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1. Актуалност на проблема.  

Дисертационният труд на докторант Валери Маринов си поставя за цел да 

изследва развитието на моделите на мултимедийния нюзрум и тенденциите 

на неговото развитие в редакционната практика на медиите в България на 

фона на бурното и на динамично развитие на информационните и 

комуникационни технологии и комуникации (уеб 2.0, социални мрежи, уеб 

3.0, мобилни технологии, виртуални светове), на процесите на конвергенция 

на медиите и технологиите и на налагащите се нови организационни, 

технологични и бизнес модели в областта на създаването и предоставянето 

на медийно съдържание (какъвто е мултимедийният нюзрум), както и на 

фона на актуалните политики, стратегии, регулации и правна рамка в 

Европейския съюз и в България. Дефинирани са и набор от конкретни 

задачи, чието изпълнение води до постигането на поставената цел. Темата 

на дисертацията е изключително актуална в световен мащаб. 

Дисертационният труд и получените резултати са в контекста на множество 

програмни документи и директиви на ЕС, включително Европа 2020, 

Програмата „Цифров дневен ред на Европа”, Седма рамкова програма, 

Програмата за конкурентноспособност и иновации и бъдещата 

изследователска програма „Хоризонт 2020”, програмите за регионално 

развитие и др. Темата е много актуална и за България както по отношение 

на научно-изследователските, развойните и иновационни приоритети, така и 



за адекватното развитие на медийния сектор в съответствие с изискванията на 

ЕС и на глобалните тенденции. Докторантът убедително доказва, че 

създаването на нов медиен продукт при наличието многоплатформени 

канали за разпространение изисква нови модели на организация в 

мултимедийния нюзрум и нови модели на управление на съдържанието, 

ориентирани към крайния потребител. Фокусът на анализите и изследванията 

е ориентиран към българското медийно пространство, което прави работата 

на докторанта актуална и полезна за множество други изследователи, 

преподаватели, медийни специалисти, медийни анализатори, студенти 

и обикновени граждани. 

2. Познаване състоянието на проблема.  

Очевидно дисертантът е запознат отлично със състоянието на 

проблемите, формулирани в дисертационния труд. От една страна, това е 

видно от Увода и от Първа глава, в които се дава ясно, точно, задълбочено и 

подробно описание на основните проблеми и задачи, които се решават в 

настоящата дисертация на фона на направения обстоен анализ на областта. 

Използваната и цитирана литература включва 113 цитирани заглавия, 

повечето от които са електронни материали в интернет след 2008 година - 

този факт косвено потвърждава актуалността на проблематиката. Авторът 

прилага и списък от 53 използвани интернет ресурси, предимно портали на 

български медии, както 394 цитирания и коментари „под черта”, които 

представят части от изложението в по-големи детайли. По този начин 

докторантът демонстрира впечатляващи и задълбочени познания и в по-

голяма дълбочина на представените факти и анализи.   

3. Методика на изследване.  

Обект на изследването са 17 национални медии и 7 онлайн медии и 

техните организационни форми, модели и технологични средства за 

създаване на профилирано съдържание. Дисертантът следва класическата 

стандартна методика на научните изследвания, като започва от анализ на 



поставената проблематика, след което преминава към формулиране на 

методи и модели, съответстващи на поставените цели, проектиране и 

разработка на пилотно изследване, дефиниране на модели и оценяване на 

приложенията в практиката. По този начин той улеснява своите усилия по 

постигане на поставените цели, както и подпомага усилията на всеки който 

иска да се запознае по-отблизо с естеството на постигнатите основни 

резултати. В случая, докторантът си поставя за цел да изследва развитието на 

моделите на мултимедийния нюзрум и тенденциите на неговото развитие в 

редакционната практика на медиите в България. Той е направил задълбочени 

анализи и изследвания на положителните практики в българските медии (на 

фона на международния опит и очерталите се технологични, 

организационни и бизнес тенденции) при преминаването към модела на 

мултимедийния нюзрум. Приложен е интердисциплинарен подход на 

изследванията и са използвани изследователски методи като: анализ; 

дълбочинни интервюта (с представители на изследваните медии), описателен 

анализ и др.  Проектирано и проведено е емпирично изследване, което има 

за цел да анализира създаването на мултимедийно съдържание при 

наличието на функциониращ мултимедиен нюзрум и да изследва 

характеристиките на организационните форми на мултимедийния нюзрум за 

създаване и управление на журналистическо съдържание в редакционните 

практики на основните медии в България. Специално внимание е отделено 

на възможностите за профилиране на съдържанието съобразно 

индивидуалните интереси на отделни (групи) потребители, като се използват 

множество технологии и канали за достъп до (цифрова) информация. 

Докторантът извежда основните характеристики на използваните модели в 

България и анализира възможностите за развитие на медиите в съответствие 

със световните тенденции и най-добрите практики.   

4. Характеристика и оценка за достоверността на приносите.   

