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ВЪВЕДЕНИЕ 

Изкуствоведският поглед върху процесите на формиране и видоизменение на 

образността на фирмената реклама от началото на ХХ век е необходим, тъй като без 

познаване на тази част от изкуството на приложната графика не биха били 

изчерпателни и цялостни познанията ни за визуалната култура на времето.  

Цел на дисертация е изследването на това незасегнато или не достатъчно опознато 

поле от приложната графика в българското изкуствознание – фирмената реклама. В 

тази специфична ниша на приложната графика редица български художници са 

опитвали да открият своя стил, да създадат специфичен език на внушение чрез образ и 

композиция, да опосредстват стока във вид на рекламно послание чрез визуален 

еквивалент. Вътрешно присъща функция на рекламата е да популяризира и да 

продава, но също така присъщ на рекламата е стремежът да създава пленителни и 

обаятелни визии, както и желанието чрез тях да привлича внимание. На тeзи функции 

трябва да е подчинено визуалното решение. 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. Дисертационният 

труд е по следите на миловидно-романтичните, понякога комични образи на 

печатните реклами от първите десетилетия на миналия век, когато българската 

рекламата прави своите прощъпулни стъпки и заявява социалното и медийното си 

присъствие.  

Дисертацията е развита в четири глави. След встъпителните бележки и 

информативна част за подхода при събиране на изследователския материал и 

предложената методология за анализ и оценка на образно-типологичните 
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характеристики на печатните реклами, е изложена терминологичната обосновка на 

изследването.  

Подход при събиране на изследователския материал: Започнах преглед на 

изброените всекидневници, както и на специализираната периодика от 1900 г. до 1930 

г. включително.  В зависимост от броя и вида на рекламите, ако пък са налични 

такива, правих преглед на броевете през 5 години, например спирах се на периодиката 

през 1905, 1910 и т.н, с цел да установя има ли някаква промяна в оформлението на 

страниците на вестника и във визуалната форма и стил на рекламите. Бързо 

установих, че рекламните обяви са помествани най-често във всекидневниците. 

Събраният материал анализирах без да го деля според мястото на публикуването му. 

Анализът протича хронологично, разделен по десетилетия (от началото на 1900 г. до 

края на 1930 г.). Времевите параметри се наложиха от самият изследователски 

материал и от стиловите особености на рекламните оформления. 

Методология: При анализа на рекламния материал от първите десетилетия на 

миналия век съм се придържала към класическите методи на изкуствознанието. 

Иконографското описание на рекламните обяви се наложи поради непознатата и 

неизследвана досега тяхна образност в България като част от изкуството на 

приложната графика. Сравнителният подход и контекстуалният анализ спомагат за 

изтъкването, разбирането и тълкуването на значението и особеностите на рекламните 

визии. Предложеният структурен анализ за тълкуване на елементите на рекламната 

визия – знак, текст и рисунка – улеснява анализа и оценката на авторските решения, 

както и разбирането  и изтъкването на приноса на българските художници, 

реализирали свои проекти в полето на художествено оформените рекламни обяви.  

Терминология: Пръв опит от по-новото време за уточняване на употребата на 

термина реклама се прави в учебника за Висшето търговско училище в Свищов (1944 

г.). Подробен анализ на зараждането, използването и утвърждаването на термина 

“реклама” и неговите разновидностти предлагат няколко изследвания и справочници 

върху българската реклама, издадени след 1980 г. Установих, че в изследванията на 

различните науки са валидни разнообразни класификации на термина реклама. Вземат 

се предвид различните характерни за рекламната комуникация елементи и начини на 

разпространяване на реклами – печат, радио, телевизия и други медии. Термините се 

менят и през годините. В това изследване говоря за “фирмена реклама” или 

“търговска реклама”, като под този термин разбирам рекламата на фирмени стоки и 

продукти, разпространявани в печата, (по-рядко реклама на услуги). Уточняването, че 
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тези реклами представляват обяви в печата, обобщавам в текста с термините 

“рекламна обява” или “печатна реклама”, като и двата термина използвам като 

синоними. С обозначението “художествена реклама” си служа, когато става въпрос за 

рисувана, изготвена от художник реклама. Визуалният наратив на рекламите описвам 

като “рисунка” или “илюстрация”, като двата термина в това изследване са почти 

еднозначни в употребата си. Използвани са с прилежащото определение “рекламна 

рисунка” или “рекламна илюстрация”, с цел избягване на повторенията. Насочих се 

към тези термини, защото те покриват значението на този вид реклама в печата най-

пълно, без да допускат нюанси и други възможни тълкувания. Изборът на термините 

касае само това изследване. 

I. ГЛАВА 

Културологични и изкуствоведски изследвания върху фирмената реклама  

Първа глава e посветена на културологични изследвания върху фирмената 

рекламата в Европа и предлага общ преглед върху системната теория на Никлас 

Луман и върху изследванията /дискурса за популярна култура. Този анализ е 

последван от преглед на изкуствоведските изследвания в немскоезичните страни 

Германия, Австрия и Швейцария, както и културологичните и изкуствоведските 

изследвания в България посветени на приложната графика, които имат връзка и с 

фирмената реклама. 

Култорологичните изследванията в Европа, които анализират рекламата в по-

широк социален и исторически контекст, като културен феномен и част от 

масмедиите и културната индустрия се появяват след 50-те години. В тези критични 

студии не се засягат пряко въпроси свързани с визията на рекламата. Едва през 80-те 

години на миналия век се появяват студии, посветени на художниците, на 

специфичния, стилистичен и визуален език на рекламата и нейните допирни точки с 

изкуството.  

Модерната фирмена реклама става предмет на изследване на комуникационните 

науки през 90-те години на XX век. Два сa основните дискурсa в този вид изследвания 

– рекламата разгледана в изследванията за популярната култура (popular culture 

studies) и рекламата рaзгледана като елемент в системната теория (Systemtheorie), 

които ме интересуват. И двата изследователски подхода разглеждат рекламата и 

нейната зависимост от други структурни елемент в комуникационната система. В 

системната теория на Н. Луман тя е разглеждана като част от комуникационната 
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система на масмедиите, а в изследванията и анализа на популярната култура, 

рекламата е разглеждана като част от т. нар. public art („публично изкуство“). 

Луман разбира рекламата като програмно поле на масмедиите, а не като 

субструктура на икомомиката, което също не би било грешно. Като програмно поле 

на масмедиите тя, както и всички структурни елементи е подвластна на медийния код 

“информация – не-информация”. Рекламата конструира и публикува информация за 

продукти с цел те да се купят. 

Масмедиите днес са тези, които определят какво е стил, кое е в крак с модата,  

какво е подходящо, правилно, уместно и културно. Тази функция на коректор на 

обществения вкус и поведение се изпълнява до XVIII век от благородничеството, а 

след XVIII век - от буржоазната прослойка. С времето тези обществени послойки 

губят влияние, свободната ниша на коректор с “коригираща” функция в обществото 

заемат масмедиите и в това число рекламата. Нейната ролята (като структурен 

елемент на масмедиите) е да опосредства и да показва посоката, пътя и начина, за да 

се чувства потребителя (зрител или слушател на реклами) в крак с времето. 

