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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д-р Милена Георгиева, 

Институт за изследване на изкуствата – БАН 

 

за дисертационния труд 

ФИРМЕНАТА РЕКЛАМА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 

ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ХХ ВЕК 

(ОБРАЗНО-ТИПOЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ) 

 

на  Маринела Великова-Байха 

за присъждане на образователната и научна степен доктор 

 

 

Трудът на редовната докторантка от група Ново българско изкуство, 

сектор Изобразителни изкуства към Института за изследване на 

изкуствата – БАН е изключително сериозен и надхвърлящ изискванията 

за образователната част на докторската степен. Това определено е труд с 

научен принос. Докторантката има солидна социологическа подготовка 

ако съдим от защитената й магистърска степен в Германия. Настоящите й 

занимания също засягат подобна проблематика, макар че става дума за 

изкуствоведска дисертация, подготвяна предимно в Швейцария, където 

тя живее постоянно. Тези обстоятелства й дават възможност да работи 

интердисциплинарно и с методите на сравнителния анализ, което 

обогатява неимоверно проблематиката на дисертацията й, ползвайки 

респектираща библиография по темата.  
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Избраната тема е много актуална за България – тя е колкото 

изкуствоведска, толкова и културно-антропологична. Напоследък 

подобни теми у нас бяха защитени – за пощенските картички, за жените 

във фотографията на социализма и др. От друга страна точно 

изкуствоведско разглеждане на рекламата като че ли най-много 

липсваше досега.Рекламата е разработвана тема в енциклопедии, в 

учебници по маркетинг, в научни трудове от социологична и семиотична 

гледна точка, но липсваше като изкуствоведски материал, проучен "на 

терен", изваден от старата периодика, структуриран, систематизиран и 

поднесен със съответните анализи, обобщения и изводи.  

Работата покрива напълно стандартите за дисертационен труд:  220 

страници с  увод, четири глави, заключение, библиография от 192 

научни заглавия, предимно на немски език и приложение с 323 

илюстрации. Впечатляваща и особено трудоемка е работата по 

албумното приложение - става дума за напълно неизвестен за нас 

материал от немската, австрийската, швейцарската и българската 

периодика от съответния период. 

 

Тъй като в България модернизацията и индустриализацията съвпадат с 

развитието на модерния печат и по-точно с попадането на търговската 

реклама в него, то и дисертацията е изградена върху този основен 

принцип – да се разгледат те взаимосвързано, т.е. общество-печат-

реклама. В текста има много верни наблюдения и заключения за 

процеса на икономическото развитие и изявата му  чрез реклама, за 

функциите на визуалната реклама, за нейната психология на 

въздействие, за иконографските й параметри, изобразителните решения 

и техните промени във времето. Маринела Великова-Байха се е справила 

респектиращо с огромния обем, успяла е да избере най-важното, най-
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интересното, най-показателното и го е представила като извадка на най-

стойностното от българската реклама. Във въведението тя подробно 

изяснява своята концепция за работата "на терен"; за избора именно на 

всекидневниците, а не търсенето на оригиналите на рекламните 

изображения, плакати, опаковки, табели и др. видове реклама; за избора 

си на времевите параметри и хронологическите подразделения по 

десетилетия; за използваната методология - иконографски и структурен 

анализ, в който се тълкуват основните елементи на рекламата - знак, 

текст, рисунка, за да се стигне до оценка на авторските решения, до 

хипотезите за конкретно авторство в една изключително трудна и почти 

анонимна материя. Уточнени са различията в терминологията на 

рекламата в различните страни, медиите и хронологическите периоди 

като изрично се отбелязва, че предмет на дисертацията е именно 

"фирмената/ търговската реклама" в периодиката. 

В много стегната форма първа  и втора глава ни представят основно 

немскоезичните - немски, австрийски и швейцарски културологични и 

изкуствоведски изследвания по темата - тяхната мотивация, развитие, 

проблеми, съвременни тенденции. Повишено е вниманието на 

докторантката върху два начина на разглеждане на рекламата в тях - 

чрез  1. дискурса на популярната култура и 2. чрез системната теория на 

Никлас Луман. Рекламата основно е разглеждана като част от 

комуникационната система на масмедиите или като част от т.нар. 

