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Предложеният за защита дисертационен труд е особено актуален в 

съвременната българска медийна действителност, в която се наблюдава 

реорганизация на продуцентството на медийно съдържание вследствие на 

все по-широкото използване на практиките и моделите на мултимедийния 

нюзрум. Работата придобива допълнителна стойност и поради факта, че 

резултатите от проведено теоретично и емпирично изследване могат пряко 

да бъдат приложени в обучението на студентите по журналистика.    

В структурно отношение представената за обсъждане дисертация е 

разработена в анотация, увод, четири глави и заключение с общ обем от 

261 стандартни страници. Отделно са приложени библиография от сто 

заглавия от източници на български и английски език, както и три 

приложения.  

 Изследваният в дисертационния труд проблем е значим, интересен и 

особено актуален, защото третира важна тенденция, характерна за 

съвременната световна медийна практика – многоплатформената 

технологична реорганизация и управление на новинарския процес. Тъкмо 

резултатът от взаимодействието между традиционните медии и социалните 

мрежи, водещ до предефиниране на аудиториите и потребителите, е 

мотивът докторантът да определи като предмет на изследването си 

„навлизането на мултимедийния нюзрум в българските медии и налагането 

на конкретни модели на работа със специфични характеристики” (стр. VІ). 

В съответствие с така очертания предмет на своята работа, 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 нашата страна. За постигането на 

основната цел на дисертационния труд са формулирани и конкретни, 

подробно описани, задачи. Сред тях особено внимание заслужават 

сравнителният анализ на родната и чуждестранната практика, а и на 
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мястото на гражданската журналистика във формирането на медийното 

съдържание, но най-вече – структурирането на сумарни модели за 

функциониране на съвременния мултимедиен нюзрум, обективирано на 

базата на емпирично изследване на 17 с национално разпространение и 

отделно – на 7 онлайн медии.  

Методологически тригодишният период на проблематиката е 

подкрепен от разнообразни научни подходи: анализ на структурата на 

редакциите през публикуваното медийно съдържание; дълбочинни 

интервюта с представители на изследваните медии; анализ на 

технологичното развитие в края на 20-ти и началото на 21-ви век и 

създаването на технологични възможности за въвежденето на 

мултимедийния нюзрум; анализ на съществуваща литература по 

изследваната проблематика; авторски наблюдения върху практиките на 

медиите в България за периода 2008–2011г.   

 Теоретичната разработка е подкрепена и от емпирично изследване за 

създаване на профилирано медийно съдържание, откликвайки на 

информационните търсения на потребителите.  

Основополагаща в теоретичен план е Първа глава, онасловена: 

Медийно съдържание и развитие на технологиите. В нея са дефинирани 

основните понятия и е очертана взаимовръзката между развитието на 

технологиите и създаването на медийно съдържание. Разгледани са 

същностни проблеми, свързани с ролята на функционирането на медийната 

среда в съвременния свят. Медийните послания 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 медийната среда 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? На тези и на други въпроси се опитва 

да отговори докторантът, разглеждайки глобализацията на информацията в 

съвременните технологични развития многоаспектно – и в световен мащаб, 

и с фокус върху европейските политики и регулаторните практики, и в 

родната действителност. „Особеност на българската медийна среда», 

констатира докторантът, «е че тя е закъсняла и закъсняваща за промените в 

социологията и технологиите на съвременните медии» (стр. 42). В тази 

глава се обръща сериозно внимание на характеристиката на медийното 

съдържание и на трите компонента на неговото управление: управлението 

на постъпващата информация, непосредственото създаване на медийно 

съдържание и неговото разпространение (стр. 61-62). Така логично се 
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стига до оформянето, на базата на пространен сравнителен анализ, на 

типология на мултимедийния нюзрум. В тази глава се обясняват и целите 

на оригинално разработеното и проведено емпирично изследване с двояка 

цел: да се разгледа създаването на мултимедийно съдържание в условията 

на пълноценно работещ мултимедиен нюзрум и да се изследва 

мултимедийния нюзрум като организация на работа за създаване и 

управление на журналистическо съдържание в редакционната практика на 

водещи медии в България. На финала на тази глава докторантът заключава: 

„Преструктурирането на работата в новинарските редакции в съвременни 

нюзрумове с адекватен подход към аудиторията, потребителите и 

потребителските общности е задължителна стъпка към успеха”(стр. 80). 

