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Докторската дисертация на Лъчезар Точев на тема: 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ФАКТИ ЧРЕЗ РАДИО 

ЖАНРОВЕТЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

 

Дисертационният труд на Лъчезар Точев е посветен на водеща 

жанрова структура в радиото, на информацията. Текстът е разположен на 

200 страници и включва увод, три глави, заключение, три приложения и 42 

посочени източници. 

Достойството на дисертацията е компетентната опора в 

основополагащи източници: теории от древността, възгледи на изтъкнати 

учени в миналото и съвременността. Авторът сочи еволюцията на 

развитието на теорията на жанровете, на съвременните явления, нанасящи 

корекции в познати формулировки.  

Авторът анализира радио-жанровете в сравнителен план с жанровете 

на други СМИ, сочат се подобия и разлики, извежда се спецификата.  

В широко очерталата се жанрова система от информацията през 

анализа и аналитико-художествените и художествените жанрове Лъчезар 

Точев се концентрира в изследването  на информацията в радиото – тема 

достатъчно същностна и широка. Това му дава възможност да проникне в 

спецификата на радио-информационните жанрове както като теория, така 

и в практическото им реализиране в съвременността – практика, която той 

добре познава.  

За първи път авторът добавя към известното разделение на 

жанровете още една структура, състояща се от анкета, фичър, хюман 



стори. Назовава я с общото име илюстративни жанрове. Интересен 

възглед, който би породил дискусия.  

Изведени са факторите, които въздействат върху информационните 

жанрове – концепция, целева аудитория, социална значимост, количество 

налична информация. Съобразяването  с тези фактори има отношение към 

ефективността на радио-информацията.  

Авторът оборва популярната теза, че информацията е най-

обективният жанр. Той убедително доказва, че нейният избор е продукт на 

субективно поведение.   

Лъчезар Точев предлага широк поглед към изясняване на понятието 

информация в условията на 21 век. Минавайки през цитирани възгледи на 

Адам Смит и Тофлър, авторът „плува“ във водите на много изследвания и 

наблюдения на практиката. Той приема изказа в радиото за адекватен 

подход, анализира неговото въздействие, което „подпомата 

комуникацията, заложена в значението.  

Авторът въвежда понятието информационен кръговрат – система 

създател, източник, приемател. Полезно е това разграницение в интерес на 

адекватността на информационния труд в радиото. Убедително е защитен 

възледът за въздействието, което преминава през тези три системи. 

Въздействие, което може да възпитава, но да работи и за лъжата.  

Проследена е динамиката на този кръговрат, потърсено е 

съотношението жанр-форма и сложността на това взаимоотношение.  

В труда е определено мястото на стилистичните фигури в 

информационние жанрове, на езиковите похвати, на лийда, на 

психологическите аспекти на въздействието. Обяснена е технологията на 



задаване на класическите въпроси – кой, кога, къде... и възможната 

дезориентация при отговора на тези класически въпроси.  

Място е отделено и на поведението на водещия, на достойнства и 

грешки. Подобаващо звучи уместният въпрос за спазване принципите на 

етичното поведение в информационните жанрове в радиото. Маркирани са 

нови програмни формати на емисии. Убедително са посочени приоритети в 

съдържанието, степенуване на информацията и нейната форма.  

Полезна практико-приложна стойност има трета глава. Оповавайки 

се на теоретичните постановки, развити в труда, Лъчезар Точев е извършил 

наблюдения на корелацията информация – политика. Изключително 

актуална тема. Обхванати са данни и разсъждения върху новинарски емиси 

в „Хоризонт“ на БНР (2004 г.) и отразяването на парламентарните избори 

(2005 г.) в „Хоризонт“, Дарик и Инфо-радио. Авторът очертава ясни цели, 

работи се по определена методика. Обект на анализа са темите, местата на 

събитията, жанровата определеност, структура на текста, наличие или 

отсътвие на лийд, информационните източници, изведени са проблемите, 

констатациите. Всичко това поражда размисли за радио-поведението чрез 

компетентното боравене с информационните жанрове. Авторът е 

постигнал поставената си научно-приложна цел – той е предложил 

убедителни доказателства за положителни и негативни практики. 

Прослушани и анализирани са общо 4265 информационни единици. Така 

авторът доказва умение за системен и комплексен анализ, за вкус към 

търпеливо наблюдение, за прецизност и доказателственост. 

Приложените визуални оцветени диаграми нагледно (в 14 страници) 

насочват към важни изводи. 

Според мен с повече аргументи би могло да се защити тезата на 

автора за т.нар. илюстративни жанрове. Защо например анкетата е 



определена като илюстративен жанр? Нали тя е вид социологически метод 

(взет назаем) от социологията, за да се получат отговори на въпроси за 

факти, за мнения, за мотиви, за знания за народо-психологически нагласи и 

т. н. Не са ли тези отговори документални аргументи в различни жанрове? 

Защо авторът числи фичъра към т.нар. илюстративни жанрове? В 

„Новата журналистика“ на Том Улф фичърът е поставен на границата 

между документа и изкуството. Следователно фичърът може да се 

определи като аналитико-художествен жанр. Съгласен ли е авторът с това? 

Би могло да се пожелае при конкретния анализ повече внимание да 

се отдели (не само теоретически), а и практически как се използва 

спецификата на изразната система на радио-словото, музиката, шумовете, 

интонацията и пр. 

Независимо от тези бележки, мисля, че трудът има теоретическа и 

забележима практическа стойност. Написаното е с ръка на пулса на 

съвременни явления, които пораждат въпроси относно традиционни 

теоретически и практически възгледи. Авторът показва вкус съм 

предлагането на нови, съобразени с времето идеи. 

Убедено предлагам на уважаемата държавна комисия да присъди 

званието доктор на Лъчезар Точев по професионално направление 3.5 – 

обществена комуникация и информационни науки (журналистика и радио). 
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