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Дисертационният труд на Лъчезар Точев попада сред текстовете, отразяващи 

повишеното изследователско внимание към медийната среда, по-конкретно радио-

информационната и нейните социални измерения. Трудът е интересен по две причини: 

първата е стремежът на автора да актуализира системата от журналистически жанрове 

в радиото през критерия “комуникативна интенция” и да добави нов, илюстративен 

жанр, а втората е да разгледа конкретни примери за български формати. Чрез първия 

избор в дисертацията се прави преглед на наличните концепции, вписват се 

изследваните явления в една по-обща културна, литературна и медийна традиция, с 

намерението на познатото да се погледне от по-различен ъгъл. Чрез втория се 

проследява развитието на информационните радиожанрове, ролята им на 

социалноотговорен посредник и взаимодействието с други жанрове, медийната и 

обществена среда.  

Дисертацията е разгърната на 198 страници и е построена в три глави, увод, 

заключение, три приложения и използвана литература.  

В увода се набелязват параметрите на журналистическите жанрове, без това да 

са “чисти” видове: 1. информационен (да осведомява)  2. коментарен (да обяснява защо 

и да повокира) и 3. художествено-публицистичен (да изразява емоционално отношение 

и съпреживяване). Отделена е и малка група жанрове, назовани “илюстративни” – 

журналистическата анкета и фичъра (и по-конкретно “хюман стори”),  за които авторът 

предлага конкретни примери в приложение 3.  



На пръв поглед не е съвсем логично да се започне с езикови уточнения, но аз ще 

го направя, защото това е и методът на докторанта около употребата на понятия и 

неговото разясняване на онези, които имат плуващи значения или различни от 

контекста на този труд, често термини без превод, а пряко привнесени в българската 

практика (като фичър и хюман стори). Спънах се още в заглавието, в което радио-

жанровете е написано чрез тире, а не слято, както е в Нов правописен речник на 

българския език, издателство “Хейзъл”, Българска кадемия на науките, Институт за 

български език – моето издание е от 2002, но има и следващи издания. Не се смятам за 

толкова компетентна по въпросите на правописа, сигурна съм, че със същата сила на 

аргументите може да се пледира и за такова изписване (както и защо радио-жанрове на 

информацията вместо информационни радиожанрове?) – точно за това го избрах като 

нагледен пример за деликатната относителност на понятията, за които става дума в 

дисертацията и аргументите от различни области, които могат да се търсят. Аз лично 

адмирирам смелостта и последователността на Лъчезар Точев да настоява на своя 

координатна система в класификацията на основни понятия и конкретно на 

радиожанрове, без което няма как да се продължи нататък, ако влагаме различен 

смисъл в едни и същи думи – но и демонстрира известна хлъзгавост на терена на 

неговите проучвания.  

Глава 1 именно уточнява използваните основни понятия и като начало това е 

понятието “информация”. Лъчезар Точев започва с етимологията на думата, което е 

съвсем закономерно, макар че бях неподготвена да тръгна във философска посока с 

определението как тя “наред със субстанцията, енергията и пространство-времето е 

още  една форма на съществуването на Вселената” (стр. 14), а още по-неподготвена да 

прескоча страница по-късно в обществена посока, при това със споменаването на 

Ленин по цитат от Тофлър. Следва въвеждането на термина “изказ” (краен продукт на 

изказването), основно във взаимовръзките с термина “текст” (без да се позоваваме на 

структуралистите), продължаваме с термина “кодова система”, което е значението, 

целта на изказа. Значение е идентично с понятието информационно значение (по 

Сьоренсен) и пак по Сьоренсен е изведен първият постулат, че значението не е 

въздействие и въздействието не е значение – което ми допада като нагледен 

диалектичен подход. Лъчезар Точев подхваща ту езиковедски своя анализ 

(позоваването на Сосюр, стр. 25), ту литературоведски при теорията на жанровете. В 

този ред на мисли би ми бил любопитен и един драматургичен анализ, каквато заявка 

дава по-нататък. 



