
С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 

на проф.д-р Ивайло Петров Иванов, Катедра „Журналистика и масови комуникации” , 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, член на научното жури по 

конкурса, назначено със заповед № РД-16-014 от 03.02.2016 година на Ректора на 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” по конкурс, обявен в 

Държавен вестник, бр.86 от 06.11.2015 година за: доцент в Шуменския университет по: 
област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално 
направление 3.5.Обществени комуникации и информационни науки ) Журналистика). 

   Единствен кандидат в обявения конкурс е доц.д-р Снeжана Иванова Великова, 
Факултет по хуманитарни науки при Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски” 

1. Професионална квалификация 
Доц. д-р Снежана Великова е завършила Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски”, специалност „Българска филология”. През 2003 година 
защитава дисертация на тема „Посвещението – структурни, семантични и прагматични 
аспекти” и получава научната степен „доктор”. В Катедрата по Журналистика и масови 
комуникации чете лекции и води упражнения по дисциплините „Теория за масовата 
комуникация”, „Теория на текста”, „Анализ на новинарския дискурс”, „Журналистика и 
институции”, „Учебен вестник”, ”Писане за радиото” и други, отбелязани в 
приложените към документите справки. 

 

2. Преподавателска и експертна дейност  

Преподавателската дейност на доц. д-р Снежана Иванова Великова може да бъде 
оценена на базата на работата й със студентите и докторантите, привличани за участие 
в научни форуми, проекти и издания. Снежана Великова е научен ръководите на един 
докторант в Катедрата по журналистика и масови комуникации. Заместник – директор 
на Център за дистанционно обучение ( 2003 – 2008). От 2008 до 2010 година е лектор 
по български език и литература в Южноукраинския държавен педагогически 
университет „К.Д. Ушински” в Одеса, Украйна. От 2003 до 2011 година е член на 
Академическия съвет на Шуменския университет. От 2005 до 2009 г. е заместник-
председател на синдикалната организация към ВОН на Шуменския университет. 
Експерт по проекта „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на 
Шуменския университет чрез въвеждане на съвременни електронни форми на 
обучение” с ръководител проф.дпн Маргарита Георгиева. От 2007 до 2016 година е 
член на редколегията на списание „Любословие”. 

На базата на заявените компетентности, заеманите позиции и осъществените  след 
2003 година дейности може да се направи извод,че Снежана Великова има трайно 
присъствие в научния живот на Шуменския университет, региона и България, давайки 
своя съществен принос за подготовката и реализацията на студентите, завършили 
специалностите „Журналистика” и „Връзки с обществеността”. 
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3. Научни публикации и научноприложни издания 

Доц.д-р Снежана Великова представя за рецензиране като участник в конкурса за избор 
на доцент по журналистика списък от 1 монография, 1 учебно пособие,4 студии и 13 
статии. 

3.1. Монографии  

„Трансформации в професионализма: Журналистическата парадигма”. Шумен, 
Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2015, 322 с. 

В съвременната научна литература се наблюдава удивителен парадокс - 
увеличава се количеството медии, на журналистиката се приписват огромни заслуги 
като „четвърта власт”, почти всички висши учебни заведения, включително и в 
България, включват в списъка на предлаганите специалности „Журналистика”, но 
същевременно сериозните проучвания, посветени на различните проблеми в 
журналистиката, опиращи се на постигнатото в различните страни в Европа и САЩ, 
остават малко на брой. В контекста на казаното предложената книга на Снежана 
Великова е сполучлив опит да бъде запълнена една празнота  в проучването на 
трансформациите в професионализма в сферата на журналистиката. 

Като рецензент на монографията на Снежана Великова подчертах, че „Трансформации 
в професионализма. Журналистическата парадигма” представлява един завършен 
научен труд, който ще бъде изключително полезен на всички, имащи пряко отношение 
към професионализма в журналистиката.  

