
 
 
 
 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
за доцентурата на главен асистент, доктор Снежана Иванова Великова 

 
от проф. дфн Христо Кафтанджиев 

 
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), Факултет хуманитарни науки, Шуменски 
университет “Епископ Константин Преславски”, обнародван в ДВ, бр. 

86/06.11.2015 г. 
 
 
След като се запознах с творческата биография и научните трудове на 
главен асистент Снежана Великова ще гласувам положително за 
доцентурата й. Причините са, че тя безспорно отговаря на критериите 
за това звание. 
Доцентурата е образователна и научна степен. В случая като рецензент 
оценявам и преподавателските умения на кандидатстващата, и 
количеството и качеството на научните й трудове. 
 
1. По отношение на преподавателските умения на главен асистент 
Снежана Великова 
 
Обща годишна аудиторна заетост на Снежана Великова е 80 часа 
лекции и 245 часа упражнения. 
Тази аудиторна заетост на Снежана Великова е по-висока отколкото се 
изисква по норматив за аудиторната натовареност на доцентите. 
Снежана Великова преподава следните научни дисциплини: 
Задължителни 

Журналистика и институции - лекции и семинарни занятия; 
специалност Журналистика, бакалавър;  
Журналистика и институции - лекции; магистърска програма  
Фотография и реклама, Журналистика;  
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Писане за радиото - лекции и семинарни занятия; специалност 
Журналистика и Връзки с обществеността, бакалавър;  
Учебен вестник - семинарни занятия; специалност Журналистика, 
Връзки с обществеността, бакалавър; 
Комуникация с медиите - лекции и семинарни занятия; 
специалност Връзки с обществеността, бакалавър;  
Комуникация с медиите – лекции; магистърска програма ПР на 
публичната администрация; Лингвистика и масови комуникации; 
PR на кризисния мениджмънт; 

Писане за медиите - лекции и семинарни занятия; магистърска 
програма Журналистика;  
Теория на текста – семинарни занятия специалност Журналистика 
и Връзки с обществеността, бакалавър;  

Избираеми 
Модерната цензура – лекции; специалност Журналистика и 
Връзки с обществеността, бакалавър, редовно обучение. 

 
Снежана Великова ръководи един докторант - Иван Капралов. 
Била е и заместник-директор на Център за дистанционно обучение, ШУ 
“Епископ К. Преславски” през 2003 – 2008 г. 
По всички тези показатели – брой часове лекции и упражнения, големия 
брой учебни дисциплини в бакалавърските и в магистърските програми 
на Факултета и на Университета Снежана Великова отговоря напълно 
на изискванията за доцентура по отношение на преподавателската си 
дейност. 
 
2. По отношение на научно-изследователската дейност на главен 
асистент Снежана Великова 
 
Снежана Великова е участвала в следните научно-изследователски 
проекти: 

2002 – 2003 г.: Създаване на център за дистанционно обучение на 
Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, 
финансиран от Световната банка чрез КСОУВО;  
2010: Изследване на медиите, ръководител: проф. д. ф. н. Елка 
Добрева, ШУ "Епископ Константин Преславски"; 
2011: Медиите и информационното общество. Ръководител: проф. 
дфн Елка Добрева, ШУ "Епископ Константин Преславски"; 
2012: Личната свобода и медиите; ръководител: проф. д.ф.н. Елка 
Добрева, ШУ "Епископ Константин Преславски"; 
2013-2014: BG051РО001-3.3.07-0002 ”Студентски практики”; МОН – 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; 
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2013-2014: BG051РО001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра 
за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни 
електронни форми на обучение”; ръководител: проф. д.п.н. 
Маргарита Георгиева 
2013-2014: BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския 
университет в служба на икономиката на знанието"; ръководител: 
доц. д-р Живко Жеков 
2013: Социален факт и медийна реалност; ръководител: доц. д-р 
Юрий Проданов, ШУ "Епископ Константин Преславски"; 
2013: Проект 2013-ERA-EILC-5 по Еразъм за обучение на студенти 
на български език; ръководител: проф. д-р Р. Тодорова 
2014: Нови медии, нови бизнес модели; ръководител: доц. д-р Ю. 
Проданов, ШУ "Епископ Константин Преславски"; 
2015: Криминалното; ръководител: доц. д-р П. Шуликов, ШУ 
"Епископ Константин Преславски". 

