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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев 

– рецензент по процедурата за избор на ДОКТОР 

по  

професионално направление „Обществени комуникации и 

информационни науки”, 

Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски 

университет „Св. Кл. Охридски”, 

във връзка с процедура по защита, за присъждане на 

образователната и научна степен доктор по научната специалност 

05.04.10. Журналистика (Графичен дизайн) 

на редовния докторант 

 Кирил Йорданов Хавезов 
Тема на дисертационния труд: Визуални комуникативни стратегии 

на печатните и онлайн бизнес медии 

Научен ръководител: доц. д-р Веселина Вълканова 

 

1. ДАННИ ЗА ПРОЦЕДУРАТА     

Докторант Кирил Йорданов Хавезов, в професионално направление 

3.5. Обществени комуникации и информационни науки при  Факултет по 

журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски”, е зачислен със заповед № РД 20-320 от 8.02.2010 г. 

Процедурата се провежда съгласно решение на ФЖМК при СУ „Св. 

Кл. Охридски”, във връзка с защитата на редовния докторант в 

професионално направление  3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки  (Журналистика – Графичен дизайн). 

Процедурата е редовно обявена. Не са констатирани нарушения. 

Подаването на документи е извършено в съответствие с изискванията.  

Представените документи отговарят на всички изисквания на Закона 

за развитието на академичния състав в РБ и съответните правилници за 

неговото приложение.  
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На основание на  Решение на Факултетния съвет на Факултет по 

журналистика и масова комуникация  от 14.10.2014 г./Протокол №001 е 

издадена заповед на  г-н Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски” № РД 38 – 

543/21.10.2014 г., с която е утвърдено съответното научно жури за 

окончателната публична защита на Кирил Хавезов (защитата следва да се 

проведе до 14.02.2015 г.). 

 

2. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА И ДИСЕР-

ТАЦИОННИЯ ТРУД.  УВОДНА ЧАСТ 

Представеният за обсъждане пред научното жури дисертационен труд 

за присъждане на образователната и научната степен „доктор” по 

Журналистика – графичен дизайн с автор редовния докторанта Кирил 

Йорданов Хавезов е на тема: Визуални комуникативни стратегии на 

печатните и онлайн бизнес меди. 

Научен ръководител на докторанта е доц. д-р Веселина Вълканова, 

преподавател във ФЖМК при СУ „Св. Кл. Охридски”, водещ и изтъкнат 

специалист в областта на визуалната комуникация,  графичния дизайн и 

медиите.  

Трудът на докторант Кирил Хавезов включва предговор, три глави, 

заключение, библиография; приложения. Представен е и автореферат, в 

който са включени общо представяне на изследването, резюме на научните 

приноси и списък на публикациите по темата на изследването. В заседание 

на първичното научното звено, свързано с процедурата по отчисляване на 

кандидата, е изразено задоволство от успешно преминалата подготовка и 

възможността дисертационният труд, след някои корекции,  да се насочи 

към вътрешна защита,. След успешното провеждане и на вътрешната 

защита, сега се преминава към заседанието на научното жури във връзка с 

изпълнение на редовние избор по процедурата, на основание на 

горепосочената заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски”. 

В уводната част на изследването на Кирил Хавезов са откроени 

обектът, предметът, целта и задачите на изследването. Амбициозно е 

маркиран и подборът на методологическия инструментариум, както и 

интердисциплинарният подход, в рамките на който се прилагат следните 
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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, дискурсен анализ и други научни 

дисциплини; теоретичен анализ на основните комуникативни, социални и 

културни специфики на съвременната медийната среда; анализ на новата 

роля на графичния дизайн в печатните и онлайн медии; контент-анализ 

върху графиката на бизнес медиите; сравнителен анализ на медийната 

реалност в контекста на бизнес медиите и изданията за  масовата публика 

и другите типологични групи; дескриптивен анализ на инструментариума 

на графичния дизайн за постигане на визуални комуникативни стратегии с 

различна степен на легитимност; анализ на дискурсни визуални практики 

на бизнес медиите, чрез използване на комбиниран инструментариум: 

дискурсен анализ, реторически анализ, семиотичен анализ, структурален 

анализ и херменевтичен анализ. За чест на докторанта трябва да призная, 

че в хода на изследването е направено емпирично проучване, което 

отговаря на използваните методически подходи. Това разнообразие в 

методиката е систематизирано много добре в съответните глави и дава 

солидна обосновка на заявения предмет, на целта и задачите, както и на 

изследователската хипотеза.  

