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от проф. Руси Маринов д.н., 

 

във връзка с обявения конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”, по: 
област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки; 
Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации (Журналистика), 
Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, обнародван в ДВ, бр. 
86/06.11.2015 г. 

 

Гл. ас. д-р Снежана Иванова Великова е придобила  образователна и научна степен 
доктор по Общо и сравнително езикознание(Диплом №2901/4.05.2004г.) през 2004 г. 
От 1989г. до 2016г е преподавател в Шуменски университет "Епископ Константин 
Преславски". От 2008 до 2010 е преподавател в Южноукрайнски държавен 
педагогически университет "К.Д Ушински", Одеса. От 1989 до 1993 е асистент в 
катедра "Български език" в Шуменски университет. Води следните лекционни курсове: 
"Увод в общото езикознание", „Съвременен български език", "Езикова култура". От 
2003 до 2016г. Снежана Великова е главен асистент  в катедра "Журналистика и 
масови комуникации". Ще изброя някои от водените   лекции и семинарни занятия, 
имащи отношения към обявения конкурс: Журналистика и институции, Комуникация с 
медиите, Теория  на текста, Писане за радиото, Писане за медиите, Теория на 
масовата комуникация, Теория на журналистиката. От 2003 до 2010 е и извънреден 
доцент в катедра "Общо езикознание" 

Снежана Великова е представила за участие  в конкурса за "доцент"  следните трудове 
и публикации: Монографии-1 „Трансформации в професионализма: 
журналистическата парадигма“. Шумен: Епископ Константин Преславски, 2015, 322 с.; 
Учебни помагала-1 

„Журналистика и институции“ с  електронен адрес: 

http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=7289, 437 с; Студии-7; Статии, научни съобщения-
26, от които, след придобитата образователна и научна степен доктор-12. Брой статии 
на чужд език-4. Представените изследвания, статии, научни трудове безусловно 
характеризират д-р Великова като компетентен изследовател и  автор, с подчертан 
интерес не само към чисто научните, но и към научно-приложните изследвания. 
Експерт по проект   „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на 
Шуменския университет  „Епископ Константин Преславски”, чрез въвеждане на 
съвременни електронни форми на обучение”;  взема участие в редколегията на сп. 
”Любословие” на Факултета по хуманитарни науки в университета.  Курсов 
ръководител на магистърска програма по връзки с обществеността. От 1992г. до 2008г. 
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,  заместник-директор на диаспора в Одеска област (организиране на 
обучение за кандидат-студенти и преподаване на български език,  литература и 
история в неделното училище на Българския културен център. Член е на 
Академическия съвет на ШУ ”Епископ Константин Преславски” заместник-
председател на синдикалната организация към ВОН при ШУ ”Епископ Константин 
Преславски“. 

Основният труд на кандидата, представен  за   академичната длъжност „доцент“ е 
монографията   „Трансформации в професионализма: журналистическата парадигма“, 
структурирана  в три основни глави, въведение и заключение с общ обем-321 
страници. Целта на  изследването  е да се фокусира вниманието върху 
журналистическия професионализъм и да се  предложат нови възможности за 
концептуализирането му с оглед на променящия се контекст на битуването и 
реализацията му. Конкретните задачи, които се решават в хода на проучването са 
свързани с разглеждане на категориите професионализъм и депрофесионализация през 
призмата на традиционната представа за тях; коментар на интерпретациите на 
журналистическия професионализъм и депрофесионализация и проблематичността им 
в журналистическото поле; нов прочит на двете категории, водещ до промяна в 
журналистическата парадигма, за да може  по адекватно да се отговори на 
съвременните предизвикателства. За решаването на поставените проблеми се 
използват комбинирани изследователски техники и модели от областите на  
социологията, организационния анализ, мениджмънта, теории на масовата 
комуникация, дискурсивен анализ, лингвистиката и медиазнанието. 

Интерес от научна гледна точка представляват разгледаните в монографията четири 
журналистически модели, предложени от Денис  Маккуелс във фундаменталната му 
теория за масовата комуникация/книгата е преиздавана пет пъти/. Първият модел е 
наречен-либерално-плуралистичен или пазарен, основаващ се на свободната преса; 
модел за социална отговорност или журналистика в интерес на публиката; 
професионален модел или изборът на определена роля в обществото;  четвъртият – на 
алтернативните медии, е специфичен за редица от нетрадиционните медии, 
притежаващи различни цели и произход. Маккуелс разработва и четири основни 
форми за ръководство на медиите, базирани на следните ключови фактори за 
въздействия: законодателство и регулация, обществени регулаторни съвети; пазарни 
сили, лобистки групи, обществено мнение и критицизъм; мениджмънт, саморегулация 
от страна на бизнеса и индустрията, изграждане на организационна култура и; 
професионализъм, ориентиран към специализирани  кодекси, етични правила и норми. 
В случая важни елементи, които оказват влияние на медиите са структурата, 
управлението и представянето пред обществото. Това е другата възможна схема по 
която може да се реализира един анализ на професионално медийно поведение. 