Прегледно е описана основната схема на докторанта за информационния 

кръговрат от система-създател, система-източник и система-приемател. Няма да скрия 

моите лични предпочитания именно към описанията и анализите на илюстративните 

жанрове (тези с паралелни комуникативни интенции), макар да смятам за по-уместно 

въвеждането на илюстративните жанрове на по-късен етап след глава 2 за жанровата 

система. Много интересен е разказът за фичъра с разминаванията в българската и 

англоезичната традиция, както и с паралелите в телевизиите (“Календар” на Нова 

телевизия между 2000-2001, а също и “бТВ светът”). Дадени са специфичната разлика и 

преимущество на фичъра пред информационната бележка: “високата степен на 

персонифициране при интрепретирането на социалните факти” – не само на 

комуникатора, но и на обекта. Разликата му от репортажа пък е в не толкова 

емоционалната плоскост. Тук ще отбележа и оригиналното присъствие в приложение 3 

на радиофичъра “Да строим завод”, БНР, програма Хр. Ботев 2011. Съгласна съм с 

извода, че чрез фичъра се постига и анализ, и емоционална оценка. Като резултат 

получаваме жанр, който информира, интерпретира в аналитичен план и интерпретира в 

емоционален план. Разгледани са и разновидностите, когато имаме драматизация на 

действителността при припомняне на отминали събития, когато драматизацията извън 

новините е повече художествена, отколкото публицистична – с актьорски състав, 

когато имаме плътно доближаване до радиотеатъра, но в основата е документална 

фактология – художествения фичър. Уточнени са и разликите с журналистическия 

фичър, както и преместването при хюман стори на фокуса от събитието върху 

участниците и техните преживявания. Тук пак се обръщаме към приложение 3 с 

примера за хюман стори – “СУПЗ – сираците”, БНР, програма Хр. Ботев, 2012. При 

жанра журналистическа анкета се набляга на еднаквите условия, времето, мястото, 

групата подбрани и най-вече предварително формулираната теза, което го превръща в 

“най-манипулативния и най-манипулируемия жанр”. И отново имаме услужливо 

приложение 3 с пример от програма “Хоризонт”, 2013, където в болд е 

информационният изказ, в курсив е емоционалният изказ, а с редовен шрифт – 

аналитичният изказ. Хрумването е чудесно, особено при хибридните обозначения 

(примерно болд и курсив). Всъщност бих разменила местата и бих започнала с 

приложение 3, тъй като позоваване на него имаме още в първата глава.  

Глава 2 се занимава с жанровата система. Започва с авторитетните издания на 

Ларус и Робер (предполагам, че докторантът владее френски). Позоваванията на 

литературната и медийната теория показва добра професионална култура и сблъсква 



ръзлични мнения в сложната и мъглява теория на жанровете (споменати са трудовете 

на Т. Монова, Л. Андреева, М. Минков, Ст. Станчев). Този екскурс в текстовете на 

другите, които преподреждат жанровете по различна координатна система напомня 

писане на компетентна дипломна работа до момента, в който на стр. 56 Лъчезар Точев 

си позволява да не се съгласи с твърдението на Ст. Станчев, че се обръща повече 

внимание на формата, не на съдържанието и на стр. 57 вече предлага своя дефиниция за 

журналистическия жанр. Тя е подкрепена от разделенията: монологични и диалогични 

(по-общо комуникационни); информационни, коментарни или аналитични, 

художествено-публицистични, илюстративни (ето защо ми се струваше, че тук е 

мястото да се говори за фичър и хюман стори, а не предварително). Изведени са 

кръстоските по двата показателя, за да се оформи жанрова система. 

В следващата подглава за съотнасянето на жанр и тема особено многопланово е 

непрекъснатото явяване в два смисъла на термините “репортаж”, “кореспонденция” и 

“интервю” (стр.62), а от стилистичните фигури акцент се слага върху иронията 

(субективна и обективна), хипербата (стилистичен прескок), сравненията и епитетите, 

стилистичното повторение. Отново се обръща към информационните жанрове, за да 

премине към темата “Информация и памет” с различни класификации на паметта (стр. 

73). Много ми допадна (стр. 81) наблюдението над новините по БТР 1-15 март 1998, 

публикувано в списание “Четвъртата власт”, за липсата на необходимите уточнения по 

5-те “к” и провокативният извод, че “важната част от информацията е различна от 

интересната”.     

Нататък Лъчезар Точев описва кореспонденцията като най-кратък 

журналистически жанр, който притежава сюжет и сюжетна структура (стр. 90 – по Л. 

