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Голяма обществена значимост има ролята на телевизията при отразяване 

на въоръжени конфликти. Достойнството на предлагания труд на докторанта е 

ориентацията му към актуален проблем. След края на студената война, в 

условията на глобализация и взрив в новите комуникационни технологии темата 

за въоръените конфликти и медийната комуникация придобива нови изисквания 

за съвременно осмисляне. Класическото противопоставяне между военни 

блокове, както знаем, се замени от локални кризисни сблъсъци и терористични 

опасности за мира. Актуалността на изследването е свързана с новинността на 

обекта – авторът се насочва към три съвременни огнища на кризи, към 

причините за появата им и поведението на медийната среда, включително и 

българската.  

 Изследването е разположено на 265 страници, структурирано е в три 

глави, увод и заключение, 6 приложения и 11 таблици. Анализирайки 

съвременните въоръжени конфликти и присъствието им в медийното 

пространство авторът търси опора в исторически ретроспекции, сочи паралели 

между минали и съвременни кризисни ситуации и мястото на медийната 

комуникация. Щрихите от историята на военните сблъсъци от древността до 

наши дни издават стремеж на докторанта към всеобхватно, дълбочинно 

занимание с проблематиката.  

Достойнство на изследването е богатият научен апарат. В труда са цитирани 

106 заглавия на български и чуждестранни автори и уеб страници. Написаното 

издава обща култура и теоретическа подготовка, оповаваща се на наши и чужди 

авторитети. Докторантът свободно плува в исторически, философски, социални, 

политологически, психологически, медийни и военни материи. Така войната 



като социален проблем е разгледана в широк контекст. Опората в научни 

постановки помага на автора да обяснява съвременни аспекти на въоръжените 

конфликти със силата на научния анализ и убедителна документална 

ориентация.  

 Авторът е наясно със спецификата на жанра на научното изследване. Той 

сочи аргументи за избора на обекта, формулира целите и задачите, които си е 

поставил, ограниченията на обхвата, методите, понятийния апарат, структурата 

на съдържанието, информационните източници, научните приноси.  

 Акцент на изследването е сложността на взаимоотношенията между 

медиите и военния и политически елит по време на въоръжен конфликт. 

Изведени са специфичните задачи на медиите – от подпомагане на мирното 

решение на конфликта до подбудителството. Тук е и драматичният проблем, 

свързан с патриотизма и професионализма на журналиста. На базата на тези 

взаимозависимости авторът извежда на преден план етични проблеми. 

Анализът е поднесен сложно. Авторът е привърженик на приоритета на 

превантивността пред езика на омразата, на необходимостта медиите да не се 

поддават на натиска и зависимостта от елитите. Истината и методите, чрез които 

тя се постига се сочи като главно умение медиите да изпълняват достойно своите 

функции. Не са отминати трудностите в усилията да се стигне до обективност, 

сочат се опасностите: чрез прикрепването на журналисти към военни структури 

да се създават зависимости. При определени обстоятелства се създава и кризисен 

пиар.  

 В условията на глобализация авторът поставя сериозния проблем за 

зависимостта на локалните от глобалните медии.  

 Интересна дилема се поставя в контекста на темата за етиката на 

поведението на военните репортери. Патриотизъм или професионална 

журналистика? В този смисъл обект на размисъл са качествата на специфичната 

професия на репортера, информиращ и анализиращ кризисни ситуации. Авторът 

поставя и моралния проблем за визуализацията на насилието и потребността 

от съобщаване на истината. Докторантът заема правилно балансирана позиция – 



да не се премълчава насилието, но да се предпазва зрителят от шока на 

образните подробности.  

 Божидар Велчев поставя в центъра на медийното осветляване на военни 

конфликти телевизията. Написаното доказва професионално знание за 

спецификата на образната журналистика, за нейната симулативност, 

синкретизъм, образност, богатство на знаковата система. Очертани са жанровете 

при реализацията на телевизионни интерпретации на въоръжени конфликти, 

методите на реализация. Авторът защитава тезата, че телевизията е медията, 

която определя дневния ред на обществото и в условия на военни сблъсъци. 

