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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на докторската 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.) на докторанта Мая Димитрова Василева, 

професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни 

науки (Журналистика – ТВ журналистика) за присъждане на образователната 

и научна степен „доктор”, с научен ръководител доц. д- р Теодора Петрова, 

Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент 

Охридски”, катедра ”Радио и телевизия”. 

РЕЦЕНЗЕНТ: проф. д-р Маргарита Пешева 

 ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

1. АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА  

Избраната тема за докторска дисертация, свързана с творческия 

инструментариум на вечерното ТВ токшоу е твърде актуална, най-вече от 

гледище на бързо променящите се ТВ практики, но и от необходимостта те да 

се разглеждат, анализират и осмислят. Вечерното токшоу е много успешен 

ТВ формат, който има половин вековна история, утвърдени медийни модели 

и известни водещи като Джей Лено, Дейвид Летърман, Лари Кинг и др. 

Именно чрез жанровите модели на токшоуто (което идва в телевизията от 

радиото), телевизията се утвърждава като нова медия, която в едно и също 

предаване съумява да развлича зрителя, да коментира и го информира за 

социалната и политическата злоба на деня. ТВ токшоуто еволюира през 

разнообразие от форми, които се отнасят до неговото разполагане в 

програмната схема и до развитието му в различни съдържателни посоки – 

сутрешно шоу, дневно шоу, вечерно шоу, таблоидно шоу, trash шоу и др. 

Докторантката Мая Василева е избрала особено актуална и злободневна 

тема за своето научно изследване – да разгледа, анализира и осветли 

вечерното токшоу в българския ТВ ефир – в контекста на неговия творчески 

инструментариум и наложени основни похвати. Нейният научно- 

изследователски анализ се основава на медийните практики на три особено 

популярни предавания в жанра на вечерното ТВ токшоу – „Шоуто на Слави”, 

„Шоуто на Иван и Андрей” и „Шоуто на Азис”, които се излъчват в 

различни ТВ програми, в условията на конкурентна среда. Тяхното 

 



2 

 

разглеждане е поставено в контекста на историята, развитието и 

традиционните практики, познати в историята на американското ТВ токшоу, 

с неговите теми, интервюта, публични личности и водещи. Докторантката 

разглежда три популярни модели в развитието на вечерното токшоу в 

българската ТВ практика, тя предлага и емпиричен анализ на техния 

творчески инструментариум, реализиран в едногодишен период – от 

септември 2009г. до септември 2010г. чрез серия от специално подготвени за 

целта регистрационни карти. 

 Това научно изследване е първо по рода си в българското медиазнание, 

което обогатява анализите и познанието за нашия медиен опит в развитието 

на един от най-успешните и утвърдени ТВ жанрове в световен мащаб. 

Изборът на оригинална тема, която не е разработвана в медийните анализи у 

нас, несъмнено е едно от достойнствата на този дисертационен труд.  

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Дисертационният труд съдържа 407 страници, той се състои от Увод, три 

глави, заключение, библиография и приложения. Уводът, трите глави, 

заключението и библиографията обхващат 179 страници, останалата част е за 

приложенията. Библиографията съдържа 261 заглавия, от които 200 заглавия 

– на кирилица, 60 заглавия – на латиница и 15 онлайн източници. 

Приложенията се състоят от 11 таблици, които съдържат обобщени данни по 

месеци и една сумарна таблица с крайните резултати за наблюдаваните три 

вечерни токшоу предавания – „Шоуто на Слави”, „Шоуто на Иван и Андрей” 

и „Шоуто на Азис”. В рамките на наблюдавания едногодишен период са 

представени и 196 броя регистрационни карти за трите предавания, най- 

голям брой от тях са за „Шоуто на Слави”.  