В културологичните студии (cultural studies) дискусията за връзката на реклама и 

изкуство през последните години отстъпва на заден план. През 50-те и 60-те години 

някои обществено-критикически студии, обговарят същността на фирмената реклама 

като икономически фактор, който предизвиква раждането на модерното 

консуматорско общество. В този дух на обществена критика рекламата се свежда до 

функциите й на съблазнител и манипулатор, който способства мутирането на 

индустриалното общество под масовия натиск на потреблението. През 1947 г. Теодор 

Адорно и Макс Хоркхаймер в “Диалектика на просвещението” реабилитират 

значението на рекламата. Тъй като културата е подвластна на закона на размяната 

“Tauschgesetzt“, тя се слива с рекламата. Рекламата е “живата вода” (Lebenselixier) и 

предпоставка за всяка съвременна форма на култура. Като част от „културната 

индустрия“ тя е оценена като икономизирана перверзия (ökonomisierte Perversion) на 

изкуството.  

Преди да направя на анализа на изкуствоведската литература върху феномена 

фирмена реклама в немскоезичните страни, предлагам няколко общи забележки и 

наблюдения по темата. Открояват се разликите на ниво терминология. В 

изкуствоведските изследвания се налага терминът “потребителска графика”, 

Gebrauchsgrafik е събирателен термин, описващ полиграфската продукция, подобно 

на българския “приложна графика”. В най-новите изкуствоведски изследвания в 
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Австрия се говори за графичен дизайн, дори и в изследванията върху плаката и 

рекламна визия от началото на ХХ век. Този термин обединява графичните визуални 

форми до наши дни, той започва да се употребява едва през 80-те години, т.е 

детерминиран е в по-новото време. В швейцарските изследвания се предпочита 

събирателното понятие “потребителска графика”. 

Обобщаващо може да се твърди, че като предмет на изследвания – анализът и 

взаимодействията на изобразителното изкуството и рекламата стават приоритетни за 

изкуствознанието в немскоезична Европа едва през 80-те години на ХХ век. 

Съвременните изследвания, публикации, монографии, каталози от изложби в 

Германия, Австрия и Швейцария посветени на изобразителното изкуство и рекламата 

са многобройни. Спрях се само на тези от тях, които засягат периода от края на ХIX 

век и началните десетилетия на ХХ век, като част от времевата рамка на 

дисертационния труд.  

Подходите на изследванията върху рекламата в Германия през последните 

десетилетия могат да се обособят в следните  групи:  

1. Изследвания, които разглеждат рекламата фрагментарно - описва се развитието 

само на една рекламна медия или фирмен продукт, като например плаката. Затова 

определени рекламни средства са анализирани тематично като отделни въпросителни. 

2. Рекламата е представена като периферен проблем, докато централните въпроси 

на изследванията са изкуствоведски, например изследвания на стиловото течение поп 

арт и неговото влияние върху рекламата. Положителният резултат от този вид 

изследвания е,  че включвайки рекламата в тези изследвания тематично се разширява 

изследвателската територия на изкуствознанието.   

3. В последната група влизат културологичните изследвания. Различните реклами 

са свидетели на духа на времето, в което са създадени. Затова връзката и 

преплитанията на рекламата с изобразителното изкуство стават видими едва чрез 

изместване на изследователския фокус към естетическата стойност на рекламата.  

Най-новите изследвания върху графичен дизайн в Австрия и неговата история са 

свързани с анализ на потребителската  графика от Wiener Moderne, времето започващо 

с Коломан Мозер, Ото Вагнер, Бертолд Льофнер, Йозеф Хофман, Юлиус Клингер и 

със сецесиона, както и с нейните специфики, етапи и стилови особености от средата 

на ХХ век до днес. Значението на Виенската академия за приложни изкуства, на 

нейните преподаватели за по-нататъшното развитие на графичното изкуство в 

Австрия са отправна точка на изкуствоведските анализ. Коментирани са чуждите 
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влияния (Франция, Полша, Англия и Америка) и значението им за развитието на 

графичния дизайн в Австрия.  

В изкуствоведската литература темите реклама, потребителска графика и плакат в 

Швейцария имат много допирни точки или почти се сливат синкретично в една обща 

тема. На художници като Алберто и Жилберто Джакомети от фамилията Джакомети, 

Фердинанд Ходлер, Феликс Валатон, Емил Кардине, и на следващото поколение 

художници, създателиет на т. нар. swiss style Роберт Геснер, Херберт Лойпин, Ото 

Баумбергер, Ксанти Шавински, Антон Станковски, Макс Бил и Ричард Паул Лозе - 

доайени на швейцарската графика са посветени различни кратки или обемни 

монографии.
 

Тази глава завършвам с анализ на изследвания в българската културология и 

изкуствознание върху фирмената рекламата. Спирам се на източниците, които са 

оставили интелектуалци като Сирак Скитник и Чавдар Мутафов по-подробно, защото 

те принадлежат към професионалното съсловие (единият като художник и критик, 

другият като критик на изкуството и архитект), което пряко се занимава с изготвянето 

на реклами (по-конкретно на търговска реклама и плакати) и пишат от времето и за 

времето, което съвпада хронологически с дисертационната тема. Техните публикации 

рефлектират върху рекламата като социален феномен, който през първите 

десетилетия на ХХ век освен в пресата, става видим и присъства в публичното 

пространство.  

Следващите статии - на Орлин Василев и д-р Катя Папазова, които споменавам, 

касаят социологическия и психологическия анализ на рекламата от началото на ХХ 

век и нейното значение като социален феномен и начин на въздействие. Две 

изследвания върху стопанския характер на рекламата, на Делчо Попов и Цветан 

Стойнов, също “свидетели” на времето от първата половина на  ХХ век принадлежат 

към групата изследвания, които представят публичната реч за рекламата, за нейните 

функция и особености, така както нейните автори са ги съпреживели и анализирали от 

гледна точка на това време.  С тези автори затварям кръга на изследванията и 

мисленето за рекламата, издавани до 1940 година в България. 

На търговската реклама в България през Възраждането и начините на рекламиране 

на стоки посвещава проучванията си Иван Илчев в монографията “Рекламата през 

Възраждането”. Различни аспекти на рекламния образ и текст анализира в 

монографията си “Изкуство и реклама” Пламен Шуликов. Допирните точки между 

изкуството и пазара, както и визуалните и текстовите специфики на фирмените 
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реклами в печата са централни в това културологично изследване. Участието на 

българските художници, интелектуалци и писатели в творческия процес, (защото той 

става такъв) при изготвянето на фирмени реклами П. Шуликов тълкува като 

доказвателство за раждането на родния „nobrow“ – понятие, междинната величина, 

което описва културните феномени, зародили се на прага между високо и ниско 

изкуство. Присъствието на рекламата и рекламните образи, като артефакти на 

модерното време в литературата анализира в дисертацията си  Георги Господинов. 

В руслото на комуникационните науки се появяват изследванията на Христо 

Кафтанджиев, единствени по рода си в България, в които предмет на изследване не е 

само българската реклама, а рекламата като комуникационен феномен въобще. Тези 

изследвания анализират структурните елементи на рекламата  - текст и визия, техните 

многобройни послания и възможности на удачно или пък неудачно съчетание и 

предлагат семиотично тълкуване на рекламната визуализация. Справочната 

литература и терминологичните уточнения, касаещи рекламата се свързват и с името 

на Димитър Доганов.  Реклама от началото на ХХ век като част от визуалната култура 

и част от приложната графика е включена като тема или е спомената в 

изкуствоведските монографии и изследвания на Свилен Стефанов, Ирина Генова, 

Виолета Василчина, Мария Митева, Милена Георгиева и др. 

