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СТАНОВИЩЕ 

за докторската дисертация на  Мая Димитрова Василева  
за присъждането на ОНС „Доктор”  

в професионално направление 3.5 - обществени комуникации и информационни науки 

(Журналистика - ТВ Журналистика) 

на тема  „ТВОРЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА ВЕЧЕРНОТО ТОКШОУ 

В БЪЛГАРСКИЯ ТЕЛЕВИЗОНЕН ЕФИР” 

 

Трудът на Мая Василева е  озаглавен „ТВОРЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА 

ВЕЧЕРНОТО ТОКШОУ В БЪЛГАРСКИЯ ТЕЛЕВИЗОНЕН ЕФИР”. Творческият 

инструментариум на водещите на вечерното токшоу е и предметът на представеното 

от докторантката изследване. Дисертационният труд е фокусиран върху влиянието на 

творческия инструментариум на водещите във вечерното токшоу при изграждане на 

матрицата на предаването съпоставянето му с европейски и световни образци. 

Проследено е развитието на жанровите форми и влиянието, което творческият 

инструментариум, който водещият използва оказва върху съдържанието на 

предаването, типа телевизионна комуникация с аудиторията и влиянието, което 

предаването би могло да има върху аудиторията. Проследена е таблоидизацията на 

предаването и скечово-сценичното разиграване на етюди от водещите. Предметните 

полета на изследването са главно в две посоки: особеностите на творческия 

инструментариум; изследване на взаимовръзката между формата на предаването, 

неговата концепция и използвания от вадещия творчески потенциал.  

Заслуга на докторантката, като резултат от изследването, е изготвената 

професиограма на водещия на токшоуто, като персонифицирано водене на 

предаването от страна на лицето на предаването – водещият, който е мениджър на 

предаването. В две от изследваните предавания водещите са и продуценти на 

собствените си предавания. 
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Актуалност на изследвания проблем - до сега не е правено такова изследване 

на трите вечерни токшоута в българския ефир. Предмет на това изследване е 

творческият инструментариум в три вечерни токшоута. До сега той не е бил предмет на 

дисертационна разработка.  Според докторантката „Той е напълно съпоставим по 

отношение на качество, оригиналност, креативност и иновативност на западните 

образци на подобни предавания.” Изследването е актуално, тъй като токшоуто е едно 

от най-разпространените предавания във вечерния пояс на националните ни 

телевизии. Според нея „Шоуто на Слави” е с най-дълга история и е българското 

вечерно токшоу с най-силно развит, според докторантката, творчески 

инструментариум”. Актуалността може да бъде потърсена е още обществената 

потребност от този род предавания и влиянието, което този тип предавания имат върху 

телевизионната аудитория.  

Този текст може да представлява интерес за работещите в медиите, за 

анализаторите на медиите и вечерното токшоу.   

Обект на изследването са три вечерни токшоу предавания в българския ефир, 

имащи подобна матрица /следваща световните образци/, излъчвани във вечерния 

ефирен пояс - „Шоуто на Слави” по BTV, „Вечерното шоу на Азис” - PRO.BG /BTV Action/ 

и „Шоуто на Иван и Андрей” /NOVA TV/. Един от изводите на докторантката е, че: 

”Шоуто на Слави” е пример за български образец на класическо вечерно токшоу с 

достатъчно дълъг телевизионен живот, за да имат критично основание последващите 

го предавания от същия формат да се опитват да поддържат подобно ниво и да 

разкриват нови ниши в творческия инструментариум”.  

Самостоятелното емпирично изследване за целите на дисертационния труд 

включва едногодишен емпиричен период /09.2009-09.2010г./ В приложението на 

дисертационния труд са представени регистрационните карти за определяне на 

количествени и качествени измерители на творческия инструментариум във вечерното 

токшоу в българския национален ефир спрямо отделните предавания: 136 броя 

регистрационни карти за „Шоуто на Слави”, 25 за „Шоуто на Иван и Андрей” и 35 за 

„Вечерното шоу на Азис”. 
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Структура и съдържание на текста. Дисертационният труд съдържа 178 

