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1. Представяне на дисертантката

Биляна  Богданова  Янева  е  завършила  Публична  администрация  в  СУ 
„Св.Кл.Охридски” през  2003 г.,  а  през  2009 г.  специалността  Английска филология 
отново в СУ. Има и сертификат от Британския съвет  за Cambrige Proficiency и ниво С2 
от  съвета  на  Европа.  През  2010 става  магистър  по  Английска  филология  –  превод 
(английски  и  френски  език).  От  2009  е  редовен  асистент  по  английски  език,  като 
преподава  на  студенти  от  специалностите  журналистика,  връзки  с  обществеността, 
книгоиздаване  и  европеистика.  От  2006  до  2009  г.  работи  като  преводач  в  Краун 
Ейджънтс. 

2. Актуалност на темата и целесъобразност на поставените цели и задачи

Дисертантката е избрала актуална тема, която в последните години е в центъра на 
научните интереси на различни изследователи. Тя се опитва да намери своето място 
сред  тях,  като  ясно  откроява  целите  и  задачите,  които  си  поставя,  а  именно  –  да 
наблюдава,  анализира  и  систематизира  някои  лингвистични  аспекти  на  рекламното 
заглавие в пресата.

3. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Трудът  отговаря  на  изискванията  за  докторска  дисертация  за  придобиване  на 
образователната  и  научна  степен  „доктор”  и  е  представен  в  обем от  123  страници 
същински текст с увод, две глави, заключение, библиография и приложение.

В  увода  докторантката  подчертава,  че  е  важно  да  се  изследва  езикът  на 
рекламата.  Това  занимание  е  от  полза  както  за  лингвистите,  така  и  за  рекламистите. 
Заглавието в рекламата, както и заглавието в пресата, има за цел да привлича вниманието 
на масовия потребител и да го подтиква да се заинтересува от съдържанието. 



Именно на този интерес към езика на рекламата се дължи и изборът на темата на 
настоящия дисертационен труд, който има за цел да анализира заглавията на печатната 
реклама (рекламата  в  пресата),  като съчетае  рекламния  и  езиковедския  подход  при 
разглеждането на проблематиката.

Във връзка с поставената цел авторката си поставя и следните задачи: основната 
от  тях  е  да  бъдат  представени  и  анализирани  следните  лингвистични  особености: 
характеристика,  семантична специфика и функция на глаголите в рекламните заглавия; 
значение и специфика на употребите на личните местоимения; видове изречения с оглед 
на постигнатата експресия; езиковата игра; структура на рекламната комуникация според 
различни критерии.  Във  връзка  с  тази  основна  задача  според  дисертантката  се  налага 
проучването  на  голям  брой  рекламни  текстове  и  описването  на  стратегиите  при 
изготвянето на заглавията им. За нуждите на изследването са описани и изследвани над 
200 рекламни заглавия, но част от тях не са включени в анализа, тъй като не предизвикват 
интерес от лингвистична гледна точка.

В първа глава Биляна Янева разглежда същността на рекламата, прави преглед на 
концепциите и опит за изясняване на понятието реклама в многообразните му аспекти; 
разглежда  елементите  на  рекламата  и  различните  видове  класификации;  основните 
комуникационни канали, както и техните предимства и недостатъци; изброява функциите 
на  рекламното  послание;  някои  езикови  особености,  свързани  с  лексикалните 
характеристики  на  рекламното  заглавие.  Още тук  трябва  да  направим уточнението,  че 
Биляна  Янева  е  с  две  висши  бакалавърски  степени  и  една  магистърска,  като  тяхната 
насоченост  е  към  английския  език  и  е  нормално  да  насочи  интереса  си  в  по-общ 
лингвистичен  план.  Поради  тази  причина  някои  от  анализите  й  могат  да  се  сторят 
недостатъчно задълбочени на специалистите по български език. 

По-нататък авторката подчертава, че изследванията в езика на рекламата отчитат 
следните факти: стандартизация и намаляване на асоциативната сила, по-голяма бедност и 
стереотипизация на асоциациите в ранна възраст; по-голяма честота на парадигматичното 
обвързване  на  стимула  и  отговора,  което  обуславя  появата  на  т.нар.  „паразитни,  
рекламни клишета”; намаляване на езиковото богатство.

