
 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационния труд ФИРМЕНАТА РЕКЛАМА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 
ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ХХ ВЕК (ОБРАЗНО-

ТИПOЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ) 

на Маринела Великова-Байха 

от професор дфн Христо Кафтанджиев 

 

 

На основата на предоставените ми материали без колебание смятам, 
че дисертационния труд заслужава положителна оценка. 

Причините за това са следните: 

 

Дисертационният труд отговаря напълно на формалните стандарти за 
научно съчинение – обемът му е 220 страници и се състои от увод, 
четири глави, заключение, библиография от 192 научни заглавия и 
приложение с 323 илюстрации.  

 

Уводът е развит според изискванията: 

 Целта и задачите на дисертацията са определени правилно.; 

 Подходът при събиране на изследователския материал е точният – 
по отношение на специализираната периодика от 1900 г. до 1930 
г. включително.; 

 Добра идея и е, че анализът протича хронологично, разделен по 
десетилетия (от началото на 1900 г. до края на 1930 г.).; 

 Методологията също е избрана правилно - иконографското 
описание на рекламите, сравнителният подход и контекстуалният 
анализ, структурен анализ за тълкуване на елементите на 
рекламната визия – знак, текст и рисунка.; 

 Отлична е и работата по уточняването на терминологията по 
отношение на рекламата в диахронен план:  

 

Дисертационният труд е развит в 4 глави: 

Първата е посветена на културологичните и на изкуствоведските 
изследвания на фирмената реклама. 

Тя е структурирана в следните три подглави: 
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 Културологични изследвания върху фирмената рекламата в 
Европа. Общ преглед върху системната теория на Никлас Луман 
и върху изследванията /дискурса за популярна култура 

 Фирмената реклама в немско-езични изкуствоведски изследвания 
(Германия, Австрия, Швейцария) 

 Изследвания в българската културология и изкуствознание върху 
фирмената реклама 

В случая прави много добро впечатление, че е направен задълбочен 
анализ на системната теория на Никлас Луман, на изкуствоведските 
изследвания в немско-езичните страни Германия, Австрия и 
Швейцария, и на културологичните и изкуствоведските изследвания в 
България, посветени на приложната графика във връзка с фирмената 
реклама. 

Анализирани са ред трудове, които са основополагащите в съответните 
области. Това поставя отлична основа по отношение на научния анализ 
в дисертацията. 

Много добро впечатление прави и анализът по отношение на подходите 
на изследванията върху рекламата в Германия през последните 
десетилетия. 

Същите са и изводите ми по отношение анализа на изследванията в 
българската културология и изкуствознание върху фирмената 
рекламата – тези на Сирак Скитник, Чавдар Мутафов, Орлин Василев, 
Катя Папазова, Делчо Попов, Цветан Стойнов – до 1940. 

Много добре е и, че докторантката е анализирала и научните 
изследвания по отношение на рекламата в момента – научните книги на 
професор Иван Илчев, професор Пламен Шуликов, професор Димитър 
Доганов и ред други. 

 

Втората глава е посветена на визуализацията на фирмената реклама в 
европейски контекст и нейните етапи, формирането на практиките и 
особеностите на развитието. 

Тя е развита в следните подглави: 

 Проблемът на визуализация на фирмената реклама в  Германия 
(1880-1930). Исторически етапи, области на прояви и специфики 

 Особености на изкуството на плаката и фирмената реклама в 
Австрия в началото на ХХ век 

 Особености на развитието на фирмената реклама (потребителска 
графика и  изкуство на плаката) в Швейцария в началото на ХХ 
век 

Добре е, че докторантка се е изследвала изкуството на рекламата най-
вече в Германия. 

Основната причина за това, е са тесните връзки на българските 
художници с немската култура, тъй като много от тях са следвали в 
Германия, Австрия и Швейцария. 
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Втората причина е, че през онези години в България се рекламират 
много немски стоки и услуги за бита и за индустрията. 

Анализът на немския рекламен плакат прави много добро впечатление. 
Същото се отнася и за анализа и на австрийския, и на швейцарския 
рекламни плакати. 

Докторантката е демонстрирала много задълбочени знания в това 
отношение – за художниците Жул де Претер, Фриц Румпф, Лудвиг 
Холвайн, Петер Беренс, Лудвиг Холвайн, Ханс Руди Ернд и Лусиан 
Бернхард и някои други. 

В тази връзка една от препоръките ми е част от тази глава да се 
оформи като отделна статия, да се преведе на немски и да се 
публикува в немско-езичната научна преса. 

 

Третата глава е посветена на стопанския и на социалния контекст, в 
който се развива българската печатна реклама. 

Тази глава е структурирана в следните три части:  

 Проявите на стопанска и социална активност в българските 
условия  като стимул за формиране на фирмената реклама 

 Българският печат в началото на ХХ век – специфики на 
издателските практики и тиражирането на рекламни образи 

 Развитие на фирмената реклама в България. Реклама и рекламен 
образ на стоки и услуги 

В началото е анализирана икономическата обстановка в България през 
онези години. Докторантката е демонстрирала, че познава тези 
феномени. 

Добро впечатление прави и, че Маринела е направила анализ и на 
характеристиките на българската печатна журналистика, в чийто 
контекст се развива рекламата. 

Докторантката започва изследването на българската реклама във 
възрожденската преса. Вниманието тук основно е насочено към 
вербалната част на рекламата. 

 

Четвъртата глава е посветена на българската реклама в периодичния 
печат през първите три десетилетия на двайсети век. 

