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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

КАТЕДРА:  МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

Върху дисертационния труд на тема: „Съвременните въоръжени конфликти, 

отразявани в новините на БНТ (Телевизионното отразяване на кризите в бивша 

Югославия, Ирак и Афганистан през периода 1999-2003 г.)”  

 

Представен от г-н Божидар Бориславов Велчев – докторант в Катедра „Радио и 

телевизия” - ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски” 

 

за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по 

професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки” 

(Журналистика – Телевизионна журналистика) 

 

Научен ръководител: доц. д-р Лилия Райчева 

 

От член на научно жури: доц. д-р Петко Тодоров, ръководител катедра „Медии и 

обществени комуникации„ - УНСС  

 

 

І. Характеристика на дисертационния труд 

В структурно отношение дисертационният труд е разработен в увод, три 

глави, заключение и общ обем от 265 стандартни страници. В това число -списък 

с използвана литература в 10 страници от източници на български и английски 

език, ползвани справочници, каталози и нормативна база. 

 Изследваният проблем е значим, интересен и особено актуален, защото 

третира един световен проблем – създаването на паралелна екранна реалност при 

телевизионното отразяване на въоръжени конфликти. Особено сега с конфликтите 

в Арабския свят, намесата на НАТО в Либия и продължаващото военно 

присъствие в Афганистан, дисертационният труд е база за сравнение с 

възможностите и професионализма на българските телевизии и БНТ с претенции 

за обществена медия, да доказват обективност, достоверност, да моделират 

внушения и печелят или губят доверието на аудиторията. Става дума за 

българските електронни медии, като икономически структури и пазарни субекти 

и като социална система, която въздейства на общественото съзнание. Затова 
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разработката е актуална в най-малко в три аспекта – политически, социален и 

икономически.  

Обект на изследването са изданията на Централната информационна емисия 

„По света и у нас” на БНТ по време на въоръжените конфликти в Косово и бивша 

Югославия, Афганистан 2001 г. и Ирак 2003 г., а предмет – професионалните 

стандарти и поведението на медиите и телевизиите при отразяване на въоръжени 

конфликти. 

Основна хипотеза на проучването е, недостатъчната степен на достигане на  

професионални стандарти при информирането,, ползваните източници,, 

позициите на официалните български власти, дефицита на експертност и т. н.  

Изследването има за цел да се проучат и сравнят световните и българските 

практики по медийните телевизионни информационни емисии с възможност за 

усъвършенстване в посока – „инструмент за превенция, не подбудители на 

конфликт”, да се анализира и обобщи опит с цел развитие на медията като 

обществен телевизионен оператор.  

Методологична база на изследването се явяват общо научните принципи в 

изучаването на медийни явления – диалектически, конкретно-исторически, 

системен анализ, както и изследванията в европейска и българска научна 

литература посветени на темата. Използвани са методите за набиране и анализ на 

статистическа информация, индукция и дедукция, ретроспективен и прогностичен 

анализ, както и собствен методологичен подход. 

Трудът е композиран върху класическата тризвенна структура: Медиите 

при отразяване на военни конфликти; Комуникационни и обществени функции на 

медиите в изпълнение на тази задача; Изследване практиката на БНТ. 

  

ІІ. Постижения на дисертационния труд 

Общото ми заключение в становището, като член научно жури, е:  

докторантът е разработил дисертация, която има ясно формулиран проблем, цел и 

задачи, предполагащи научно изследване;  дисертацията е доказателство, че 

Божидар Велчев познава научната литература и научните постижения в тази 

научна област, в основни линии е откроил нерешените или частично решени 

проблеми, систематизирал и осмислил съществуващите тези и  в повечето случаи 

е заел аргументирана позиция, правилно е интерпретирал резултатите от научното 

изследване, оформил ги е и ги е представил разбираемо, логично и прецизно.  
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Изследователската цел е постигната в разработените три глави, изводите са 

отразени в заключението. Много от интерпретациите, изводите и препоръките са 

ценни и значими. Те са дело на автора. 

Представеният труд доказва умението на автора да анализира 

приложимостта на чуждия опит за преодоляване на изследваните проблемни зони. 

Разработката се отличава със задълбоченост, логичност и прецизност при 

посочване на използваните източници. Заслужава да се отбележат: 

 Терминологичният преглед представя добре възможностите на автора за 

анализ и синтез. Представени са и анализирани съществуващите категории, 

дефиниции и понятиен апарат. Наред с елемента – да го направи разпознаваем, 

това добре откроява обекта на изследването.  

 Освен постиженията на докторанта в областта на прецизирането на 

основния категориален апарат на сектора заслужава да се отбележи и 

приложния характер на разработката.  

Приносните елементи в теоретико-изследователски и приложен аспект 

могат ясно да се формулират. Те са  достатъчни за образователната и научна 

степен „доктор”.  

Дисертационният труд е в завършен вид, отговаря на високите изисквания за 

съчетаване на теория, практически изследвания и произтичащи от това изводи. 

Бележките ми не могат да омаловажат несъмнените достойнства на изследването.  

  

ІІІ. Критична бележка 

В поставените в разработката ограничителни условия са изолирани някои от 

препятствията, които стоят пред процесите на промени в българските медии в 

годините на преход. Това на места прокрадва елементи на съмнение и 

невъзможност за адекватно апробиране. От своя страна тезата почива на 

обективно подлежащи на анализ факти и тенденции в българската политическа 

практика и считам, че е възможен точен анализ за причините – политически и 

икономически, за забавяне на процеса по развитието на обществените медии и 

пазара на електронните медии в България. 
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V. Заключение 

В заключение оценявам положително докторския труд на Божидар Велчев  

и считам, че той представлява оригинален, авторски принос в изследванията 

на българската медийна практика. 

 Разработката представлява: 

 пълноценно научно изследване с всички необходими научни реквизити;  

 завършен научен продукт с точно дефинирани, актуални и приложими 

приноси;  

 задълбочен, целенасочен и последователно изпълнен анализ;  

 ясен, четивен, добре поднесен, структуриран и онагледен текст, 

Въз основа гореизложеното по отношение на съдържателното и 

комплексното оценяване на дисертационния труд, мога да обобщя, че: 

 Докторантът е формулирал ясно теза, цел и задачи на разработката. 

Използвани са адекватни подходи и методи на научно изследване.  

 Дисертационният труд съдържа резултати, които потвърждават 

формулираната от автора теза и представляват научно-приложни приноси в 

областта на българската телевизионна журналистика. 

 Като оценявам научния и приложен характер на разработката предлагам 

при публичната защита, докторантът да отговори на въпроса:  

1. Може ли да каже, че след натрупания опит в отразяване на 

въоръжени конфликти и засилената конкуренция на телевизионния пазар,  

БНТ работи с европейски стандарти на обществена медия и е преодоляла 

изведените в разработката дефекти? 

В заключение, изразявам категорично положително становище по 

качествата на дисертационния труд и считам, че той има завършен характер, 

изпълнява препоръчителните научни и наукометрични изисквания и го 

препоръчвам за публична защита пред научното жури за придобиване на 

образователната и научна степен “доктор” по професионално направление 

„Обществени комуникации и информационни науки” (Журналистика – 

Телевизионна журналистика). 

 

15.08.2011 г.    Член на научно жури: 

доц. д-р Петко Тодоров 


