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СТАНОВИЩЕ 

относно дисертационния  труд на Мая Димитрова Василева на 

тема:”ТВОРЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА ВЕЧЕРНОТО ТОКШОУ 

В БЪЛГАРСКИЯ ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЕФИР (Изследване на „Шоуто на 

Слави”, „Вечерното шоу на Азис” и „Шоуто на Иван и Андрей” в периода 

09.2009 – 09.2010 г.)” за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор” по научна специалност 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика – ТВ Журналистика) 
 

Член  на научното жури: проф.д-р Любомир Стойков 

 Дисертацията на Мая Василева е посветена на изключително актуална и значима 

тема, свързана с динамиката на масовата култура, телевизионните жанрове и 

развлекателните комуникативни форми. Вече десетилетия токшоуто е ключов 

компонент не само в структурата на развлекателните медии, но и въобще в 

телевизионния процес. Влиянието на водещите на този тип предавания, като лидери на 

общественото мнение, често пъти надхвърля влиянието на знаменитости като поп-

звезди, кинозвезди, политици, спортни звезди и др. Длъжни сме да отбележим, че 

досега у нас липсваше такова респектиращо проучване.  

Трудът, озаглавен ”Творчески инструментариум на вечерното токшоу в 

българския телевизионен ефир (Изследване на „Шоуто на Слави”, „Вечерното шоу на 

Азис” и „Шоуто на Иван и Андрей” в периода 09.2009 – 09.2010 г.)”, е в обем от 178 

страници и съдържа увод, три глави, заключение, библиография и приложения. 

Библиографията съдържа 261 източника, като сред тях 200 са на кирилица, 61 на 

латиница и 15 – интернетски. Има и приложения от 11 таблици с обобщени данни от 

анализа на предаванията по месеци, както и регистрационни карти за количествените и 

качествени показатели на творческия инструментариум в трите варианта на вечерното 

токшоу.  

Веднага трябва да се подчертае мащабността на изследването успоредно с 

прецизността на авторката да систематизира и анализира основните характеристики на 

тези три телевизионни предавания. Коректно са фиксирани основният обект на 

изследване (форматá на вечерното токшоу в българския телевизионен ефир и 

съпоставянето му с европейски и световни образци) и предметът на това изследване 

(творческият инструментариум на вечерното токшоу в нашия телевизионен ефир). Мая 

Василева е подходила сериозно и задълбочено към целта на изследването си – да изведе 

особеностите на творческия инструментариум на вечерното токшоу и неговите 
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практики по света и в България – целостта от креативни компоненти на телевизионното 

развлечение; ролята на водещия за определяне на главните средства и похвати на този 

тип шоу, а също и степента на медийно влияние и продължителност на живот на 

предавания от този род.  

Логично е приложен субстантивен контент-анализ (наблюдението е извършено 

чрез 196 регистрационни карти, 11 месечни и 3 обобщителни таблици за отделните 

предавания – на Слави Трифонов, Иван и Андрей и Азис). Първа глава маркира 

историческата динамика на вечерното токшоу и философията на акумулиране на 

творческия потенциал и самия процес на персонификация на този тип предавания. 

Втора глава проучва културните връзки и социалните отношения, рефлектиращи върху 

творческия инструментариум. Изборът на конкретни теми на предаванията, 

комедийните форми и въобще – уникалността на токшоуто у нас е обект на внимание в 

трета глава. Тя е посветена на практическите страни и нюанси както на положителните, 

така и на отрицателните тенденции в конкретното развитие на този жанр в българските 

условия. 

Компаративният анализ по правило разчита на максимално обективна 

оценъчност тъкмо въз основа на съпоставката на различни обекти на изследването. В 

този смисъл авторката основателно отбелязва: „Конкуренцията между трите 

предавания утвърждава изграждането на специфични и характерни за съответното 

предаване конструкции на творческия инструментариум дори и по линия на 

унифицирането българското вечерно токшоу да копира по аналогичен начин западните 

образци чрез адаптация на най-популярните им версии. За разлика от световните 

модели, където шоуто гарантира авторитетност, аполитичност, независимост и 

свободомислие, българското вечерно токшоу амбициозно се стреми да се превърне в 

институция, която да генерира политика и да дава решения на обществени проблеми.” 

(стр. 177 - 178). Тя не е пропуснала да отбележи също, че токшоуто може да 

манипулира и да прилага превратно журналистическите техники чрез настойчивото 

участие на комиците и актьорите.   

В заключение Мая Василева стига до много важни и любопитни изводи и 

резултати за всяко от отделните предавания и въобще за състоянието и тенденциите във 

вечерното токшоу у нас. Признавам за реални заявените от нея научни приноси и 

особено няколко от тях: очертани тенденции за развитие на вечерното токшоу по 

света и у нас; разработена универсална матрица на световния формат вечерно 

токшоу; създадена  теоретична и практическа професиограма на водещия, която 
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показва кои професионални качества го правят най-подходящ за главната роля във 

вечерното токшоу;  изследван за първи път в детайли творческият инструментариум 

във вечерното токшоу – специфики, значения и тенденции на развитие; създадена  

специална методология за установяване възможностите на творческия 

инструментариум във вечерното токшоу; за първи път осъществено подробно 

изследване и съпоставяне на творческия инструментариум в българското вечерно 

токшоу спрямо практиките на световните образци и др.   

 За защита е представен значим и полезен дисертационен труд, който със 

сигурност ще обогати съвременното българско медиазнание, културологията, теорията 

и практиката на журналистиката и телевизионната комуникация. Авторката 

демонстрира последователност, концентрираност, широка култура и заедно с това 

детайлни познания на обекта и предмета на своето проучване. Като всяка друга, тази 

дисертация не е лишена от някои слабости и недостатъци. Върху наименованието 

„Вечерно токшоу – развлечение за удоволствие” ( Глава 2, параграф 2.2. ) би могло да 

се поспори, тъй като е налице скрита тавтология. Какво ще е това развлечение, което не 

доставя удоволствие? Налице е и известно объркване на понятията при изясняването на 

основните проблеми и основните научни тези на изследването и др.,  но всичко това не 

омаловажава много доброто впечатление от този труд.     

Вземайки под внимание актуалността на дисертацията, научната  задълбоченост, 

концептуалното мислене, убедителната аргументация, библиографията, както и 

важните изводи и приноси от журналистически, публицистичен, културологичен и 

комуникационен характер, горещо препоръчвам на уважаемото научно жури да 

присъди на Мая Димитрова Василева образователната и научна степен „доктор” 

по научна специалност 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

(Журналистика – ТВ Журналистика) за нейната дисертация на тема: 

”Творчески инструментариум на вечерното токшоу в българския телевизионен 

ефир ( Изследване на „Шоуто на Слави”, „Вечерното шоу на Азис” и „Шоуто на 

Иван и Андрей” в периода 09.2009 – 09.2010 г. )”. 

28 май 2012 г. 

                                                                                           

                                           Проф. д-р Любомир Стойков  


