и 

съпричастността».  

Тук трябва да се подчертае и ролята на научния ръководител по избора 

на темата и формиране на предмета на изследването. 

Предмет на изследването са смисълът и ролята на медийното послание 

при кризисна ситуация. 

 Обект на анализа са новините и кратките публицистични предавания на 

три ефирни телевизии с национално разпространение – БНТ, Би Ти Ви и Нова 

телевизия. 

Основна хипотеза на проучването е симбиозата между моралния измерител 

и спецификата на образните похвати в пределите на телевизионната 

информация и публицистика.  

Изследването има за цел  да анализира акцентите върху етичните 

измерения на телевизионната изразност и аудиовизуалния език на етичното в 

медийните послания.  

 Методологична база на изследването се явяват общо научните 

принципи в изучаването на медийни явления – диалектически, конкретно-

исторически, системен анализ, както и изследванията в европейска и българска 

научна литература посветени на темата. Използвани са методите за набиране и 

анализ на статистическа информация, индукция и дедукция, ретроспективен и 

прогностичен анализ, както и собствен методологичен подход. 

  

ІІ. Постижения на дисертационния труд 

Общото ми заключение в становището, като член научно жури, е:  

докторантът е разработил дисертация, която има ясно формулиран 

проблем, цел и задачи, предполагащи научно изследване;  дисертацията е 

доказателство, че Деница Суруджийска познава научната литература и научните 

постижения в тази научна област, откроила е нерешените или частично решени 

проблеми, систематизирала е и осмислила съществуващите тези и  в повечето 

случаи е заела аргументирана позиция, правилно е интерпретирала резултатите 
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от научното изследване, оформила ги е и ги е представила разбираемо, 

логично и прецизно.  

Изследователската цел е постигната в разработените четири глави, 

изводите са отразени в заключението. Много от интерпретациите, изводите и 

препоръките са ценни и значими. Те са дело на автора. 

 Представеният труд доказва умението на докторантката да анализира 

приложимостта на чуждия опит за преодоляване на изследваните 

проблемни зони. Разработката се отличава със задълбоченост, 

логичност и прецизност при посочване на използваните източници.  

 

Приносните елементи в теоретико-изследователски и приложен аспект 

могат ясно да се формулират:  

 За първи път в българската телевизионна среда се изследват 

етичните измерения на телевизионната изразност ми по 

отношение на телевизионната журналистика в условията на 

бедствена ситуация; 

 Изследвани са професионалните подходи в трите телевизии в 

контекста на чуждестранни медийни практики; 

 Изведени са основни норми – теоретично аргументирани и 

практически приложими – за отразяване на бедствени ситуации. 

Те са  достатъчни за образователната и научна степен „доктор”.  

 

ІІІ. Критични бележки 

 В поставените в разработката ограничителни условия са изолирани 

някои от препятствията, които стоят пред процесите в телевизионната 

журналистика в България в годините на преход. Това на места прокрадва 

елементи на съмнение и невъзможност за адекватно апробиране.  

 Повечето от анализираните формати са с положителен журналистически 

опит, а повече внимание и изводи заслужават и отрицателните, 

безчуствени, служебни и «сбъркани» от морална гледна точка 

публикации.  

 Някои подробности в хронологията на бедствията и отразяването им 

биха могли да се съкратят и така текстът да се компресира.  
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Дисертационният труд е в завършен вид, отговаря на високите изисквания 

за съчетаване на теория, практически изследвания и произтичащи от това 

изводи. Бележките ми не могат да омаловажат несъмнените достойнства на 

изследването.  

 

IV. Заключение 

В заключение оценявам положително докторския труд на Деница 

Суруджийска и считам, че той представлява оригинален, авторски принос в 

изследванията на медийната практика на електронните медии. 

 Разработката представлява: пълноценно научно изследване с всички 

необходими научни реквизити; завършен научен продукт с точно дефинирани, 

актуални и приложими приноси; задълбочен, целенасочен и последователно 

изпълнен анализ; ясен, четивен, добре поднесен, структуриран и онагледен 

текст. 

Въз основа гореизложеното по отношение на съдържателното и 

комплексното оценяване на дисертационния труд, мога да обобщя, че: 

 Докторантът е формулирал ясно теза, цел и задачи на разработката. 

Използвани са адекватни подходи и методи на научно изследване.  

 Дисертационният труд съдържа резултати, които потвърждават 

формулираната от автора теза и представляват научно-приложни 

приноси в различните инструменти на телевизионната журналистика в 

критични и бедствени ситуации.  

 

Като оценявам научния и приложен характер на разработката предлагам при 

публичната защита, докторантката да отговори на въпроса:  

 

 Може ли да се каже, че след натрупания опит в отразяването на 

бедствени и критични ситуации от българските медии е усвоена 

саморегулацията по моралните и етични аспекти на 

публицистичните формати? 

 

В заключение, изразявам категорично положително становище по 

качествата на дисертационния труд и считам, че той има завършен характер, 
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изпълнява препоръчителните научни и наукометрични изисквания и го 

препоръчвам за публична защита пред научното жури за придобиване на 

образователната и научна степен “доктор” в професионално направление 

„Обществени комуникации и информационни науки” (Журналистика - 

Телевизионна журналистика). 

 

         

26.04.2013 г. Член на научно жури:  

проф. д-р Петко Тодоров 


