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Информация за докторанта 

Мая Сенофинова Стоянова е зачислена за редовен докторант в 

катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване” на Факултета по 

журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски” на 15.01.2012. Докторантката е отчислена с право на 

защита преди изтичане на срока на докторантурата на 16 декември 2014 г., 

след като на катедрено заседание в разширен състав от 15 декември 2015 г. 

успешно апробира дисертацията си. 
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Информация за дисертацията и автореферата 

Дисертационният труд на Мая Стоянова е с обем 196 страници, в 

това число увод; изложение, структурирано в четири глави; заключение; 

библиография; приложения. От общия обем на дисертацията 10 страници са 

библиографска справка, включваща като основни източници 230 заглавия 

(125 на кирилица и 105 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 13 таблици, 14 фигури, 

библиографски списък на изследваните български буквари и читанки за 

първи клас, библиографски списък на изследваните чуждоезични буквари и 

читанки и 7 приложения, които служат за доказване на тезите. 

Докторантката е предложила автопреценка на научните приноси и списък на 

публикациите, свързани с темата на дисертационния труд. По темата на 

дисертацията Мая Стоянова има три публикации в специализирани научни 

издания – научно списание и 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 съдържателни и технически 

промени в дисертацията при пост-апробационната й редакция и 
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събразяването с мненията и препоръките на рецензентите и участвалите в 

дискусията, дисертационният труд е по-ефективен от гледна точка на 

доказването на изследователските тези. 

Приложеният към документацията по защитата автореферат е с 

обем 38 страници и включва: обща характеристика на дисертационния труд с 

преценка на разработеността на темата и актуалността на проблема, 

структурата и съдържанието на разработката. Очертани са: обектът, 

предметът, на изследването; целите и задачите на изследването; 

методологията му, ограниченията в обхвата, приложимостта и практическата 

му полезност; резюме на научните приноси и списък на публикациите, 

свързани с темата на дисертационния труд.  

Авторефератът е адекватен на дисертацията, отразява по същество 

структурата, подхода и основните й обобщения и отговаря на изискванията 

за авторефериране на дисертационен труд. 

Преценка на актуалността на проблема 

Изборът на темата на дисертационния труд на Мая Стоянова прави 

впечатление – налице е оригинална тема на дисертацията, посветена на 

изследване на типографските практики при издаването на буквари и 

учебници през ХХ век и през първото десетилетие на ХХІ век. Aнализът върху 

шрифта, върху неговите характеристики, качества и функции в процеса на 

рецепцията и съществените изисквания към него, когато е предназначен за 

детска аудитория и в частност за учебници и учебни помагала за начална 

четивна грамотност, са актуални въпроси пред българската професионална 

колегия, които търсят отговор от изследователската общност и от 

специалисти именно по комуникации, по книгознание и книгоиздаване, по 

графичен дизайн и типография, по психология на четенето, когнитивна 
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психология, невро и психолингвистика. Избраната от докторантката 

изследователска задача не е никак лека, защото се осъществява на една 

сравнително слабо заселена у нас научна 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 Мая Стоянова, базирайки се на 

водещите теории и изследвания в полето на графичната комуникация и 

дизайна на книгата, анализира механизмите на перцепция на шрифта и 

ролята му за изграждане на четивна грамотност, като изследва и обобщава 

онези ключови механизми и фактори, които са от съществено значение за 

идентификацията, рецепцията и перцепцията на глифовете при книги и 

учебници, предназначени за деца от тази възрастова група. Тук 

докторантката корелира подходите на неврофизиологията, когнитивната 

наука и психолингвистиката, за да докаже своите тези.  

През така прецизно зададената теоретична и методологична рамка 

като обект на изследване с безспорно приносен характер във втората глава се 

разгръщат онези потенциални възможности на шрифтовия дизайн, които са 

в състояние да постигат успешна разпознаваемост и ефективна перцепция 

при деца със специфични оптични нарушения и при типични трудности, с 

които малките читатели се сблъскват в началните училищни класове. 

Задълбоченият анализ и обобщения са надградени от същинските за 

изследването въпроси, които са във фокуса на третата глава на дисертацията: 

тук докторантката разглежда морфологията на графемите и глифовете - 
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онези микротипографски особености и параметри на начертанията, които са 

базисни за ефективната рецепция. 

В четвъртата глава на дисертацията Мая Стоянова си поставя 

амбициозната цел да изследва типографските практики на българските 

издания, предназначени за ранна училищна възраст в широк темпорален 

обхват - целия ХХ век и първото десетилетие и половина на ХХІ век. За целите 

на това изследване докторантката разработва собствена, адаптирана към 

обекта, методика, която прилага към 32 буквара 35 читанки, издадени от 1900 

до 2014 г.  

На практика това изследване събира, организира, проучва, 

съпоставя хронологично, типологично и типографски масивите на 

емпиричния материал на едно пълно столетие, като извежда от него, на 

базата на прецизно и поликомпонентно проучване, най-съществените 

тенденции в подходите към типографията за четене в родното 

книгоиздаване за началното училище. Това са изводи, заключения, 

обобщения, които би трябвало да бъдат взети предвид от автори, 

оформители, редактори, издатели и оценители на учебници и учебни 

помагала в България и на териториите, ползващи конструкционната система 

на кирилицата. 

Смятам, че автопреценката за приносните елементи на 

дисертацията, изложена в автореферата, е точна. 

Заключение 

В заключение трябва да подчертая още, че: 

 Настоящето комплексно и интердисциплинарно проучване 

на морфологичните и синтактични особености на шрифта, 

предназначен за четене от деца в ранна училищна възраст, е 
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първото по рода си цялостно влизане на този сложен и слабо 

изследван терен. 

 Извънредно прецизните, пълни и интелигентни обобщения, 

направени в дисертацията върху ключовите 

неврофизиологични, психолингвистични и когнитивни 

теории и концепции, артикулирани паралелно с теориите и 

концепциите на визуалната комуникация по 

многоаспектните взаимовлияния на типографията и 

рецепцията, определено имат приносен характер и допълват 

постиженията на българското комуникационна наука с така 

съществените въпроси на типографския дизайн за ранно и 

училищно четене. 

 Трудът съдържа широкомащабно проучване върху 

типографските линии на развитие на българското 

книгоиздаване на учебници за деца в диахронен план, което 

е с голяма практическа и приложна стойност и същностно 

важни за осмислянето на съвременното състояние на 

визуалното представяне на тази типологична група издания 

и тяхната образователна и културна ефективност. 

Имам и един въпрос към Мая Стоянова: изследвайки типографския 

дизайн на детски образователни книги през целия бурен и пълен с визуални 

трусове и обрати ХХ век, забелязала ли е в учебниците за деца влияния на 

стиловете на европейския авангард, на постмодерното, на идеологически 

мотивирани движения, или те остава в руслото на традиционната или 

неокласическата оформителска стилистика? 

Смятам, че дисертационният труд е крачка напред в изследванията 

по визуална комуникация, графичен дизайн, типография, книгоиздаване и 
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книгознание. 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, типография, 

книгознание, теория на комуникациите, медиазнание; и безспорните 

достойнства на дисертационния труд, изложени тук, препоръчвам на 

уважаемите членове на Научното жури да присъдят на Мая Стоянова 

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 

„Графичен дизайн” в професионалното направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки. 
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 Рецензент: 

   Доц. д-р Веселина Вълканова 