Известни и документирани досега в изследванията са участията на художниците  

Х. Тачев, Ст. Баджов, А. Божинов, Ив. Пенков, Ив. Ненов и др. при изготвяне на 

реклами. 

 

II. ГЛАВА 

Проблемът на визуализация на фирмената реклама в европейски констекст. 

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

Във втора глава вниманието ми е насочено към изкуството на рекламата най-вече в 

Германия, заради водещата й позиция в развитието на реклама и рекламен образ. 

Австрия и Швейцария принадлежат към културния ландшафт на немскоезичните 

страни, но имат по-периферни позиции. По-специално внимание е обърнато на 

проблемите на визуализация на рекламата в немскоезичните страни 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. Досегът на българските художници с европейското изкуство, било то в 

Германия чрез “Мюнхенския кръг”, или Австрия чрез заразителното 
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разпространяване на т. нар. виенски модернизъм в България или в Швейцария чрез 

кратките пребивания на български художници там - Елена Карамихайлова, Чавдар 

Мутафов оказва влияние при оформянето на визуалните език и стил на фирмените 

реклами.  

Второ, поради тесните икономически връзки между Германия, Австрия и България. 

Подчертаният интерес на германския финансов капитал към България датират още от 

80-те години на ХIХ век, а Австрия отпуска вторият външен заем на Княжество 

България през 1889 г. Тези две посоки на взаимодействие между Германия, Австрия и 

България са в пряка връзка и с развитието на рекламата в България. Рекламират се 

множество немски стоки за бита, производствени машини и технически 

приспособления, козметични продукти, дори с реклами изписани на немски език.  

Развитието на художествените стилове, зараждането на авангардни течения, 

преплитания, взаимодействия и взаимствания между Германия, Австрия и Швейцария 

протичат и в трите посоки и се различават, но и си приличат по темпове и фази на 

развитие. Специфичните исторически и социални условия спомагат за раждането на 

различни културни течения и прояви. Понякога новите художествени стилове се 

пренасят в съседство и биват доразвити в новия контекст. Развитието на образността 

на фирмената реклама също има връзка с това развитие.  

От 1880 г. в Германия се разпространяват рекламния плакат и обяви, които 

рекламират фирмени продукти и услуги чрез визуални образи, в това число: 

илюстрации, рисунки, литографии, карикатури. Рекламите стават цветни. Това е и 

времето, в което се утвърждават фирмените марки. Всеки голям фабрикант се нуждае 

от идентичност на пазара, с която да се представя и с която може да защитава 

качеството на своята продукция. Художници са били ангажирани при създаването на 

реклами, но този факт не се отчита като знак за по-добър вкус на купувача, по-скоро 

причината е в желанието на производителите да създадат ефектни художествени 

реклами, които да привличат повече вниманието. Художествено изписаната реклама 

по това време става необходимост, всички останали реклами са били приемани за 

маловажни. Формалният език на рекламата, нейната оптична проява, типология и 

орнаментални решения, визуален образ или илюстрация, са знак за времето, в което 

рекламата е създадена и в което тя е била разпространена. И понеже реклама в 

Германия, Австрия и Швейцария е създавана от художници и графици, затова и 

нейните корени лежат в изкуството. До 30-те години на XX век рекламните визуални 

решения носят еднозначно образните елементи на господстващия художествен стил. 
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Австрийското изкуство от началото на ХХ век получава международен отзвук. 

Плакатното изкуство в Австрия около 1900 г. година е тясно свързано с 

художествения авангард и стилово се обособява със сецесиона и реформаторския 

съюз “Хагенбунд” с художници Коломан Мозер, Алфред Ролер, Йозеф Мария 

Ахенталер, Бертолд Льофнер и др. Фирменият плакат в Австрия, както в Германия е 

художествен продукт. Рекламни агенции в Германия и Австрия по американски модел 

се създават след войната, в Швейцария наченките на организирани рекламни бюра 

датират няколко години по-рано. В началото на ХХ век в Германия и в Австрия 

печатниците поемат функциите на рекламни агенции, някои от тях се обособяват като 

художествени агенции, защото посредничат между художник и поръчител, 

опосредствайки избора на подходящо визуално решение за фирмен продукт, реклама 

и т.н. Например наред с немските художници Лусиан Бернхард и Юлиус Гипкенс на 

известната печатница „Холербаум и Шмит“ в Берлин сътрудничат австрийците 

Юлиус Клингер и Ернст Дойч-Дриден, а австриеца Ханс Нойман е сътрудник на 

берлинското издателство за реклами „Ернст Маркс“. 

За периода, който ме интересува - именно началото на XX век, плакатните и 

рекламните изображения, техните стилистични решения и формален език в 

Швейцария не се отличават от графичните решения разпространени в Германия и 

Европа по същото време.  

Налице са известни преплитания и взаимодействия между немскоезичните 

художници през първите десетилетия на ХХ век – някои от известните немски 

художници графици  рисуват фирмени плакати в Швейцария. Белгиецът Жул де 

Претер, ученик на Хенри ван де Велде и бащата на легендарното шише за течната 

подправката Маги (Maggi), след известен престой в Германия и преподавателска 

дейност в Крефелд до 1905 г. се установява в Цюрих и става директор на 

Kustgewerbeschule (академията за приложно изкуство) и прилежащия й музей. Той 

популяризира югендстил в Базел и Цюрих, като в същото време остава член на 

управителния съвет на немския веркбунд – Deutsches Werkbund (1906 г.) - съюза на 

художници, архитекти и индустриалци, целящ подкрепа и засилване на тясното 

взаимодейстие между изкуство, занаяти и индустрия. Фриц Румпф, немски художник 

и автор на реклами е автор на рекламни плакати в Швейцария (Restaurant Huguenin 

1914 г.). Лудвиг Холвайн рисува плакат за модната швейцарска марка PKZ (1908 г.) и 

за веригата магазини Дозенбах (1911 г.). Силно влияние от Германия оказват 

графичните решения на художника-график Петер Беренс. Стилът нова предметност, в 
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Швейцария известен като “предметен конструктивизъм” се обособява и развива в 

Германия от групата художници Лудвиг Холвайн, Ханс Руди Ернд и Лусиан 

Бернхард. Антон Станковски, едно от имената на конкретното плакатно изкуство и 

фотоплаката в Швейцария е немски художник с кръг приятели, сред които Макс 

Ернст и Ото Дикс. От 1929 г. той работи в рекламната агенция на Макс Даланг в 

Цюрих.  

 

III. TРЕТА ГЛАВА 

Стопански и социален контекст съпътстващ тиражирането на рекламни 

образи в печата в България 

Трета глава е посветена на проявите на стопанска и социална активност в 

българските условия като стимул за формиране на търговската реклама, както и на 

развитието и особеностите на печата в България, които обуславят появата, 

установяването и разпространяването на рекламни образи в българската периодика.  

България излиза от XIX. век с отворена икономика с наследен търговски режим от 

капитулиралата Османска империя. Освобождението на България заварва българските 

земи почти незасегнати от световната индустриална революция. Въпреки всичко 

новосъздадените обществени условия раждат сравнително бързо нов начин на живот, 

ново поведение на населението като потребител на стоки, с нов вкус и нови 

потребности. Разпространението на капиталистическия начин на производство се 

обуславя както от интензивното стоково-парично обръщение, така и от все по-

нарастващото разделение на труда. Индустриализацията на България под протекцията 

на държавата протича почти революционно бързо и през първите 15 години на 

миналия век постига учудващо добри резултати. Така нареченото “Златно 

десетилетие” е съпътствано с откриването на нови и големи фабрики и предприятия, 

увеличават се сумите на вложения начален капитал и капитал печалба, търговията 

процъфтява благодарение на сключените търговски споразумения с европейските 

държави. Създават се нови икономически отрасли за задоволяване на нарастващите и 

нови потребности на българското население, традиционните такива се модернизират, 

някои от тях изчезват. За армията, за управленския апарат и за държавната 

администрация е нужно масовото произвоството на определени стоки, което 

стимулира допълнително националната индустрия.  