Акцентира се ня това, че с чрез формулите AIDA  и  ACCA на рекламата трябва да се 
възлагат  комуникационни  задачи  и  ефектът  да  се  търси  на  комуникционно  равнище. 
Биляна Янева извежда и характеристиките на българската реклама. Тя е динамична – през 
1984 г. - две мащабни рекламни агенции. През 1994 г. - 18 агенции и над 1230 рекламни 
къщи и творчески ателиета; млада – средната възраст на хората, прехранващи се с реклама, 
е  почти  30  години;  интелектуална  –  70%  от  рекламистите  са  висшисти,  а  над  30% 
творчески кадри; еманципирана – 60% от рекламистите са жени, почти колкото в САЩ и 
Германия, по-малко, отколкото във Франция и Швеция, но повече,  отколкото в Англия, 
Италия или Испания.



Във  втора  глава  (Печатната  реклама  и  нейното  заглавие)  авторката  разглежда 
характеристиките на печатната реклама, (като отлебязва още в първа глава, че под печатна 
реклама разбира в по-голяма степен рекламата в пресата, отколкото брошури, дипляни, 
листовки и др.);  структурата й; акцентира върху заглавието и неговите функции; върху 
стила на рекламния текст и характерните подходи към него. Вниманието на дисертантката 
основателно се насочва към конкретните параметри на заглавието и по-специално – към 
заглавието на рекламата в пресата. Наблюденията й започват от функцията му, теориите за 
него, като се подчертава, че основната функция на заглавието е да осъществи контакт с 
читателя, да привлече и задържи вниманието му и да му каже най-важното, за да може 
рекламата  да  изпълни  задачата  си.  След  това  авторката  представя  видовете  заглавия 
(заглавия,  предлагащи изгода;  заглавия въпроси;  провокативни заглавия;  информативни 
заглавия;  заглавия  заповеди; заглавия  цитати;  заглавия  вицове).  Разгледана  е  и 
класификацията на заглавията от формална гледна точка (в зависимост от дължината на 
заглавието; в зависимост от броя на изреченията; според наличието на елементи от чужда 
азбука). В тази глава авторката прави и своите наблюдения за езиковите особености на 
рекламните  заглавия  –  морфологични  (глаголи,  прилагателни,  лични  местоимения, 
повелително  наклонение)  и  синтактични  (прости  и  сложни  изречения).  Дисертантката 
обръща  внимание  и  на  езиковата  игра  като  похват  за  привличане  на  вниманието  на 
реципиента чрез конвергенцията, двузначността на езиковото послание и създаването на 
неологизми  (напр.  думата  Чаромат);  прави  и  класификация  на  рекламните  заглавия  в 
зависимост  от  семантичните  им  характеристики,  като  разглежда  структурата  на 
рекламната  комуникация  (Рекламодател  –  рекламно  послание  –  медии  –  реципиент)  и 
комуникативния статус на изказването.

4. Приноси и значимост на разработката

Авторката  правилно  е  посочила  научните  си  приноси,  макар  че  темата  е  доста 
разработвана  в  последните  години.  Биляна  Янева  е  направила  опит  да  систематизира 
лингвистичните  особености  на  рекламното  заглавие  според  различни  маркери  и 
класификатори.  Това  може  да  подпомогне  практическата  работа  на  специалистите  по 
реклама, като ги насочи към успешния модел на въздействащо заглавие.

Обобщени са механизмите,  според които съзнателно се търси въздействието при 
подбора на изразните средства като компоненти на рекламното заглавие. Посочени са най-
често срещаните успешно въздействащи думи, както и най-добре формулираните заглавия 
с  оглед на  отделните целеви групи.  Акцентът в  работата  е  поставен върху различните 
аспекти на съвременната реклама в печатните медии, като се отчитат и новите тенденции в 
оформянето на заглавия с по-въздействаща сила върху потребителите – например ролята 
на агресивната реклама.

5. Автореферат и публикации



Във връзка  с  дисертацията  са  издадени три публикации – в  списанията „Българска 
реч”,  „Реторика и комуникации” и  в  сборника „Медиите и  политиката:  филологически 
прочити”.  Авторефератът  е  изготвен  според  изискванията  и  в  стегнат  вид  представя 
основните компоненти на разработката.

Заключение

Разработката на Биляна Янева отговаря на изискванията и разпоредбите на Закона за 
развитието  на  академическия  състав  в  Република  България  и  на  Правилника  за 
устройството и дейността на СУ „Св. Кл. Охридски”.

Въпреки някои забележки относно структурата и някои акценти в съдържанието на 
дисертационния труд смятам, че дисертантката се е справила успешно с целите и задачите, 
които  си  е  поставила.  Затова  давам  своята  положителна  оценка  за  труда  на  Биляна 
Богданова  Янева  и  препоръчвам  на  членовете  на  уважаемото  научно  жури  да  гласува 
положително за присъждането на образователната и научна степен „доктор” на Биляна 
Янева  в  област  на  висше образование  2.  Хуманитарни науки,  научно  направление  2.1. 
Филология – Български език.
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