публично изкуство (public art). Много добре е разбрана и поднесена 

поливалентната природа на рекламата - комуникацията на рекламата с 

потребителя чрез съобщението, но и чрез артефакта, чрез образа, 

стигнал до устойчив имидж на рекламирания продукт. Търсенето на 

нейната функционалност във връзката й с характера на изображението 

заляга въобще в методологията на Маринела Великова и в другите глави. 
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Проследяването на обвързаността на рекламата с икономически фактори 

и психологически стимули, с обществото като цяло, са един от основните 

приноси на дисертационната разработка. Рекламата е разгледана от 

докторантката като комплексен феномен в различни контекстуални 

полета. Направена е типологизация на немскоезичните изкуствоведски 

изследвания на рекламата в Германия, Австрия и Швейцария – 

рекламата като културологичен проблем, като частен и / или жанров 

проблем, като проблем на стиловите влияния от мощните течения в 

изкуството. В този преглед на литературата, който е особено полезен за 

самата докторантка и темата й не са забравени и оскъдните български 

изследвания – разгледани са текстове на Сирак Скитник, Чавдар 

Мутафов, Орлин Василев, д-р К. Папазова, Д. Попов, Ц. Стойнов, И. 

Илчев, П. Шуликов, Х. Кафтанджиев и др.  

Втора глава се занимава с визуализацията на фирмената реклама в 

европейски контекст, с нейните етапи на развитие, формиране на 

практики и проблеми като се изтъква водещата роля на Германия в 

създаването и развитието на рекламния образ. Съприкосновението 

между българските художници и графичната европейска култура се 

извършва именно в тази страна и това е един от основните мотиви да се 

обърне обстойно внимание на нейната графично-рекламна продукция. 

Общата насоченост на българската култура – резултат на редица 

исторически, икономически и художествени обстоятелства, към Германия 

предопределя поставянето и на българската реклама в нейната 

контекстуалност. Умелият ерудиран разказ на Маринела Великова за 

рекламното изкуство в Германия от началото на ХХ век, тесните му 

връзки с художествения авангард и господстващите стилове в 

изкуството, рефлектиращи в потребителската/приложната/ графика ни 

въвежда в сложните връзки между печатници, художници, рекламни 
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агенции, поръчители, както и във взаимодействията между самите 

немскоезични художници от този период, надхвърлящи националните 

ограничения. 

Трета глава съвсем уместно репрезентира българския стопански и 

социален контекст, съпътстващ тиражирането на рекламни образи в 

българския печат. Тя е особено необходима на докторантката, доколкото 

определя протеичната природа на рекламата. Обществените условия и 

стопанският живот на млада България съставят фонът, върху който 

релефно се очертава навлизането в проблемите на българската реклама 

и нейните специфични особености. Важен е изводът за процесуалността 

на рекламата през първите десетилетия – първо като оформящ се 

икономически фактор, второ като обособяване на облик и 

разпространение, докато се стигне през третото десетилетие до 

включването на рекламата като неотменна част от медийната и масова 

култура на България. Проблемът за социалните стимули на българската 

реклама прераства в оглеждане на спецификите, които носи българския 

печат от началото на ХХ век, на историческото формиране и развитие на 

рекламния образ на стоките и услугите още от Възраждането. В 

следващите десетилетия удачно и аргументирано са избрани водещи 

ежедневници, търговски вестници, интелектуална периодика, т.е. места, 

където рекламата съществува, но за различна публика. 

Четвърта глава  е основната част на дисертацията – тя се занимава с 

българската фирмена реклама в периодичния печат през първите три 

десетилетия на ХХ век. Структурирана е в три важни подглави, които 

анализират същностните проблеми на визуалния й образ, графичните 

решения, рекламните послания, формирането на практики, различни 

стилови решения и тяхното развитие, преди да се стигне до формулиране 

на фирмената реклама като специфична ниша в приложната графика. В 
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тази глава докторантката избира основното класифициране на рекламите 

според функциите им, което намирам за правилно, тъй като според тях те 

се подразделят главно в 5 основни групи – реклами, свързани с продукти 

за хигиена на тялото, продукти-символи на престиж и лукс, на 

технически прогрес, на хранителни продукти и други/разни. Следва 

подробен анализ на рекламната графика по десетилетия: 1900 – 1910, 

1910 – 1920, 1920 – 1930, 1930 – 1940. Прави впечатление обемността 

на тези интерпретации - те са всестранно изчерпателни, т.е. анализът в 

тях е тематичен, иконографски, формално-стилов, функционален, 

социално-икономически. Детайлно е описана еволюцията на връзката 

текст-изображение в първите годишнини, рефлектиращ върху начина на 

композиране, оформянето на пространството в рекламното поле, 

разполагане на знаците и визуалните мотиви в него, първите 

антропоморфни образи в рекламата-женските, превръщането им в 

стереотипи, съзвучието между визия и текст, първите стилове, оказали 

влияние върху иконографията и изразните средства на рекламите: 

