
1 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 

за дисертационен труд на тема 

„Визуални комуникативни стратегии на печатните и онлайн бизнес медии”   

на Кирил Йорданов Хавезов, редовен докторант във Факултета по журналистика и 

масова комуникация, за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 

научната специалност 05.04.10. Журналистика (Графичен дизайн) 
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Представеният за защита дисертационен труд на Кирил Хавезов впечатлява с 

отличната теоретична подготовка на автора, с широтата и интердисциплинарността на 

изследването, с размаха на диалога и спора, включително с ярко авторско присъствие. 

В работата на Хавезов и особено в относително най-иновативната част за реторичните 

аспекти на визуалните комуникации, се съдържат приноси за по-нататъшни теоретични 

изследвания и за конкретната практика в областта на графичния дизайн. Мисля, че мога 

да твърдя, че с труда му е очертана интересна и много актуална проблемна рамка, в 

която да се осъществяват бъдещи изследвания относно дискурсивните практики на 

бизнес медиите и по-специално в полето на визуалната реторика и визуалните 

комуникативни стратегии. 

Актуалността на темата е безспорна. Макар все по-често и по-видимо да сме 

обект на визуална стратегическа комуникация (както като консуматори, така и като 

граждани), ние й отдаваме относително малко внимание, вглъбени сме повече в търсене 

на подтекст, убеждаване и въздействие от думите, не от графичните елементи, с които е 

съчетано медийното съдържание или медийният дискурс. Както авторът справедливо 

твърди, графичният дизайн има вече не само приложна, но и стратегическа роля, 

съчетана с властови функции. Макар и гранично, авторът се занимава и с актуалния 

проблем за оцеляването на печатните издания във времето на интернет и по-специално 

с перспективите за бизнеса на бизнес медиите, показали устойчивост както във времето 

на бързите технологични промени, така и във време на рецесия. Много удачно той 

акцентира върху значението на хартиения носител като част от бранда, преплита с 

конвергентността на информационните канали, откроява роля за така наречения 

инфодизайнер, докато поставя информацията в парадигмата на ограничения ресурс.  

Ако трябва да потърся новостта на труда в българската комуникационна наука, 

бих могла да я открия най-напред в различния поглед върху бизнес медиите, които той 
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разглежда в дискурса на властта или като производители на митологеми и носители на 

идеи. Поставя ги в „реторическа среда”, съвкупност от реторически системи, 

функциониращи в рамките на съвременната култура и формиращи нагласи и поведение 

на аудиторията. Предлага едно много широко интердисциплинарно поле с преплитане 

на семиотика и реторика. Позовава се и критично осмисля най-новите концепции и 

подходи в медийните изследвания. Аргументирано насочва към необходимостта 

изследванията на визуалната реторика да се насочат към журналистическото 

съдържание, не само към рекламата. И ако говорим за новостта в по-общ план, навярно 

всички ще я открием в раздела за визуалния обрат и визуалната реторика като 

интерпретативен ключ към проблема за комуникативните стратегии на бизнесмедиите. 

 

Цел, задачи, предмет, обект, теза, ползвани методи   

Авторът формулира много ясно основната цел и свързаните с постигането й 

задачи. Целта е да се очертае или по-скоро да се осмисли превръщането на графичния 

дизайн в дискурсивна практика, да се посочат варианти на въздействие върху 

читателите, на усилване на посланията - чрез инструментите на графичния дизайн. За 

постигането й авторът си поставя и успешно изпълнява няколко основни задачи: 

очертава спецификата на бизнес медиите с тезата за устойчивостта; анализира 

факторите, които обуславят превръщането на графичния дизайн в инструмент за 

въздействие върху аудиторията; проучва научната литература и установява интересни 

връзки между специализираните компетентности на аудиторията и стратегическите 

комуникативни практики на бизнес изданията.   

