
 
 

Становище 
по дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор” 

на Божидар Велчев, докторант към Факултета по журналистка 
и масова комуникация (катедра „Радио и телевизия”) 
на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 

 
 

Тема на дисертацията: 
„Съвременните въоръжени конфликти, отразявани в новините на БНТ” 

 
 
 

 
Представеният за защита дисертационен труд „Съвременните въоръжени 
конфликти, отразявани в новините на БНТ” от Божидар Велчев е сериозно 
изследване с теоретико-емпиричен характер.  Поставената тема е актуална и 
значима за нашето съвремие. Освен това в български условия поне на мене не ми е 
известно да има подобно широкообхватно разглеждане на проблема. Използвана е 
добре подбрана по въпроса чуждестранна и българска литература, направен е 
задълбочен емпиричен анализ на конкретна информационна емисия на БНТ. 
Безспорно си личат познанията на докторанта и по отношение на теорията, и по 
отношение на медиите, и по отношение на въоръжените конфликти като същност и 
практика. В труда се борави с толкова много информация и лични разсъждения по 
отношение на трите споменати направления, че на моменти текстът дори се 
претрупва от изобилие на факти и изводи. Може би едно отсяване на най-важното 
при последната редакция на дисертацията не би било излишно действие от страна 
на докторанта. Винаги се получава така, когато човек се изкушава да каже всичко, 
което знае по каквато и да е тема. 
 
А Божидар Велчев явно се е постарал да знае много и да ни го поднесе умно. Което 
не изключва да има и отделни пропуски в иначе отличната си работа. На частта за 
определянето и анализа на същността на въоръжените конфликти няма да се 
спирам, тъй като не съм специалист в тази област. Ще обърна внимание обаче 
върху някои дискусионни моменти в частта за медиите – областта, в която се 
чувствам по-уверен. 
 
На първо място медиите и в частност интересуващата ни тук телевизия не са 
средство за масова информация, а средство за масова комуникация. Разликата не е 
само терминологична, а дълбоко съществена. Информацията си е информация, а 
комуникация на български се превежда като „общуване”. Телевизията е преди 
всичко средство за общуване и от тази гледна точка отразяването на военните 
кризи има по-различна специфика, отколкото ако от малкия екран се предава само 
информация за същите кризи. 
 



От друга страна, пак във връзка с „информация” и „общуване”, не знам защо е 
цитирана единствено книгата на Маршъл Маклуън „Галактиката на Гутенберг” от 
1961 г. с изнесената вътре теза за „глобалното село”, макар че в библиографията 
фигурира като заглавие и следващата книга на Маклуън „Да познаем медиите” от 
1964 г. Именно в нея канадският учен формулира другата си прочута теза 
„Средството е съобщението”, под чийто диктат минава тотално развитието на 
медиите преди дигиталната епоха през 21. век. Следователно тезата се съотнася и 
към отразяването на съвременните въоръжени конфликти в бивша Югославия, 
Ирак и Афганистан чрез телевизионните новини. „Средството е съобщението” 
означава много, ако се погледне в дълбочина, при правенето на изводи във 
взаимоотношението „война – телевизия”, което е предмет на дисертационния труд.  
Средството „телевизия” изисква определен тип съобщения, които зависят повече от 
телевизионния канал, отколкото от желанието на тези, които ги отправят. В такъв 
смисъл сигурно биха били интересни разсъжденията на докторанта в една такава 
посока на разбирането на телевизията като средство, за което, ако съдя по 
прочетения текст, той е имал и теоретичните познания, и уменията на 
изследовател. Просто е трябвало да погледне и в такъв план своето отношение към 
разглеждането на въоръжените конфликти в контекста на телевизионната 
комуникация. Между другото, не малко медияведи, сред които е и моя милост, 
споделят констатацията за разрасналата се днес в световни мащаби духовна и 
културна нищета точно като следствие от разрасналата се пак в световни мащаби 
телевизия като средство. 
 
Разбира се, човешкото племе не е съвсем безпомощно в борбата си с изискваното 
от средството „телевизия” грубо, дори жестоко понякога отразяване на военните 
конфликти, свидетелство за което са етичните проблеми в това отношение, 
разгледани обстойно в дисертационния труд. Споделям всичко написано, като си 
мисля, че в подобни случаи при включването на кадри от военни действия на 
малкия екран би трябвало да се говори повече за „етична цензура”, а не за етични 
правила, които се спазват или не. Особено когато става дума за журналистическата 
дейност в европейския тип обществени телевизии. Учудвам се, че докторантът не 
се е спрял по-подробно на Продуцентския наръчник на Би Би Си, където този казус 
е разработен детайлно и се спазва стриктно от най-авторитетния обществен 
оператор в Европа. Още повече, че въпросният Продуцентски наръчник е преведен 
на български език и издаден като самостоятелна книга. 
 
Ще се спра накратко върху последната част от работата – емпиричното изследване 
как са отразени трите въоръжени конфликта в Югославия, Ирак и Афганистан чрез 
изданията на централната информационна емисия „По света и у нас” на Канал 1 на 
БНТ. Като всеки нормален човек на средна възраст тогава и като човек, който до 
ден-днешен се информира телевизионно основно от „По света и у нас”, имам 
богати лични впечатления за отразяването на войната от тази информационна 
емисия. Затова и мога убедено да заявя, че докторантът се е справил чудесно в това 
свое всъщност централно ядро на работата. Защото всичко до този момент е 
изследвано и написано с цел да се стигне до конкретното приложно поле на 
дисертацията, заявено в заглавието – „Съвременните въоръжени конфликти, 



отразявани в новините на БНТ”. Само едно нещо е убягнало от вниманието на 
Божидар Велчев, което си струва да бъде споменато поради факта, не толкова  
защото е недопустимо от професионална гледна точка, но и защото е продължаващ 
рецидив в дейността на нашата обществена телевизия. „По света и у нас” е 
информационна емисия, в която според чл. 17, ал. 6 от Закона за радиото и 
телевизията „новините като информационни факти трябва да бъдат разграничавани 
от коментарите към тях”. Поголовна практика е този не само български законов 
постулат да бъде нарушаван в ущърб на обективността на излъчваната 
информация. Особено драстични примери мога да посоча в нашия случай при 
отразяването на въоръжения конфликт в Югославия. Вярно е, че още при самия 
подбор и подреждане на новините можеше да проличи кое правителство е на власт 
в България, но когато това е съчетано с погазването на елементарния принцип за 
разграничаването на информацията от публицистиката в телевизионната 
журналистика, вече идва в повече и трябва да бъде обект на изследване и критика в 
една работа като тази, която тук оценявам в качеството си на член на научно жури. 
 
Държа да отбележа в заключение, че предложените от моя страна допълнителни 
разсъждения към изложените в дисертационния труд разсъждения на докторанта 
дойдоха единствено поради причината, че работата е смислена и стойностна. В 
един постен текст никога няма да намериш нещо, за което да се хванеш или което 
да породи твои собствени мисли. 
 
Моето становище е, че дисертационният труд „Съвременните въоръжени 
конфликти, отразявани в новините на БНТ” е разработен на професионално 
равнище от докторанта, който притежава необходимите знания и умения да прави 
медияведски изследвания. Затова предлагам на Божидар Бориславов Велчев да 
бъде присъдена образователната и научна степен „доктор”. 
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