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Информация за докторанта 

Кирил Йорданов Хавезов е зачислен за редовен докторант в 

катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване” на Факултета по 

журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски” със Заповед № РД 20-320/08.02.2010 г., считано от 10 

февруари 2010 г. до 10 февруари 2014 г. Докторантът е отчислен с право на 

защита след едногодишно удължение на срока на докторантурата, а на 

катедрено заседание от 26 юни 2014 г. успешно апробира дисертацията си. 
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Информация за дисертацията и автореферата 

Дисертационният труд на Кирил Хавезов е с общ обем 330 

страници, в това число предговор; изложение, структурирано в три глави; 

заключение; библиография; приложения. От общия обем на дисертацията 18 

страници са библиографска справка, включваща като основни източници 

общо 262 заглавия (55 на кирилица и 207 на латиница). Така описаната 

литература свидетелства за широки проучвания върху избраното 

изследователско поле, за сериозна библиографска работа, свързана с 

търсенето, систематизирането и проучването на източници по темата на 

дисертацията. 

Изследването е придружено от 21 илюстрации и приложения, 

които служат за доказване на тезите. Докторантът е предложил автопреценка 

на научните приноси и списък на публикациите, свързани с темата на 

дисертационния труд. По темата на дисертацията Кирил Хавезов има пет 

публикации в специализирани научни издания – научни списания, в 

сборници и в Годишника на Софийския университет и с това удовлетворява 

законовите изисквания по този критерий. 

Като научен ръководител на докторанта и като ръководител на 

катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване”, където се проведе 

предварителното обсъждане, не мога да не отбележа, че дисертационният 

труд беше приет единодушно и насочен към публична защита на базата на 

обстойни писмени рецензии на двама професори и след редица изказвания 

от академичния й състав. Вследствие на редица структурни, съдържателни и 

технически промени в дисертацията при пост-апробационната й редакция и 

събразяването с мненията и препоръките на рецензентите и участвалите в 

дискусията, дисертационният труд е значително по-органичен и ефективен 

от гледна точка на доказването на изследователските тези. 
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Приложеният към документацията по защитата автореферат е с 

обем 27 страници и включва: обща характеристика на дисертационния труд с 

въведение в проблематиката, представяне на темата и водещата теза и 

преценка на: актуалността на проблема; целта и задачите на изследването; 

методите за изследване; обхвата и структурата на изследването; структура и 

съдържание на дисертационния труд; резюме на научните приноси и списък 

на публикациите, свързани с темата на дисертационния труд. Очертани са: 

обектът, предметът, на изследването, основният проблем и основната цел на 

разработката, формулирани са задачите, ограниченията в обхвата на 

изследването, методологията, обобщени са информационните източници. 

Авторефератът е адекватен на дисертацията, отразява по същество струк-

турата, подхода и основните й обобщения и отговаря на изискванията за 

авторефериране на дисертационен труд. 

Преценка на актуалността на проблема 

Безспорно, изборът на темата на дисертационния труд на Кирил 

Хавезов е първото, което прави впечатление – налице е оригинална тема на 

дисертацията, посветена на изследване на инстументариума на графичния 

дизайн и неговите възможности за повишаване на ефективността на 

традиционната печатна журналистика, при това в светлината на 

съвременната медийна среда и новите тенденции в развитието на пресата, в 

това число и в дигитални формати. Актуалността на темата произтича не 

само от обстоятелството, че бизнес медиите традиционно са среда на 

логически и фактологически издържани аргументативни и риторически 

подходи на комуникация, където се търсят и възможностите за адаптивност 

на медията спрямо драстично променения профил на средата, аудиториите 

и средствата, но и от самата природа на графичния дизайн да бъде „визуален 



Становище на Кирил Хавезов 4 

 

разказвач”, да транспортира съобщенията бързо, непосредствено, да 

въздейства и интерпретира. Избраната от докторанта изследователска задача 

не е никак лека, защото се осъществява на една сравнително слабо заселена у 

нас научно област, предполага сериозно познаване на различни научни 

полета, а подходът изисква излизане на един широк терен и интерпретиране 

на многобройни концепции, теории, феномени. Тези трудности 

предопределят и оригиналността на изследването и неговия приносен 

характер от научна гледна точка.  