Авторът прецизно формулира обекта и предмета на изследването си и умело се 

придържа в целия си труд към логиката на връзката между тях и последователно 

разгръщаните тези. Обект са печатните и онлайн медии с бизнес насоченост, 

включително издания за бизнеса и корпоративни публикации. Техен общ белег според 

автора е дискурсът на устойчивостта, особено интересен за наблюдение при печатните 

издания в условията на медийна конвергенция. Интересно е формулирана мотивацията 

за избора на обекта – че именно бизнес медиите са най-голямо предизвикателство да се 

докаже хипотезата на труда, а именно, че независимо от привидно неутралния им вид 

всъщност визуалната им репрезентация е дискурсивна практика. Предмет на 

изследването са визуалните комуникативни стратегии, които се използват както за 

предаване на информация, така и за въздействие върху аудиторията.  
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Използваните методи са строго научни с акцент върху критичния анализ на 

теоретични източници в много широко интердисциплинарно поле. Използва се анализ 

на дискурсивни визуални практики за доказване на тезата за стратегическия характер 

на визуалните комуникации.  Много полезен се оказва изборът на бинарен подход към 

социалната рамка на бизнес медиите, а именно диахронна и синхронна социална рамка, 

използвани като методологичен похват за представяне на процеса и развитието на 

обекта на изследване, в паралел с разкриване на особеностите в структурните му 

връзки.  

Относно използваната литература ще отбележа, че освен богатата палитра от 

водещи англоезични източници в широкото интердисциплинарно поле на своето 

изследване, авторът отдава дължимото и на приноса на българските автори. Проучени 

са задълбочено много голям брой теоретични трудове и в резултат авторът умело и 

уместно открива в тях силни аргументи за подкрепа на тезите си.  

Дисертационният труд е изграден логично, следва очертанията на утвърден 

модел за дискурсивен анализ и така в трите глави на изложението изгражда убедително 

рамката за доказване на основната си теза, а именно, че във все по-доминирания от 

визуални образи медиен свят графичният дизайн се превръща постепенно в мощен 

дискурсивен инструмент за въздействие на символичните елити над социалните групи, 

които конституират съвременното общество. Помагат му няколко допълнителни 

авторски тези, сред които бих посочила твърдението за устойчивостта като генетичен 

маркер на бизнес медиите и на тяхната аудитория, тезата за остойностяване на 

визуалността с потенциал да манипулира публика с относително висока обща и 

медийна грамотност. Отлично впечатление прави фактът, че авторът добре следи 

задачите си, свързани с предмета на изследване. 

В първата глава на дисертационния труд авторът развива концепцията за 

устойчивост на бизнес медиите, както като бизнес модел, така и като модератор на 

устойчиво преобразуване на информацията в знание. Той стига до извода, че бизнес 

медиите играят важна роля на културносоциален инструмент за осигуряване на 

устойчивостта на пазара. Свързва характера на предлагането с характера на рецепцията, 

очертава процесите на сегментиране и фрагментиране на аудиторията в двупосочната 

връзка в пазара. Подчертава наличието на адаптивност на икономическата преса и на 

нейната аудитория. Изгражда социалната рамка, в която съответно да се развиват и 

оценяват визуалните комуникативни стратегии на печатните и онлайн бизнес медии. 

Задълбочено настъпва в полето на властовите отношения, критично поглежда на 
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основните теории за медийния ефект. Представя критическа координатна система, в 

която разполага промените в медийната теория за аудиторията. Проследява как от 

теориите за ефекта на медиите се стига до надделяващата сега рецептивна теория, която 

според него силно подценява механизмите на медиите за упражняване на власт над 

аудиторията и формулира обобщение, че графичният дизайн на медиите може да се 

използва манипулативно дори спрямо високо образованата аудитория на бизнес 

медиите. 