Стопанското развитие в периода между двете световни войни бележи нови форми 

на концентрация и централизация на капитала, което от своя страна води до 
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монополизирането му за извличане на максимални печалби. Създадените седем 

финансови групи - банкови сдружения и компании с българско и чуждестранно 

участие през 20-те години на ХХ век контролират около 30 компании с общ капитал 

100-120 млн. лева, който през 1929 г. е 400 млн. лева. Наред със създаването на 

системата на финансовия капитал в България се създават картели, синдикати и други 

търговски и индустриални форми на стопански организации. Между 1913 г. и 1931 г. 

година се създават 40 нови монополни организации, предимно във формата на големи 

или малки картели. В едно по-ново изследване на бизнес елитите в България от 

времето на т. нар. първи капитализъм се описват три времеви точки, които определят 

различни стадии от икономическото развитие на България до 40-те години, а именно: 

1911 г. – годината маркираща продължителен възходящ период в стопанското 

развитие на България, 1929 г. – годината преди голямата Депресия и 1939 г. – 

годината преди избухването на Втората световна война. Това са периодите, в които 

присъстието, нуждата и визуалното оформление на рекламата имат различна 

стойност. Докато през първото десетилетие рекламата бавно започва да се възприема 

като икономически фактор, а през второто десетилетие на ХХ век се обособява 

нейният облик и начин на разпространение, то третото десетилетие предлага нужните 

условия за разпространяването на художествени реклами в печата и рекламата става 

част от медийната и масова култура в модерна България. 

Българският печат в началото на ХХ век – специфики на издателските 

практики. Вестниците, на които се спрях и в които търсих реклами от началото на 

ХХ век до 30-те години включително) излизат ежедневно и имат сравнително висок 

тираж. Вестник „Вечерна поща” дължи своята популярност в голяма степен на 

сътрудничеството на Симеон Радев, едно от бляскавите журналистически пера от 

началото на миналия век. Създаденият след първата Световна война вестник „Зора” 

(1919-1944) с редактори Данаил Крапчев и Георги Белчев е модерен всетник, 

сравняван с английския “Таймс”. Вестник “Мир” (1894-1944) е дълготрайното 

издание, отначало издаван като партиен орган на Народната партия, който след 1923 

г. се разделя с партийната си принадлежност и става независим. Вестник “Слово” 

започва да излиза през 1922 г. Ако през първото десетилетие на ХХ век ритъма на 

разпространяване на новините и информацията във вестниците е пропорционален на 

електрификацията на столицата и в България, то духът на новото време, на второто и 

третото десетилетие на ХХ век. започва да пулсира силно и видимо по страниците на 

ежедневниците. “Мирното съжителство на идеята и новината” от края на ХIX век и 



 16 

началото на ХХ век е разклатено поради “бързата скорост на новините и 

информация”. 

Поради технически причини и ниското техническо ниво на полиграфската база 

списанията “Картинна галерия” (1905-1925) и “Художник” (1905-1909) са сполучливи, 

но самотни опити да се създадат илюстровани списания в началото на ХХ век. След 

периода на Първата световна война илюстрацията става постоянен елемент в 

българската периодика. Такива сполучливи примери за удачно художествено 

оформление, с помествани карикатури, политически рисунки и реклами са вестник 

“Българан” (1904-1909) и списание “Българан” (1916-1921), списание “Листопад” 

(1913-1935), в. “Червен смях” (1919-1923), списание “Маскарад” (1922-1923), 

списание “Нов Свят”, вестник “Маска” (1928), списание “Нива”, списание “Ек” и др. 

Сред сътрудниците им се числят професионални художници, литературни критици, 

критици на изкуството и писатели. През 1930 г. броят на перидичните списания 

достига 394, а вестниците и вестникарски листове наброяват 585. Тази многобройност 

е знак за растящото значение на периодиката, както и за нуждата от информация.  

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

Появила се още през Възраждането рекламата става част от всекидневната 

изобразителност – намираме я в вестници и списания, в книги и брошури, като плакат, 

опаковка или фирмена табела. Рекламата от възрожденската епоха и първите 

следосвобожденски години (от 70-те и 80-те години до края на ХIХ век) в повечето 

случаи е словесно-информативна (понякога придружена с насочващ визуален знак – 

например показалец, ръка и др). От формулировките на текста на възрожденските 

реклами отначало не е ясно какво е важно за рекламодателя – да спечели от 

продажбата (например на книга), да изкара разходите си или да придобие обществена 

позиция рекламирайки. С времето и натрупания опит рекламният наратив се 

трансформира – от обширни словословия и хвалебствия към евентуалните клиенти се 

стига до формулировки, които са по-стегнати и по-сурови, които се съсредоточват 

върху качествата на даден продукт, подчертават приемствеността и доброто реноме на 

дадена институция, като учебни заведения или бюра за недвижими имоти. Появяват 

се двуезичните реклами и дори реклами в стихотворна форма. 

Изготвящите реклами опознават постепенно четящата, заинтересована клиентела, 

затова в рекламния текст се вмъква и това познание. От натрупания опит на оформяне 

на рекламни текстове с времето се обособява един специфичен рекламен речник. 

Търговците се описват като „знаменити, прочути“ или „почтени“, клиентите като 
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„приятели, премилички еднородци“, с “благодушна склонност”, които „почитат с 

присъствието си“, а стоките са „изрядни, общополезни, най-економични, осигурени“ и 

др. С времето повече инстиктивно се обособява усета при избор на подходящия мотив 

за оформлението на различни реклами – реклами за учебници, за книги се различват 

по оформлението си от такива за търговски къщи, комисионерски дружества и 

еспедиторски фирми. Големината на публикуваните реклами се променя, обособява се 

една страница във вестника като мястото за публикуване на обявите. Указваща ръка 

или малко корабче като знак за пътническа агенция са първите визуални знаци, които 

се използват във вестникарските обяви. С времето големината им се променя, добавят 

се и други знаци.   

 

IV. ГЛАВА 

Българската фирмена реклама в периодичния печат през първите три 

десетилетия на ХХ век  

Четвърта глава е най-обемната и представлява фокуса на изследването – фирмената 

реклама в периодичния печат в началните десетилетия на ХХ век. Работата ми се 

съсредоточи върху 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”.  

Рекламните обяви от вестниците и списанията разделям и разглеждам в няколко 

групи, типизирани според функциите им, за да се улесня при обобщаването на 

техните стилови и образно-типологични характеристики: 1. Фирмени реклами на 

продукти, свързани с хигиена на тялото (пудри, кремове, паста и води за зъби, бои за 

коса, парфюми, лечебни сокове и лекарства), както и реклами на облекло и аксесоари 

към него; 2. Продукти, символи на престиж и лукс – грамофон, радио, коли, 

велосипеди, пишещи машини, хотели, санаториуми. Тази категория обединява 

продукти, някои от които през следващите десетилетия загубват характера си на 

елитарни продукти. 3. Реклами на практични технически нововъведения, машини и 

домашни потреби, електрически крушки, газови котлони, легла, селскостопански 

машини; 4. Реклами на хранителни продукти -  храна за деца, спиртни напитки, 

шоколад. Към тази група прибавям и рекламите на папироси и цигари; 5. В 

последната група разни остават всички онези реклами, които не се вместват в горните 
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подгрупи, като например реклами за художествени магазини, реклами за книги, 

рекламни бюра, пътнически агенции и др. 