Още в Увода Снежана Великова е направила обзор на статиите, публикувани в 
България , които все още са твърде малко, и това я принуждава да се обърне предимно 
към англоезичната литература, посветена на заявената от нея проблематика. Тръгвайки 
от разбирането, че журналистическата професия е с „отворени врати”, Снежана 
Великова акцентира върху проблема за професионализма и депрофесонализма, който е 
разгледала последователно в основния текст. Прави силно впечатление използането на 
методите на сериозната социология, като особено е подчертана ролята на 
институционализма. По този начин като автор Снежана Великова не се отказва от 
трудната задача да намери „реалните основи за нов модел на журналистическия 
професионализъм”. 

Глава І „Професионализъм и депрофесионализация” има подчертано теоретичен 
характер, което дава възможност след обстоен преглед на направеното от 
изследователите в Европа и САЩ да се достигне до основната цел - характеристика на 
новия професионализъм в постмодерното и неолибералното общество. Едва ли е 
възможно да бъдат посочени основните тези и изводи във втората глава, сред които се 
открояват наблюденията над техниката на дистрибутиране на новините, ролята на 
етиката и етичните кодекси, анализа на статията на проф. Р. Макчесни и журналиста 
Джон Никалъс „Появата на професионалната журналистика”, обзора на моделите на 
пресата, съотношението принадлежност / лоялност и т.н. Теоретичните размисли са 
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дали възможност бъдат разгледани по нов начин съвременните български медии и да се 
докаже доколко е вярна тезата за ролята на „четвъртата власт” в нашата страна. Не е 
тайна, че журналист като Георги Атанасов нарича българската журналистика 
„четвъртата паст”, което е метафоричен отговор на въпроса за независимостта на 
журналистиката от бюрократичната и политическата власт. Снежана Великова не е 
отминала проблема за политическия клиентилизъм, като конкретните й наблюдения са 
направени върху материали от българския печат и PR-съобщения. 

Сред достойнствата на книгата са отговорът на въпроса доколко блоговете са заплаха за 
журналистиката и доколко новите съвременни медии дават възможност за 
осъществяването на журналистическата депрофесионализация.Специалистите ще 
намерят интересни наблюдения в третата глава на книгата , особено по отношение на 
концептуалния плурализъм. Като откритие на Снежана Великова може да се смята 
терминът „съ-участически професионализъм”, убедително защитен в текста. Може и да 
звучи странно в изледване на университетски преподавател, но авторката не е спестила 
извода, че все още журналистическото образование има идеологически характер и е в 
разрез с професионалните норми. 

В края на всяка глава Снежана Великова е направила своите обобщения, което много й 
е помогнало при написването на тезисното заключение, което очертава същността на 
книгата. Впечатляваща е и приложената библиография, която може да бъде използвана 
в бъдещите разработки на проблеми от заявената тематика. 

   3.2. Журналистика и институции.Център за дистанционно обучение при 
Шуменския университет. 437 с. 

В справката за приносните моменти Снежана Великова е посочила, че това е първият 
учебник по журналистика за студентите ,използващи изданията на Центъра за 
дистанционно обучение. Констатацията е вярна, но тя засяга учебната литература по 
специалността в цялата страна. Сред известните публикации в тази сфера трудно може 
да се посочи така детайлно разработено изследване с практико-приложен характер. 
Снежана Великова е обединила своите наблюдения в три модула, следващи определена 
структура: анализ, подробна съвременна библиография и въпроси и задачи за 
самоподготовка. Във втория модул този подход значително е усложнен, намерената 
схема се прилага към всеки ресор, като е прибавено публикуването на полезните 
връзки, които да бъдат опора на пишещия. Вероятно изборът на конкретните 
наблюдения е продиктуван от личните пристрастия на Снежана Великова, но няма 
съмнения, че писането за полицията, съдебната власт, икономиката, финансите и 
бизнеса са благодатна тема както за начинаещите, така и за опитните журналисти.Може 
да се каже, че особено полезни са и препоръките на автора към студентите-журналисти, 
даващи им възможност да се ориентират в сложната организация на съвременните 
медии и тяхната (не) зависимост от властимащите в българската действителност. 

