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от проф.д-р Руси Маринов, 
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Тема на дисертацията: "Визуални комуникативни стратегии на печатните и онлайн 

бизнес  медии" 

     Дисертацията се състои от предговор, три глави, заключение, библиография, резюме 

на научните приноси и публикации, свързани с темата. Общият обем е 330 страници,  

от  които 21 страници са илюстрации, резюме на приносите и публикации. 

Значимостта и актуалността на темата се определят от необходимостта от научно 

изследване на променената роля на медийния графичен дизайн в съвременната 

медийна, културна и социална среда. В контекста на нарасналата роля на визуалните 

кодове спрямо вербалните и на променените съотношения между вербалното и 

визуалното в мултимодалните комуникативни феномени, каквито са медиите, статутът 

на графичния дизайн се променя значително. 

     Предмет на  изследването са визуалните комуникативни стратегии, които се 

използват в полето на дискурсивните практики на икономическата журналистика. 

Основна изследователска теза на дисертацията е, че във все по-доминирания от 

визуални образи медиен свят, медийният графичен дизайн постепенно се превръща в 

мощен дискурсивен инструмент за въздействие на символичните елити над социалните 

групи, които конституират съвременното общество. Другата  теза на изследването е, че 

графичният дизайн на бизнес медиите използва собствен визуален код, който е 

различен от визуалния код на другите типове издания. Този код се базира както на 

споделени културно-социални убеждения и практики в рамките на аудиторията, така и 

на съществуването на споделен от социалната група общ визуален домейн с образи, 

който има важно значение за осъществяването на визуалните комуникативни 

стратегии, тъй като осигурява емоционални и семантични трансфери и така гарантира 

устойчивостта на медийното въздействие. При въвеждане в проблематиката на 

изследваните въпроси се твърди, че във все по-наситения с визуални образи медиен 

свят, графичният дизайн постепенно се превръща в мощен дискурсивен инструмент за 

въздействие на символичните елити над социалните групи, които конституират 

съвременното общество. В темпорален обхват изследването се фокусира върху 

развитието на графичния дизайн на икономическата журналистика през последните две 

десетилетия, белязани от появата и експанзията на онлайн медиите. Научният интерес 

в дисертацията е насочен към водещите български и световни бизнес медии, като се 

анализират специфичните черти на бизнес медиите, които ги различават във визуално 

отношение от общо политическите издания и от изданията от други типологични 

групи. 

    Основна цел на дисертацията е да се изследват визуалните комуникативни стратегии 

на печатните и онлайн бизнес медии, като се анализират факторите, които обуславят 

превръщането на графичния дизайн в дискурсивна практика. Също така цели на 

изследването са установяването как по-специфичното разпространение и по-високите 

специализирани компетентности на аудиторията се отразяват на визуалното 

представяне в бизнес медиите и как икономическата журналистика въздейства чрез 

инструментариума на графичния дизайн върху своите читатели.  Дисертационният 

труд няма за цел да изчерпи всички възможни употреби на различните елементи на 



графичния дизайн поотделно и в комплексното им приложение. Целта е по-скоро да се 

осмисли дискурсивната практика, която мотивира тези употреби, и да се анализира 

принципната технология, по която бизнес медиите използват инструментариума на 

графичния дизайн за създаване и усилване на своите послания и програмирането на 

читателската реакция в определени референтни рамки. Това поставя проблема на 

изследването в полето на етиката на бизнес медиите и проблематизира ролята на 

графичния дизайн като инструмент за спазването или нарушаването й. За реализиране 

целите на дисертационния труд се поставят някои от следните задачи: проследяване на 

генеалогията и историческото развитието на бизнес медиите като специализиран вид 

журналистика през ракурса на тезата за устойчивостта като генетичен маркер на 

икономическата журналистика;  определяне новата роля на графичния дизайн в 

печатната и онлайн медийна комуникация с оглед на значителните промени, настъпили 

в социокултурната среда като следствие от развитието на комуникативните и 

информационните технологии, от една страна, и от друга - като резултат от новата 

визуална култура на читателската аудитория, мислена в концепцията на визуалния 

обрат; разглеждане на проблема за етиката на бизнес медиите и ролята на графичния 

дизайн като инструмент за спазването или нарушаването й; анализ на факторите, които 

обуславят превръщането на графичния дизайн в мощен инструмент не само за 

комуникиране с аудиторията, но и за въздействие върху нея; изследване на визуалната 

реторика като инструментариум за научен анализ на визуалните комуникативни 

стратегии на бизнес медиите; класифициране и анализ на съставните визуални 

елементи, които се използват за конструиране на медийни визуални репрезентации. 