Докторската дисертация тръгва от общия анализ на жанра токшоу – като 

история, дефиниции и основни класификации, тя разглежда развитието на 

вечерното токшоу в българската ТВ практика, като анализира трите 

наблюдавани предавания в този жанр – от гледище на наложения модел за 

формулата на успеха и възможните граници на позволеното/ непозволеното 

на ТВ екран. Трета глава на дисертационния труд е емпирична, въз основа на 

количествени показатели, представени в регистрационни карти, тя изследва 

разнообразието от теми и проблеми в трите предавания, видовете 

интервютата, похватите на водене на токшоуто, различната социална 

ангажираност на водещия, изграждането на негов собствен стил и т.н.  
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 Съдържанието на дисертационния труд, чрез тази композиция, показва 

познанията и професионалната компетентност на докторантката, нейното 

умение да анализира българските ТВ практики, способността й да прави 

необходимите емпирични изследвания, за да аргументира по-убедително 

своите изследователски тези. Ето защо дисертационният труд напълно 

отговаря на необходимите изисквания за структура, обем, съдържание, 

научни източници и приложения. 

Първа глава  

В първа глава докторантката Мая Василева разглежда историческия път 

на вечерното токшоу (най-вече в американската ТВ практика), неговото 

възникване и развитие, създаването на неговите основни формати, налагането 

на популярни водещи като Майк Уолъс, Джони Карсън, Барбара Уолтърс, 

Дейвид Летерман, Джей Лено и др. Много подробно и компетентно е 

разгледана промяната на дефинициите на токшоуто, неговото фокусиране 

върху говоренето/ новините/водещия/публиката, развитието на основните му 

функции – развлекателна, образователна и информационна. Това го прави 

производна главно на новините и забавните жанрове, което в докторската 

дисертация се анализира въз основа на многобройни примери и различни 

медийни практики, повечето от които са свързани с възхода на американската 

телевизия, нейната силна обвързаност с водещи радиожанрове в средата на 

миналия век.  

Докторантката предлага и условна периодизация в развитието на ТВ 

токшоу, като обособява три възможни периода в неговото развитие през 20 

век – от 1948 г. до 1962 г., от 1962 г. до 1972 г. и от 1972 г. до 1980 г. Тя 

предлага и класификация на токшоуто от гледище на неговото позициониране 

в ТВ програмата (например сутрешно, дневно и вечерно шоу) и от гледище на 

неговото съдържание и основни послания (например таблоидно и trash шоу).  

Първата глава на научното изследване респектира с професионалните 

познания и компетентност на докторантката – тя разглежда разнообразни 

медийни традиции в областта на ТВ токшоу, анализира неговото съдържание 

и основна философия, развитието му върху традицията на карнавалната и 

скечовата култура, заемките от приказния наратив и радиоанимацията. 

Подробно се анализира голямата роля на водещия на шоуто, умението му да 

води жив и интересен разговор, неговият личен стил и харизматичност, 

развитието му като двигател на цялата съпътстваща индустрия на ТВ шоу, 
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което в крайна сметка го превръща в успешен и продаваем маркетингов 

продукт. 

Втора глава  

Втора глава е посветена на културните връзки и социалните отношения, 

които оказват влияние върху формирането на творческия инструментариум 

на вечерното токшоу. По мнението на докторантката, то произлиза от 

философията на скечово-сценичната култура, таблоидизацията, 

постмодернизма и чрез свои комедийни форми изразява, популяризира и 

насърчава хедонистично отношение към действителността.  

В тази глава е обърнато специално внимание на съдържателните 

предимства на трите изследвани предавания и причините за тяхната 

творческа оригиналност. Докторантката анализира формирането на 

творческия инструментариум на вечерното токшоу, представят се някои 

основни особености и творчески похвати, характерни за трите наблюдавани 

предавания. Тя предлага своя дефиниция за вечерното ТВ токшоу, което 

според нея е „специфичен телевизионен формат на жанра токшоу. 

Форматното обособяване на едно предаване подсказва надграждане и 

усъвършенстване в определена посока с цел да се създадат характерни 

белези и да има лесна и бърза разпознаваемост. Форматните предавания се 

патентоват и са лицензно разпространявани по света като търговски 

марки”. Правилна е тезата на Мая Василева, че форматът на вечерното 

токшоу „съвместява традиционните белези на вариететна програма в 

съчетание с комедийно – артистични форми и публицистични елементи. 