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. 

1900-1910 

През първото десетилетие рекламите в печата с право могат да бъдат наречени 

печатарски обяви, тъй като голяма част от тях съдържат обширен текст като рекламна 

аргументация. Реклами за води за зъби, за пудри за лице, за санаториуми и 

новоотворени кантори се публикуват в ежедневниците в. Мир и в. Вечерна поща в 

началото на десетилетието до известия, които са свързани с информация за 

новоизлезли книги, апартаменти под наем, за кончини и за венчавки. Тази тенденция 

на нееднородно оформление на рекламни обяви по вестникарските страници се 

променя през годините. През 1904 г. например рекламите са разположени най-вече на 

четвъртата и на последната страница от вестника.  Последна страница се обособява с 

годините като страницата за поместване на реклами.  

Рекламите имат наративен характер, който е обяснителен (текст) и нагледен 

(рисунка). Визията на продукта, стока или услуга е придруженa с текст, който има за 

цел да информира. Затова той е доста обширен и пояснителен, приканва към покупка 

и обещава определен резултат или внушава придобиването на нов имидж. Този 

обширен и обяснителен наратив в рекламите е характерен за първото десетилетие на 

ХХ век и се доближава до традицията на рекламните обяви в печата от 

Възрожденската епоха. Понякога този текст запълва почти цяла вестникарска 

рекламна колона, какъвто е случая с водата за зъби “Одол” или шампоана “Pixodol“. И 

двата продукта са чужди на българския пазар, затова се нуждаят от обширно 

представяне. 

Първоначалното еклектично използване на готови, налични в печатниците клишета 

се оказва недостатъчно. В обособеното от рамка рекламно поле се появава рисунка на 

продукта (кутия, туба, опаковка) или на лице на мъж или жена (глава, бюст), в 
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зависимост от това, какъв продукт се рекламира, които имат задачата да информират, 

да внушават и да онагледят ползата и резултата от използването на продукта. 

Фирмени реклами на продукти, свързани с хигиена на тялото (пудри, кремове, 

паста и води за зъби, бои за коса, парфюми, лечебни сокове и лекарства), както и 

реклами на облекло и аксесоари към него се поместват ежедневно във вестниците в 

началото на ХХ век. Козметичните продукти се представят чрез обширен рекламен 

текст, като апел за покупка, с указания за предимствата от тяхното използване. 

Визуалният знак или рисунка на рекламирания продукт се разполага в художествена 

композиция, а текстът и имената на продуктите стават формообразуващи 

композиционни елементи на рекламните обяви. Рекламният текст и визията разделят 

рекламното поле, понякога симитрично на две или три части, вертикално или 

хоризонтално. Това е класическият подход при оформление на пространството в 

рекламното поле, който ще се запази и през идните десетилетия.  

Женските образи са често използваната визия в рекламите на козметични продукти. 

Те придружават текста, който обговаря достойнствата на пудри, кремове, одеколони и 

обещават постигане на идеала за красота. Образът става носител на обещания ефект, 

но той не е “еманципиран”, а по – скоро стереотипен. Съответствието и съзвучието 

между визия (образ, знак и илюстрация) и текст (рекламния текст, апел) ще се 

обособява и прецизира през идните десетилетия. Успешното им комбиниране става 

условие за ефективността на една реклама. Образите от репертоара на античната и 

ренесансовата иконография в неокласицистичен стил, типични за класицизиращия 

етап в развитието на приложната графика се срещат като оформление на рекламната 

визия. Въпреки позъкъсняли с появата си (в Европа този период в оформлението на 

полиграфски продукти се изживява към края на ХIХ век), художествената реклама от 

сп. “Художник” на химически гребен за бели коси е показателен пример за успешно 

съчетание на стилов похват и рекламен текст, обръщайки се към символизма като 

посредник на темата за преходността, която се използва като художествено рекламно 

послание.  

За внушаването на красивото, женственото, чаровното в рекламното оформление се 

използва визуалния код на сецесиона. Стиловият белег става равностоен на 

рекламното послание. Вносните реклами от това първо десетилетие пристигат с 

рекламната визия на актуалния в Европа сецесион. Такива са рекламите на 

велосипеди, козметични продукти. Тези вносни реклами или част от тях се 

побългаряват чрез изписване на името на фирмения продукт или на надписа на 



 20 

опаковката му на кирилица (Одол, Женмандре). Още по-убедително е 

“побългаряването” им, ако надписът, вече на кирилица, изписан с големи букви се 

използва като формообразуващ елемент от композицията на рекламното поле.  

В началното десетилетие на миналия век в оформлението на рекламите липсва 

фирмения знак, рядко се използва само илюстрация за онагледяване на рекламно 

послание. Затова изненадващи са рекламите на продуктите “Лобелия” от Александър 

Божинов във вид на рисунка в карикатурен стил или на магазин “До Чикаго за моди”. И 

двете реклами са рисунки на (рекламни) ситуации, без текст. Те изобразяват 

рекламираните продукти чрез илюстрации, в които информацията за продукта и адреса, 

където могат да бъдат закупени например се четат някъде, в композицията на 

рисунката, почти „скрити“ в композиционен елемент. Реклами за предмети от бита, 

технически нововъведения рядко се опосредстват с рисувана визия, използват се повече 

клишетата. Пишещите машини правят изключение от това правило. Почти липсват 

подписани реклами в ежедневния печат. Изключение правят рекламите на 

фотоцинкографските ателия. Понеже тези ателиета представляват едно от 

професионалните полета на изява на художниците приложници, завършили ДРУ, акта 

на заявяване на авторството на тези реклами е свързан с призванието и оценяването на 

този труд на художника – изготвянето на художествени клишета. Авторът на две от 

рекламните илюстрации на фотоцинкографски ателиета е Иван Енчев-Видю и носят 

неговия подпис. 

1910-1920 

Десетилетието, в което избухват войните (Балканската, Междусъюзническата и 

Първата световна война) не носи особени промени в стилово отношение и в 

композициите на печатните рекламите. С изключение на факта, че се появяват 

реклами, които онагледяват фабриките на производителите, понякога и с рисунки на 

прилежащия околен (речен) пейзаж, съществени промени на темите в рекламните 

оформления не са проявяват. Появяват се отличията и медалите от различни панаири 

и изложения, както и фирменият знак, които стават необходима част от рекламната 

композиция. Като вид “запазен” знак в рекламите значение има например 

обозначението “първа царска придворна фабрика”.                                                            

Сецесионните белези  при  оформяне на реклами и рекламни рамки са все още 

актуални. Сецесионните отметки в оформлението на шрифтове, които се появяват в 

рекламите на фотоцинкографските ателиета през миналото десетилетие, сега се 

появяват в рекламите и стиловите белези на сецесиона са все още валидни като 
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визуален код, който гарантира ефективността на рекламната визия. Публикуваните в 

специализирания печат (в. Вносно – износен преглед, в. Българан) реклами са най-

показателните примери за тази тенденция. Сецесионна естетика в книжното 

оформление в България по това време се демонстрира чрез 1. с декоративизъм (който 

отчасти се ориентира и към експресионизма), 2. органично се вплита с т. нар. 

