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Р Е Ц Е Н З И Я 
от проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев 

– член  на научното жури 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 на редовния докторант  

Мая Стоянова, 

 на тема:  
ТИПОГРАФСКИ ДИЗАЙН НА ДЕТСКАТА КНИГА 

ШРИФТОВА РАЗПОЗНАВАЕМОСТ, ЯСНОТА И ЕФЕКТИВНОСТ 

В ПРОЦЕСА НА СЪЗДАВАНЕ НА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ 

В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА И РАННАТА УЧИЛИЩНА 

ВЪЗРАСТ. 

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛИНА ВЪЛКАНОВА 

  
за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ 

по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 
информационни  

науки (Журналистика – Графичен дизайн) 

 

1. ДАННИ ЗА ПРОЦЕДУРАТА     

Процедурата по защитата на докторант Мая Стоянова, в 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки  Факултет по журналистика и масова комуникация, 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, е съгласно съответното 

решение на ФЖМК при СУ „Св. Кл. Охридски”, във връзка с защитата на 

посочения докторант към професионално направление  3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки  (Журналистика–Графичен 

дизайн). Дисертацията е обсъдена и сe насрочва за публична защита от 

катедрения съвет на катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ при 
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Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“. 

Процедурата е редовно обявена. Не са констатирани нарушения. 

Подаването на документи е извършено в съответствие с изискванията.  

Представените документи отговарят на Закона за развитието на 

академичния състав в РБ и съответните правилници за неговото 

приложение.  

2. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА 

Представен за обсъждане е дисертационен труд за присъждане на 

образователната и научната степен „доктор”, с автор редовният докторант 

Мая Стоянова, който съдържа: увод, четири глави, заключение, солидна 

библиография от 224 заглавия (121 на кирилица и 103 на латиница) – 

представящи както български, така и чужди изследователи по 

разглежданата проблематика; с 13 таблици, 13 фигури, и отделно с 

библиографски списък на изследваните български буквари и читанки за 

първи клас, библиографски списък на изследваните чуждоезични буквари 

и читанки, 7 приложения и списък на публикациите, свързани с темата на 

дисертационния труд, в общ обем на изследването  от 191 страници. 

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

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

специалист в областта на визуалната комуникация и графичния дизайн, 

автор на монографии, студии и статии, които кореспондират с тематиката 

на изследването на докторанта и част от които са включени в самата 

библиография на дисертацията.  

Основна цел на разработката според докторант Мая Стоянова е да се 

представи мястото и ролята на шрифтовия дизайн в процеса на усвояване 

на четенето като когнитивна компетентност, както и да се акцентира върху 

неговата поливалентност, преминаваща границите на четивността, 

ергономичността и ефективността на шрифта, позиционирайки се в полето 

на психологията на четенето, когнитивната психология, невро и 
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психолингвистиката. В хода на изследването докторант М. Стоянова търси 

отговор на въпросите: Има ли необходимост от шрифтове, специално 

проектирани за детски книги или не? Каква е функцията на шрифта в 

комплексния четивен процес? Достатъчно значима ли е, за да не бъде 

квалифицирана като маргинална?  

По отношение обекта на изследването докторант Мая Стоянова 

посочва, че е съсредоточила анализа си върху одобрените за печат и 

разпространение в България буквари и читанки за първокласници от 

началото на ХХ век до наши дни, допълвайки с фактология: общият брой 

на подложените на графичен анализ български учебници за начално 

ограмотяване на деца е 67 (32 буквара и 35 читанки за първи клас) – едно 

заслужаващо адмирация научно усилие в една неизследвана сфера на 

книжната графична комуникация у нас. В увода се изтъква и предметът 

на разработката: проследяване и анализ на тенденциите в шрифтовия и 

типографския дизайн, отразени в българските типографски практики при 

проектирането на букварите и първите читанки през посочения времеви 

период.  

Методиката на изследването включва комплексен 

интердисциплинарен подход, основаващ се на съпоставително-

типологичен, хронологичен, корелационен и графичен анализ. 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. На защита са подложени две 

противоположни хипотези: дали рецепцията на шрифта в текстовия 

дизайн и перцепцията на фòрмата и строежа на глифовете в дадено 

шрифтово начертание влияят върху степента на придобиване на смисъл в 

процеса на четене при деца, които са в начална фаза на ограмотяване и не 

са опитни четци или не оказват съответното въздействие.  

Проучвайки поливалентността на шрифтовия дизайн в процеса на 

изграждане на четивна компетентност при деца, докторант Мая Стоянова 

защитава тезата за ключовата позиция на шрифта в процеса на създаване 

на четивна грамотност – наред с естетическите, ергономическите или 
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функционалните преимущества и емоционално въздействие, 

многообразието от шрифтове става важна предпоставка за формирането на 

буквените категории и изграждането на абстрактни буквени единици, 

които предхождат процеса на четене. 