Андреева) и двупластовост, после информационното интервю (репортерско, враждебно 

и отворено или информационно и портретно). Продължава с програмните форми – 

новинарските информационни емисии. При подбора на информацията говори за 

приоритети в съдържанието (близост, известност, необичайност, конфликт, 

съпреживяване, секс, важност) и за степенуване на информацията. При приоритетите 

във формата (краткостта не може да бъде поставяна пред яснотата) акцентът е върху 

разликата между писаните и говорените новини (лийдът). В тази част именно виждам 

пропусната възможност за драматургичен анализ като построяване на монолог и 

диалог, като структуриране на новини в по-голямата схема на един радиопоток. 

Глава 3 се занимава с новините и политиката и по-точно изследва медийните 

практики. Докторантът е фиксирал наблюденията върху новинарските емисии на 



програма “Хоризонт” на БНР 1.10.-4.11.2004. Анализираните новини са разделени по 

тематични сфери, място на случване и жанрово разнообразие – общо 71 емисии 

(стр.129). В тази връзка бих искала да получа отговор защо точно този период се взема 

– на произволен принцип или има причина, която не е изрично упомената? Изводите са 

в посока на сутрешната по-голяма слушаемост на новините за сметка на вечерната, че 

политиката доминира, както и деструктивните социални факти, което води до 

изкривяване в информационния кръговрат (стр.133). Логично в мен възниква въпросът: 

следва ли от това най-богатата информационна натовареност да мине от 19 часа към 

8.30 например? Медийното манипулиране по Чомски в 10 пункта (стр.134) с конкретни 

български примери е изключително находчиво, затова за съжаление то ми се стори 

кратко и недостатъчно развито спрямо желанието ми да чета още и подадената 

възможност. 

Следва наблюдение 2 върху парламентарните избори 2005 (с радио Хоризонт, 

Дарик и Инфо радио), в периода 25.05.-24.06.2005. В този случай имаме допълнителна 

графа – информационни източници (стр. 143), където изводите са много поучителни – 

горещо препоръчвам на докторанта да го разгърне в бъдещите си занимания. Включен е 

още един показател “институционалност и протоколност”, липсвал в предишното 

изследване. И са направени любопитни и показателни изводи  на базата на 186 

разгледани емисии с цел да се разбере жанровото разнообразие. Бих цитирала следните 

изводи на докторанта: по повод лийда – в Дарик (с по-дългите новини) повече говорят, 

отколкото казват (стр.146), натрупване на информационен шум (стр. 146 – формулата 

на Б. Палюшев), липса на диалог в новините (само в Дарик, но недостатъчно). На 

съдържателно ниво се набелязва приоритет към вътрешната информация, 

пренебрежение към “балканската тематика”, недостатъчно за ЕС (с резонния въпрос 

това външни или вътрешни новини са?). 

В заключението на дисертацията се описват приносите, сред които се открояват 

и 3 собствени изследвания, анализ на две наблюдения. Акцентът в този труд е върху 

информационните жанрове, загатнато е, че художествено-публицистичните и 

аналитичните ще са предмет на предстояща работа. Все пак отново да си кажа, че за 

мен анализът на илюстративните жанрове има най-висока стойност, а и оригинални 

находки, там са и най-любопитните приложения. 

Самите приложения са ефектно направени: 1 – наблюдението от 2004 в диаграми 

в цвят. 2 – наблюдението от 2005 с трите радиа ( в цвят). 3 – примерите за фичър, 

хюман стори и журналистическа анкета. Използваната литература съдържа 42 



източника, основно на български, което се обяснява от приложния характер на труда 

върху български примери. В посока на приложенията имам още една препоръка освен 

разместването, която всъщност се отнася до целия текст. Струва ми се, че конкретните 

примери от българската практика биха били по-пълноценни, ако са на по-широка 

основа. Например когато се говори за БНР, все пак би ми било любопитно едно 

сравнение в жанровата характеристика на информационните емисии на програма “Хр. 

Ботев” (оттам са примерите с фичъра и хюман стори), а също за Бинар радио, както и на 

сайта на БНР, според наблюденията ми активно поддържан и доста популярен. В текста 

те сякаш не съществуват. 

В заключение въпреки изказаните по-горе забележки смятам дисертацията с 

нейните изводи, тези, примери и анализи, взети в тяхната съвкупност, за смислен труд, 

който ми дава основание да го оценя като самостоятелно изследване с редица 

достойнства и да предложа на членовете на научното жури на Лъчезар Точев да бъде 

присъдена образователно-научна степен “доктор”. 
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