
СТАНОВИЩЕ 

От 

Доц. д-р Юрий Петров Проданов 

Във връзка с участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 
„доцент” в област на висшето образование: 3. Социални, стопански и 

правни науки; Професионално направление: 3.5 Обществени 
комуникации (Журналистика), Факултет хуманитарни науки, 

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 

обнародван в ДВ, бр. 86/06.11.2015 г. 

 

Конкурсът за доцент по Журналистика в професионалното направление 3.5. 
„Обществени комуникации и информационни науки” е обявен с решение на 
Факултетния съвет на Факултета по хуманитарни науки от 2. 10. 2015 г. по предложение 
на Катедрата „Журналистика и масови комуникации” и след решение на 
Академическия съвет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” от 
16.10. 2015 г. е обнародван в ДВ, бр. 86/06.11.2015. 

Гл. ас. д-р Снежана Иванова Великова е подала документи за конкурса и е 
допусната до участие като единствен кандидат. 

Тя е с образователна и научна степен доктор по Общо и сравнително 
езикознание (диплом № 29011/4.05.2004г.), получена след подготовката и успешна 
защита на дисертационен труд на тема: „Посвещението – структурни, семантични и 
прагматични аспекти”. Снежана Великова е от 2003 г. главен асистент в катедрата 
„Журналистика и масови комуникации” след издържан асистентски конкурс по 
Журналистика (Теория на масовата комуникация). Специалист е както в областта на 
съвременния български език и общото езикознание, така  и в научните области теория 
на масовата комуникация, онлайн комуникация, теория на текста, теория на 
журналистиката. 

Преподавателската дейност на гл. ас. д-р Снежана Великова започва от 1989 г. и 
до 2016 г. тя работи в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". За 
период от две години (от 2008 до 2010) е преподавател в Южноукрайнския държавен 
педагогически университет "К. Д. Ушински" - Одеса.  

Работата си като преподавател започва като асистент в катедра "Български език" 
в Шуменския университет, където от 1989 до 1993 води лекционни курсове по Увод в 
общото езикознание, Съвременен български език, Езикова култура. 

1 
 



От 2003 до 2016 г. Снежана Великова е главен асистент  в новосъздадената 
катедра "Журналистика и масови комуникации". В продължение на целия този период 
тя води лекции и семинарни занятия, повечето от които имат конкретно отношения 
към обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”. Това са 
дисциплините Журналистика и институции, Комуникация с медиите, Писане за 
радиото, Теория на текста,  Писане за медиите, Теория на журналистиката, Теория на 
масовата комуникация. Също така тя ръководи семинарите в Медияспециализация 
Учебен вестник, Теория на масовата комуникация за бакалавърската програма на 
специалностите Журналистика и Връзки с обществеността  и семинари по Теория на 
езика на магистърска програма Лингвистика и превод. 

От 2003 до 2010 е извънреден доцент в катедра "Общо езикознание" на в 
Южноукрайнския държавен педагогически университет "К. Д. Ушински", Одеса. 

От 1992 г. до 2008 г. в Шуменския университет работи със студенти и 
преподаватели от Украйна, Молдова, Македония, Англия, Австрия, Република Южна 
Африка, Турция, САЩ, Япония. Участва в процеса на организация и в обучението на 
чуждестранни студенти към Центъра за чуждоезиково обучение. 

Снежана Великова е ръководител на магистърска програма „PR на публичната 
администрация.” Научен ръководител е на редовния докторант Иван Стоянов 
Капралов. 

Аудиторната годишна заетост в часове на гл. ас. д-р Снежана Великова Великова 
е от 405 часа (80 часа лекции и 245 часа семинарни упражнения). По този показател тя 
отговаря на нормативните изисквания за аудиторната натовареност, необходима за 
заемането на академичната длъжност доцент. 

Гл. ас. д-р Снежана Великова Великова е участвала в 11 научноизследователски 
проекта, от които 4 национални и 7 университетски. Участва и в редица университетски 
проекти, свързани с тематиката на конкурса. Научните си изследвания е представила в 
редица международни изяви. Гл. ас. д-р Снежана Великова Великова е участник в 
редакционните колегии на три университетски издания. 

