
РЕЦЕНЗИЯ 

за 

дисертационния труд на Деница Пламенова Суруджийска 

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 НТВ в периода януари 2005 – юни 2012 г./” 

 

Дисертационният труд на Деница Пламенова Суруджийска на тема 

„Етичното в изразната система на телевизионната публицистика” е 

разположен на 184 страници с библиография от 122 източника. Обект на 

изследване е методът на отразяване на бедствени ситуации в новините и 

кратките публицистични формати в трите водещи телевизии – БНТ, БИ ТИ 

ВИ и НТВ. Изследването обхваща 8 години. 

Написаното е първо по рода си анализиране на връзката етично, 

изразна система на телевизията и интерпретация на драматични кризисни 

ситуации. Видно е, че авторката има вкус към комплексен подход при 

анализ на поведението на телевизионните творци в неизследвана 

професионална сфера. 

Достойнство на труда е: 

- отчетени са нови ангажименти на медиите, на техните 

технологически и изразни средства, на моралното им поведение 

при увеличаващите се кризисни ситуации, както по света, така и 

у нас.  

- авторката се справя с теоретическата постановка на проблема – 

етика-етичност, търси разликата, прилагана към потребностите 

на конкретното изследване. 
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- фиксирани са различията между категориите информация и 

публицистика и едновременно се търси тяхната свързаност. 

- за да открои спецификата на изразната система на ТВ Деница 

Пламенова прави необходимите съпоставки с печата, радиото, 

изважда напред „многопластовата изразност” на ТВ. 

- проследена е еволюцията, която се проявява при реализацията на 

ексклузивния репортаж до позицията му на многоаспектен 

публицистичен анализ. 

Обект на конкретното изследване е 8-годишно проследяване на 

отразяването на кризисни ситуации в БНТ, БИ ТИ ВИ и НТВ. Изследвани 

са серия от бедствия в света – наводението на о. Пукет, пожари и водни 

стихии у нас, изригване на вулкан в Исландия, земетресения и цунами в 

Япония, земетресението в Перник. Убедителни са източниците на 

информация: информационни сайтове, интернет, 200 печатни и електронни 

издания, научни трудове, студии, статии, журналистически анализи, 

интервюта, нормативни документи, етични кодекси от национално и 

международно значение. Тази солидна опора в източници издава системен, 

упорит труд за разширяване на хоризонта на изследователя, за убедителна 

документалност и аргументация. 

 Основната научна задача на авторката е да оцени как се спазват 

етичните норми при екранната изразност в условията на бедствени кризи. 

Тя изследва подходите на обществената ТВ и на частните ТВ; 

отношението между ТВ и властта; разликата в подходите между 

българските телевизии при отразяването на кризи в света и у нас; 

постепенната еволюция – от информация към проникване в същността. 

 Написаното има стройна структура. Текстът е разположен в три 

глави, увод и заключение. Първите две глави съдържат теоретическа 
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рамка, която включва изясняване на жанровата система на ТВ, 

законодателната база, етичните норми, социалните ангажименти на ТВ 

журналистика. Изяснени са понятията кризисна ситуация, бедствие, 

критериите при показването им. Авторката стъпва на солиден 

теоретически фундамент, за да анализира практиката, за да оцени как се 

спазват изискванията за професионализъм, хуманност и етични норми.  

 Методиката на конкретното изследване включва съпоставителен 

анализ, наблюдение, логични сравнения, оценка за звукови ефекти, 

словесни покрития, монтаж...  

Достойнство на труда е езиковата изразност и грамотност, яснота и 

стройна последователност на изложението.  

В научно-приложната трета част конкретният ТВ анализ на 

кризисни ситуации в света се позовава на доминантата на международния 

обмен, лиспата на разказ от първо лице, недостатъчност на 

интерпретацията. На места авторката поставя под въпрос етичното 

отразяване на ужаса. Маркирани са звуковите ефекти, патосът и речевата 

интерпретация. Авторката „улавя” еволюция в подходите. Потърсени са 

разлики в отразяването на тези световни кризи в БНТ, БИ ТИ ВИ и НТВ. 

Статичност, балансираност и безпристрастност в БНТ и по-атрактивни 

подходи в частните ТВ. Забелязан е интерес към човешкото нещастие, без 

да се влиза в полемика с властите в тези страни. На места авторката 

внимателно е „уловила” някои емоционални залитания, но и активен 

граждански ангажимент. 