 

3. НАУЧНИ ПРИНОСИ И НОВОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Дисертационният труд безспорно съдържа научно-практическа 

приложимост и полезност, тъй като е един малко изследваните научни 

проблеми в сферата на визуалната комуникация у нас, независимо от 

отделни публикации в тази посока. В изследването се изследва 

многоаспектната интеракция шрифт–текст–четене, която би могла да 

намери приложение в дейността на дизайнер-типографите във връзка с 

конструиране на шрифтове, предназначени за композирането на детски 

издания;  на дизайнери в сферата на дизайна на детски книги и учебници, в 

усилията им за оптимизиране на шрифтовите настройки и за облекчаване 

на четенето. Направените изводи са приложими и при работата на 

началните учители; в изграждането на обективна оценка за графичното 

оформление на учебниците, а също и във връзка с възможността за 

прилагане на информиран избор на учебни издания в обучението на 

първокласници. 

Важен принос на докторанта е сполучливият опит да се композира 

съразмерно трудният и доста сложен текстови материал, като се 

намери подходящото мястото на извършените емпирични проучвания, 

оценките и заключенията, придружени и със съответното илюстративно 

онагледяване. 

В първа глава се очертава поливалентността на шрифтовия  дизайн в 

контекста на четивния процес; очертават се неврофизиологични и 

когнитивни аспекти на четивния процес и перцепция на шрифта като 

морфологична структура на глифовете; разгледани и анализирани са 

психолингвистичните аспекти на четивния процес и ролята на 
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алфанумеричните графични знаци във формирането на способността за 

четене. “Виждането, перцепцията и значението са важни за 

когнитивистите, но за модела на Хъксли-Лестър те са основополагащи” /с. 

20/, изтъква Мая Стоянова, представяйки важни теории, свързани с 

визиалната комуникация и шрифтовото композиране. Теорията на Хъксли-

Лестър докторантът свързва с теорията на Франк Смит – по отношение на 

ролята на визуалната и невизуалната информация в процеса на четене. „А 

отнесена към проблема за перцепцията на конструктивните 

трансформации на глифовете [тази теория – Л. Г.] ни дава още една 

перспектива. Колкото повече четецът е информиран и притежава знания за 

всевъзможни глифови конфигурации, толкова по-бързо ще извършва 

тяхното разпознаване и разкодиране при виждането им” /пак там/. 

Цитираният пасаж сочи, че Мая Стоянова не само познава, но добре ползва 

представените в главата теории, обосновавайки свои наблюдения и изводи, 

като се опира и на конкретни примери от родната учебна книга. 

Във втора глава на изследването се разглеждат тенденции в 

шрифтовия дизайн, свързани с перцепцията на шрифта в контекста на 

специфичните нарушения на четенето и някои проблеми при формирането 

на четивни умения. В главата се извежда констатацията за съществената 

роля на шрифта при дислексици, използващи различен подход в 

перцепцията и преработката на вербалните символи за разлика от 

нормолексиците. Приведени са важни библиографски източници на 

експерти-изследователи Рек, Бърн, Шеа, Холигън, Джонстън и Олсън, 

които в свои проведени изследвания достигат до извода, че дислексиците 

използват в по-голяма степен визуалния код в паметта за сметка на 

фонологичния, като при тях съществено влияние оказва морфологичната 

структура и цялостната графична форма на алфанумеричните знаци, 

ключова и при проявите на лексикална дискалкулия. В главата още са 

приведени: теорията за зрителния магноцелуларен дефицит; теорията 

на Спърлинг и други съавтори за оптичните перцептивни способности на 

дислексиците и перцептивното шумово изключване (Perceptual noise 
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exclusion theory); изследванията на Хюс, Уилкинс, Клийв, Грейсън и Уилсън 

за въздействието на кегела на шрифта; изследвания на Бърнард, Чапаро, 

Милс и Хелком и на Уудс, Дейвис и Шарф, на Уилкинс и съавтори за по-

лесната усвояемост и четивност на безсерифни шрифтове, както и 

проучванията върху ролята на серифните шрифтове като шумов фактор 

в думите; проучвания във връзка с х-височината и степента на 

разграничаване в рисунъка на глифа – все важни характеристики, водещи 

до оптимизиране на шрифта по време на четене. Извеждам тези примери с 

увереността, че в дисертацията и позоваванията, и богатата терминология 

са използвани с разбиране, вещина и с очевиден професионализъм, както в 

тази глава, така и в цялостното в изложение на труда. 
 

Приносни моменти се съдържат и в следващите две глави. В трета 

глава Мая Стоянова разглежда шрифтовата четивност, спирайки се на 

морфологичната структура на глифовете; ролята и значението на 

разстоянията между буквите и между думите; на междуредовото 

разстояние, както и epгономичността и функционалността на детската 

книга в общия контекст на проблема за шрифтовата ефективност. 