Кандидатката гл. ас. д-р Снежана Великова е представила за участие  в конкурса 
за „доцент"  следните научни трудове и публикации:  

Монография - 1: „Трансформации в професионализма: журналистическата 
парадигма“. Шумен: Епископ Константин Преславски, 2015, 322 с.;  

Учебно помагало (електронно) -1: „Журналистика и институции“ : 
http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=7289, 437 с;  

Студии - 7  
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Статии, научни съобщения - 26, (12 от тях са публикувани след придобиването на 
образователната и научна степен доктор).  

Статии на чужд език – 4 

Представените изследвания, статии, научни трудове без съмнение представят 
гл. ас. д-р Снежана Великова като компетентен изследовател и автор с интерес и към 
научните и към научно-приложните изследвания. Явленията, които се наблюдават и 
анализират, се обвързват както с традиционните медии, така и с новите медии. 
Интердисциплинарният подход е силно застъпен при изследванията, които са базирани 
върху използването на изследователски подходи от теория на масовата комуникация,  
теория на журналистиката, социологията, лингвистиката, теория на институционализма 
и др. 

Основният труд, представен от Снежана Великова като водещ в цялостната 
документация по конкурса е монографията „Трансформации в професионализма: 
журналистическата парадигма”. Шумен: Епископ Константин Преславски, 2015, 322 с.  

Монографията се състои от три глави. Първата глава е „Професионализъм и 
депрофесионализация”. В нея се проследява историческото развитие на теоретичната 
рамка, в която се интерпретира професията като социална категория. Прави се изводът, 
че концептите професия, професионализация, професионализъм насочват към 
различни периоди и подходи от изследването на професията. Разсъжденията върху 
професионализма и депрофесионализацията се правят от гледна точка на 
доминиращите направления в теорията за професиите. Важното в подхода е, че те се 
коментират както в аспекта на общата социология, така и в теорията за организациите 
и институционалната теория. Проследени са възгледите за професионализма през 
модерността и постмодерността. Изведени са основните модели, изградени в 
трудовете на изтъкнати специалисти – Т. Парсънс, М. Вебер, М. Ларсън, М. Нурдеграф, 
К. М. Макдонълд, Т. Бранте и др. Промяната в теоретичните възгледи за 
професионализма и депрофесионализацията се наблюдава в трансформацията от ясно 
представен модел, основаващ се на определен сбор от признаци, към хибридни 
модели, които в по-голяма пълнота очертават реалностите. Коментирани са и 
термините професия, професионализация, репрофесионализация и пролетаризация. 

Във финалните обобщения на първа глава се прави изводът, че от втората 
половина на миналия век в социологията на професиите упорито се настанява темата 
за упадък в професионализма. Налага се тезата, че сме в период, в който се стига до: 
„деконструирането на категориите професия, професионализъм, професионалист и 
натоварването им с непознати задачи, които за едни имат депрофесионализиращ 
ефект, за други трансформиращ, за трети носещ края на belle epoque на професиите.” 

Втората глава „Параметри на журналистическия професионализъм. 
Проблемните зони на традиционния професионален проект в журналистиката” 
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разглежда традиционната представа за журналистическия професионализъм. 
Вниманието е насочено към онези елементи от професионалния проект, които 
формират проблемните места на професионалния модел. Специално място се отделя и 
на явлението депрофесионализация, което съпътства професионалните практики. 
Отчита се влиянието на демократизацията на комуникацията, провокирана от новите 
технологии за разпространение и продуциране на информация. 

В структурата на втора глава важно място заемат частите „Кодифицирано 
знание”, „Професионална култура”, „Журналистически модели”. Авторката приема и 
доказва, че на практика тази триада всъщност изгражда зоната на журналистическия 
професионализъм в своята съвкупност. Въпреки вътрешната динамика и промяна във 
времеви аспект при тези три елемента на журналистическия професионализъм, тяхната 
наличност и обособеност са предпоставката за съхранения професионализъм. И 
същевременно се прави изводът, че: „Всички изследователи се обединяват от идеята, 
че рутинните техники за правене на новини са устойчивият момент в професионалния 
проект въпреки амбивалентната позиция по отношение на журналистическото знание. 
Ценностният елемент на професионализма - етически норми, автономността, 
експертност - драстично губи качествените си очертания.”  