Учебното пособие „Журналистика и институции” е не само необходимо на студентите, 
изучаващи аналогичната учебна дисциплина. То поставя и въпроса за останалите 
ресори от обществения живот, не намерили своя обзор на страниците на книгата. Имам 

3 
 



две препоръки към Снежана Великова:1. Да разработи още няколко от важните модули, 
допълващи структурата на учебното пособие, които да прерастнат във втора част, тъй 
като обемът на книгата значително ще нарастне. 2. Да направи необходимото 
„Журналистика и институции” да се появи на хартиен носител. Това е особено важно, 
тъй като циркулиращите из Интернет „Наръчници за журналиста” са твърде скромни на 
фона на анализираната монография. 

Оценката за „Журналистика и институции” няма да е пълна, ако не спомена включения 
в модул 3 раздел: ”Технологии на политическия PR”, където ,за разлика от други 
изследвания, гледната точка е от страната на журналистиката, подплатена със 
значително количество емпиричен материал. По този начин студентите получават 
възможност сами да направят оценка на тази актуална сфера в бъдещата им работа, тъй 
като тя е свързана с опита за преминаване към така очакваната промяна в 
организацията на избирателния процес и демократизацията на обществото. 

3.3. Научни студии и статии 

Предложените за рецензиране научни студии и статии на Снежана Великова могат 
лесно да бъдат обединени по един признак – в по-голямата си част те са посветени на 
съвременната българска журналистика. В студията „Да си отгледаш цензор” Великова 
точно посочва адресата на своите наблюдения : антигероите на 21 век - журналистите в 
традиционните медии. Днес и за непосветените е ясно, че българската журналистика е в 
криза, но причината за това е и в самата гилдия. За Снежана Великова най-неприемлив 
е опитът за запазването на статуквото и стремежъткъм налагането на 
псевдожурналистиката като стандарт. Позицията на Великова по отношение на 
„партизанската журналистика” е негативна, тя не споделя и упреците на М. Карбовски 
по отношение създателите на черната Златка и превръщането на България в „държавата 
на Златките” (този израз е взет от друга журналистическа публикация”). Спирайки се на 
редица негативни и уродливи примери от медиите, превърнали се в „PR-отдели на 
своите собственици, Снежана Великова все пак стига до „оптимистично заключение”: 
отпорът срещу всичко това се съдържа в новите медии. 

Повечето от статиите на Снежана Великова са свързани с апробирането на основните 
тезиси, залегнали в нейните монографични изследвания. Ще се позова  на статиите 
„Деперсонализация на журналистическия дискурс” и „Новите медии и променящата се 
публична сфера”. Като извод от наблюденията над новите медии Снежана Великова 
посочва, че те са изключително важни за неутрализирането на масовата комуникация и 
нейното индивидуализиране. Тя не определя като особено продуктивен и предложения 
вариант за кооперирането с традиционните медии, тъй като по този ачин гражданската 
журналистика става част от бизнесмодела на традиционните медии. Развитието на 
съвременната журналистика обаче дава основание да се говори за преход от 
индустриалното към информационното общество, макар че този проблем може и 
трябва да бъде предмет на отделно изследване. 