Втората глава Модели на мултимедийния нюзрум в България 

(основни характеристики и организация на работата) е същностна за 

анализа на основната тема на дисертационния труд. На базата на 

резултатите от емпиричното изследване докторантът проследява 

навлизането на практиката на мултимедийния нюзрум в организацията на 

работата на водещи български конвенционални и нови медии. Нещо 

повече, той очертава типовете нюзрум и новото общуване с аудиториите и 

потребителите, което се формира в резултат от този процес (стр 81). В тази 

глава е дефинирана и е анализирана в сравнителен план ролята на 

носещата медия в определяне на най-разпространените форми на медийно 

съдържание и нейното влияние върху неговия финален продукт. Избрани 

са най-популярните медии сред тези с национална аудитория. Но в 

извадката има и такива, които са ориентирани към специфичен тип 

читатели - икономически активни прослойки от населението. В хода на 

проучването си докторантът установява, че две са основните групи – 

електронни (телевизия и радио) и печатни медии у нас, които имат 

необходимите предпоставки за преход към мултимедиен нюзрум, защото 

те съчетават работата на конвенционалните и новите медии. С примери от 

чуждестранната и българската медийна практика се установява, че именно 

печатните издания се превръщат в пионера във въвеждането на 

мултимедийния нюзрум. Прилежно Валери Маринов изследва 

възможностите за прилагане моделите на мултимедийния нюзрум и при 

онлайн медиите и информационните агенции. Чрез описаните профили той 

извежда основните характеристики на използваните в българската 

практика модели на мултимедийния нюзрум. Така докторантът установява, 

че «с използването на цифровите технологии конвенционалните медии се 

оказват в нова обща остроконкурента среда, където те губят част от 

спецификата си” (стр. 153). Проведеното емпирично изследване извежда 

двойката “конвенционална носеща медия – онлайн медия” като основен 

модел, върху който стъпва практиката на мултимедийния нюзрум, 

защитена в триадата: конвенционална медия - онлайн платформа - 

мобилни комуникации. Ценното в тази глава е и че е уловено началото и 
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тенденциите в технологичното развитие на водещи български медии от 

гледна точка на конвергенцията и степента на навлизане на 

многоплатформената организация на нюзрума. Това прави труда 

методологичен за бъдещи изследвания в тази насока.  

С изцяло приносен характер към научното дирене е Третата глава: 

Практики и тенденции в управлението на медийно съдържание. В тази 

част, на базата на информацията от проведеното емпирично изследване, се 

анализира управлението на мултимедийно съдържание в условията на 

пълноценно работещ мултимедиен нюзрум и взаимодействието му с 

аудиториите и потребителите като съ-участници в процеса на създаване на 

медийно съдържание. Тук отново е направено внимателно сравнение 

между различните категории изследвани медии и степента на напредък в 

усвояването на новите управленски процеси в новинарството. Така 

докторантът стига до нюансираното заключение, че електронните медии са 

най-близо до тенденцията за разширяване на територията на визуалното 

медийно съдържание (стр. 177), докато при печатните издания се 

наблюдава по-широк спектър от практики как един мултимедиен нюзрум 

управлява създаденото в него медийно съдържание (стр. 191).От друга 

страна Валери Маринов намира, че същностно за онлайн медиите е да 

организират управлението на създаваното от тях медийно съдържание на 

базата на хипертекстовата среда, особеностите на нелинейното 

структруриране на съдържанието и развитието на платформите и 

средствата за комуникция, макар все още бавно да се осъществява 

преходът през мобилни комуникации (стр. 207). А разпространението на 

компютърно опосредстваната комуникация при информационните агенции 

поставя акцент върху създаването на съдържание, а не върху социалните 

последици от неговото комуникиране (стр. 212). Така се стига до 

съобразяване с ключовата тенденция «всеки един потребител, зрител, 

читател, слушател да може лесно, веднага да има достъп до нужното му 

съдържание през най-удобната за него платформа в дадения момент» (стр. 

230).  

След подробния анализ на проблематиката е логично Четвъртата 

глава Перспективи за развитие на мултимедийния нюзрум в България да 

представи модели за организация на мултимедиен нюзрум.  Докторантът 

предлага два: „структуриран сумарен модел на базата на съществуващите 

положителни практики и надграждане на сумарния модел с перспективите 

за развитие на мултимедийния нюзрум в България, съобразно степента на 

вероятност и на приложимост в българските условия на формиращи се 

технологии, промени в потреблението на медии и произтичащите в 

резултат от това промени в комуникацията” (стр. 231). Проследени са 

както възможните насоки за създаване на медийно съдържание, така и 

самата нова организация на нюзрума. Очертани са и бъдещите терени за 
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конкуренция: в полето на конвенционалните медии и в рамките на обща 

комуникационна и технологична среда на базата на новите медии.  