Във втората глава авторът представя концепцията за визуалния обрат, за 

поделянето на полето на съобщенията между вербалното и визуалното, установява 

механизма, чрез който визуалните комуникативни стратегии на бизнес медиите 

изграждат медийната реалност, очертава предимствата на визуалната пред вербалната 

аргументация, стига до интересни изводи за необходимостта от визуална грамотност и 

при грамотните читатели, за да могат да улавят манипулативни послания и да 

защитават „своя интерес в мрежата от чужди интереси, която неминуемо изгражда и 

поддържа всяка медия”. В тази част на дисертационния труд Хавезов поставя 

визуалните комуникативни стратегии в интердисциплинарната рамка на визуалните 

изследвания и визуалната реторика. Аргументира създаването на паралелни медийни 

реалности, очертава разлики при бизнес медиите и таблоидите, но продължава да 

твърди, че при всички има поле за нелегитимно въздействие. Поставя въпроса за 

мултимодалното взаимодействие между визуалните и вербалните части на бизнес 

медиите и на базата стига до извода, че между тях има взаимна зависимост. Обръща 

внимание на способността на визуалните образи да служат като аргумент.  

Третата глава е посветена на анализ на визуално съдържание в реторическата 

машина на бизнес медиите, т.е. как идеите се пренасят и въздействат, за да се поддържа 

устойчивост на социалните отношения, да се пази статуквото, да не се допускат 

сътресения. Без непременно да напомня отново, и в тази глава остава да звучи 

ключовата дума устойчивост, доукрасена със стабилна архитектура, въздух, военна 

терминология и класическата метафора „времето е пари”. В тази глава авторът предлага 

собствени концепции за употребата на основните елементи на графичния дизайн като 

стратегически инструменти за въздействие. Разделя елементите на единични, 

комбинирани и образни, като прилага разбирането за разликата между език, реч и 

дискурс. Тук той формулира концепцията за „домейна на споделените образи”, 

подготвена в предишните части на труда с анализа на връзката между медия и 

аудитория при бизнес изданията. Независимо от насоката на анализа към въздействието 
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на визуалните елементи, в тази част на дисертационния труд има полезни за практиката 

изводи относно сполучливи визуални комуникативни стратегии от гледна точка на 

адаптиране към динамиката на външната среда и новите навици на аудиторията във 

времето на интернет. 

 

Приноси на дисертациония труд 

 С удоволствие ще се съглася със споделеното от автора в автореферата му, че 

един от научните му приноси е изграждането на актуална интердисциплинарна рамка, в 

която се срещат най-новите концепции и подходи в широкото интердисциплинарно 

поле. Той наистина успява с критично отношение и придържане към предмета на 

изследване да конструира качествено нов ракурс към обекта на изследване. Така 

например съчетава графичния дизайн с актуалните концепции на дискурсивния анализ, 

визуалната реторика и социалната семиотика и препоръчва по-нататъшното им 

теоретично осмисляне.   

Приемам също така, че авторът има принос в доказването на необходимостта от 

разширяване на изследванията на визуалната реторика извън рекламата, в препоръката 

му те да се насочат към журналистическото съдържание, където необходимостта е 

според него много по-голямо, защото намеренията не са така явно изразени. 

Убедителни са и аргументите му, че е необходимо повишаване на визуалната 

грамотност на аудиторията. Твърдя, че с дисертационния си труд той прави всъщност 

голяма стъпка именно в тази посока. 

Ще се опитам да представя моята оценка за най-важните теоретични изводи в 

това изследване, като направя уговорката, че тази оценка е ограничена до моята 

компетентност в рамките на широкото интердисциплинарно поле на разработката.  

1. На първо място ще поставя тезата за устойчивостта като маркер на бизнес 

медиите и на тяхната аудитория. Под устойчивост той има предвид състояние на 

постоянство и стабилност, което не се влияе от външни кризисни или дискурсивни 

фактори и се изменя във времето постепенно, под влияние на собственото си 

иманентно развитие. Авторът прави паралел за устойчивост с книжовния език. За 

устойчивостта на бизнес медиите допринася тяхната специализация, но и постоянната 

им функция на модератор на преобразуването на информацията в знание. За 

устойчивостта допринася и специфичната връзка между бизнес медията и нейната 

различна по социално-културни характеристики аудитория. 
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2. Приносно според мен е включването на автора в дебата за медийния ефект и 