Естествено точно това са и проблемните зони от журналистиката. Тяхната 
значимост именно като проблемни, се подчертава и в графичната обособеност на тези 
части в цялостната структура на работата. Наред с тях са анализирани и деструктивните 
процеси, които протичат в журналистическото съсловие. Посочват се и обясняват 
вътрешните противоречия, които обособяват група от проблеми пред всекидневната 
работа на журналистите. Целта е да се опише противоречивостта на всяка съставна част 
от професионалния проект и да се концентрира вниманието към особеността, че той е 
затворена система. Тя действа ограничаващо върху журналистическата професия и не 
предоставя възможности да се отваря за нови явления. Така се мотивира формирането 
на различна представа за журналистическия професионализъм. 

Третата глава „Професионалният проект отвъд традиционния 
професионализъм” търси нов поглед към категорията професионализъм. Целта е да се 
очертае нова теоретична рамка, в която да се разглеждат двете явления. Акцентът в 
тази част на изследването е поставен върху типовете журналистически 
професионализъм и съответно видовете депрофесионализация в журналистическата 
парадигма. 

Тук се изгражда сложен модел на журналистическия професионализъм и на 
журналистическата депрофесионализация.  Професионализмът се разбира като 
плуралистичен модел, изграден от следните структури: същински професионализъм, 
контролиран, управляван, организиращ и съ-участнически професионализъм. Същите 
структури действат и съществуват и при депрофесионализацията. Начините на 
въздействие при тези различни форми произтичат от два основни фактора - контрола 

4 
 



върху възможностите на професионалната общност да контролира възпроизводството 
си (продукцията на продуценти) и професионалната експертност и ценностна система. 
В множествеността на гледни точки по отношение на проблемите за професионализма 
и депрофесионализацията и оттам – неясното бъдеще на професията – някак 
естествено изследването завършва с отчетливо изразена теза-цитат, визиращ 
спасителен изход пред журналистическата професия. Става дума за мисълта на Том 
Роузънстийл: „Журналистът трябва да изпълни четири роли: гарант на истинността; 
гарант на смисъла; навигатор; лидер.” 

Качествата на предложения труд могат да се обобщят до следните: 

- той е новаторски за българската изследователска общност, като първо 
подобно цялостно изследване, посветено на журналистическия професионализъм;  

- анализирани са ключови аспекти на изследваните явления – 
професионализъм и депрофесионализация и са представени начините, чрез които те се 
реализират взависимост от ситуацията;  

- теоретичните тези са подкрепени с респектиращ брой примери от 
журналистическата практика; 

-  видимо е дълбоко познаване на коментираните явления и на най-новите 
тенденции в изследването на журналистическата професия; 

- защитени са изразените в изследването позиции за разглеждането на 
професионализма като цялост, изградена от множество структури и реализираща се 
във връзка с контекста на реализация;  

- посочената библиография респектира като обем и сама по себе си е 
важен източник за проучвания. 

От гледна точка на изследванията на гл.ас. д-р Снежана Великова, представени в 
документите за конкурса и в тяхната съвкупност са посочени общо тринадесет 
изследователски, теоретични и изследователски приноси. Става ясно, че част от идеите 
са презентирани или публикувани и по време на национални и международни форуми. 
Ето и някои от по-важните приносни моменти: 

1. изграждане на нова концепция за концепта журналистически 
професионализъм, както и теоретично изследване на този концепт 
от гледна точка на социологията на професията; създаването на нови 
категории и подход за разграничаване на професионален 
(журналистически) и институционален (медиен) професионализъм; 

2. проследяване на определени тенденции, които засягат 
журналистическата  професия  на  базата  на  проучване  на  печатни,  
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