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Становище 

от проф. Георги Янков, 

Национална художествена академия 

 

за дисертационен труд 

ФИРМЕНАТА РЕКЛАМА В БЪЛГАРИЯ 

ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ХХ ВЕК 

(ОБРАЗНО-ТИПОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ) 

 

за присъждане на образователната и научна степен доктор 

на Маринела Великова-Байха, 

редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства 

 

Научен ръководител Доцент д-р Виолета Василчина 

 

Прочитайки заглавието на това изследване то предизвика в мен голям интерес и 

желание да се запозная с неговото съдържание. Казвам това, защото един обемен 

научен труд, какъвто е този, в повечето случаи изисква време за настройване и 

концентрация, необходими за неговото прочитане, най-малкото защото усилието 

от четене на дисертация не е сравнимо с прелистването на списание, изпълнено с 

пъстри реклами. 

Вниманието ми бе заинтригувано най-вече поради две причини. Първата е 

празнината, която съществува в научния анализ и изследвания на фирмената 

реклама от първите десетилетия на ХХ век. Често ми се налага като преподавател 

по Плакат и визуална комуникация да обяснявам и давам примери за развитието 

и взаимовръзките с близки до плакатното изкуство жанрове каквито са 

илюстрацията, карикатурата и фотографията, когато те се изявяват в полето на 

рекламата. 

Вторият повод за това ми любопитство е връзката и периодичната повторяемост 

на елементи, стил и композиционни похвати, характерни за разглеждания от 

авторката период, в съвременната печатна реклама. 

Искам да кажа, че освен за теоретици, имащи научни интереси в областта, това 

изследване би било много полезно и за професионалистите, създаващи днешните 

образи и послания, заливащи ни от всички комуникационни канали. 

В своето изследване Маринела Великова-Байха разглежда едно по принцип 

малко познато поле от приложната графика в българското изкуствознание 

фирмената печатна реклама. В този раздел на приложната графика много 

известни наши художници са намирали и утвърждавали своя стил, стремейки се 

да създадат единно внушение чрез образ и текст, което да се запомня и 

популяризира стоката или услугата. Освен основната функция на рекламата, да 

продава, авторката изтъква и една друга много важна мисия на рекламата, да 
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формира и възпитава масовия вкус. Затова задачите на художниците графици, 

дръзнали да приемат творческото предизвикателство да дадат визия и образ 

на фирмен продукт са многопластови, подчинени на функцията и целта на 

самата реклама, но и на стремежа да се създадат художествени образи. 

Дисертацията е развита в четири глави. 

В първа глава Културологични и изкуствоведски изследвания върху фирмената 

реклама, Великова-Байха в ясен и хронологичен ред предлага общ преглед върху 

културологични изследвания на рекламата. Отделено е повече внимание на 

системната теория на Никлас Луман. В тази част на дисертацията са отбелязани и 

значими изкуствоведски изследвания в Германия, Австрия и Швейцария. 

Особено ценна е проучената и анализирана информация за културологичните и 

изкуствоведските изследвания в България посветени на приложната графика и 

фирмена реклама. 

Втора глава е Проблемът на визуализация на фирмената реклама в европейски 

констекст. Етапи, формиране на практики, проблеми и особености на 

развитие. Изседването в тази част на труда е насочено към изкуството на 

рекламата най-вече в немскоговорящите европейски страни начело с Германия. 

Този свой избор докторантката обосновава поради две причини: Първо, поради 

интереса към образованието и тесните връзки, които българските художници 

са имали с немската култура чрез следването на мнозина от тях в чужбина. И 

второ „поради тесните икономически връзки между Германия, Австрия и 

България.  

С изброяването на ярки имена на художници, стилове и кръгове от разглеждания 

период, се оформя и водещата роля на плаката и неговия лаконичен визуален 

изказ сред останалите форми на приложната графика. 

В трета глава Стопански и социален контекст съпътстващ тиражирането на 

рекламни образи в печата в България се представят социалните и стопански 

условия, в които се появява и развива търговската реклама, и нейното появяване 

и роля в структурирането на зараждащия се периодичен печат. 

Четвърта глава Българската фирмена реклама в периодичния печат през 

първите три десетилетия на ХХ век е най-обемната и същинска част на 

настоящото изследване. Фирмената реклама е изследвана основно в следните 

печатни издания: ежедневниците Мир, Вечерна поща, Слово, Зора, Утро, Заря, 

както и специализираните издания Вестник на жената, сп. Икономия и 

домакинство, вестник Българан, сп. Художник, сп. Маскарад, Български 

търговски вестник, вестник Софийски новини, вестник Щурец. 

Великова-Байха разглежда в 5 групи рекламите, разделени според функциите им, 

с което допринася за ясно и подредено възприемане на характерните особености 
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в композирането на образ и текст от началото на миналия век. Анализът и 

иконографските описания на рекламите е разделен хронологически по 

десетилетия, като стремежът е да се направи опит да се обособят 

особеностите на графичните решения и на целта на визуалните послания. 

Анализът на стиловите решения на българската фирмена реклама в процеса на 

формиране на образност през различните десетилетия запълва и дава 

завършеност на тази изследователска част, в която отделям внимание и на 

особеностите на фирмената реклама като специфична ниша на приложната 

графика. 

В последната, заключителна, пета глава в обобщаващ заключителен текст се 

изтъкват характерностите на печатните реклами от първите 30 години на ХХ век. 

В тази част са посочени и приносните заслуги на дисертацията. 

Освен безспорните качества на това изследване, искам да спомена и неговата 

стройно изградена и систематизирана структура. 

Искам да поздравя докторантката и нейния научен ръководител, доц. Д-р 

Виолета Василчина, за прецизния избор на терминология и методология, които 

спомагат за точно и запомнящо се възприемане на отделните периоди и групи 

фирмена реклама. 

В заключение искам да заявя, че представения дисертационен труд има всички 

необходими качества за присъждане на образователната и научна степен доктор 

на Маринела Великова-Байха. 

 

 

 

професор Георги Янков
 

 

 

 

София, 
22 септември 2016  
 


