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Изкуствоведското изследване върху фирмената реклама, обект, сам по себе си 

хаотичен и почти напълно неизследван в конкретните му български проявления, 

макар да крие рискове, отваря път за проучвания и в още ненаименуваното, но 

вече очертано като актуално взаимодействие между дизайна и комуникациите. 

Маринела Великова-Байха бързо навлезе и се ориентира в тази безбрежна 

проблематика. Като неин научен ръководител бях щастлива да открия 

способността й да синтезира и рационализира практики, явления и факти не 

само през призмата на тяхната измерима физическа нагледност, но и с оглед на 

по-общите им взаимоотношения със социалната и комуникационната среда. С 

работата си тя доказа не само отличната си немска интердисциплинарна 

(антропологическа, социологическа, културологическа) подготовка, но и 

способност за транслация на тези знания в полето на изкуствознанието. В този 

смисъл, нейният дисертационен труд има стойност на пионерско дело. 

Чрез въведения нов и непознат за нас материал от публикации през съответния 

период и осъществяваните днес културологични и изкуствоведски изследвания 

в немскоговорящите страни, Маринела Великова създава солидна база за 

сравнения на фона на които става възможно представянето на изследванията и 

формираните графични рекламни практики в България. 

Като търси отражението на определени социални и стопански условия върху 

образно-типологичните характеристики на рекламата, авторката 



последователно стеснява оптиката на изследването. Във връзката с именно тази 

страна на рекламното проявление е разгледана и променящата се във времето 

същинска художествена проблематика. Пунктоално проведените описания и 

разбори ни представят изобилстващите в печата графични решения и 

съпътстващите ги съдържателни послания, които подсказват за вече формирани 

трайни практики и „снабдени“ с устойчиви характеристики визуални образи, 

които в българския си вариант могат да тръгват от приложната графика, плаката 

и дори от комикса и карикатурата. Те формират своите жанрове, специфична 

образност и стилистика колкото въз основа на типизираните и присъщи за 

рекламата функционални изисквания и очаквания, толкова и на основата на 

съвременното българско и европейско изкуство като цяло. Особно интересни са 

анализите на образите от 20-те и 30-те години, когато са изминати 

„ученическите“ години на българската реклама и когато до голяма степен се 

разгръща потенциала на рекламата като въздействащ върху масовото съзнание 

графичен продукт. Съпоставителната перспектива, в която това изследване се 

движи, ни отваря очите и за успоредици между развитието на фирмената 

печатна реклама и ранните етапи на индустриализацията, особено по 

отношение на връзката й с модерния печат и полиграфията. 

Справяйки се като че с лекота с огромния обем на пресяваната информация, 

докторантката е успяла е да подбере най-същественото от нея, за да го обобщи 

като валидна представителна извадка за българската фирмена реклама. Нещо 

повече. Навлязла дълбоко в тази почти анонимна материя, тя мимоходом 

открива, потвърждава или проблематизира авторството и на част от намерените 

рекламни послания, което съставлява малка, но съществена част от 

действителните приноси на този труд. 

Реалистичните ориентации и правилно избраната методология в която основно 

е мястото на сравнителните анализи; талантливо приложените изследователски 

подходи в които от особено значение са представителните извадки за 

българския материал (по десетилетия); полифонично изградените структурно-

аналитични разбори на елементите на рекламата по отношение на нейната 



знаковост и връзката им с визуалното; и не на последно място, разглеждането на 

рекламната иконография в контекста на социалните отношения и масовата 

психология, това са качества, с които разглежданият труд респектира. 

Убедена съм, че той ще бъде от значение не само за изкуствознанието, но и за 

други научни дисциплини и подходи, които разглеждат рекламата по-глобално: 

социологически, културологически, психологически, стопански, исторически. 

Ще бъде от полза и за практикуващите дизайн в различните области на 

приложение, включително комуникационен дизайн и приложна графика. 

Поради всичко това горещо го препоръчвам за печат. 

Предлагам също на уважаемото Научно жури да присъди на госпожа Маринела 

Великова-Байха образователната и научната степен доктор по научната 

специалност Изкуствознание и изобразително изкуство, 8.1. Аз самата ще 

гласувам със за. 

 

Доц. д-р Виолета Василчина 

  

24. 09.2016 г. 