„български стил“ или 3. намира израз в националния декоративен стил. Тези 

характерно “не-чисти” стилови прояви на сецесиона, демонстрирани в оформлението 

на книги и списания най-често, изживяват в рекламата “изчистени” варианти. 

Козметични продукти и техните реклами са подобни на тези от предходното 

десетилетие, ново и нови са машините и техните реклами, рекламите на автомобили и 

най-различни новооткрити и изпитани технически нововъведения. Техните реклами се 

прецезират, визията се подрежда в по-ясна композия, процес, който е свързан и с 

усъвършенстване на печатарската техника. За тези реклами е задължителен образът 

(визията) на машината, на автомобила, за да бъде видян, само описанието не е 

достатъчно, щом фирмения продукт е чужд и нов за българския пазар. 

Надписите и имена на продукти се използват по-често като части на обособените и 

по-прецизно оформени рекламни композиции. Появява се играта на тъмни и светли 

полета в рекламното каре и съответно на светли и тъмни букви. Общо може да се 

заключи, че рекламите имат ясен и пластичен език, лека линия, прецизно наслагани 

черно-бели полета, разпределени в рекламното постранство, които оформят 

композицията. Художествено оформените реклами в ежедневния печат се срещат, но 

те не са задължителната визия. Нуждата от реклама и от рекламиране на стоки през 

това десетилетие обаче нараства. Българските продукти са подложени на 

конкуренцията на вноса от чужбина. За нуждата от популяризиране и информация за 

и от производителите и предприемачите в България, от онагледяване на стоките, 

които те произвеждат предпочитано средство е печатната реклама. Благодарение на 

ежедневните вестници тя достига бързо до всички краища на България. 

1920-1930 

В началото на 20-те години на миналия век излиза първият законов текст за 

рекламата и това развитие дава отражение и върху визуализирането на реклами. 

Рекламите на български фирмени продукти през това десетилетие са повече, стават 

многообразни, преобладава художественият вид реклама, рисувана и подписана от 

художник. Рекламни обяви на вносни фирмени стоки се рисуват също от български 

художници (Ситроен, Осрам, Фарблин, Флит). Текстовите реклами през това 
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десетилетие са видоизменени и в графичното си оформление са опростени. 

Класически задебелена черна рамка обхваща рекламния текст, в който с различен, в 

повечето случаи удебелен художествен, ръкописен или печатен шрифт е изписано 

името на продукта, фирмата или рекламния слоган. За да изпъкват оптически се 

използва контрастът между черното и бялото – буквите се изписват бели на черен 

фон. 

Козметичните продукти се рекламират с рисунки с промененен визуален наратив и 

стилови белези. Художествените реклами на козметичните продукти носят чертите на 

времето на 20-те години, подсказани чрез прическите или облеклото на жените в тях. 

Бях затруднена понякога в определяне на произхода на рекламата и нейното 

изображение – дали то касае вносна реклама или реклама, рисувана в България. Този 

факт може да се тълкува като знак за изравняване на художествени белези на 

българските реклами (стил, пластичен език, композия) с тези на познати рекламни 

изображения в Европа, но не като синхронни, хронологично равни във времето 

рекламни образи. 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. 

В козметичните реклами рязко се променя обема на текста, за сметка на визуалното 

послание. От една страна тази тенденция може да бъде свързана с популярността на 

продуктите, които в началото на първото десетилетие са още непопулярни и 

непознати за българина. Вече не са нужни дългите повествования с информация за 

качеството и начините за тяхното използване. Чрез рекламен апел, слоган или кратко 

повествование се изтъкват предимствата на определен козметичен продукт: (“Красиви 

зъби ще постигнете само с паста за зъби “Жермандре”). Рекламният наратив изисква 

подходящ образ, който през това десетилетие заема по-голямата част от рекламното 

поле. Появява се илюстрацията, която демонстрира състояния. Представянето на 

женска глава или бюст като рекламна визия на козметичен продукт е недостатъчна. 

Образът на жената става експресивен, той започва да внушава емоционални състояния 

или сремежът да се “емоционализира” рекламата започва да става видим в рекламния 
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наратив. Тази тенденция е свързана с промените на начините на живеене, на появата 

на масовата култура, на нуждата да се преживяват и изживяват нещата, свързани с 

откриването на новия свят. Преживяването на хубавата кожа трябва да бъде усетено в 

и чрез рекламната визия.  

През 20-те години се слага началото на едно ново развитие в графичното 

оформление на визуални послания, появяват се реклами в стила на битова рисунка 

или карикатура. Битовата рисунка като визуален код за внушаване на всекидневното е 

приет като подходящ за графичното оформление на продукти, понякога и не дотам 

популярни и познати на българина. Битовата карикатура търси вица на ежедневието, 

тя е свързана с всекидневната култура и чрез нейното съдържание и визия го осмива.  

Чрез карикатурни изображения или реклами в стил битова рисунка се провежда 

кампанията на българска захар в ежедневния печат в края на 1929 г. Рекламен текст в 

едно изречение обяснява предимствата на (българската) захар, а визуалното решение, 

което придружава текста е отговорът на рекламния апел. Ситуациите на разговори 

между деца, между доктор и пациент имат този закачлив, весел, ободряващ характер.  

Появяват се подписите на авторите на печатни реклами и художници стават 

предпочитани при изготвянето на рекламни визии. Някои от реклами за българската 

захар са подписани с К.Щ, вероятно Константин Щъркелов, който често е споменаван 

във връзка с изготвянето и осъществяването на полиграфски проекти. Редица други 

(неподписани, с неустановено авторство) “захарни” рекламни изображения са също 

дело на художници. Стефан Баджов е вероятният автор на цветната рекламата за захар 

в стил детска рисунка, публикувана на страниците на  сп. Домакинство и мода през 

1929 г. Рекламата на шоколад “Пеев” е верояно рисувана от Иван Пенков.  Самият той 

вероятно е сред авторите на реклами за захар.  Антон Донев има собствено бюро за 

изготвяне на рисувани реклами, което рекламира на страниците на сп. Маскарад. С 

А.К. е подписана рекламата на шведските галоши “Корона”, много вероятно зад тези 

инициали да се крие Ари Калъчев.  

1920-1930 

В този етап на развитие се събира опита натрупан до тогава в оформлението на 

печатни реклами и този процес намира своята кулминация в обособяването на 

специфични за българския контекст рекламни визии.  

Времето на новата предметност, на масивните форми и удебелени, ярки контури 

намира отзвук и в оформлението на реклами. По-често се появява фотографията във 

формата на колаж, а към края на десетилетието тя трайно се настанява по страниците 
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на периодичния печат, повече обаче използвана като репортажно средство. Докато в 

предходното десетилетие фотографията и рисунката С. Скитник счита като 

равностойни визуални и семантични знаци в масово тиражираните бележки за 

възпоменателните табла (сред които и рекламите), през 30-те години фотографията 

започва да се обособява като самостоятелен елемент, с нова стойност и значимост при 

графичното оформление на печатни реклами. Художествено оформената реклама 

става задължителна за определени предприемачи. Българските производители се учат 

от практиките на рекламните отдели в Европа и обявяват конкурси за написване на 

рекламни текстове, фабриката Чилов за рекламен слоган, фабриката за моливи 

„Девеко“ за име на продукта „графичен молив“.  

