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 Представеният научен труд е посветен на неизследвания досега като цяло 

аспект на онлайн журналистиката, а именно промяната на ролите на 

комуникационните партньори в годините на трансформация на уеб пространството 

като среда за новата журналистика. Актуалността на темата е извън всяко 

съмнение, тъй като разглежданата проблематика отскоро е на дневен ред, а нейната 

значимост предстои да бъде оценявана. 

Дисертационният труд съдържа три глави, заключение и библиография от 

103 източника, предимно на български и английски език (монографии, сборници, 

научни статии и онлайн източници) и е с общ обем от 331 страници. Разгледани са 

135 сайта на традиционни медии и 20 сайта на социални медии от периода на 

втората версия на уеб пространството, а извън периода на изследването са 

включени примери на медийни сайтове от времето на уеб 1.0. 

Основната цел на дисертационното изследване е да се определят новите 

роли на журналистите и аудиторията, обусловени от комуникационните специфики 

на уеб средата в различните етапи от еволюцията й, чрез описание и съпоставка на 

тези роли.  

Първата глава е фокусирана върху етапите в развитието на уеб 

пространството – от уеб 1.0 до уеб 3.0. В нея теоретично и с достатъчно 

задълбочена аналитичност са представени характерните свойства на онлайн 

средата, върху които стъпва по-нататъшното изследване, и без знанието за които 

анализът на предмета на изследването би бил невъзможен. Дефинирана е уеб 2.0 и 



са изведени разликите между етапите от развитието на Мрежата по отношение на 

функционалността й. 

Втората глава е доминантната, тя е гръбнакът на дисертационния труд. 

Представлява емпирично изследване на комуникационните роли на журналистите и 

аудиторията, което е базирано на изключително обстойно и пространно проучване 

на сайтове на медии, аналози на традиционните, според изведените в първа глава 

основни критерии: интерактивност, хипертекстуалност, мултимедийност и 

персонализация. Разгледани са 135 уебсайта на традиционни медии (вестници, 

списания, радиостанции, телевизии и информационни агенции) от 9 държави. Тук 

именно проличават уменията на докторанта методично и добросъвестно да 

анализира големи масиви от информация, демонстрирайки аналитично мислене, 

подход за научно систематизиране и изследване в дълбочина.  

Третата глава е посветена на социалните медии, където всъщност се 

проявява истинската нова журналистика и най-ярко се открояват трансформациите 

в журналистическите роли и тези на онлайн потребителите като 

читатели/слушатели/зрители. За целта са разгледани някои от най-масово 

посещаваните колективни онлайн пространства и общества за споделяне на 

съдържание, социални мрежи, превръщащи се в медии, блогове и микроблогове, 

виртуални светове.  

В края на всяка от главите докторантът е извел конкретни и логично 

аргументирани изводи, които служат за поетапното доказване на поставената теза. 

Основната теза на дисертацията е отлично защитена и подплатена с емпирични 

резултати, безусловно илюстриращи по какъв начин комуникационните специфики 

на уеб средата са наложили сближаване на традиционните роли на журналистите и 

аудиторията. Главният извод на докторантската теза е, че потребителите стават 

равнопоставени на журналистите, влизайки в роля на активни и социализирани 

комуникатори, разполагащи с различни инструменти за промяна, адаптиране и 

персонализиране на съдържанието в новата медийна среда. Журналистите от своя 

страна, наред с традиционната си комуникационна роля, изпълняват и тази на 

посредник (медиатор на мнения) в комуникационния процес.  



Научният апарат и методологията са избрани и приложени адекватно на 

поставените цели и задачи, ограниченията на изследването са очертани прецизно, а 

дисертацията е онагледена с цветни приложения (вградени в текста), даващи 

визуална представа за разглежданите обекти. Библиографията е широка, но целево 

подбрана и използвана коректно, обхванати са всички значими теоретични 

постановки в тази област. Приносите на дисертационния труд са безспорни и имат 

теоретико-приложен характер.  

Докторантът има седем научни публикации по темата, всички намерили 

място в университетски издания.  

Приемам представения за публична защита труд на Ивайло Йошков като 

напълно завършен и нямам никакви бележки по отношение на него, тъй като през 

годините на работа той се съобрази и взе под внимание всички отправени от мен 

препоръки, както и тези, които бяха изказани на вътрешното обсъждане на 

дисертацията и имаха основание.  

 

В заключение, като имам предвид целия процес на сериозно и задълбочено 

изследване и писане на докторската теза, който в качеството си на научен 

ръководител следих отблизо в продължение на 4 години, а също и не по-малко 

значимите постигнати резултати, убедено препоръчвам на уважаемото научно 

жури да присъди образователната и научна степен „доктор” на Ивайло 

Георгиев Йошков за неговия дисертационен труд „Нови роли на журналистите и 

аудиторията, обусловени от комуникационните специфики на уеб средата”. 
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