“Носещите медии”, прогнозира докторантът, „ще влияят върху тежестта на 

различните типове медийно съдържание, което се разпространява през 

цифровите технологии. Тоест, телевизиите ще продължават да предоставят 

най-много видеосъдържание, радиото ще продължава да разчита на силата 

си в стрийминга. Най-голямото предизвикателство остава пред печатните 

медии и пред онлайн медиите. При печатните издания проблемният 

момент е свързан със създаване и зареждане на неприсъщо, условно 

казано, за тях медийно съдържание – видеофайлове и аудиострийминг. 

При онлайн медиите предизвикателството е в бизнес модела” (стр. 243). На 

финала той определя и факторите, които ще наложат отпечатък върху 

развитието на нишата на потребление на медиите и на медийно 

съдържание: „влиянието в България на общата рамка на Европейския съюз 

за развитие на икономика на информационните и комуникационни 

технологии; преструктурирането на собствеността, процесите на 

концентрация и появата на нови субекти на медийния пазар; 

технологичният контекст, в който се развиват конвенционалните и нови 

медии; потребителските модели на поведение” (стр. 246).  

В Заключението се обобщават резултатите от проведеното 

теоретико-емпирично изкследване на проблематиката. Основните изводи 

са намерили място в три научни публикации по темата. 

Разработката е написана на ясен и четивен език, тя е достатъчно 

пълна. За прецизирането на текста, би било добре при разясняването на 

понятийния апарат да бъде посочена разликата между multimedia и multiple 

media, както и употребата на „национални медии” да бъде заменена с по-

точното „медии с национален обхват или с национално разпространение”. 

Освен това, крайният срок 2012 г. на цифровизацията на ефирната 

телевизия се оттласна в няколко страни-членки на Европейския Съюз. 

Заключението щеше да спечели повече с изводи, за да бъде логичен 

категоричен завършък на така старателно разработената работа. Тези 

забележки не са съществени за общото положително впечатление от 

представения текст.        

Предложената на защита дисертация се опира на ясно очертани  

приноси, сред които по-съществени са: 

- Направен е преглед на съществуващата литература и е обобщен 

понятийният апарат по темата, като са издирени, описани и 

систематизирани различните практики в областта на мобилната индустрия 

и телевизията; 

- За пръв път е описана и систематизирана практиката на водещи медии в 

страната в прилагането на мултимедийния нюзрум; 
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- Изследвани са ролята и мястото на "носещата медия" в процеса на 

създаване на медийно съдържание структуриране и на мултимедийния 

нюзрум.  

- Разработен е "модел в перспектива" на мултимедиен нюзрум на основата 

на съществуващите практики в българските медии, като са посочени и 

факторите, съпътстващи неговото създаване;  

- Очертани са тенденциите, които ще определят българската медийна среда 

през следващите години. 

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. 

Препоръчвам да бъде публикувана незабавно. 

Плодотворната изследователска работа на докторанта се допълва и 

от неговата специализирана академична и практическа подготовка във 

водещи университети и професионални чуждестранни организации. Той 

осъществява и успешна преподавателска дейност в бакалавърската и в 

магистърската програма на Факултета. Наред с това Валери Маринов 

изгражда своя авторитет и с активната си журналистическа и ПР дейност в 

Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, както и 

новинарските редакции в ТВ 2 (впоследствие – ПроБГ) и най-вече – в 

Българската национална телевизия. За своята дейност е носител и на 

професионални награди.    

Имайки пред вид всичко гореизложено, както и качествата на 

представения дисертационен труд на тема: МУЛТИМЕДИЙНИЯТ 

НЮЗРУМ В БЪЛГАРИЯ (характеристики на моделите и тенденции за 

развитие) на редовния докторант Валери Иванов Маринов, с подчертана 

увереност препоръчвам на уважаемите членове на научното жури да му 

присъдят образователната и научна степен „Доктор” по 03.05. - 

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика/Нови 

медии). 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

Доц. д-р Лилия Райчева 

29.03.2012 г.  