През 30-те години рекламните композиции се прецезират и диференцират. Техните 

елементи, цвета на графичните рисунки придобиват ново значение. Имената на 

продуктите, обособени в шрифт стават композиционни елементи със самостоятелно 

значение, опаковката на продукта като елемент на рекламните рисунки също е част от 

рекламната композия, но с ново художествено значение.  

Рекламите на продукти, свързани с хигиена на тялото преливат от лица в едър план 

на красиви, широко усмихнати жени. Използват се фотографии, рисунки или 

фотографски колажи. Утвърждава се фирмения знак, който в първите две десетилетия 

почти липса в рекламните полета. Фирмените знаци са идентични с фирмения надпис 

(по-често), а той от своя страна е идентичен с надписа по опаковките на продуктите 

(крем Ло-ла, Корал, Идеал). В рекламното оформление на козметичните продукти от 

това десетилетие образът на жената се допълва от надписа на продукта и /или 

неговата опаковка. Рекламото поле е разделено на две или три части, които понякога 

са различно оцветени или нюансирани. Визията на опаковката на продукта е свързана 

с една второстепенна функция на рекламата, да напомня, както и шрифта на надписа 

върху опаковката, който остава винаги един и същ в рекламите. Сред авторите на 

реклами в печата, които са подписани са Иван Ненов, Иван Пенков, Райко Алексиев, 

Вадим Лазаркевич. Появява се рекламият комикс за продуктите “Идеал” на фабриката 

на Чилов. Това майсторски по замисъл творение онагледено с битови рисунки в 

карикатурен стил представя едноактови шаржове на Мичето придружени от 

хумористични четиристишия. По този начин рисунките следват текста и образуват 

една последователна рекламна история (комикс) за продуктите „Идеал“ и Мичето, 

която ги използва. По подобен начин се онаглеждават продукти за мор на гризачи и 

таблетки против косопад. Техен автор е Райко Алексиев.  
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Рисунката, в стил на карикатура се използва за онагледяване на продукти 

непознати, чужди и нови на българския пазар, тенденция запазила се от миналото 

десетилетие. По този начин се внушава съпреживяването на продукта като нашенски, 

близък и това състояние на съпреживяване, постигнато чрез визуален мотив, образ 

улеснява възприемането на продукта. Продуктите на лукса и престижа, радио, 

автомобили, пишещи машини се рекламират с рисувани, понякога и с вносни 

реклами. Новата и модерната музика е по-експресивна, затова и стила на рекламата на 

представянето й, както и на радиоапарата залага на визуалния код на експресионизма. 

Експресионизъм, кубизъм и конструктивизъм, техни отметки и формален език се 

срещат по-често в оформлението на рекламите в печата през 30-те години, но по-

скоро тези опити могат да бъдат описани като спорадични, оформлението на 

рекламата все още се използва като художествена ниша за стилови експерименти. 

Смислово композициите на рекламите в стила на битова рисунка и карикатура се 

изгражда по два начина, чрез два подхода. В единия вид рекламираният продукт е 

представен чрез рисунка в стил битова карикатура, към която има поместен рекламен 

текст или стих. В другия вид рекламната визия е изградена на принципа на 

класическата карикатурата, където между двама участници в разговор се обговаря 

рекламния текст, който е диалог – въпрос-отговор – типични при изграждането на 

класическа композиция на карикатурата. Първият вид, който се среща по – често в 

специализирания печат (напр. във в. Щурец) описвам като реклама комикс, като и 

двата вида наричам реклама-карикатура или карикатурна реклама. Този вид 

художествена реклама, с графична визия като едноактова театрална случка и 

мизансцен, където често рекламираният продукт е част от съдържанието на 

случващото се (къща, фуния с бонбони) присъства и на страниците на ежедневния 

печат през 30-те години. Тя дели вестникарското пространство с репортажи и снимки 

от събития и се загубва сред карета и рубрики, но все пак се забелязва от четящата 

публика. По друг начин изглежда начина на възприемане на този вид реклама на 

страниците на вестник „Щурец“. Там карикатурният стил на вестника и неговото 

визуално оформление се слива с карикатурните реклами на „бонбони Бераха“,  

„мазолина Тони“, „Киремиджан” и др. Те отговарят на стила и визията на вестника.   

В осъществените изкуствоведски изследвания върху приложната графика и 

нейните подвидове, както и проучвананията върху визуалната култура на печата през 

20-те години са анализирани процесите, които съпровождат обособяването и 

разпространяването на художествените течения, стилът и формалният език, както и 
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техните проявления в приложната графика. Развитието на приложната графика и 

разпространяването на полиграфски продукти в България е свързано до много голяма 

степен и с развойните процеси на техниките на отпечатване и книгопечатането. 

Карикатурата и битовата рисунка като отделни обекти на проучване и анализ и 

книжната графика от началото на ХХ век стават теми, към която са насочени 

научните интересите на редица български изкуствоведи. В тези изследвания се 

обръща внимание на усвояването на чуждия опит, както и на българските му 

проявления. И това не е случайно, тъй като печатът ще се обособи като художествена 

ниша, в която се усвояват художествените течения на модернизма, в печата се 

експериментира и се усвоява европейския художествен стилов опит, там се 

утвърждават и се осъществяват срещите между локалното и европейското. В някои от 

изследванията върху приложната графика са направени опити за теоретизиране на 

художествените прояви чрез обобщаване на заключенията и наблюденията върху 

полиграфската продукция от края на XIX век и началото на ХХ век. 

Стилови решения в българската фирмена реклама. Формиране на образност.  

Заради същността си рекламата (в случая фирмената рекламата в периодични 

издания до 30-те години включително) изисква по-особен анализ на визуалния образ. 

Този анализ включва една оценъчната характеристика (“сполучлива/несполучлива”, 

“подходяща/неподходяща”), а това е наложено, донякъде и от нейната функция – да 

прави пропаганда, да въздейства, да убеждава и да поощрява избор. Колкото по-добре 

е визуализиран даден продукт, толкова по-висока е оценката на рекламата, и ако тази 

рисунка съдържа идея, послание, виц, които разсмиват, изненадват или носят 

визуална наслада, рекламата  въздейства, внушава и постига целта си – манипулира. 

За анализа на рекламния материал от първите десетилетия на миналия век се 

придържам към класическите подходи на изкуствознанието. След подробното 

описателство и иконографски анализ следва структурния прочит, анализа на 

контекста и значението на елементите (текст, знак, рисунка) изграждащи рекламите. 

Неминуеми са промените им спрямо същността на рекламираните продукти (стоки) на 

потреблението. Съответствието между текст и визия - знак и рисунка, обединено в 

художествено подредена (графична) композия отличава рекламите една от друга. То 

се обособява като разграничаващ и оценъчен критерий при рекламното оформление. 

Налични в рекламната композиция (от първите десетилетия на ХХ век) са три 

макро сегмента на комуникация: ТЕКСТ (рекламен апел, слоган, рекламен текст), 

ЗНАК (фирмен), РИСУНКА (илюстрация, изображение на продукта или на този, 
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който го използва). Те варират в обем и форма, стил и пластичен език на употреба в 

композията на рекламното поле (каре). Това са зримите, видимите комуникативни 

сегменти. 

Чрез знака, рисунката и текста се получава информация от четири микро 

комуникативни нива, които дават информация за рекламирания продукт:  

1. какъв е продукта 

2. кой го произвежда или продава  

3. за какво или как се използва  

4. какви са ползите за неговото използване (последното ниво е свързано и с 

психологическата страна на рекламата).  

