
 1 

 

СТАНОВИЩЕ 

за 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 – 2003г.) 

на Божидар Бориславов Велчев –  

редовен докторант 

в Катедра „Радио и телевизия” на ФЖМК  

на Софийския университет „Св. Климент Охридски”  

 

Традиция стана в нашия Факултет да се разработват научни 

изследвания, посветени на специфични обществено-политически теми, 

пречупени през призмата на медиите. Тъкмо такава задача си е поставил 

редовният докторант в Катедра „Радио и телевизия” на ФЖМК на СУ „Св. 

Климент Охридски” Божидар Велчев. Темата, върху който той е 

съсредоточил насоката на своите научни дирения, е изключително 

актуална и предлага интересни резултати.  

Ролята на медиите в съвременния свят неимоверно нараства. Те не 

само информират хората, но и формират техните представи. Нещо повече, 

те не толкова отразяват обществените процеси, колкото ги катализират, 

като по този начин се създават предпоставки за преформатиране на самото 

общество. В този аспект важността на средствата за масова информация в 

конструирането на съвременното общество може да се концептуализира 

двояко: в плоскостта на гражданското и на консуматорското. Къде е 

мястото на медиите? Променя ли се парадигмата за тяхното съществуване 

като коректив на властите и глас на обществото? Каква е 

действителността, която те ни предлагат – реална или виртуална?  

Проблематиката за телевизионното отразяване на въоръжени 

конфликти през последните години представлява все по-голямо и 

многоаспектно проесионално предизвикателство, защото степента на 

значимост на съвременните военни действия се определя и от степента на 

ангажираност на международната общност в конфликта, катализирана от 

медийното му отразяване. 

Въоръжените конфликти като тези в Косово и бивша Югославия през 

1999 г., в Афганистан през 2001 г. и Ирак през 2003 г. се превърнаха и в 

значими медийни събития, следени с интерес от българското общество. 

Тъкмо тяхното отразяване от Българската национална телевизия като 

обществен оператор е цел на дисертационното изследване на Божидар 

Велчев. 
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Изложението на дисертацията е разгънато в увод, три глави с общо 

седем раздела, шест приложения, заключение и библиография, 

разположени на 265 страници. Материалът е онагледен с 11 таблици. За 

постигането на основната цел на дисертационния труд са формулирани и 

конкретни, подробно описани, задачи. При изследването на темата е 

използвана пространна библиография: научни трудове на утвърдени 

автори по темата; материали от PR агенции; актове на българското и 

международното законодателство, интервюта; исторически справки; 

текуща периодика.  

Основополаща в теоретичен план е Глава І, онасловена: Работата на 

медиите при отразяването на въоръжени конфликти. В нея са 

дефинирани основните понятия и са очертани са функциите на медиите 

при отразяване на въоръжени конфликти. Разгледани са същностни 

проблеми, свързани ролята на медиите като комуникатор и деликатните 

взаимоотношения между медии и елити при избора на фактологияга и 

оформянето на информационните материали. Важно място е отделено на 

предизвикателствата на етичните дилеми пред журналистите в светлината 

на професионалните стандарти, особено в практиката на обществената 

телевизия.    

Втората глава Ролята, функционалните характеристики и методите 

на работа на телевизиите при наличието на въоръжени конфликти е 

същностна за анализа на професионалните подходи при отразяването на 

военните действия. С примери от чуждестранната и българската медийна 

практика са разгледани такива важни аспекти на проблематиката като 

търсенето на обективна и релевантна информация, осовободена от 

пристрастията на журналистите, критичното отношение кам източниците, 

спонтанното пренастройване на програмните модули на телевизионните 

организации. 

С изцяло приносен характер към научното дирене е Третата глава: 

Въоръжените конфликти в бивша Югославия (1999 г.), Афганистан (2001 

г.) и Ирак (2003 г.), отразявани в изданията на Централната 

информационна емисия „По света и у нас” на БНТ.  В тази част от 

изследването се прави съпоставка на практиката на обществения оператор 

при отразяването на трите конфликта. При внимателното наблюдение се 

проследява професионалното развитие и рефлексията в телевизионния 

портрет на тези събития.  

В Заключението се дава отговор на въпросите, поставени в началото 

на дисертацията, както и на основния въпрос – постигната ли е целта на 

настоящия труд, изпълнени ли са конкретните задачи, които водят към 

главната цел, а именно – да се анализира отразяването на въоръжените 

конфликти в бивша Югославия (1999 г.), Афганистан (2001 г.) и Ирак 
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(2003 г.), отразявани в изданията на Централната информационна емисия 

„По света и у нас” на БНТ.   

Предложената на защита дисертация се опира на следните приноси: 

- на базата на подробно емпирично наблюдение на модулите, посветени на 

разглежданите конфликти в изданията на Централната информационна 

емисия „По света и у нас” на БНТ 1 е направен анализ на професионалните 

подходи на съдържанието на материалите;  

- проучени са в сравнителен план практическите методики, използвани от 

телевизията при отразяването на въоръжени конфликти;  

- изследвани са промените в телевизионната програмна политика през 

първите дни на избухването на въоръжени конфликти с глобално значение, 

както и  други кризисни ситуации;  

- анализирано е поведението на различни медии при отразяването на 

въоръжени конфликти, като са съпоставени голямо количество научни 

трудове и журналистически материали, дело на автори от различни страни;  

- подробно са анализирани етичните проблеми при отразяването на 

военните действия, които могат да окажат съществено влияние върху 

реалната картина на въоръжените конфликти;  

- изследвани са взаимните влияния между телевизията и политическите и 

военни елити при отразяването на въоръжени конфликти.  

Основните резултати от дисертационното изследване са намерили 

гласност в четири научни публикации.  

Изводите, както и конкретните препоръки, биха могли успешно да се 

внедрят както в учебния процес – в обучението на студентите от 

специалностите „Журналистика” и „Връзки с обществеността” във 

Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент 

Охридски”.  Разработката би била полезна за всички, работещи в областта 

на журналистиката и медийната теория по разглежданата проблематика.  

Плодотворната изследователска работа на докторанта се допълва и 

от неговата успешна преподавателска дейност по Учебно ТВ студио 

четири семестъра, както и от участието му с академична ангажираност в 

Катедрата и във Факултета. Наред с това Божидар Велчев изгражда своя 

авторитет и с активната си журналистическа дейност във Военния 

телевизионен канал и в Информационния център на Министерството на 

отбраната, в Национална радиоверига „Фокус”, в Информационна агенция 

„Крос”, в Телевизия М Сат, в Пловдивската обществена телевизия, в 

Радио-телевизия „Ронкали”, във вестник „7 дни спорт”, в програма 

„Христо Ботев” на БНР. Сътрудничил е с журналистически публикации на 

много печатни и електронни медии.    
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Представената документация за защита на докторанта е пълна. 

Имайки пред вид всичко гореизложено, както и качествата на 

представения дисертационен труд, с подчертана увереност подкрепям 

дисертационния труд СЪВРЕМЕННИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ 

КОНФЛИКТИ, ОТРАЗЯВАНИ В НОВИНИТЕ НА БНТ 

(Телевизионното отразяване на кризите в бивша Югославия, Ирак и 

Афганистан през периода 1999 – 2003г.), разработен от Божидар 

Бориславов Велчев и предлагам да му бъде присъдена образователната и 

научна степен „доктор”. 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

Доц. д-р Лилия Райчева 

 

08. 08. 2011 г. 