 

3. НАУЧНИ ПРИНОСИ И НОВОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Дисертационният труд на Кирил Хавезов  безспорно съдържа научно-

практическа приложимост и полезност, тъй като е един малко 

изследваните научни проблеми у нас. Важен принос на докторанта е 

сполучливият подход да композира съразмерно нелекия, обемен и сложен 

текстови материал, като намери подходящото мястото на извършените 

емпирични проучвания, а също и на онагледяващи текстовете приложения. 

Отлично впечатление прави боравенето  и позоваването върху англоезични 

източници, с които авторът е работил в оригинал и това личи на много 

места в изследването, особено във връзка с изясняване на теоретични 
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въпроси и поставянето на научни проблеми, свързани с една или друга 

страна в изложението на дисертацията. 

Първа глава има теоретичен характер. Разгледани са фундаментални 

понятия и възгледи за комуникацията, проблема за визуалността и мястото 

на бизнес медиите в контекста на непрекъснато променящата се сфера на 

медийната комуникация, при това с динамични, ускорени темпове. 

Представя се тяхната синхронна социална рамка. Заедно с това се 

анализират рецептивните аспекти на бизнес медиите в дискурса на властта, 

като те са представени в диахронна социална рамка.  В обобщаващата част 

на главата правилно се акцентира, че ключовият момент във връзка с 

анализиране на потенциала и резултатите от прилагането преимуществено 

на една (визуална) или друга (вербална) модалност се явява в зависимост 

от конкретния дискурс на визуалните комуникативни стратегии на бизнес 

медиите; от значение ще е и коя част на съобщението ще бъде текстова и 

коя образна; тук докторантът припомня, че в изследването си има за цел да 

установи взаимовръзката между предпочетената модалност и различните 

дискурсни ситуации, както и ефектите, произтичащи от избора на едната 

модалност пред другата (пак там). 

Във втора глава вече докторантът навлиза в риторическите аспекти 

на визуалните комуникативни стратегии. Проследява се визуалната 

реторика като интерпретативен ключ за изграждане на визуални стратегии 

при бизнес медиите. При изясняване проблема за въздействието с  формите 

и средствата на графичния дизайн, един от важните въпроси се свежда до 

мултимодалното взаимодействие между визуалните и вербалните части на 

бизнес медиите. Ключовият въпрос, на който К. Хавезов търси отговор 

чрез диалогизирането на най-новите научни концепции в тази посока, е 

дали може да се говори за доминиране на единия от двата кода над другия, 

както и в какъв мултимодален режим работят като инструменти на 

аргументативните дискурси. Използвайки критически анализ върху 

актуалните концепции по темата, докторантът прави извода,  че не може да 
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се говори за независимост на образа от текста, но също така и за 

обратното; според автора ключовият момент при анализирането на 

потенциала и резултатите от прилагането на преимуществено една 

(визуална) или друга (вербална) модалност се намира в зависимост от 

конкретния дискурс на визуалните комуникативни стратегии при бизнес 

медиите.  

Наред с това във втора глава К. Хавезов стига и до  обобщение за 

различията в начина, по който визуалните комуникативни стратегии на 

бизнес медиите и на таблоидите конструират медийната си реалност, 

съзирайки измерение на генеалогичния маркер на бизнес медиите – 

тяхната устойчивост, твърде различна от преднамерено хаотично 

конструирания и поради това неопознаваем катастрофичен свят на 

таблоидната медийна реалност. На този фон авторът на дисертацията 

твърди, че и в двата случая бриколажният характер на конструираната 

медийна реалност създава условия за нелегитимно въздействие; усещането 

за устойчивост, елитарност, способност за самостоятелно взимане на 

решенията, характеризиращи социалната група на читателите на бизнес 

медиите, се оказва слабото място, което допуска тяхната манипулация.  

Приносни моменти се съдържат и в трета глава, където се 

представя инструментариумът на визуалните комуникативни стратегии на 

бизнес медиите. Тук се разглеждат единични елементи; комбинации от  

елементи. Предлагат се обобщения и се правят важни изводи за 

оптимизирането на тяхната дейност от съвременни позиции.  

В трета глава се формулира още концепцията за домейна на 

споделените образи; чрез нея се доказва, актуалността на традиционни 

техники за визуално въздействие: линеарна перспектива за създаване на 

илюзия за реално пространство, в което зрителя може да проникне чрез 

различни подходи за създаване на илюзия за продължителност между 

рисунката и реалното пространство, където е поставена картината. 