Методиката на изследването доказва известна еволюция. От 

отстранено позоваване на чужди източници и известна емоционална 

дистанцираност поради географска отдалеченост до по-активно 

информационно и аналитично засищане. По-богато е отражението на 

кризисни ситуации в България. Проследени са наводненията в София, река 
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Дунав, Цар Калоян. „Хванати” са богатство от жанрове, преки включвания, 

обстойни обобщения, интервюта, детайли от човешки преживявания, 

засилване на интерпретациите. Отразени за ефектни кризисни пиари на 

властта без трайни следи в реализиране на помощ. Като не открива 

нарушения на етични норми, авторката сочи динамика на подходите от 

зрелищност към интерпретация. Еволюция в отразяването на кризисни 

ситуации в България личи във фиксирания в труда засилен информационен 

поток, известно преекспониране на емоционалното, корекции в 

програмните схеми, използване на карти и анимации, на автентични 

шумове, на фолклор в документален филм. Етични принципи са посочени 

в прякото споделяне на потърпевшите пред камерите. В изразната система 

е отбелязано журналистическо съпричастие, което граничи с 

мелодраматизъм. В паралела на подходите в различните телевизии са 

визирани общи и специфични подходи.  

В стремежа обемно да се обхване темата докторантката анализира 

отразяването на аварии и епидемии. Детайлно са наблюдавани изразните 

средства с оценка, че на места журналистическата изява надделява с 

драматични и самоцелни зрелищни елементи. Забелязано е понякога грубо 

вмешателство в мъката и безсилието на жертвите. Отразена е склонност 

към пренасищане на напрежението с цел медиен шум. Има оценки, 

касаещи нарушения на етични норми. 

От написаното личи промяна на някои методи, с които трите 

български телевизии отразяват бедствия. От дистанцираност и тревожна 

съпричастност, реализирани чрез знаковата система, търсене на човешки 

измерения на кризите, засилване на информационния заряд, до прага на 

анализа.  

Внимание заслужава сравнението на методите на отразяване на 

кризисни ситуации между телевизии на Германия, Русия и САЩ. 
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Българския подход авторката поставя между дистанцираността на 

Германия и емоционалността в Русия и САЩ. 

От впечатляващия информационен масив, изследван от 

докторантката умело са изведени главни изводи, необходими за 

подобряване професионализма в телевизионната работа. Налага се 

необходимостта от единни професионални стандарти, от търсене на 

собствена физиономия от всяка ТВ при отразяване на кризисни ситуации. 

Отбелязано е предпочитание на сензационното и необходимост от по-

широко разгръщане на възможностите на многоаспектното отразяване, за 

по-дълбинен анализ, за по-ясна идентичност... Изведени са и положителни 

постижения, които издават движение към по-силна адекватност.  

Авторката добре формулира собствените си приноси – резултат на 

задълбочено справяне с анализа на голям масив информация.  

Полезно ще е този труд да излезе извън академичните среди и да 

стигне до знанието на практикуващи журналисти в областта на кризисни 

ситуации. Вероятно анализът на Деница Пламенова Суруджийска би 

породил у тях размисъл у тях за това как да спазват баланса между 

етичните стандарти и атрактивната зрелищност, как да съчетават 

ценностите с диктата на пазара и рекламата, как да балансират между 

емпатията и хладния анализ. Практическата стойност на извършения от 

докторантката труд е очевиден.  

При една нова редакция и публикуване на книга бих пожелала на 

базата на изследваните програми засилване на конкретния анализ на 

езиковата стилистика, която покрива образите, спецификата на 

музикалното оформление и на естетизираните и натурални шумове.  

Считам, че дисертационният труд на Деница Пламенова 

Суруджийска доказва възможността на авторката да изследва системно 

сложни проблеми на ТВ журналистика. Личи способността й да открива 
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нови, неизследвани територии на текущия ТВ процес. Тя има 4 

публикации, свързани с дисертационния труд. Убедено препоръчвам на 

уважаемото научно жури да присъди на Деница Пламенова Суруджийска 

образователна и научна степен доктор по професионалното направление 

3.5 обществени комуникации и информационни науки /журналистика – 

телевизионна журналистика/.  

 

                                              Рецензент: 

4. V. 2013                                                                 /Доц. д-р Лиляна Андреева/ 

 

 