историцизъм, неокласицизъм, сецесион, побългаряването им чрез 

текстове на кирилица. В началните години се появява и използването на 

реклама с карикатурни средства, един феномен, започнал първо с 

рекламите на Александър Божинов, който за пръв път ги прави авторски 

разпознаваеми (продуктите "Лобелия"). Много съдържателни са 

историческите препратки за марките на продуктите, които се рекламират 

в нашата преса - напр. известната тоалетна вода Одол, обувките 

Саламандър, паста Корал и др. Те оформят един втори план, при който 

продуктите се изясняват като пазарен продукт и като изображение, 

запомнено от потребителите чрез вестника не само в България. Тук 

Маринела Великова се е потрудила да избере маркови продукти от най-

различни области, да събере техните "биографии", защото продуктите 

битуват и на българския пазар. Относно рекламата на Одол в немската 
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преса и различното й представяне в българската ще допълня, че 

причината е чисто типографска - светлосенъчни реклами и изображения 

може да има по това време само в списание като Художник, което работи 

с вносни клишета. Ето защо рекламите у нас са главно графични и 

задълго остават такива. 

Като че ли апогеят на рисуваната рекламна графика е през 20-те години, 

когато се появява експресивната реклама, грабваща окото с черно-белия 

контраст на букви и образи, с гротескност и хумор, със сантиментална 

емоционалност, но и с отпадане на вносната реклама или заменянето й с 

българска интерпретация на продукта, т.е. с едно ново предпочитание 

към работата на българските приложни графици. 30-те години внасят 

нововъведения не само в тематиката, но и в използването на елементи от 

други изкуства – например фотоколажът, появата на комикса като 

средство за подсилване на слогана в рекламата, с развитието на 

карикатурните методи в рекламата, с уеднаквяването на фирмен знак-

фирмен надпис-фирмен шрифт-рекламно поле. Докторантката правилно 

отбелязва проникването на големите стилове и направления на ХХ век 

дори в по-периферни жанрове на приложната графика каквато е 

рекламата в периодичния печат. За измененията на формалните 

принципи във визуализацията на такава реклама тя отчита и напредъка в 

полиграфическите технологии. 

Обсъждайки микрокомуникативните нива на потребителската реклама 

Великова засяга особената роля на сецесиона в българската реклама, 

разграничавайки го от карикатурата и битовата рисунка, като изразители 

на българското и с подходящи примери доказва, че рекламата 

посредничи на новото и модерното в стиловете, приближава го към 

вкусовете на българския потребител по неангажиращ, неусетен, но масов 

начин. 
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Заключението обобщава натрупаните наблюдения върху българската 

продукция, а също прави необходимите сравнения със ситуацията в 

Германия и въобще в Европа, където е налице обвързаност на 

индустриалци, художници, изпълнители на реклами в добре развити 

институции, чиято цел е продажба и печалба. Заслуга на Великова е, че 

по стиловите черти на определени реклами, по техните абревиатури на 

подписите някои са атрибуирани като авторски от Иван Пенков, Иван 

Ненов, Райко Алексиев, Вадим Лазаркевич, Константин Щъркелов, Антон 

Донев, Харалампи Тачев, Стефан Баджов, Ари Калъчев, което разширява 

познанието ни за тези художници и тяхната многоаспектна дейност. 

Докторантката проследява развитието на идеята за авторство - от  

първоначално анонимния вид на визуалната реклама  до 

разпознаваемост на личния художествен почерк, което увеличава в 

късните години търсенето именно на наши професионалисти в тази 

област. При по-нататъшна работа върху българската реклама бих 

препоръчала изследване на ролята на Художествената академия като 

продуцираща кадри за приложната графика, като изпълнител на 

поръчкови реклами, като търсена институция за участие в  конкурси за 

реклами и рекламни плакати, както и проучване на ролята на 

българските цинкографи във вестникарските реклами. 

Дисертационният труд на Маринела Великова-Байха има значение не 

само за нашата история на изкуството, но и за научни дисциплини, 

изследващи рекламата в по-глобален аспект. Тя прибавя съвършено 

неизследван материал, който би могъл да бъде доказателствен за други 

фокуси към него – социологични, социално-психологични, стопански, 

исторически, комуникационни, идеологически. 
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С оглед на ценността на този труд в нашето изкуствознание бих го 

препоръчала за печат, така както и на уважаемата комисия  за 

присъждане на образователната и научна степен доктор. 
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