Интересна е гледната точка на автора – ако за Ренесанса това общо място 
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е била обикновено църква, тъй като картините са били излагани основно 

там, то функцията на съвременното „общо място“  е офисът, където 

най-вече се четат бизнес медиите. Портретните фотографии, имат 

изключително висока застъпеност на страниците на бизнес медиите, което 

е свързано с тяхната реторическа функция, смята К. Хавезов.  Той 

припомня и теорията на Лакоф и Джонсън за концептуалната метафора, 

която има способността да структурира реалността, задавайки специфична 

за социалната група гледна точка към света. Тази теория е адаптирана към 

дискурсния и визуален характер на предмета на изследване и се извеждат 

двете централни концептуални метафори, които имат стратегически 

характер в полето на бизнес медиите – а именно метафорите „времето е 

пари“ и „бизнесът е война“. Правят се и анализи на участието на втората 

метафора като дискурсен маркер на визуалните комуникативни стратегии 

на бизнес медиите.  

 В изложението личи авторовата позиция, аналитичното и 

многостранно вглеждане печатните бизнес медии в глобалното 

съвремие и с оглед на практическите аспекти на проблемите. Личи 

умение да се обобщава, оценява и анализира, да се правят 

съответните изводи и заключения. Изследването има практически 

приложим и за други области на визуалните медийни практики 

характер, което обуславя и  интердисциплинарната му специфика 

при проследяване и анализиране на съвременната медийна 

комуникация. 

 Положителен момент е и фактът, че докторант К. Хавезов съумява в 

хода на цялата докторантура да представи у нас и в чужбина своите 

наблюдения, изводи, оценки, а също да публикува някои от тях и в 

авторитетни научни издания –публикации в два годишника на 

столични университети и една публикация в чужбина. 

 Актуални и и отлично представени със съответния научен анализ от  

страна на автора са проблемите: за редизайна като стратегия, за 
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мястото и ролята на инфографиките в бизнес медиите, за 

спецификата на графиката  и тяхното композиционно присъствие в 

някои бизнес издания у нас и в САЩ, върху които авторът 

очевидно е имал конкретни наблюдения и добри професионални 

познания. Спирайки се върху концептуалните метафори, К. Хавезов 

подчертава с основание, че те осветяват важни характеристики на 

реалността във визуалния комуникативен дискурс на бизнес- 

медиите. 

 Смятам, че това изследване заслужава да бъде официално издадено в 

печатен или електронен формат. 

 

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ 

 

4.1. След вътрешната защита докторант Кирил Хавезов е 

направил сериозни корекции и се е съобразил с препоръките, 

които съм отправил в края на вътрешната ми рецензия, затова 

само повтарям пожеланието  си, че в случай – и ако се стигне 

до издаването на дисертационния труд във вид на 

монография, редно е да се направи съответната научна 

редакция, чрез която текстът би могъл още малко да се 

прецизира, леко да се съкрати (разбира се, след постигнато 

съгласие с автора) и да се подготви за издаване като 

самостоятелна книга. 

4.2. След съответната подготовката Кирил Хавезов представя 

дисертационния труд пред журито по защитата на доктората 

вече с прецизирана библиография, отстранявайки неточнос-

тите и във вид, отговарящ на научните библиографски 

изисквания.  

4.3. В композиционно отношение в изложението някои 

подраздели в главите, при окончателния печатен вариант, 
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следваше да се обособят и да бъдат идентични със схемата на 

съдържанието, което в общи линии е сторено.  

4.4. В окончателната редакция на дисертационния текст личи 

съответното прецизиране и изчистване от неволно допуснати 

грешки при набора и пунктуацията.  

4.5. Повтарям отново, че моите бележки и препоръки при 

вътрешната защита са били напълно добронамерени и нямат 

за цел да омаловажат постигнатите научни приноси, изразени 

и от докторанта, отразени също и в неговия реферат. 

Положително е и това, че докторантът се е постарал да вземе 

предвид направените при вътрешната защита бележки и да 

направи своя нова авторска редакция, с подкрепата на 

научния си ръководител. Сега текстът вече е готов, изчистен 

и може да бъде спокойно гласуван положително от 

почитаемото научно жури. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отчитайки задълбочеността, приносните моменти и цялостната 

интерпретация на научната фактология, а също отличното извеждане на 

творческата хипотеза и композираното с професионализъм научно 

съчинение, при ползване на голям брой актуални чуждоезични 

библиографски източници, и със солидни авторски емпирични 

наблюдения, то подкрепям категорично дисертационния труд и 

положително гласувам в качеството си на член от състава на 

утвърденото научно жури: за присъждане на образователната и 

научната степен „доктор” на  Кирил Йорданов Хавезов.  

 

 

15.12.2014 г.                                            РЕЦЕНЗЕНТ: 

София                                                    /проф. д-р Лъчезар  Г. Георгиев /   
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