
Рецензия 
 

На дисертационния труд на Николай Петров Георгиев, докторант на 

самостоятелна подготовка в Катедрата „Печат и книгоиздаване”, 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научната 

специалност „Пресжурналистика” 

в професионалното направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки 

на тема: „Мениджмънт на приходите в медиите. Модел за оптимизиране на 

предлагането на медийно съдържание” 

Научен ръководител проф. дсн Петранка Филева 

 

от доц. д-р Веселина Йорданова Вълканова 

Ръководител на катедрата „Печат и книгоиздаване”, 

Факултет по журналистика и масова комуникация, 

Софийски университет „Свети Климент Охридски” 

 

 

Информация за докторанта 

Николай Петров Георгиев е зачислен на докторатура на самостоятелна 

подготовка в катедрата „Печат и книгоиздаване” на Факултета по журналистика 

и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски” на 10 

февруари 2010 г. след рецензиране и обсъждане на депозирана част от 

дисертационния труд. Обучаващото звено и Факултетният съвет на ФЖМК 

определиха за научен ръководител проф. дсн Петранка Филева. Докторантът 

беше отчислен с право на защита на 10 февруари 2013 г. след като успешно 

апробира дисертацията си на катедрено заседание от 21 януари 2013 г. 

Информация за дисертацията и автореферата 

Дисертационният труд на Николай Петров Георгиев е с общ обем 220 

страници, в това число увод; изложение, структурирано в три глави; заключение; 
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библиография; приложения. От общия обем на дисертацията 9 страници са 

библиографска справка, включваща като основни източници общо 141 заглавия, 

от които 77 на български език и 66 – на английски език. Така описаната 

литература свидетелства за широки проучвания върху избраното изследователско 

поле, за сериозна библиографска работа, свързана с търсенето, систематизирането 

и проучването на източници по темата на дисертацията. 

По темата на дисертацията докторантът има пет публикации в 

специализирани научни издания и онлайн портали и с това удовлетворява 

законовите изисквания по този критерий. 

Приложеният към документацията по защитата автореферат е с обем 24 

страници и включва: обща характеристика на дисертационния труд с преценка 

на актуалността на проблема, степента на неговата разработеност в медийната 

теория и медийната икономика, представяне на обекта и предмета на изследване, 

на изследователския подход и методика, на тезата на дисертацията, както и на 

целите и задачите на труда; представяне на обхвата и структурата на 

изследването; резюме на основното съдържание по глави; справка за основните 

приноси в дисертационния труд; библиографска справка, като е адекватен на 

дисертацията и отговаря на изискванията за авторефериране на дисертационен 

труд. 

Преценка на актуалността на проблема 

Преди всичко трябва да подчертая актуалността на проблема в 

светлината на значителните трансформации на медийната среда, нарастващата 

конкуренция на традиционната преса и кризата във вестникарския бранш. 

Настоящото изследване, посветено на организацията и оптималната 

експлоатация на наличните възможности за ефективно производство и 

дистрибуция на медийното съдържание, е от значение не само за медиазнанието 
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и пресжурналистиката, но и има възможен приложен ефект за медийните 

предприятия и рекламните фирми. 

Избраната от докторанта Николай Георгиев изследователска задача е 

оригинална, в същото време не е никак лека, защото предполага сериозно 

познаване на широки научни полета, както и интерпретиране на напълно нови 

практики, предприемачески модели, медийни организации, които са в 

непрекъснато развитие върху сложен и динамичен терен, сред бурни 

трансформации на комуникациите, средата и средствата. Тези трудности 

предопределят и оригиналността на изследването и неговия приносен от научна 

гледна точка и приложен от практическа гледна точка характер.  

Темата на дисертацията задава и изследователските фокуси – от една 

страна към управлението на приходите на медиите като цяло, а от друга – към 

управлението на медийното съдържание. Така финансирането се свързва с 

продукта и придава на разработката цялостност и пълноценен характер, от една 

страна, а срещата между комуникационните науки, мениджмънта и икономиката 

й дава онази интердисциплинарност, която е ценено качество на модерните 

изследвания. 