Широките възможности на телевизията докторантът обяснява с новите 

технологии и т.н. ефект на присъствието. Авторът дава примери, чрез които се 

доказва, че при въоръжени конфликти телевизията преустройва своята програма, 

обогатява жанровата система, променя структурата на предаванията, създава 

нови формати, сменя дизайна... Специален акцент се поставя върху т.н. Си Ен Ен 

ефект, чрез който до голяма степен се променя телевизионният световен пейзаж.  

 Оповавайки се на теоретическите постановки за същността на въоръжения 

конфликт и телевизионната му интерпретация, авторът стига до интересни 

научно-приложни резултати благодарение на конкретно наблюдение в третата 

глава. По убедителен документален начин Божидар Велчев обобщава 

резултатите от изследване на „По света и у нас” на БНТ през първите седмици на 

три въоръжени конфликта: в Косово, Афганистан и Ирак. Методиката на 

изследването обещава обективен анализ. Определен е обектът на наблюдение, 

времето, формирана е хипотеза. Изводите са подкрепени с графики и 6 

приложения. Документирани са при изследването на трите обекта брой на 

информации за въоръжените конфликти, на видеоматериалите, на 

кореспонденциите от чужбина, на самостоятелни бланкове, на включванията на 

живо на Си Ен Ен и Ал Джазира. Получава се знание за позицията на воюващата 

коалиция, за някои негативни реакции на общественото мнение у нас и в 

чужбина. Потърсена е информация и за съществуващи странични ефекти от 

военните сблъсъци и рисковете за нашата страна. Очевиден е широкият обхват 

от регистрираната информация. Обобщенията водят до извода за наличие в 



обществената телевизия на актуална информация за бойните действия, за 

известно разнообразие в жанровете и методите. В същото време докторантът 

обръща внимание на негативи на БНТ – липса на експертни мнения, на 

становища на опозицията, на отрицателни настроения в общественото мнение за 

българското участие в тези въоръжени сблъсъци. Прави се изводът за 

неравнопоставеност на източници, за доминанта на Си Ен Ен. Според 

изследователя БНТ е предложила повече военни сводки и по-малко 

журналистически обзори. Чрез своето научно-приложно наблюдение 

докторантът доказва, че обществената телевизия в условията на нова реалност 

след края на студената война прави успешни опити да се доближи 

професионално до мащабите на информационно покритие на избухналите 

въоръжени сблъсъци. В същото време телевизията допуска елементи на 

необективност на етапа на въпросното изследване, изразяваща се в недостатъчно 

покритие на важни източници, на приоритет на позициите на политическия и 

военен елит – на ред симптоми на негативизъм в общественото мнение и 

политическата опозиция.  

Обективният анализ на автора е доказателство, че се придържа към 

изискванията на научната истина. Не може да се отмине и културното, езиково и 

стилистично развитие на темата, ясният изказ и правописната грамотност.  

 Този труд е полезен за журналистическата практика в областта на 

отразяване на конфликти. Той дава храна за размисъл доколко обществената 

телевизия у нас е реализирала своите специфични функции за разлика от 

търговските телевизии.  

 В труда са допуснати слабости, които се изразяват в известни структурни 

несъобразности, особено в теоретичната част. Параграфите са прекалено много 

на брой /цели 36/. Те разфокусират главните теми, получават се и повторения, 

напр. в областта на етиката, на манипулациите. Част от разсъжденията в ІІІ глава 

за същността на обществената телевизия би трябвало да се разработят във ІІ 

глава, която е посветена на телевизията. Усещането за известна разпиляност би 

могло да се преодолее с една по-сериозна редакция, съкращения и сливания на 

параграфи.  



 Любопитно е изводите, които касаят началото на трите въоръжени 

конфликта и медийното им покритие да се съпоставят със съвременното 

състояние. Дали са преодолени грешките на обществената ни телевизия 11, 10 и 

осем години след извършеното наблюдение на началната фаза на трите 

въоръжени конфликти в Косово, Афганистан и Ирак? Може би авторът има 

впечатление от развитието на процесите след извършеното от него научно-

приложно наблюдение.  

 Независимо от някои слабости /преодолени в известна степен в 

автореферата/ текстът отговаря на изискванията и предлагам да се присъди 

научна степен „доктор” на Божидар Бориславов Велчев.  
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