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       Темата на докторската дисертация е особено актуална и важна, 

както с теоретичната разработка в първата част, така и с науко-приложния 

си характер. Трудът е написан с много добро познаване на обширния 

материал по темата, с отчетлив стремеж към иновативност, с желание за 

една положителна промяна в информационната стратегия и практика на 

българските медии, в частност на радиото. Важно е да се отбележи, че 

авторът притежава завидна журналистическа практика, което неминуемо 

се отразява в разработването на една собствена концепция за радио-

жанровете и форми. Добрата теоретична подготовка, от друга страна, 

позволява на Лъчезар Точев да представи на вниманието ни една нова и 

прецизирана, съобразена с новите условия на медийната среда, система на 

журналистическите жанрове. Авторът изследва и анализира причините, 

довели до диференцирането на радио-жанровете и обособяването на нови 

видове и подвидове. В изследаванията, посветени на журналистическите 

жанрове, авторите рядко формулират някакви отчетливи критерии за 

тяхната диференциация. В този смисъл приемам за научен принос 

извеждането на комуникативната интенция  и на специфичните елементи 

на изказа в радиото като основни  жанрообразуващи и 



жанроводиференциращи фактори. Смятам също така, че докторантът  

много добре описва и обосновава формирането на нова група 

журналистически радиожанрове, които нарича илюстративни. Приемам 

термина илюстративни жанрове като операционално понятие, 

необходимо за мащабното изследване, което докторантът ни предлага във 

втората част на дисертацията си,  което в едни бъдещи разработки и 

изследвания може да бъде прецизирано. Добре изведена и доказана със 

собствени емпирични изследвания е връзката целени ефекти на 

въздействие – диференциране на жанровете – манипулация, като 

манипулацията тук е лишена от негативните й конотации и се разглежда 

като основна цел на медийното общуване – подход, който намирам за 

актуален и ползотворен за медийните анализи.  

Структурата на дисертационния труд е прецизна, тя е съобразена с 

посоките и главните цели, които научното изследване си поставя. 

Дисертацията е в обем от 200 страници и  се състои  от увод, три глави  с 

общо 26 подглави, три приложения, заключение и библиография, 

включваща 42 заглавия. Към глава трета – „Новини и политика – 

изследване на медийни практики” са представени и 25 цветни диаграми  и 

фигури, които онагледяват богатия емпиричен материал. 

Методологията на дисертационния труд включва аналитични и научно-

приложни методи. Аналитичните методи се използват в първите две глави 

и се основават предимно на понятийния апарат на дискурсивния анализ. 

Научно-приложните методи  са базирани на класическия контент анализ и 

се използвани в трета глава. 

Дисертационният труд постига основните цели и научни задачи, които 

си поставя: 

1. Преосмислена е в теоретичен план системата от журналистически 

жанрове, които днес най-интензивно се използват в електронните 

медии. 

2. Направена е диференциация на радиожанровете, като се анализират 

причините, довели до обособяването на нова група, която Л.Точев 

нарича „илюстративни жанрове”. В тази група се анализират 

журналистическата анкета и фийчъра с неговата по-

персонифицирана разновидност хюман стори. 



3. Подробно са изследвани информационните радиожанрове, а именно 

– информационна бележка, кореспонденция и информационно 

интервю.  Тук специално искам да отбележа формулираните от 

автора специфични елементи на изказа в радиото като 

жанровообразуващи фактори. 

4. Представени са три  изследвания на новинарски емисии на три 

български радиостанции в периода 1998 г. и 2004 – 2005 г., като 

последното наблюдение е фокусирано върху предизборна ситуация. 

Приемам научните приноси, посочени от Лъчезар Точев в 

автореферата, като специално бих искала да откроя два от тях: 

1. Въвеждането на понятието информационен кръговрат, включващо 

три компонента: Система-Създател, Система-Източник и Система-

Приемател. Смятам, че това прецизиране спомага много по-

отчетливно и детайлно да се прави диференциране на жанровете 

както в макросистемата Медии, така и в микросистемата Електронни 

медии (Радио). 

2. Трите собствени изследвания, чиито изводи са базирани на 

впечатляващ емпиричен материал от 4265 комуникативни 

единици: обработеният масив включва 171 текста от избрания 

период за 1998 г., 1371 текста за 2004 г. и 2713 текста за 2005 г. Като 

имам предвид собствените си изследвания, съсредоточени изцяло 

върху новата българска преса, не мога да не отбележа факта, че има 

ясно открояващи се тенденции в информационната стратегия на 

нашите медии и една от тях е доминация на политическото във 

всичките му разновидности. 

        В своя автореферат, изготвен по утвърдените за целта стандарти, 

Лъчезар Точев представя четири научни публикации (три от тях са в 

Годишника на СУ), които отговарят на темата на дисертационния труд. 

       Препоръките към този дисертационен труд са той да бъде издаден, 

най-вече поради особената актуалност на емпиричното изследване и 

голямата практико-приложна стойност, който би имал в ежедневната 

работа както на студентите ни, така и на колегите от практиката. 

       Като имам предвид актуалността на този дисертационен труд, 

професионалната вещина и компетентност на автора, големия му 



практически опит, който му позволя да внесе допълнителен много важен 

акцент към теоретичните разработки и ги прави реално приложими и 

ефективни, убедено препоръчвам на уважаемото научно жури да 

присъди образователната и научна степен „доктор” на Лъчезар Точев 

за неговия дисертационен труд  „Интерпретация на социалните факти 

чрез радио-жанровете на информацията”. 
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