Някои от изводите на автора, в представената монография  се свеждат до няколко 
базови постановки: журналистическият професионализъм традиционно се представя 
като набор от твърдо установени норми, които професионалистите трябва да следват, 
за да могат  пълноценно да извършват работата си; стандартите, около които се гради 
професионалния модел – истина, обективност, автономност, социална отговорност, 
експертност по отношение на продукцията и дистрибуцията на новини, все по-



категорично разкриват вътрешната си противоречивост; обичайното разбиране за 
депрофесионализацията се фокусира около интерпретирането й като процес, при който 
журналистическото губи професионалните си характеристики и започва да продуцира 
некачествени продукти, които не съответстват на професионалните стандарти. За да 
функционира, професионалният проект се нуждае както от професионализиращи, така 
и от депрофесионализиращи практики; професионализмът е ефект от непрекъснат 
конфликт между противоборстващи представи за неговата същност; професионалната 
логика винаги има един-единствен източник –професионалната общност и е негов 
извор, носител, изпълнител; професионализмът  е  плуралистичен 
 концепт, изграден от множество  структури, т.е.  основава се на контрол върху 
два топоса – възможностите професионалната общност да контролира 
възпроизводството си (продукцията на продуценти) и професионалното (експертност и 
ценностни императиви). Плуралистичният  модел  на  журналистическия 
професионализъм предлага няколко значими предимства в сравнение с традиционната 
парадигма: динамичност, прагматичност, отвореност. Професионалната парадигма в 
традиционното й разбиране действа на принципа на изключването и затвореността в 
собственото експертно поле. Оттук и ожесточената борба за опазване на виртуалните 
граници на професията. Представата за журналистическия професионализъм като 
отворена категория, от една страна, дава възможност да се отчитат промените в средата 
и да се реагира чрез трансформации в професионалния модел. Т.е. той винаги ще може 
да търпи видоизменения в зависимост от настояванията на носителя на 
журналистическото. От друга страна,  тя може да пропуска добри практики, които да 
се приобщават към съществуващите и да подпомагат поддържането и развитието на 
стандартите за работа. Отвореността обаче не трябва да се основава на 
субординацията, а да проправя път на споделения контрол върху професионализма. 
Принципите на алтернативните медии могат да станат част от журналистическия 
модел. 

Някои от допуснатите слабости при анализа проведен в монографията и ключови 
публикации могат да бъдат обобщени по следния начин, в определени части на 
монографията се навлиза в излишни детайли и дефиниране на популярни в научната 
литература термини; липсва проблемен център, където при трябвало да се съсредоточи 
анализа; не  достатъчно ясно е демонстрирана авторската позиция  и различието от 
вече наложили се в теорията модели. Цитирани са автори и теории, които в достатъчна 
степен са дискутирани в областта на социалните науки и мениджмънта. Някои от 
понятия от типа на „съучастническа журналистика“ изисква допълнително изясняване 
или доуточняване и изчистване на терминологичния речник. Много интересен е 
подходът, от научна гледна точка, съчетаване на мнения от журналисти от класически 
медии, с чисто академични постановки, резултати и изводи  от различни и 
комуникационни и медийни изследвания. По някакъв начин е необходимо да бъде 
направено някакъв друг  тип структуриране на съдържанието или текста. 
Изследванията на авторката в бъдеще биха спечелила, ако може да приложи техниката 
на контент анализ към документи, свързани както с теорията на журналистиката, така и 
с практиката на водещи медии, задаващи стандарти в световната журналистика, като се 
ограничи времевия отрязък на изследването например последните няколко години. 
Проблемите с професионалната подготовка на журналистите са свързани още с 
трансфер на знание, до известна може да бъде преодоляна некомпетентността при 



разглеждане на комплексни проблеми, непрекъснато обучение и тренинг, усвояване на 
нови умения, предизвикани от съвременните реалности и мрежова форма за 
комуникация. Едно изследване, направено по поръчка на BBC в далечната 1997г. 
разкрива, че професионализма в медиите се разбира не само в термини, имащи 
отношение към мисията на организацията, но и като посвещаване и преданост към 
определени задачи, за да се създаде "добра телевизия". Професионализмът може да се 
интерпретира и като нещо противоположно на аматьорство. Въпросът, до каква степен  
журналистиката може да бъде разглеждана като професия си остава полемичен и 
въпрос на дискусия, без значение дали хората от медиите се включват или не в 
разговора. По-късно през 1990г., медийните анализатори Ханс Кеплингер и 
проф.Ренате Кохер/Професионална етика на журналистите  в Германия и 
Великобритания/,  поддържат тезата, че журналистите не могат да бъдат причислени 
по ясни критерии към групата на професионалистите, най-вече на базата на 
селективност и равнопоставеност при анализа на поведението им. Тези автори 
посочват още, че журналистите, често пъти отричат своята отговорност за 
неочакваните, негативни последствия от  репортажи и материали, която е зададена като 
стандарт за други професионални групи. Изводът е, че селективността е основата за 
репутацията на журналистиката и важно условие за успеха и. Друг изследовател като 
Олен през 1988г, поддържа аналогична теза,  че журналистиката не може да се 
превърне в значима  професия дотогава, докато не изключи претенцията си за правото 
на свобода на изказа, като монополно право само на тяхната институция. Подобен тип 
алтернативни проучвания могат да послужат като стартова база за начало на едно по-
комплексно изследване. 