Преценка на качествата и приносите на дисертационния труд 

Въпреки сериозната преработка на дисертационния труд след 

предварителното обсъждане в катедрата, методологическата смътност не е докрай 

преодоляна: уводът не локализира напълно проблема в изследователско 

отношение; той дефинира обекта не като „определена област от реалността”, 

която докторантът е избрал за основа на анализа, а чрез определен ракурс, негов 

аспект, свързан с предмета на изследване: „рационалното изразходване на 

ограничен ресурс в сферата на медийната индустрия и постигането на по-добри 

стопански резултати при увеличени предизвикателства в епохата на интернет” 

(стр. 7). 
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В първата глава последователно са разгледани съвременните специфики 

в производството на медийното съдържание, медийният мениджмънт и 

организация. Изследването обхваща разнообразни аспекти от вестникарския 

мениджмънт – както свързани със спецификата на печатната медия – от 

типологичните особености, социалната роля и професионалните норми – през 

иманентните професионални аспекти на публикационната стратегия, 

структурирането, рекламата, до организацията и планирането на човешките 

ресурси на едно вестникарско предприятие. 

Aвторът дефинира понятието медийно съдържание в светлината на 

медийната конвергенция и кросмедийната същност на съвременните 

комуникации, в среда, в която „наред с традиционните медийни организации се 

появяват нови участници, сред които има търсещи, агрегиращи, синдикиращи и 

складиращи посредници в най-различни варианти на участие в мрежите на 

индустрията” (стр. 20). Въпреки известното повторение на тези, авторът е 

разгледал задълбочено спецификите на медийното производство и предлагане, 

като всъщност е типологизирал някои от основните тенденции в съвременната 

медийна индустрия, очертал е в основни линии природата на медийния продукт 

в условия на технологичната конвергенция и промяната на медийната 

консумация, обобщил е различни търговски модели и дистрибуционни техники 

и практики на организация в интегрираната редакция. 

Правят впечатление широкият поглед на докторанта върху 

съвременната медийна среда и актуалните компаративистки линии и подходи в 

изследването на традиционни с нови медии, на преса с електронни медии, 

уместните съпоставки със „съседни” браншове като книготърговия на 

традиционни и е-книги, продажба на филми и др., които са ефективни в 

инструментална гледна точка и допринасят за доказване на тезите. 

Резултатността на мениджмънта на приходите като иновативен подход 

в медийния бранш е разгледана във втората глава на дисертацията през 



Рецензия на Николай Георгиев 5 

 

ценообразуването; през персонализираното ценообразуване и ценовата 

дискриминация; през диференцираното ценообразуване в класическите и новите 

медии; през спецификата в ценообразуването при различните носители на 

медийно съдържание: вестници, списания, онлайн базирани медии, радио, 

телевизия; през кросмедията като възможност за оптимизиране на приходите. 

Акцентните и същностни за дисертационния труд части са именно 

главата, посветена на мениджмънта на приходи в медийната организация, 

фокусирана към „моделиране на оптималния резултат с променлива цена, ценова 

политика и оптимизиране на персонала”. В тази част, както и в практическата 

глава, свързана с финансирането и бизнес стратегията на бъдещото издание, 

личат специализираната подготовка на автора и личната му мотивация да избере 

тази тема. Демонстрирани са познания по икономика, бизнескомуникация, 

икономика на масмедиите, счетоводство и контрол, личи и професионалният 

опит на колегата в редица печатни издания – от репортерска практика във в. 

„Икономика”, в. „Стандарт”, в. „Телеграф”, в. „Атака”, в. „Новинар”, 

електронния в. „Всеки ден”, в БТА, до заместник главен редактор на в. „19 

минути”.  

Съществен е приносът на дисертационния труд в извеждането на 

мениджмънта на приходите като един възможен управленски и икономически 

механизъм, който да й донесе предимства в конкуренцията и в условията на криза 

и динамична медийна среда. 