Форматът е класически вариант на конкретен тип художествено-

публицистично предаване, което включва наличие на бенд, балерини, 

специална музика, емблематичен водещ и съответстващи на харизмата му 

забавни елементи, както и присъствието на интересни гости в реализацията 

на телевизионно интервю”. 

Докторантката представя методологията на извършеното от нея 

емпирично изследване – изработената за целта регистрационна карта съдържа 

четири основни компонента, характерни за всяко ТВ токшоу – водещи теми, 

предмет на интервюто, основни участници и творчески инструментариум. 

В дисертацията правомерно се развива тезата, че смехът е основен 

„арсенал” в творческите похвати на вечерното токшоу, в отделните му форми 

той идва от традицията на мита и развлеченията в древността, от скечово-

сценичната култура на забавлението, позната например от дионисиевите 
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мистерии или комедия дел арте. Представя се и основният инструментариум 

на смеха – хуморът, иронията, сатирата, сарказмът, пародията, които са 

производни форми на богатата скечово-сценична култура на забавлението, 

която има древна и богата история . 

Докторантката подробно анализира причините за големия успех на 

„Шоуто на Слави”, неговото отлично пазарно позициониране в 

десетилетието 2001-2010 г. по рейтинг и пазарен дял, различните стратегии, 

която Шоуто използва в отделните периоди на това десетилетие: 2001- 2006 

г. и 2007 – 2010 г. Според нея, в логиката на слоугъна „един и същ в 

промяната”, Шоуто се придържа към две тенденции в развитието си, които 

имат неизчерпаем ресурс – обновление чрез допълнителни ТВ формати и 

въвеждане на нови образи на актьорите.  

 Приносен момент в Шоуто, непознат в световната ТВ практика, е 

развитието на ролята и функциите на водещия – чрез неговото заместване от 

други членове на творческия екип, което създава различен стил на водене, и в 

известен смисъл, е провокация на установения формат на вечерното ТВ Шоу 

в световната ТВ практика. 

 На основата на емпирични наблюдения е разгледано и „Вечерното шоу 

на Азис”, като се подчертава неговия карнавално-водевилен характер, 

представянето на звезди със съмнителна популярност, акцентирането върху 

техния интимен живот, захранването на зрителя с послания с подчертан 

сексуален подтекст. Участието на политици във „Вечерното шоу на Азис” е 

сведено до минимум – в неговите цели влиза представянето предимно на 

светският характер на политиката. Докторантката разглежда и въвеждането 

на модела за втория водещ на Шоуто, който подпомага осъществяването на 

творческите цели на Шоуто, и запълва дефицита от компетентност на 

основния водещ. Правилна е тезата, че основната функция на „Шоуто на 

Азис” е подчертано развлекателна. 

Докторантката обстойно разглежда и „Шоуто на Иван и Андрей”, което 

според нея обогатява формата на късното вечерно шоу чрез въвеждането на 

двама водещи, при което диалогът между тях се превръща в основен 

творчески похват на самото шоу. Правилна е тезата, че Шоуто на Иван и 

Андрей се развива в таблоиден формат, с доминация на политически теми, 

които се шаржират и представят чрез анимационни колажи, скечове, пародии 

и сатира. Разговорите за култура са дефицит в това шоу, а интересът към 

известните личности задължително минава през техния личен живот. Шоуто 

на Иван и Андрей се старае „да продаде” чрез националния екран личните 

драми на известните хора, което усилва неговата комерсиалност. 



6 

 

 

Трета глава  

Трета глава представя и анализира трите наблюдавани предавания, в 

контекста на резултатите от извършения субстантивен контентанализ по 

отношение на техния творчески инструментариум. 