Броят и качеството на тези единайсет научно-изследователските 
проекта е впечатляващ. Това е още едно доказателство за научно-
организационните качества на Снежана 
 
Снежана Великова е участвала с доклади в следните международни и 
национални научни форуми: 

Доклад Бягство към свободата. - Матерiали ІІ Международного 
науково-методичного семiнару з болгарськоiмови, лiтератури, 
культури та icторii. Бердянськ, 2013 
Доклад Медии, ПР и политика. - Матерiали ІІІ Международного 
науково-методичного семiнару з болгарськоiмови, лiтератури, 
культури та icторii. Бердянськ, 2014 
Доклад Ерозиране на обективността и макрофункциите на 
езика. -  Матерiали ІІ Международного науково-методичного 
семiнару з болгарськоiмови, лiтератури, культури та icторii. 
Бердянськ, 2015; 
Доклад Девалвация на журналистическите професионални 
ценности. - Матерiали ІІ Международного науково-методичного 
семiнару з болгарськоiмови, лiтератури, культури та icторii. 
Бердянськ, 2015 

Всички тези доклади са с високо научно качество. Това е още едно 
доказателството за научните качества на Снежана. 
 
Снежана Великова е участвала и в следните редколегии: 

сп. Любословие, 2007 г., 2008 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. 
Трудове на катедрата по журналистика и масови комуникации – 
2012 -2015 
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сп. Маргиналии, кн.2, 2005 
 
Публикувала е и следните учебни помагала, студии, статии и научни 
съобщения: 
 
Учебни помагала 

Журналистика и институции. ISBN:978-954-577-871-1. - 
http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=7289, 437 с. 

 
Студии 

1. Да си отгледаш цензор. – Любословие. Т. 13, Шумен, 2013, 23-60 
2. За смисъла на думите, журналистиката, свободата. – В: Добрева 
Е. (отг. ред.). Лична свобода и медии. Шумен, 2013, 84-131 
3. Завръщането на партизанската журналистика. – Любословие. Т. 
15, Шумен, 2015, 204-236  
4. Обективност за продан. – В: Социален факт и медийна реалност. 
Шумен, 2015, 13-38 

 
Статии, научни съобщения 

1. Интернет и демократизация? – Във: Властта на медиите. Шумен, 
2003, 76-88 
2. Тотализиращи ефекти на хипертекста. – В: Извор, документ, 
текст. Шумен, 2004, 299-308 (в съавт. А. Петров) 
3. Медийният образ на хората с увреждания. - Liternet, 2005, кн. 7 (в 
съавторство с Ивайло Иванов), 16 с. 
4. Медийното разделение на тялото. – В: Комуникация, спорт, 
култура. Златева М., Петкова Д. (съст.). София, 2007, 230-237 
5. „В 21-ви век сме вече – шарено е”. – Любословие.  Т. 9, Шумен 
2008, 67-87 
6. Новите медии и променящата се публична сфера. – 
Любословие. Т. 10, Шумен 2009, 72-91 
7. Интернет медията и социалната активност на аудиторията. - В: 
Актуальнi проблеми iноземноiï фiлологiï: лiнгвистiка та 
лiтературознавство. Донецьк, 2009; 85-92 
8. Медийна грамотност и медииране на аудиторията. - В: Актуальнi  
проблеми слов’янськоi фiлологii. Серiя: Лингвiстика i  
лiтературознавство. Мiжвузiвський збiрник наукових статей. Випуск 
ХХIII   . Частина 2. Бердянськ, БДПУ, 2010. –  с. 490 – 497 
9. Коопериране с традиционните масови медии? „Аз, репортерът” 
на bTV. – В: Масовите комуникации в информационното общество. 
Шумен, 2012, 64-82 
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10. Вие родихте Черната Златка. - Епископ-Константинови четения. 
Т. 19. Шумен, 2013, 232-236 
11. Депрофесионализация на журналистическия дискурс. 11. 
Депрофесионализация на журналистическия дискурс. - Наукові 
записки Бердянського державного педагогічного університету. 
Філологічні науки:. В. А. Зарва (ред.). – Бердянськ: ФО–П Ткачук О. 
В., 2015. – Вип. VІІІ., 56-67  

