
Становище 
 

 

За дисертационен труд за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“ по професионално направление 3.5 – обществени 

комуникации и информационни науки (Журналистика – ТВ 

Журналистика) 

 

Тема: „Творчески инструментариум на вечерното токшоу в българския 

телевизионен ефир“ 

Автор: Мая Димитрова Василева – редовен докторант към Факултета по 

журналистика при СУ 

Научен ръководител: Доц. д-р Теодора Петрова 

 

От проф. Людмил Христов – ръководител на департамент „Кино, реклама 

и шоубизнес“ към Нов български университет 

 

Представеният дисертационен труд във формално отношение се състои 

от увод, три глави, заключение, библиография и приложения. 

Съдържателната част е разположена на 178 стандартни страници. 

Библиографията включва 261 заглавия на кирилица и латиница, както и 15 

интернет източника.  

Със своето изследване, както и с някои от публикациите дисертантката 

убедително доказва необходимостта от цялостно и задълбочено изследване 

на българското телевизионно talk show /вечерно talk show/ на теоретично и 

оттам на приложно-практическо равнище. Основната актуалност и значимост 

на темата произтича от стабилното присъствие на почти всички видове talk 

show в БГ – ефира, на високия рейтинг на най-популярните от тях и оттам на 

високата степен на влияние/манипулация върху зрителите. 

Бих искал да откроя някои основни достойнства на дисертационния труд. 

 

 Ясно формулирани теза и цел, отлично и изчерпателно подбрани 

задачи и  изследователски метод. 

 Отлично владеене на научно-понятийния инструментариум. 

 Добър стил на изложението, което го прави достъпно за по-широка 

публика, без да намалява научно-изследователската му стойност. 

 Логично изведени след всяка глава научни изводи. 



 Висока степен на оригинално авторско присъствие, изразено в 

създаването на методология за установяване възможностите на 

творческия инструментариум във вечерното talk show. 

 Отлично структуриране на текста в основния труд и автореферата. 

 Аргументирано и научно обосновано, посредством метода на 

субстантивен контент-анализ, е подкрепена тезата за съпоставимост на 

творческия инструментариум в българското talk show и западните 

образци. 

 Създаване и формулиране на нов за телевизионната теория 

категориално-понятиен апарат във връзка с вечерното talk show, като 

специфичен телевизионен формат. 

 Крайните резултати от изследването са направени вследствие на 

използването на богат емпиричен материал и са коректно поднесени. 

 Обширна и впечатляваща библиография от български и чужди автори - 

всичко писано по темата е прочетено и използвано уместно. 

 Компетентно научно ръководство 

 

Напълно подкрепям изведените от автора научни приноси на 

изследването. 

Убеден съм, че дисертационният труд е лично дело на докторантката, като 

изхождам от оригиналността на текста и дългогодишните усилия по 

съставянето му, което е очевидно при прочитането му. 

Представеният автореферат в обем от 49 страници по форма и съдържание 

напълно съответства на изискванията. 

 

Ще си позволя да направя няколко коментара на части от изложението. 

 Относно създадената професиограма на водещия на вечерно talk show 

на стр. 90 и 91, и по-специално в практическата професиограма бих 

поспорил с автора за журналистическите качества на водещия и оттам 

за високия му индекс. Въпреки, че на стр. 42 авторът казва – 

„...моралът и културата са най-сигурния филтър за бъдещото развитие 

на телевизията, като отражател на обществените процеси.“ – темата за 

морала отсъства при представянето на творческия потенциал на 

водещия в теоретичната професиограма /стр. 90/. Пак във връзка с тези 

разсъждения приемам, само ако е казано с чувство за хумор, 

сравнението между Слави Трифонов и Лено, Летерман, О’Брайън 

/стр.174/, както и това между Саша Барон Коен и Мария Силвестри или 

Супер Бианка /стр. 59/. 



 Доколкото ми е известно,все още не е научно доказано, че жените са 

„...с по-изострена чувствителност и по-богата емоционалност.“ /стр. 21/ 

 На стр.39 думата „фрик“,  „фрикове“ /от англ. – freak/ би следвало да се 

преведе за по голяма яснота. 

 На стр. 63 е изведена дефиниция за творческия потенциал на водещия, 

в която има известна /макар и минимална/ неяснота, което може да се 

дължи и на техническа грешка. 

 

 

 

Направените дребни забележки и коментари по никакъв начин не 

намаляват отличните ми впечатления от текста, неговата оригиналност и 

безспорни научни приноси. 

 

 

Въпроси към докторантката: 

 

1. Кои форматни видове talk show са повече вредни, отколкото полезни за 

зрителя? /стр. 26/ 

2. Дали културата на водещия е определяща за наличието или 

отсъствието на теми от областта на културата? /стр. 138 – „Тревожен 

знак за обществената роля на телевизията у нас и аналитично-

образователната функция на жанра „токшоу“ е дефицитът от културни 

теми“/ 

3. Съзира ли авторката възможна политическа поръчка в политико-

пародийните скечове, а и в отделни монолози на Слави Трифонов? 

4. Не се ли подценява трудът на сценаристите в българските издания на 

изследвания формат за сметка на личността на водещия? 

 

Заключение: 

 Дисертационният труд на Мая Димитрова Василева на тема 

„Творчески инструментариум на вечерното токшоу в българския 

телевизионен ефир“ е собствена разработка на актуална тема с оригинални 

научни и практико-приложни приноси. Напълно убедено препоръчвам на 

уважаемите членове на научното жури да присъдят на докторантката 

образователната и научна степен „доктор“ 

 

София, май, 2012 г. 

 

      Проф. Людмил Христов 