Четвърта глава прави графичен анализ на морфо-функционалната 

организация на типографския дизайн на българския буквар и първа 

читанка в периода от 1900 до 2014 година. Разглеждат се български 

типографски практики на ХХ век. Тук М. Стоянова съсредоточава 

наблюдения и анализ върху текстовото композиране, съсредоточавайки се 

върху формата на изданието, наборното и белите полета, отстъпите и 

подравняването; проследяват се още такива технологични параметри като 

дължина на реда; междуредово отстояние; разстояние между буквите. 

Анализират се още геометричните щрифтови параметри – шрифтово 

семейство, размер, широчина и височина на шрифта. В тази част 

изследването е придружено с подходящи информационни графични 

илюстрации, които великолепно допълват и онагледяват по подходящ 

начин авторовата теза. Отлично впечатление правят и приложените към 
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изложението таблици, както и обособените илюстративни примери в 

приложението. Обобщаващите изводи и заключителните оценки на автора 

придават солидност и заключителна аргументация на изследването. 

Считам, че докторант Мая Стоянова е реализирала първото 

изследване на тенденциите в българските типографски практики на ХХ 

век, които биват отразени в учебниците по начална четивна грамотност. 

Направено е мащабно по своята специфика емпирично изследване, 

съпътствано с анализ върху типографския дизайн и шрифтовата картина на 

българския буквар и читанка за първи клас между1900–2014 г. Изследват 

се тенденции в шрифтовия дизайн с оглед на специфичните нарушения при 

четенето и затрудненията във връзка с формирането на четивни умения. 

Налице е и комплексно изследване на морфологичните и синтактични 

аспекти на шрифтовата перцепция при създаване на четивна грамотност на 

деца-начинаещи четци. Реализирано е интердисциплинарно изследване, в 

което се съчетават проучване върху процеса на детското четене и 

поливалентността на шрифтовия дизайн в предучилищната и ранната 

училищна възраст.  Всичко това прави изследването важно за изучаване на 

съвременната визуална комуникация; за проучване натрупания опит върху 

композицията на българската детска книга. 

 

Положителен момент е и фактът, че докторант Мая Стоянова съумява 

в хода на цялата докторантура да представи на научни конференции у нас 

и в чужбина своите наблюдения, изводи, оценки, а също да публикува 

някои от тях и в авторитетни научни издания. 

 

3. ПРЕПОРЪКИ  

В процедурата по вътрешната защита направих следните 

препоръки: 

1. В края на дисертацията да се приложи един кратък речник на 

термините, които използва в изследването, което да звучи по-кратко и 

синтезирано (различно от обстоятелствените пояснения в бележките под 
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линия). Тази препоръка важи също и при евентуално издаване на част или 

на целия труд. 

2. В полза на изследването, след консултация с научния ръководител, 

да се оформи  по подходящ графичен начин заглавието на всяка глава 

/например с главни – получер шрифт или друг изразителен подход, така че 

да отличава началото на съответната глава; на увода; заключението; 

библиографията/. 

3. Изследването заслужава да бъде официално издадено в печатен 

или в електронен формат с оглед на практическата му приложимост, 

съпроводено обаче от една научна редакция, при която текстът би могъл 

да се прецизира, да се освободи от обстоятелствеността и да бъде 

подготвен за издаване като научна монография. В такъв вид изданието 

ще бъде принос не сама за своя автор, но и за самия факултет и катедра, 

а също така и с оглед на практическата приложимост на труда. 

В окончателния завършен вид на представената дисертация 

посочените препоръки са взети под внимание. В своята цялост тези 

препоръки  са напълно добронамерени и не целят да омаловажат ни най-

малко същинските приноси и достойнства на дисертационния труд. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Като имам предвид задълбочеността, приносните моменти и 

цялостната интерпретация на научната фактология, отличното 

извеждане на творческата хипотеза, а заедно с това и 

композираното с вкус и професионализъм научно съчинение, при 

ползване на голям брой актуални библиографски източници, но и 

впечатляващи авторски емпирични наблюдения, то подкрепям 

представената дисертация, като категорично и положително 

гласувам за присъждането на образователната и научната 

степен „доктор” на  Мая Стоянова.  
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Заедно с това предлагам при вътрешното обсъждането и 

съответно – пред почитаемото научно жури, да се оцени най-

високо представеният дисертационен труд и също да се гласува 

положително, като се присъди на Мая Стоянова 

образователната и научната степен „доктор”. 

 

 

16.02.2015 г.                                             РЕЦЕНЗЕНТ: 

София                                                                     /проф. д-р Лъчезар Георгиев /   

 
 