страници. Структурата му е следната: увод, три глави, заключение, библиография, 

приложения. Библиографията включва 261 заглавия. Приложенията включват 11 

таблици с обобщени данни по месеци и една сумарна таблица с крайни резултати от 

обобщението на емпиричния материал за “Шоуто на Слави”, 1 таблица за „Шоуто на 

Иван и Андрей” и 1 таблица за „Вечерното шоу на Азис”. В текста са изведени: 

спецификата и развитието на на жанра токшоу, специфика на вечерното токшоу, роля 

на вадещия, развлекателната функция на предаването. Изяснена е ролята на матрицата 

на вечерното токшоу и е потърсено значението на  творческия потенциал и творческия 

инструментариум на водещия във вечерното токшоу. Една от целите на това 

изследване е проследяването на развлечението като основен инструмент на водещия 

за аудиторията, ролята на смешното, скеча, сатирата като творчески похвати на 

водещите.  

Дисертационният труд е разделен на три глави, като всяка от тях е посветена на 

отделно проблемно поле. Първата глава проследява възникването и развитието на 

формата на токшоуто и очертава спецификите на вечерното токшоу. Втората е 

посветена на предмета на изследване – творческият инструментариум на водещите. В 

третата глава  е направено обобщено представяне на творческия инструментариум в 

трите изследвани предавания. Дисертацията има елементи на иновативна разработка. 

Създаден и първият опит за модел на професиограма на водещите на трите токшоута. 

 
Приносни моменти. Досега няма цялостно изследване, посветено на ролята и значението 

на формата на вечерното токшоу. Според докторантката ”Темата за творческия 

инструментариум на вечерното токшоу е актуална с идеята да се проучи производствения 

потенциал на действие на скечово-сценичната култура и причините чрез оригинален 

криейтив и авторитетен водещ да се създаде специфично телевизионно предаване с 

хедонистична функция на съдържанието”, и още „допълнително e належащо да се 

установят корелативните зависимости как и защо се случва тоталната доминация на жанра 

токшоу, в частност формата на вечерното токшоу във вечерен часови слот, спрямо други 

художествени и/или злободневно-публицистични предавания”. 

Един от основните приноси на текста е:  
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 Очертаването на тенденциите на развитие на вечерното токшоу у нас. 

Правилно е избран метода на сравнителния анализ при очертаването на 

спецификите трите изследвани предавания у нас. Описани са още 

практиките на вечерното токшоу в различните страни по света. Изведен е 

основен понятиен апарат за целите на това изследване. Изведени са 

понятия като „токшоу”, „ творчески инструментариум”, „концепция” и „ 

схема” на предаването, „таблоидна формула” на вечерното токшоу; 

Други приноси, според мен, са: 

 Изследвани са чужди и български източници по отношение на творческия 

инструментариум във вечерното токшоу. Описани са спецификите и 

тенденциите на развитие. За първи път се осъществява съпоставяне на 

творческия инструментариум в българското вечерно токшоу и практиките 

на световните образци; 

 Създадена е теоретична професиограма на водещия. Изследвани са 

ролята и мястото на водещия при утвърждаването на професионални 

качества, които персонифицират предаването, правят водещия основна 

фигура във вечерното токшоу;   

Приносите са отбелязани от докторантката. Тя акуратно е изброила основните, 

според нея,  приносни моменти. 

Забележки и препоръки:  

 Една от препоръките ми е изследването да бъде продължено, като се 

обработи още в сравнителен план емпиричния материал, използван в текста. 

 Този текст има практико-приложен характер и е добре да бъде публикуван. 

Той би бил полезен за работещите в телевизията, студенти и специалисти.  

 Определени моменти на описателност в текста биха могли да бъдат 

избегнати при повторната му редакция. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Имайки предвид актуалността на разработката, изтъквайки резултатите на 

направеното емпирично изследване, изброените приносни моменти, изводите и 

препоръките направени в текста, убедено препоръчвам на уважаемите членове на 

научното жури, да присъдят ОНС „доктор” на Мая Василева дисертационния й труд 

„ТВОРЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА ВЕЧЕРНОТО ТОКШОУ В БЪЛГАРСКИЯ 

ТЕЛЕВИЗОНЕН ЕФИР”. 

 

29.05.2012 

София       доц.д-р Теодора Петрова 

      /научен ръководител на докторантката,  

ФЖМК-СУ „Св. Кл Охридски”/ 


