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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Росен Костадинов Стоянов 

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

Нов български университет 

10.11.2021 година 

 

На докторска дисертация  

за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, в професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и 

комуникации – Телевизионна журналистика), с дисертационен труд на тема: „Тенденции 

и типологии в създаването на телевизионно новинарско съдържание“ (Изследване на 

новините на БНТ 1 и bTV 2019-2020 г.)”, представен от Денислав Борисов, редовен 

докторант в катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама”, ФЖМК, СУ 

„Св. Климент Охридски“. 

Научен ръководител: доц. д-р Поля Иванова. 

 

Дисертационното  изследване  е  в общ  обем  от  215 страници.  Състои  се  от  

увод,  три  глави, заключение, библиография и приложения. Основен акцент и 

впечатление прави Трета глава, където място намират по същество не едно, а няколко 

изследвания. Налични са 266 информационни източника, от които 165 са на български 

език. 

От самото начало бих заявил, впоследствие и препотвърдил, особено добрите си 

впечатления от предложения текст. Както в концептуално, така и в съдържателно 

отношение. 

 

Точно формулирани цели и задачи на дисертацията. 

Описаните в увода и коректно представени в автореферата задачи, обект, предмет 

на изследването, както и неговата актуалност и ограничения, са стройно презентирани. 

Лично аз предпочитам да се предпоставя теза, а не хипотеза, но предполагам тази 

нарочност за авторски избор. 
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Степен на познаване на състоянието на проблема и съответствие на използваната 

литература. 

Колегата Борисов се справя с темата и поради факта ни личната си професионална 

ангажираност, проявена научна наблюдателност и способност за интерпретация чрез 

отговорна позиция. В текста са намерили място анализи и интерпретация на впечатляващ 

и повече от достатъчно представителен брой източници, даващи основание да оценя 

високо извършения, явно със старание, труд, от страна на докторанта. 

 

Съответствие на избраната методология и методика на изследване с поставената 

цел и задачи на дисертационния труд. 

Избраната от докторант Борисов методология съответства напълно с поставените 

цели и задачи. Изследването е коректно проведено, авторско и с постигнати кредибилни 

резултати. Дисертационният труд показва, че Борисов притежава теоретичните знания 

по специалността, както и умения за самостоятелни научни изследвания и интерпретация 

на получените резултати. 

 

Оценка на автореферата и описанието на приносите. 

Авторефератът отразява съдържанието на дисертацията, както и основните 

положения и приносите на дисертационния труд, като съдържа в себе си необходимата 

информация и акценти от проведеното изследване. Естеството и достоверността на 

материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд, ми дават основание 

да приема заявените приносни моменти на колегата Борисов. 

 

Въздействия на дисертационния труд върху външната среда. 

Публикациите по дисертационния труд са достатъчни както като брой, така и като 

ниво на изданията, в които са публикувани. 

 

Мнения, препоръки и бележки. 

Представен ни е логичен, акуратен и структуриран по всички формални 

изисквания текст. Поздравявам колегата за положените усилия и постигнатите 

резултати. 

Отбелязвам факта, че докторант Борисов, след явно задълбочен самокритичен, 

внимателен и подробен прочит, се е съобразил с и е отразил голямата част от 

конкретните, макар и не толкова много и съществени препоръки, направени по време на 
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вътрешната защита. Това негово действие, освен прецизиране на отделни моменти в 

дисертацията му, говори и за академично отношение към цялостната процедура. 

 

Заключение. 

Уважаеми членове на научното жури, колеги от катедрата, с настоящото приемам 

предложения дисертационен труд на докторант Денислав Борисов, с тема „Тенденции и 

типологии в създаването на телевизионно новинарско съдържание“ (Изследване на 

новините на БНТ 1 и bTV 2019-2020 г.)”, катедра Комуникация, връзки с обществеността 

и реклама, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“, и заявявам, че ще гласувам с „Да“ за 

присъждането на образователна и научна степен „доктор“ на колегата Денислав Борисов. 

 

 

10.11.2021 г.      С уважение:......................... 

проф. д-р Росен К. Стоянов  