Основните резултати, върху които се изграждат приносите, са докладвани 

на Петия международен медиен панаир "Професия: Новинар" (29 ноември - 3 



декември 2010 година) във ФЖМК на СУ "Климент Охридски", предложени 

са за публикуване в Годишника на ФЖМК за 2010 г и са част от резултатите 

на изследователски проект по линия на Научно-изследователския сектор 

(НИС) на СУ. Всичко това ни убеждава във високото качество и 

достоверността на основните резултати, описани в дисертационния труд. 

Необходимо е обаче по-добро позициониране и популяризиране на тези 

резултати сред научните среди както у нас, така и в чужбина. Научната 

публикационна дейност на докторанта е на „санитарния минимум” от 2 

публикации и участие в един научно-изследователски проект. Въпреки това, 

рецензентът няма никакви съмнения във високото качество и достоверността 

на получените резултати. 

5. Научни и научно-приложни приноси.  

Рецензентът е чувствително облекчен, защото бе рецензент и на 

предварителния проект за дисертационен труд. Веднага прави впечатление 

по-доброто структуриране на труда, както и значителното обогатяване на 

анализите с нови и актуални факти, цитирания и коментари. Например, 

цитиранията и коментарите са увеличени над два пъти. 

Дисертационният труд се състои от общо 279 страници, които обхващат 

анотация, увод, четири глави,  заключение, използвана литература и три 

приложения.  

В Първа глава е направен анализ на състоянието в областта на развитието 

на информационните и комуникационни технологиите и социалните и 

икономически промени, свързани с тяхното масово навлизане в почти всички 

дейности на отделния човек и на обществото като цяло (информационно 

общество). Основен акцент е поставен върху новите технологични 

възможности за общуване (уеб 2.0, социални мрежи), върху промените на 

мястото и ролята на медиите и на възможностите за създаване и 

разпространение на медийно съдържание. Очертани са основните политики 

на ЕС, свързани с технологиите и медиите, някои важни законодателни 



рамки и регулаторни механизми. Направен е съответен анализ и на 

състоянието в България. Анализирани са основните модели на мултимедиен 

нюзрум, формирали се на базата на добрите международни практики. 

Дефинирана е рамката, целите и задачите на планираното емпирично 

изследване. Направените анализи имат самостоятелна научна и образователна 

стойност и могат да се използват от други изследователи, професионалисти и 

дори – обикновени граждани. 

Втора глава е посветена на наличните модели на мултимедиен нюзрум в 

България, като са изследвани множество електронни медии, печатни медии, 

онлайн информационни сайтове и информационни агенции. Дефиниран е 

обхватът на  мултимедийния нюзрум и са анализирани основните 

компоненти на входа (абонамент, конвенционални канали, интернет, 

мобилни комуникации и др.), създаването на медийно съдържание и 

платформите за публикуване и разпространение на медийно съдържание 

(„триада на изхода”). Предмет на анализ са и други важни аспекти, свързани с 

използването на модела на мултимедийния нюзрум в България, а именно: 

характеристики и типология на медийните редакции, структура на  

мултимедийния нюзрум у нас, степен на конвергенция и на навлизане на 

многоплатформени технологии, медийно партньорство, международно 

сътрудничество, използване на възникващи масови технологии (уеб 3.0) и др. 

Изследвана е ролята и влиянието на носещата медия в определяне на най-

разпространените форми на медийно съдържание. Докторантът прави 

извода, че повечето медии използват практиката на нюзрума от няколко 

медии където степента на интеграция е относително ниска.  Отбелязва и 

тенденцията за прилагане кросмедийни практики и създаване на медийни 

алианси за споделяне на медийно съдържание. Направените анализи, 

класификации и обобщения имат значителна научна и приложна стойност и 

биха могли да се използват от други изследователи, държавни служители, 



медийни анализатори и медийни професионалисти,  както и от обикновени 

потребители. 

Трета глава е посветена на анализ на практиките и тенденциите в 

управлението на медийно съдържание в 17 основни медии България – пет 

телевизии, три радиостанции, шест ежедневника (вестници) и три 

информационни агенции, и в 7 (чисто) онлайн медии. Основополагащ е 

анализът на връзката и взаимното влияние между развитието на 

информационните и комуникационните технологии и медийната среда. 

Например – ролята на мобилните технологии за достъп до медийно 

съдържание по всяко време, ролята на „облачните технологии”, и др. 

Авторът анализира структурирането на медийното съдържание в контекста на 

взаимодействието между платформите. Докторантът прави извода, че 

конвенционалните медии в България се опират на онлайн медиите в 

разработването на механизми за управление на медийното съдържание. 

Специален интерес представлява  анализът на взаимодействието на медиите с 

потребителите като създатели медийно съдържание (уеб 2.0, социални 

мрежи). Докторантът стига до извода, че в българските медии преобладава 

стремежът за “разделяне на мултимедията” по форми и придържане към 

присъщото за носещата медия съдържание за разпространение. Друг извод е, 

че българските медии използват международни платформи на социални 

мрежи за взаимодействие с аудиториите и потребителите и рядко създават 

свои разработки в тази насока. Направените анализи, класификации, 

обобщения и изводи имат значителна научна и приложна стойност и биха 

могли да се използват от други изследователи, държавни служители, медийни 

анализатори и медийни професионалисти,  както и от обикновени 

потребители. 