Кой или какъв е продукта се уточнява в рекламата с текст и/или рисунка. 

Комуникационното ниво кой го произвежда/продава съдържа знак и/или текст - 

визия на фирмения знак, име и адрес на производителя.  

Кой е продукта и кой го произвежда/продава са задължителните комуникационни 

нива в рекламната композия.  

Как или за какво се използва даден продукт се комуникира с текст (често 

подробно информативен)  и/или с рисунка (илюстрация). 

Какви са ползите от притежаването/използването на продукта като комуникативно 

ниво е свързано с горно описаното. Ако е изразено само с текст, текстът съдържа 

информация за ползите на продукта (бели зъби) и/или рисунка, която ги онагледява. 

Единственото константно комуникативно ниво на рекламирания продукт, което не се 

променя е фирмения знак. 

Изборът между композиционните рекламни сегменти текст, знак, рисунка за 

различните макро и микро комуникационни нива е свързан с лично авторско 

творческо решение. Този структурно-функционален анализ на различните 

комуникативни нива на рекламната композиция изпълнява нуждите на помощен 

конструкт, който ми стана нужен за оценка на типологичните характеристики на 

печатните реклами през различните десетилетия на ХХ век. За да улесня 

иконографския анализ разделих рекламните обяви във функционални групи. Към това 

типизиране по групи ще се придържам при обобщаването на съотношението между 

композиционните сегменти (текст, знак, рисунка) в рекламите през различните 

периоди от време. 

Сецесионът и особено „национално-романтичната” му разновидност, „българския 

стил”, познат в приложните изкуства не успява да се реализира в рекламната визия 
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между 1910 г. и 1920 г. “Българското” намира друг стилов код на реализация в 

рекламен образ, а именно чрез битовата рисунка и карикатирата. Сецесионът във 

“чист” вид до края на 20-те години се възприема като общовалидния визуален код за 

внушаване на качество и гаранция на фирмен продукт, той се обособява като 

рекламен стил, който ще внушава емоционални състояния и обещава постигане на 

идеала за красота или удовлетвореност от притежание на фирмен продукт. 

През 30-те години пластичният език на рекламните обяви се отличава със строг и 

конкретен език от една страна, но той намира визуално осъществяване и чрез стиловите 

характеристики на битовата рисунка и карикатура. Тези два вида визуален код на 

изграждане на визуален наратив и комуникация в рекламните композиции 

съжителстват един до друг в печата. Карикатурни реклами и реклами в стила на новата 

предметност се отпечатват на страниците на всекидневниците и специализирания печат 

без да си пречат. Рекламите на „Крем Ло-ла“ или „Крем Корал“ (едри, усмихнати 

женски лица с модни прически) често се намират до рекламния колаж, който разказва с 

хумористични четиристишия за Мичето, която използва крем Идеал. И Мичето е 

съвременна жена, хубава и стройна, а за нея художникът предпочита да разкаже 

поставяйки я в битови ситуации, в ежедневните, злободневни ситуации на клюкарки и 

дуелиращи се кавалери. На българина му е нужен посредник за асимилиране на новото 

и модерното и рекламата поема тази роля. Стилът на карикатурата осмисля чуждото, 

рекламните образи семантично го трансформират.  

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В последната заключителна глава освен обобщаващ преглед на особеностите при 

визуализацията на фирмени реклами, на образно-типологичните характеристики на 

рекламните послания през първите три десетилетия на ХХ век и приноса на 

българските художници, посочвам и приносите на дисертационния труд към 

изследванията на изкуството на приложната графика, както и за изследванията за 

историята на българската реклама.  

В оформлението на фирмени реклами в печата се включват професионални 

български художници. Иван Мърквичка рисува плаката на първото българско 

изложение,  Харалампи Тачев, Иван Енчев-Видю, Александър Божинов, Иван Пенков, 

Ари Калъчев, Стефан Баджов, Антон Дончев, Пенчо Георгиев, Стоян Венев, 

Константин Щъркелов, Иван Ненов, Вадим Лазаркевич и Райко Алексиев рисуват 

реклами, изготвят проекти за фирмени реклами, реализирани или нереализирани.  
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Едно от съществените наблюдения върху този процес е, че в България липсва тясна 

обвързаност между индустриалци, художници и изпълнители на реклама. Ако е 

наличен информационен обмен между поръчител на реклама и художник-изпълнител 

на проекта, то тези контакти са редки и не са се обособили като обичайна практика, 

като нужен подход и начин за реализацията на проекти, свързани с графичното 

оформление на рекламата, така както го показва опитът в Германия например.  

При това, в разглеждания период тази сфера на приложната графика – търговска 

реклама, плакат, разработки на опаковки, афиши – не се е установила като 

професионално поприще, което се избира съзнателно от българския художник. Може 

би това се дължи и на факта, че на рекламата като част от приложната графика не е 

бил присъщ социалният престиж, на какъвто са се радвали кавалетните изкуства - 

живописта, скулптурата или архитектурата. Всеобщата принизена оценка на този 

полиграфски продукт не е позволявала неговото развитие като престижен дял на 

приложната графика.  

Краткият опит на българските художници, дръзнали да опитат сили в 

оформлението на фирмената реклама в печата и натрупванията на визуалните 

наблюдения са довели до появата на рекламни визии, които в българския контекст 

могат да бъдат разбирани като рекламни шедьоври или най-малкото като 

въздействащи авторски решения на ефективна и фукционираща реклама. Относно 

авторството на художествените реклама в печата, в този дух на разсъждения, няма да 

е учудващ факта, че рекламите в началните две десетилетия на ХХ век, рисувани от 

български художници не са подписвани. Поради принизената оценка и спецификата 

на този полиграфски продукт, както изтъквах по-горе е трудно да бъде установено 

авторство на рекламните рисунки. Направени са усилия за установяване на авторство 

на определени печатни реклами в българския печат след 1920 г. и то е уточнено със 

сигурност на тези от тях, които са подписани. Този процес на заявка на авторство е 

свързан вече с промененото отношение към художествения авторски почерк, който 

придобива нова стойност при оформянето на визията на рекламен продукт и се 

предпочита, за да осигури априори успеха на рекламата. Българският художникът е 

усетил може би (както това става при карикатурата, разпространявана във 

ежедневниците), че подписът носи персонална отговорност към нарисуваното и към 

въздействието върху обществото. 

Започналите процеси в развитието на графичното оформяне на фирмената реклама 

в България е спряно през 1947 г., когато със закон е забранена частната практика, 
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включително и рекламната дейност. С този акт е загубен завинаги постигнатият опит 

в началните десетилетия на ХХ век в изкуството на рекламата. 

 

ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА: 

 

1. Предмет на дисертацията е нова тема във визуалните изследвания в България. 

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. Дисертацията запълва тази празнота и разширява тематично 

изкуствоведските изследвания в България. 

2. Представя се анализ на голям образен материал (рекламата в печата), който за 

първи път е централен, (а не съпътстващ) в изкуствоведските изследвания.  

3. Дисертацията е приносна чрез съпоставителната перспектива на изследването, 

чрез анализът на развитието и особеностите на визуализацията на фирмени реклами в 

немскоезичните страни в Европа. 

4. 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. 

5. Дисертационният труд е приносен не само за българското изкуствознание, но и 

за осталите научни дисциплини, занимаващи се в реклама и история на рекламата в 

България (история, комуникационни науки, социология, психология и др.). 
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