Преценка на качествата и приносите на дисертационния труд 

В първата глава на дисертацията докторантът задава рамката на 

изследването, анализирайки графичните стратегии на икономическата преса 

през нейните социални практики, и, чрез диахронното проучване на 

развитието й, както и чрез задълбочените синхронни срезове на тази 

типологична група издания като своеобразен медиен феномен, извежда като 

основен професионален маркер устойчивостта. Докторантът демонстрира 

задълбочено владеене на научния апарат на тематичното направление, в 

което работи, както и професионална рефлексия, детайлно познаване на 

тенденциите, процесите, феномените, комутациите, протичащи на 

изследователския терен на пресжурналистиката и на новата природа на 

графичния дизайн на „визуално комуникативна стратегия”, „мощен 

инструмент за изграждане на властови дискурси”. Само по себе си 

теоретичното осмисляне и критическият поглед към убеждаващата 

комуникация, към теорията и новите концепции за пропагандата и 

агитацията, както и разглеждането на инструментариума на графичния 

дизайн през призмата на рецептивните изследвания са приносни и 

разширяват изследователското поле на социалните науки, обществената 



Становище на Кирил Хавезов 5 

 

комуникация, медийната теория, визуалните изследвания и графичния 

дизайн.   

Същинската втора глава стъпва на реторическата теория и 

прагматика като методическо средство за изучаване на визуалните стратегии 

на икономическата журналистика. Докторантът анализира респектиращ 

кръг концепции и теории за визуалната комуникация, за да аргументира 

своя избор на „широките интердисциплинарни рамки на визуалните 

изследвания и визуалната реторика” като инструментално най-добрия 

подход за доказване на изследователските хипотези. Както изборът на 

реторическата изследователска „призма”, така и (в по-голяма степен) 

аргументациите на автора за същностната разлика на бизнес пресата и 

масовата преса при конструирането на медийна реалност, а също и 

задълбоченото вглеждане в аргументативните дискурси на изследваната 

периодика и извеждането на спецификите на мултимодалния режим на 

комуникация в нея, са по същество крачка напред в медийните изследвания.  

Ключовата за доказване на тезите трета глава представлява 

детайлизирано вглеждане във визуалните практики на икономическата 

пресжурналистика чрез атрибутивния анализ на графичната им 

репрезентация, като от дискурсивните подходи на медиите се търсят 

обобщенията на глобално ниво. Добросъвестният изследователски подход на 

Кирил Хавезов в тази част на дисертацията включва в това проучване както 

обобщение на отделните компоненти на графичния дизайн, така и 

комбинациите от тях във визуалните практики на медиите, т.е. 

атрибутивният анализ е надграден от процесуалните компоненти на 

визуалното речевото поведение на медията. Тук класическата и визуалната 

реторика, семиотиката, както културологическият и социологически анализ 

осветляват компонентите, композициите, употребите на визуалната реч, 

нейното превръщане в комуникационни стратегии и нейното медийно 
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въздействие. Авторът излага концепцията за „домейна на споделените 

образи”, детерминира основните концептуални метафори на бизнес пресата, 

които са анализирани отново през ролята им за изграждане и утвърждаване 

на визуалните комуникативни стратегии на журналистиката от тази 

типологична група. 

Смятам, че автопреценката за приносните елементи на 

дисертацията, изложена в автореферата, е точна.  

 

Заключение 

В заключение трябва да подчертая, че:  

 Настоящето комплексно и интердисциплинарно проучване 

на спецификата, визуалните стратегии и комуникация на 

бизнес пресата е първото по рода си цялостно влизане на 

терена на изданията от тази типологична група, задълбочен 

анализ на тяхната визуална репрезентация и с това добавя 

теоретична стойност към българското медиазнание и теория 

на масовата комуникация; 

 Дисертацията е приносна с въвеждането на нов научен 

подход към предмета на изследването, с което визуалната 

реторика разширява методологическия инструментариум на 

медийния дизайн и графичната комуникация; 

 Трудът съдържа широкомащабно проучване на различните 

трансформационни процеси в медиите и извежда водещи 

тенденции и типологизации на пресжурналистиката, които 

са същностно важни за осмислянето на визуалните стратегии 

на бизнес медиите в традиционна и дигитална среда. 
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Смятам, че дисертационният труд е крачка напред в изследванията 

по визуална комуникация, графичен дизайн, пресжурналистика и 

медиазнание. Като имам предвид високото ниво на теоретичната разработка; 

умелото и подходящо структурирано излагане и анализиране на 

интердисциплинарни проблематики и ценните наблюдения на автора по 

темата; задълбоченото, детайлно познаване на изследования терен, 

сериозните проучвания и натрупвания по графичен дизайн, 

пресжурналистика, теория на комуникациите, медиазнание; и безспорните 

достойнства на дисертационния труд, изложени тук, препоръчвам на 

уважаемите членове на Научното жури да присъдят на Кирил Хавезов 

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 

„Графичен дизайн” в професионалното направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки. 

 

 

 

7.12.2014 г.       

 

Доц. д-р Веселина Вълканова 