Докторантката логично отделя най-голямо внимание на творческия 

инструментариум на най-успешното вечерно шоу в българския ТВ ефир – 

„Шоуто на Слави”, тя специално се спира на метода „формат във формата” 

широко използван и разработен от Шоуто в годините на неговото 

съществуване. Не предизвиква възражения и нейната идея, че формулата 

„Формат във формата” е спасителният пояс за шоуто в дълбоките води на 

телевизионния водовъртеж. Дешифрирано, формат във формата означава 

в структурната цялост на едно предаване да се вмъкне друг вид 

предаване. Двете телевизионни форми започват да съществуват като 

равнозначни проекти, но един в друг – т.е вторият е интегриран в 

композиционната цялост на първия.... Наличието на формат е категоричен 

показател, че предаването притежава специфични отличителни белези, 

като търговска марка, лого, уникални структурни елементи, строг 

регламент, които е възможно да се видоизменят, но имат задължително 

присъствие.... Форматът показва, че телевизионното предаване не може да 

бъде еднозначно припознато като друг продукт...... Формулата „формат 

във формата” се създава по творческа инициатива на екипа на предаването 

и не е характерна за световните образци на вечерно токшоу”. Шоуто за 

времето на своето съществуване реализира 16 такива проекта, между които 

„Аз пея в Ку-ку бенд”, „Бягство към победата”, „Кандидати за слава”, 

„Моята голяма телевизионна сватба”, „Танцувай с мен” и др. 

Финалният извод на докторантката, основан на съпоставката на „Шоуто 

на Слави” и „Шоуто на Иван и Андрей” се фокусира главно върху различието 

на централно разработваната тема – ако при Иван и Андрей фокусът е 

личната драма и интимен живот на звездите, при Слави главният сюжет на 

Шоуто е той самия – звездите и публичните личности, които му гостуват, са 

просто необходим аксесоар към неговото творческо его и личност. Поради 

което докторантката Мая Василева справедливо го определя като „диктатор 

на екипа си, ментор на гостите си и господар на ефира”. Според нея, 

„придобилата уродлива форма харизма на водещия дава траен отпечатък 

върху творческите процеси в шоуто и в крайна сметка го капсулира – не 
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води до иновации на хумористичните подходи, а до консервации на 

комедийните форми, които от години са все едни и същи и отегчават 

зрителя”. Това не означава обаче, че Шоуто губи рейтинг и публика, а по- 

скоро, че донякъде то балканизира традиционната формула на вечерното 

токшоу, внася в нея повече собствена политика – за политиката, собствен 

подход към социалните проблеми и публицистиката, изгражда имидж на 

основен ментор и арбитър за всичко справедливо и несправедливо, добро и 

лошо – в политиката, социалния или културния живот на страната. Шоуто 

само си вменява ролята на „основна институция”, от която едва ли не зависи 

развитието на националната съдба. 

3. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 Тази докторска дисертация, по моя преценка, съдържа три основни 

научни приноса. Първият научен принос е оригиналният характер на 

избраната тема, която досега цялостно не е поставяна и разработвана в 

българското медиазнание, независимо колко тя е важна за развитието и 

утвърждаването на ТВ развлечение, като водещ жанр за телевизията. 

Вторият научен принос е подробното представяне на еволюцията и 

развитието на вечерното токшоу главно в американската ТВ практика, едно 

съвременно осмисляне на извървения път на ТВ шоу в американската 

телевизия, което у нас се прави за първи път. Третият научен принос е 

избраната методология и осъществения теоретичен и практико-приложен 

анализ на три различни предавания от формата късно вечерно токшоу –

„Шоуто на Слави”, „Шоуто на Иван и Андрей” и „Шоуто на Азис”. 

 Докторантката е изработила специална регистрационна карта (която 

съдържа различни творчески похвати, използвани във всяко от 

наблюдаваните предавания), за да направи цялостен анализ на тези 

предавания в едногодишен период, който е пръв по рода си в българската 

медийна практика.  

Трите най-известни предавания от жанра вечерно токшоу се разглеждат 

чрез основните теми, които налагат на зрителя, интервютата, които водят с 

известни публични личности, творческите похвати, които най- често 

използват. Докторантката търси приликите и разликите в творческия натюрел 

на водещия, особеностите на неговото поведение и лична харизма, 

интересите му към теми, сюжети, личности, явления. Неслучайно докторската 

дисертация завършва с поредица от изводи, които се отнасят до: същността на 

жанра и формата на вечерното токшоу /на неговата матрица/ на творческия 
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потенциал на водещия/ на творческия инструментариум/ на хумора в ТВ 

забава/ на творческия инструментариум в трите отделни предавания.  