В Четвърта глава са два модела на мултимедийния нюзрум в България. 

Първият модел е обобщен модел на съществуващите практики в България, а 

вторият модел разширява обобщения модел с възможни нови  



характеристики и функционалности, които могат да се реализират в резултат 

на сегашното технологично, обществено и икономическо развитие в 

България и очакваните промени в близкото бъдеще. Резултатите от тази глава 

могат да имат важно значение за развитието на модела на мултимедийния 

нюзрум у нас, както и на съпътстващите го технологии, организационни и 

бизнес практики. Рецензентът счита, че разработеният усъвършенстван 

модел на мултимедиен нюзрум е най-същественият научно-приложен принос 

на докторанта. 

6. Степен на самостоятелност на приносите на дисертационния 
труд.  

Въпреки, че в трудовете на докторанта, свързани с дисертацията (3 на 

брой), не е указано изрично авторството, рецензентът счита, че те са в 

съавторство с научния ръководител и че всички основни резултати са дело на 

докторанта. Например, това личи от изнесения съвместен доклад на 

докторанта и научния му ръководител на Петия международен медиен панаир 

"Професия: Новинар". Все пак, наличието повече публикации, включително и в 

реномирани български и международни списания, както и на поне един 

самостоятелен труд, би допринесло за засилване на това впечатление.  

7. Преценка на публикациите.  

По дисертацията има представени 3 научни труда, като само два от тях 

имат характера на научна публикация.  Нямам представени резултати за 

цитирания. На този етап считам, че представените трудове са на минималния 

праг на изискванията, но дисертационният труд предлага сериозен потенциал 

за подготовка на нови публикации, включително и в чуждестранни издания.  

8. Използваемост в научната и социална практика.  

Няма съществени пречки натрупаният опит, направените анализи и 

модели да се използват и внедряват в български и чужди медии. 

 

 



9. Критични бележки.  

Познавам докторанта индиректно – от разговори с научния ръководител и 

от неговите професионални медийни изяви, и имам отлични впечатления от 

неговата научна и професионална дейност. Бих искал да отбележа 

множеството специализации в чужбина и преподавателската му дейност, 

която започва през 2004 г., което му дава възможност да мултиплицира 

ефекта от неговата изследователска дейност. Дисертацията като цяло прави 

много добро впечатление по начина на оформянето и структурирането й. 

Има значителни подобрения в сравнение с предварителния проект и няколко 

от направените в моята предварителна рецензия забележки вече са отразени в 

дисертационния труд. Имам и някои препоръки и критични забележки: 

а) Препоръчвам дисертацията (в сегашния си вид, след малки редакции) да се 

издаде в близките 1-2 месеца самостоятелно като монографичен труд. Би 

могло да се издаде и на английски език (особено първа глава), защото много 

от анализираните проблеми имат и глобално значение. Така разработката ще 

стигне до по-широка аудитория и ще има по-сериозна реална полза от нея. 

Поради бързото развитие на технологиите и на съпътстващите това развитие 

организационни, технологични и бизнес модели, подобни разработки 

сравнително бързо остаряват. Би могло да се помисли и за издание от вида 

„отворено съдържание”, като се следват добри модели като: openaire.eu, 

dspace.mit.edu, oro.open.ac.uk и много други.  

в) Добре е да се използва единен стил на цитиране на използваната 

литература, както и на номерация на страниците. 

д) Препоръчвам на докторанта значително да увеличи своята научната 

публикационна дейност, особено в реномирани списания и доклади от 

международни конференции. Важно е да се потърсят и цитирания на негови 

трудове, защото това е индикатор за национална и международна значимост 

на получените резултати. 



ж) Препоръчвам на докторанта по-ясно да дефинира връзките на 

направените от него изследвания с приоритетите на Седма рамкова програма 

и националните научни приоритети, както и да направи усилия за по-активно 

участие в международни и национални научни проекти. 

Въпреки това считам, че тези забележки не са съществени и не могат да 

развалят моето отлично цялостно впечатление от настоящата работа.  

10. Заключение 

Като имам предвид казаното по-горе, считам, че дисертацията напълно 

съответства по форма и съдържание на изискванията за дисертация за 

получаване на образователната и научна степен "доктор" по специалността 

„Обществени комуникации и информационни науки –Журналистика (Нови Медии)”. 

Отчитайки и приносите на дисертанта,  на официалната защита убедено ще 

препоръчам на членовете на уважаемото жури да гласуват за присъждане на 

тази степен на Валери Иванов Маринов. 

 

София, 15.03.2012    Рецензент:  

        /проф. д-р Румен Николов/ 