В третата глава докторантът се е заел с предизвикателството по 

създаване на модел на финансов план на седмичен вестник и онлайн издание. Тук 

изследването е насочено по-скоро към фирмената организация, планиране на 

ресурсите – финансови и човешки, а в по-малка степен или фрагментарно - към 

самия продукт и задълбочено проучване на неговите вътрешни и външни 

структури, което само по себе си също би било приносно в научна разработка по 

пресжурналистика. Тук изследването само би спечелило от: 
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 Анализ на тематичните и структурни трансформации на модерната 

пресжурналистика и тенденциите към релативизиране на 

традиционни нейни начала в полза на утилитарността, 

атрактивността, развлекателния и сервизен ресор, в търсенето на 

локални и регионални тематични полета, които да „приближат” 

печатната медия до публиката; 

 Обобщение на налагащите се младежки доминанти и търсенето на 

подходи на писане и предлагане, доближаващи вестника до профила 

на младежката рецепция и приспособяването към нови 

потребителски потребности; 

 Анализ на метаморфозите на формати и на експерименталните 

типологични практики в световната практика; 

 По-пълно разработване на мултимедийните възможности за 

предлагане на съдържанието, както и от по-плътен анализ на целия 

кросмедиен спектър на печатната медия, в това число е-paper и други 

платформи, подкаст, видеоформати; на диалоговия характер на 

медията с гражданския журнализъм, форуми, блогове, вотове и др. 

под.;  

 Обзор на все по-нестандартните подходи на визуализация, дизайн и 

рекламиране с оглед на привличане на нови публики, а и на нови 

рекламодатели;  

 Изследване на търсенето от страна на печатната медия на нови 

търговски модели и излизането на пазара с нови и различни 

продукти. 

Що се отнася до заключението на дисертацията, смятам, че 

автопреценката на приносите на дисертационния труд би трябвало да се изведе 

оттук, защото то по методология носи нужните обобщения, изводи и дава отговор 
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на целите, задачите и възникналите в хода на докторантурата хипотези и работни 

тези. 

Дисертацията разполага с богат научен апарат, уплътняването й със 

съвременни източници и изследвания върху модерните световни практики и 

излизането от чистата прагматика я правят пълноценна в научно отношение, а 

тезите на автора - научно аргументирани и изведени от сериозни емпирични и 

теоретични натрупвания.  

Удовлетворяващо е нивото на комепетентност на докторанта както в 

полето на медийната икономика, така и на терена на пресжурналистиката и 

медиазнанието, където и всъщност се обучава в докторска програма. Николай 

Георгиев демонстрира широк поглед върху съвременната медийна организация, 

структура, функциониране и познаване на етапите и спецификите на медийното 

производство, дистрибуция и реализация.  

Могат да бъдат обобщени някои забележки към представения за защита 

текст: 

 На места липсващи изводи, обобщения след края на параграфи и 

глави;  

 Недостатъчно ефективното в риторическо отношение извеждане на 

собствените тези; 

 Недокрай уплътнен анализ върху онтологията, типологията и 

перспективата на печатната медия; 

 Формулираният от автора подход „2:15” остава неубедителен и 

недокрай изведен. 

Стилът на автора е изчистен, подходът му е обективно-безпристрастен и 

макар на места медийните пейзажи и описания на явления, ситуации, процеси, 

събития от тази среда да надделява над авторовия коментар, изследването не губи 

фокус и плътност. Известни вътретекстови изтъквания и подчертавания биха 

създали равнини на акценти, които биха повишили ефективността на 
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дисертацията не само в оптическо, но и в стратегическо отношение - на нейното 

комуникиране и убедително представяне.  

Смятам, че автопреценката за приносните елементи на дисертацията, 

изложена в заключението и в автореферата, е точна.  

Заключение 

Като имам предвид безспорните достойнства на дисертационния труд:  

 умелото и подходящо структурирано излагане и анализиране на 

медийни проблеми и ценните наблюдения на автора по темата;  

 задълбоченото, детайлно познаване на изследования терен, 

сериозните проучвания и натрупвания по пресжурналистика, 

бизнес комуникация, по фирмената организация и мениджмънт;  

 успешното и убедително представяне на перспективна финансова 

визия на печатна медия 

 

СМЯТАМ, че дисертационният труд е крачка напред в изследванията по медийна 

икономика, медиамениджмънт и пресжурналистика.  

Затова препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да 

присъдят на Николай Георгиев научно-образователната степен „доктор” по 

научната специалност „Пресжурналистика” в професионалното направление 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки. 

 

 

 

 

5.09.2013 г.       

Рецензент: 

Доц. д-р Веселина Вълканова 

 