Основните проблеми на медиите в Източна Европа и в частност у нас, в последните 
няколко години, не са свързани толкова с професионализма и етиката, отколкото с 
липсата на компетенции, знания, способности за анализ на сложни социални проблеми. 
Формиране на  зависимост и явно обслужване на доминиращи политически интереси, 
тоест в случая говорим за изпълнение на  определени пропагандни функции, 
обслужващи правителствени институции  и в по-малка степен съобразяване с 
интересите на аудиторията. 

Изследванията за ролята на журналистите в обществото е силно повлияно от идеята за 
професията, развита в социологията на занаятите. Всяка професията по дефиниция 
притежава някои ключови характеристики като: значима обществена роля; базови 
изисквания за експертност, предполагащи продължително обучение; самоконтрол и 
регулация за навлизане в професията; ясни професионални кодекси. Във връзка  с 
ролята на новите медийни платформи, които изискат и друг тип дигитална грамотност 
на журналистите и усъвършенстване на професионалните им умения, могат да бъдат 
изброени няколко характеристики, ако се разглежда Интернет като медиум: 
компютърно базирани технологии; хибриден характер на средствата и гъвкавост на 
платформите; интерактивността като медиен потенциал; съчетаване на публични и 
частни медийни функции; всеобща свързаност на онлайн ресурсите; възможности за 
личността да играе ролята на комуникатор; универсален медиум както за масова, така и 
за персонална комуникация. 

Гл.ас. д-р Великова е представила в своята справка общо 13 изследователски, 
теоретични и изследователски приноси, които могат да бъдат обобщени и 



структурирани и по друг начин. Някои от идеите и постановките са публикувани и 
представяни по време на национални и международни форуми и семинари. 

Ще посоча и част от приносните моменти на д-р Великова, въз основа на 
представените публикации и  изследвания: 

o проследяване на определени тенденции, които засягат журналистическата 
професия на базата на проучване на печатни, електронни и онлайн медии и 
наблюдения относно развитие на отделни журналистически практики; 
 

o конструиране на нова концепция за категорията журналистически 
професионализъм и теоретично изследване на тази категория от гледна точка на 
социологията на професията; въвеждане на нови категории и опит за 
разграничаване на понятията професионален/журналистически/ и 
институционален/медиен/ професионализъм; 
 

o изследване на идеологизацията на цялостния журналистически процес в 
контекста на нестабилната политическа система и на дисфункционалната 
институционалност; 
 

o анализ на езиковата политика на корпоративния дискурс за подмяна на смисъла 
на основни журналистически термини и налагането в практиката на псевдо 
журналистически дейности; 
 

o подготовка и представяне на учебник за специалност "Журналистика" за 
студенти от университета; 
 

o анализ на някои нови медийни платформи и разглеждане на Интернет както 
своеобразен публичен форум за трансформиране на традиционните медийни 
общности. 

Накрая ще отбележа и някои нови тенденции, свързани с развитието на Интернет 
технологиите в началото на 21 век. които позволяват на голяма група хора да създават, 
публикуват и управляват съдържание, което променя традиционния тип журналистика. 
Аудиторията се превръща в активен участник и може да  се намесва, при определени 
условия,  в процеса на създаване на новини, ако има достъп до  отворен тип платформи 
за обмен на информация. От тази гледна точка могат да се очертаят и нови тенденции 
като превръщане на класическите медии в платформи за споделяне, коментиране, 
създаване на съдържание, изграждане на мрежи от съмишленици, тоест засилване на 
избора на читателя и зрителя, как да конструира своята медийна страница. 
Усъвършенстване на гражданските медии води до трансформиране на отношението 
към медиите като цяло и ориентиране им в поска за по-голямо откритост към хората и 
възможност за моментална реакция за оценка на важността на публикуваната новина и 
допълването и с допълнителна оценка, обогатяване на съдържанието. Самото понятие 
„нови медии” е условно и е обект на непрекъснати  промени, водещо в крайна сметка 
до трансформация на характера и същността на съвременните медии, превръщането им 
в по-отворен тип платформи и ориентирането им към широка част от аудиторията, 
насърчава  се  участието  на  гражданите  в  споделяне на идеи, информация и локални  
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