Методиката на изследване  е базирана на интердисциплинарен подход като се 

съчетават следните методи: проучване, аналитичен обзор и критичен анализ на 

теоретични източници, свързани с медийните изследвания, графичния дизайн, теория 

на комуникацията, визуалната култура, класическата и нова реторика, визуална 

реторика, социална семиотика; теоретичен анализ на основните комуникативни, 

социални и културни специфики на съвременната медийната среда; контент-анализ на 

графичния дизайн на бизнес медиите; сравнителен анализ на визуалната репрезентации 

на медийната реалност на бизнес медиите и изданията, ориентирани към масовата 

публика и другите типологични групи; дескриптивен анализ на инструментариума на 

графичния дизайн за постигане на визуални комуникативни стратегии с различна 

степен на легитимност. 

     В края на дисертационния труд е представена библиография, свързана с 

проблематиката на изследването, състояща се от 262 източника, от които на български-

50, на руски-5 и на английски-207. Научните и научно-приложни приноси на 

дисертационния труд са общо 12 на брой и  могат да бъдат обобщени по следния 

начин: изграждане на актуална интердисциплинарна рамка, в която на полето на 

конкретния предмет на дисертацията се срещат най-новите концепции и подходи на 

медийните и визуалните изследвания, визуалната реторика, социологията, семиотиката 

и други; резултатите от изследването са приложими и към други по-тесни области на 

визуални медийни практики, като цел е да се създаде работещ интердисциплинарен 

механизъм за проследяване и анализиране на съвременната медийна комуникация; 



разширяване на все още недостатъчно развитите съществуващи теоретични дебати за 

визуалната реторика с поставянето на нови проблемни области, най-вече по отношение 

на реториката на привидната неутралност на икономическите медии. Съществен 

приносен момент е разширяването на полето на изследване на визуалната реторика към 

изследване на медийни дискурси, базирани на рационални, а не на емоционални 

аргументи;  дефиниране на критически насоки за развитието на визуалната реторика в 

България, като, изхождайки от класическата и новата реторика, както и от най-новите 

дебати за визуалната аргументация и визуалната тропология, се призовава да се 

преодолее традицията в българското академично пространство предметът на 

реториката да се редуцира единствено до фигурите и тропите и самата реторика да се 

мисли като „изкуство на красноречието“; формулиране на понятието „домейна на 

споделените образи“ като концепция за изследване на културни, комуникативни и 

когнитивни феномени с визуален характер в рамките на обособените социални групи; 

критически преглед на съществуващи концепции за употребата на анализираните 

елементи на графичния дизайн като стратегически инструменти за въздействие, както 

и предлагането на собствени концепции в това отношение. 

   Визуалните стратегии променят моделите за анализ и оценяване на реалностите. 

Комуникационните стратегии на практика означават  планове за представяне на 

информация, свързана с специфични проблеми, конкретни ситуации и аудитории. 

Основна цел на стратегията е да се дефинират важни идеи, с помощта на които да 

общуваме със света. Съвременните стратегии по дефиниция са от визуален тип,  тоест 

с  помощта им се  онагледяват сцени, идеи и очертават по един своеобразен начин 

пътища за ефективно поведение и бизнес. 

    Дисертантът е предложил и списък с публикации по темата, общо пет на брой, от 

които две са в Годишници, издавани от СУ „Св. Климент Охридски“; 2- са в Сборник с 

научни трудове на УниБИТ и 1-на руски в Научно технически журнал, Москва. 

Авторефератът на дисертационния я труд е разработен съгласно университетските 

изисквания и се състои от 27 страници. В автореферат са посочени основните тези, 

обект и предмет на изследването, задачи, цели, методология на изследването, резюме 

на научните приноси и списък с основните публикации. 

   Препоръки и бележки: 

 

• В отделни части на труда се стига до излишни подробности при анализ на 

формулираните въпроси, вместо да се търсят проблемни области, които 

въздействат на визуалните стратегии, по отношение на реализация на идеите и 

проектите. Някои от приложените илюстрации и снимки в текста на дисертацията 

могат да минат като приложения, в края на дисертационния труд. 

•  Научните и приложни приноси са прекалено детайлизирани, тоест могат да бъдат 

обобщени и ограничени до по-малък брой. 

• В труда е необходимо по-голямо приложение да намерят автори, занимаващи се 

визуални, бизнес стратегии  и изследват модели на съвременните комуникации и 



инфографика  като Клеър Томлинс, Марк Смикиклас, Джон Балмер и популярния 

АС2ИД тест, Майкъл Грифин, Рик Уилямс и други. 

 

Като заключение  смятам, че темата на дисертацията, избрана като обект на изследване 

е актуална, отразява съвременни тенденции и  проблеми в графичния дизайн и 

визуалните  комуникации, разработена е компетентно и професионално, и отговаря на  

академичните и научни изисквания за подобен труд. 

 Оценката ми за дисертационния труд на Кирил Йорданов Хавезов е положителна и 

предлагам на научното жури да му бъде присъдена образователната и научна степен 

„доктор". 

 

12.12.2014г.                                                                Рецензент: 

София                                                                           проф.                          /Р.Маринов/    

 

 