за властовите възможности на медиите. Той слага акцент върху по-високата степен на 

кодиране в бизнес медиите, произтичащи от високата степен на симетрия между 

отправителя и получателя. Успешно аргументира тезата си, че бизнес аудиторията 

всъщност е силно податлива на пропагандни текстове, включително благодарение на 

така наречената пред-пропагандата, свързана с образованието и културата, водеща до 

консистентност на групата. Според автора колкото по-консистентна е една група, 

толкова повече се поддава на манипулиране, в същото време има нужда от по-малко 

манипулиране, тъй като хората вече са убедени.  

3. Важно е обобщението, че в постмодерните времена властта вече не е 

централизирана, вървяща еднопосочно от горе надолу, а е циклична. При нея 

социалният ред и институционалната власт се поддържат не чрез натиск отгоре, а чрез 

самите кодове, чрез които е създадена социалната система, които са дискурсивни 

практики, устойчиви чрез различни семантични конструкции. И така графичният 

дизайн се превръща в инструмент, който започва да конституира властта на 

институцията, превръщайки чрез визуалното си и дискурсивно въздействие самата 

аудитория в пазител на реда. 

4. В хаотичния свят на реалността, в който информационният поток постоянно 

залива аудиторията с фрагментирана и смесена информация от всякакъв вид, качество и 

дълбочина, бизнес медиите предлагат устойчивост чрез подредено и циркулиращо 

знание, което на практика е похват за създаване на митологеми. Бизнес медиите не само 

лансират идеи за по-устойчив, подреден и ясен свят, но и със собствената си форма, 

чрез графичния си дизайн, представят модел на този свят. 

Авторът добре отстоява в теоретичен и емпиричен план авторската си теза. В 

тази посока са систематизирани важни обобщения и практически препоръки. 

Авторефератът на дисертацията представя ясно и точно основните параметри на 

дисертационния труд, обекта и предмета, целта и тезите, съдържанието и структурата 

на дисертацията. Изведени са най-значимите според автора приносни аспекти. 

Кирил Хавезов има пет научни публикации, свързани с темата на 

дисертационния труд, една от тях в чуждестранно издание.  

Критични бележки и въпроси 

Авторът приема за обект на изследването бизнес медиите, а негов предмет 

техните визуални комуникативни стратегии. По жанров обхват обектът включва 

печатните и онлайн медии с бизнес насоченост, вариращи от общоикономически медии 
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до тясно специализирани, и от В2В до корпоративни издания. За целите на 

изследването решава да приведе под един общ знаменател бизнес пресата, като в 

рамките на това понятие включва всички медии с икономическа насоченост, без 

значение с каква степен на специализираност са те. В тази връзка имам въпрос в две 

части. Първо, дали е правомерно да определяме различните типове бизнес издания като 

жанрове и второ, по-съществено: може ли авторът да очертае по време на защитата си 

няколко конкретни прилики и разлики в кодирането и декодирането на послания и в 

мултимодалното взаимодействие на визуални и вербални части при една 

общоикономическа медия, една В2В и едно корпоративно издание. 

 

Заключение 

Дисертацията на Кирил Хавезов се отличава с много високо равнище на 

теоретичен анализ, на критично осмисляне на модерни и актуални концепции. Целият 

логично свързан труд е подчинен на доказване на основната тема и на водещата 

хипотеза. Авторът демонстрира умения за подбор и приложение на оригинални и 

полезни за качествени резултати изследователски методи. Считам, че дисертационният 

труд отговаря и дори надхвърля изискванията на закона за развитие на академичния 

състав и на Правилника за прилагането му. Казаното по-горе ми дава основание да 

предложа на уважаемото научно жури да присъди на Кирил Йорданов Хавезов 

образователната и научна степен „Доктор” по научната специалност 05.04.10. 

Журналистика (Графичен дизайн).  
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