 
Учебното помагало, студиите, статиите и научните съобщения 
отговарят на изискванията за високо качество за такава научна 
продукция. 
 
Монография 
Трансформации в професионализма: журналистическата парадигма. 
Шумен: Епископ Константин Преславски, 2015, 322 с. 
Това е основният труд, с който Снежана Великова кандидатства за 
доцентурата. 
Монографията е развита в три глави: 

Първа глава. Професионализъм и депрофесионализация 
Втора глава. Параметри на журналистическия професионализъм. 
Проблемните зони на традиционния професионален проект в 
журналистиката  
Трета глава. Професионалният проект отвъд традиционния 
професионализъм 

В първата глава – „Професионализъм и депрофесионализация“ са 
изследвани следните феномени – професия; професионализация; 
професионализъм; модернистична парадигма; традиционен модел; 
етически модел; постмодерната парадигма; професионалният проект  
или пазарната перспектива; постортодоксален професионализъм; нов 
професионализъм; Хибридни форми на професионализъм; 
постпрофесионализъм; песимистичен поглед към професионализма; 
репрофесионализация и депрофесионализация и пролетаризация. 
Втората глава е посветена на параметрите на журналистическия 
професионализъм и на проблемните зони на традиционния 
професионален проект в журналистиката. 
В главата подробно и качествено са анализирани следните феномени - 
параметрите на журналистическия професионализъм; кодифицираното 
знание; професионалната култура; журналистическите модели; 
проблемни зоните в журналистическия професионализъм; проблемната 
зона експертност; проблемната зона журналистическа етика; 
проблемна зона обективност; проблемната зона автономност; 
проблемна зона професионална общност и журналистическата 
депрофесионализация. 
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Третата глава е посветена на професионалния проект отвъд 
традиционния професионализъм. 
В нея са анализирани подробно и задълбочено следните феномени - 
концептуалният плурализъм и категорията професионализъм; 
плуралистичният модел на журналистическата професионална логика; 
типовете журналистически професионализъм; плуралистичният модел 
на журналистическата депрофесионализация и типовете 
депрофесионализация в журналистиката. 
Монографията е качествен университетски учебник. Причините за това 
са следните: 

• Изследваният феномен е много важен за качественото развитие 
на журналистическата професия. 

• Цитирани са много от най-важните научни книги и статии на 
английски в това отношение. 

• Снежана познава много добре тези научни трудове. 
• Отлично впечатление прави и броят на цитираните научни книги и 

научни статии – 15 на български и 325 на латиница. 
• Анализирани са повечето ключови аспекти на изследвания 

феномен. 
• Анализът е критичен и авторката защитава аргументирано 

собствените си гледни точки по въпроса. 
• Книгата е структурирана логично, чете се лесно и има всичките 

характеристики на качествен университетски учебник. 
Много добро впечатление прави и броят на цитиранията на научните 
трудове на Снежана. 
Като заключение – на основата на всичко обобщено и анализирано по-
горе съм с отлично впечатление от качествената преподавателска и 
научна дейност на Снежана Великова. 
Поради всичко това ще гласувам на главен асистент Снежана Великова 
да бъде присъдена образователната и научна степен „доцент“ и съм 
сигурен и, че останалите уважаеми членове на Комисията ще постъпят 
по същия начин. 
 
 
01.03.2016 
София 
 

Подпис, 

 
проф. дфн Христо Кафтанджиев 
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