Правилен е научният извод, че за разлика от някои световни образци на 

вечерното токшоу, което обичайно се основава на авторитетност, 

аполитичност, независимост и свободомислие, в българския вариант 

вечерното ТВ токшоу обикновено става медийна институция, която най- 

често генерира политика и предлага собствени решения на редица 

обществени проблеми. Вечерното шоу в родната ТВ практика е твърде 

комерсиализирано, то дава предимство на пазарните цели, често търси 

лоялната си аудитория чрез скандалното, необикновеното, често на границата 

на добрия вкус, морал и професионална етика.  

Безспорно тази докторска дисертация е стъпка напред в разбирането на 

телевизионното развлечение в неговия български вариант – и като формат на 

вечерното токшоу, и като творчески подходи към неговата съдържателна 

структура, и като натюрел и харизма на водещия. И още – като територия на 

хумора/ скеча/ пародията/ сатирата/иронията, без които вечерното токшоу по 

принцип е невъзможно. Но и като една задължителна балканизация на самия 

формат, внасянето в него на нови елементи и творчески похвати, които 

неизбежно го развиват и променят.  

 4. НАУЧНИ ПРЕПОРЪКИ 

Моята основна научна препоръка е свързана предимно с избраната 

методология на извършеното емпирично изследване на наблюдаваните три 

предавания в едногодишен период чрез специално изработена за целта 

регистрационна карта. Съществува известно несъответствие между броя на 

регистрационните карти – при „Шоуто на Слави” те са 136 броя, при 

„Вечерното шоу на Азис” те са 35 броя, а при ”Шоуто на Иван и Андрей” - са 

25 броя. Твърде големите разлики в обема на емпиричния материал, 

систематизиран за трите предавания, прави съпоставителния анализ на 

творческите похвати, които те използват, донякъде условен. Неслучайно 

докторантката анализира трите предавания последователно, като използва 

най-вече аналитичния, а не сравнителния метод. 

 Доминирането на „Шоуто на Слави” се дължи и на обстоятелството, че 

то е най-утвърденото вечерно токшоу в нашата ТВ среда, което има и най-

дълъг екранен живот, то поддържа относително пълен архив, ето защо се 

изследва с помощта на 136 регистрационни карти, които дават възможност за 

по-задълбочени анализи и изводи.  
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Това оригинално и много интересно научно изследване заслужава да 

бъде публикувано и да намери своята широка (и професионална) читателска 

аудитория. Но за неговата публикация ще е необходимо известно 

прецизиране на използвания емпиричен материал, уравновесяване на неговия 

обем по отношение на трите предавания, което несъмнено ще усили 

достоверността на направените изводи и оценки. Субстантивният 

контентанализ може да бъде развит и продължен – регистрационните карти 

съдържат богата база данни, които могат пространно да се анализират и 

обобщават. 

Тази методологическа бележка изобщо не намалява научната стойност и 

значимост на направеното теоретично и практико-приложно изследване на 

три популярни ТВ предавания в жанра на вечерното токшоу, на направените 

изводи и обобщения в контекста на световните медийни модели и добрите 

практики в родния ТВ ефир.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Като изхождам от действителните качества на представената докторска 

дисертация – нейната оригиналност и аналитичност, професионалното 

познаване на световния опит в областта на вечерното токшоу, осъществения 

теоретичен анализ и емпирично изследване на три от най-известните 

предавания в този вид – „Шоуто на Слави”, „Шоуто на Азис” и „Шоуто на 

Иван и Андрей”, направените изводи, оценки и обобщения, убедено 

предлагам на уважаемите членове на научното жури да присъдят 

образователната и научна степен „доктор” (професионално направление 3.5.   

Обществени комуникации и информационни науки, Журналистика - ТВ 

журналистика) на Мая Димитрова Василева за нейната докторска дисертация 

на тема: „Творчески инструментариум на вечерното токшоу в 

българския телевизионен ефир”. 

 

София, 23 май 2012 г.  

         

  

 (Проф. д-р Маргарита Пешева) 

 ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”  