Тя е развита в следните три подглави: 

 Визуален образ, графични решения, визуални послания в 
фирмена реклама в печата в началото на ХХ век до края на 1930 
година включително; 

 От приложната графика към рекламните изображения в 
българското пространство (предимно в печатните издания) в 
началните години на ХХ век. Формиране на практики, проблеми и 
особености на развитие; 
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 Стилови решения в българската фирмена реклама. Формиране на 
образност. Специфика на жанровата ниша (жанрови и видови 
прояви) на фирмената реклама 

Това е най-е най-обемната глава и в нея са изследвани рекламите в 
“Мир”, “Вечерна поща”, “Слово”, “Зора”, “Утро”, “Заря”, “Вестник на 
жената”, сп. “Икономия и домакинство”, “Българан”, “Художник”, 
“Маскарад”, “Български търговски вестник”, “Софийски новини”, и 
“Щурец”. 

Много добре е, че изследваните реклами са класифицирани в следните 
направления: 

 Фирмени реклами на продукти, свързани с хигиена на тялото;  

 Продукти, символи на престиж и лукс; 

 Реклами на практични технически нововъведения; 

 Реклами на хранителни продукти; 

 Разни 

В началото на главата е изследван периодът 1900-1910 г. 

Направен е важният извод, че рекламите имат наративен характер, 
който е обяснителен - (текст) и нагледен (рисунка). 

Специално внимание е отделено на женските образи в рекламите на 
козметични продукти. Тези образи често са в стила на античната и 
ренесансовата иконография, неокласиката и т.н. 

Добро впечатление прави и анализът на изображенията в стил 
сецесион.  

Следващият изследван период е 1910-1920 г. 

Едно от най-важните неща в случая е изводът за прецизирането на 
рекламите, по-добрата им организация и особено за факта, че образът 
на стоката става задължителен, щом фирменият продукт е чужд и е нов 
за българския пазар. 

Третият изследван период е 1920-1930 г. 

Добро впечатление прави анализът по отношение на шрифтовете и на 
използването на рекламни изображения в стил сецесион. Важен е и 
изводът, че „европейската сецесионната естетика е отдавна преживяна 
в рекламното оформление, докато в България в печата по това време 
се срещат късните прояви на сецесиона, който все още не е станал 
ахроничен. Наличните сецесионни реклами са свързани с 
декоративизъм, типичен за “механично” усвоения сецесион. Сецесионът 
в печата се възприема все още като код на “красивото” и 
“метафоричния код на графичната му същност” позволява 
формалното пресъздаване на красиви и обаятелни образи. Това 
стереопитно възприемане на стил и похват е свързано донякъде с 
функцията и целта на рекламата.“ 

Тук е и една от критичните ми забележки по отношение на 
изследването. Би било добре докторантката в бъдещи свои 
изследвания на този феномен да прочете книгата на професор Георгий 
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Гачев „Ускорено развитие на литературата“ и да приложи идеите му в 
своите анализи. 

На основата на тази книга би могла да напише „Ускорено развитие на 
българската реклама“. 

И останалата част на четвърта глава отговаря на всички изисквания за 
качествен научен анализ. 

Имам и две критични бележки: 

Първата я споменах по-горе – да включи книгата „Ускорено развитие на 
литературата“. 

Втората е при подобен анализ да използва доста по-активно понятийния 
апарат на семиотиката. 

 

Приносите на дисертацията 

Според мен те са следните: 

 До този момент в България не е правено изследване върху 
фирмената реклама в печата и нейната образност (образно-
типилогични характеристики) в първите три десетилетия на ХХ 
век. 

 Принос в дисертацията е и съпоставителната перспектива на 
изследването - анализът на развитието и особеностите на 
визуализацията на фирмени реклами в немско-езичните страни в 
Европа. 

 За първи път се обособяват стиловите характеристики на 
художествените реклами през първите десетилетия на ХХ век 
благодарение на събрания и анализиран материал, установява се 
отчасти авторството на рисуваните реклами и се конкретизират 
приносите на българските художници за изкуството на рекламата 
и на приложната графика. 

 

Маринела е публикувала и достатъчно научни статии по темата на 
дисертацията: 

 Великова, Маринела. Фолклорни и традиционни образи в 
българската и немската реклама в края на ХIX и началото на 
ХХ век. – В: Гоев, Ангел (съст.) Народните занаяти. Минало, 
настояще и бъдеще. Том IV. Сборник в чест на Лазар Донков по 
случай 100 години от рождението му. ЕТАР, Габрово, 2009, с. 280-
290 

 Великова, Маринела. Изкуството на рекламата в края на ХIX и 
началото на ХХ век в Германия.  – Медии и обществени 
комуникации, научно електронно списание за медии, PR, 
журналистика, бизнес комуникация и реклама. Изд. УНСС, 
http://media-journal.info/?p=item&aid=222, 2013 

 Великова, Маринела. Между фолклора и фонографа. В Пловдив 
преди 120 години. Рекламни изображения от първото 

http://media-journal.info/?p=item&aid=222
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промишлено изложение в България.  – Retrofonoteka. Звуковата 
памет на виртуалния радиомузей: 
http://retrofonoteka.blogspot.ch/2012/11/blog-post.html, 2012 

 

По моя преценка дисертационният труд е с отлично качество. Затова 
предлагам на уважаемата Комисия да присъди на госпожа Маринела 
Великова-Байха образователната и научната степен „доктор“ по 
научната специалност „Изкуствознание и изобразително изкуство, 8.1.“. 

 

08.07.2016 

София 

 

 

подпис: 

 

проф. дфн Христо Кафтанджиев 

http://retrofonoteka.blogspot.ch/2012/11/blog-post.html