Снежана Великова е и сред малкото изследователи, отеделили място на проблемите на 
хората  с  увреждания  и  по-конкретно  техния  медиен  образ.  Последният  случай  с  
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)^IACTHI'tII@ B IIAPAOJII{MTIUfiCKI.ITE ArPI{, YJIIITIEHA B YIIOTPEoATA HA AOIII,IHT, 3AA6JDI(ABA
XYPHAJMCTI,ITE AA HE 3A6PAB'T II TO3I,I ACIEKI OT 6ITTESIO EA XOPATA, OKA3AJIII CE I.IHBAM{,4I
IIo pa3JrrrrrHn Ilpultrrrra.

cry,q'n.rre tr crarLrnre na cnexaua Benuron4 rry6ruryoanu no pa3Jrr*r'o BpeMe, u3rlrJro ca
IIOCBETEHII IIA Xq/PHAJMCTI'KATA. TgXrrArA OCIIOBHA IIEN C IOCOIIBEIIIETO EA IIPI,IMEPE 3Er

KaqecrBeEa )KypHaJI}Icr[IKa r.r orKa3 0T vama-ny6nrrarp.ur r4 0T rropsq(oBr4 crars, HaHacflqu
cepuo3ua BpeAa Ha [rMrr,uxa Ha ,,qerrrprara rrracr",

B e,qra or cBor.Te cryApru Csexana BefiiroBa rlurrrpa AyMr-rre na Kon(f yqrd ,,Koraro
ap{}lre ry6ff cMrcbJra cfi, xopara ry6ar cno6o4ara cr.r". Aro nepeQpa:uparr,re raru
ceETeHrtrru4 Ka3arroro or cuexana Bemrroga ne e gary6nno cBot cMrctJr, a T' ce e
[otryBcrBUra cBo60Asa aa AaAe cBor orfoBop Ha B6IIpoca B:b3MO]KHO JI1I e CBTqeCTByB:rsro Ea
KAIICCTBEHATA XYI'HAJII4CTEKA Y IrAC II ,qA OTIIPABI.T IOCJIAHIIE KBM CBOTITC KONETT.I IA CE
qpeMnr KBM pe m3aqr{r B Mearrr, AeMoc{p[parer [o4o6no par6zpaue.

flog'aBaflero Ha cbrqecrByBarqara J*Teparypa B HayrrHlr cBrr e 3a,qbJrx'TeJ,"o ycJroBue 3a
cbBpeMeHEWI n3CJIeAOBareJr. MouorpaQrrra sa Cuexana BenrExor4 HarrficaHtrTe or r{e,
yre6no uoco6ue, cryAnri u cra'rnu ca y6e,4,rreruro AoKa3areJrcrBo Ea ro3r{ T$rc.
Hegasucr'rMo or rpyAl{ocrr{Te 3a Aocrb'' Ao Hayru{ara n[rparyp46naro4apenr.re na llnrepuer
I'I JtrrrIHI'ITe cv' ycD.IIrls Cnexasa Belulrcosa e oqeprafia xopu3ouTr{Te Ha flocrltlfiaroro, KtM
roero r:pr6na 4a ce crpeM;rr riDrr.rpau[Te B pa3ruqrure c(pept na xypuaJrr.tcruKara,

3arc;rroqenuero, Koero Mora Aa HarrpzrBt Ea oc'oBara Ha BcrFmo rrocoqego ao ryr( e, qe
HayllHl'rre rryorumaqlrt, penoAaBarencKara n eKclreprHa 4efixoct, aJCTriBHorO npl{CbcrBue B
npolpecr'rouannoro I,r MeArrurroro rrpocrpaHcrBo na cnexana llgaHona Be.nIKosa ca
.qOCTaTbEIo OCIIoBaIIte Aa IIBKa)Ka CBOtTa IIOJIO)IOITenEa OIIeHKa 3a IIOCTT.TTHaTOTO oT rrer r,
cro6pasro 3aKOHOBara rrocrruroBKa, aa npeAroxa Ha yEto(aeMoro )rqapr.r Aa npeMr{Ee K6M
cJle,Farqnre erzlIlr,r or rrporleAypara rra KoHK]?ca 3a ns60p na 40qenr IIo xypHaJrrrcrr,rKa.

Illyrren, 2 1.03.20 I 6 r. ","*^.,Wn*""
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