
 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

За дисертационния труд на  Светлана Божилова „Семиотични аспекти на 

телевизионното творчество“ за присъждане на образователната и научна 

степен „Доктор“ 

 

От проф.д.н. Мария Попова, 

 Почетен професор по семиотика на Нов български университет и 

Председател на Българско семиотично дружество 

 

Рецензираният от мен дисертационен труд е с тематика, често 

дискутирана, но с научен подход, който е рядко използван и е много 

специализиран и неспецифичен. Семиотичните дисертационни 

разработки, в който и да е хуманитарен университет у нас се броят на 

пръсти, не заради неизползваемост на семиотичния инструментариум, 

а заради все още ограниченото образование по семиотика и липсата на 

достатъчно познания за тази област като научен подход. 

Дисертацията на Светлана Божилова е едно от радостните изключения 

и поради тази причина аз се наех да бъда неин оценител. 

 

Значимост на изследвания проблем 

 Проблемът, център на вниманието на дисертантката е възможността да се 

прилага семиотичният подход в изследване на особеностите на 

телевизионното творчество. Темата принадлежи към сферата на приложната 

семиотика, в която използването на апарата на семиотичната теория в частна 

културна област, е полезно, от гледна точка на задълбочаване на познанията 

за тази област  до най-малката и градивна частица на смисъла и значението, 

а именно – до знака. 
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Телевизионното творчество е специфичен случай всред другите 

представители на визуалните творчески продукти. То е синтетичен продукт 

от множество творчески усилия на, художници, писатели, журналисти, 

музиканти, режисьори, менажери. То не е единно произведение със 

синтетичен характер, като например киното, а - притежава огромно 

разнообразие от жанрове, рубрики, стилове, публикации, от различни 

събитийни форми, разхождащи се в широк времеви диапазон от 

праисторията до кадрите  „на живо“, чрез хрумванията на авторовите 

предавания, през философията на документалните филми, през еуфорията 

на мачовете и нежността и фантазията на „Лека нощ, деца“. 

Изследваният проблем, естествено, е значим. С него се занимават 

комуниколози и семиотици от 60-70 години, защото е социално зависим и 

труден за решаване. Ако на Бахтин е било възможно да погледне през 

семиологията  творчеството на Достоевски, то днес , в случай че беше жив, не 

зная дали щеше да приеме предизвикателството на телевизионното 

творчество. 

Така че, темата е значима. 

Приложното и значение виждам в обогатяване на познанията за обекта на 

изследване: телевизионното творчество в светлината на семиотичния 

подход. 

Формулировка на целите и задачите. 

За заглавието на дисертацията имам мнение, че то трябва до получи по-

точна формулировка, съответстваща на съдържанието на дисертацията, 

защото семиотичните аспекти не са на телевизионното творчество, а на 

изследователския метод. 

Задачите на дисертационния труд са много и са определени като предмет на 

изследването – телевизионния език, взаимотношнието телевизионна 

действителност-реално битие, съдържателвата структура на типови 

телевизионни текстове, формите на повествование, журналистическото 

присъствие, систематизация на факторите, които оказват влияние върху 
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вворческия замисъл, съдържателните структури на телевизионните текстове, 

опит за семиотичен модел на телевизионния език и текст. 

Темата е разработена самостоятелно, но ползва подход и резултати от много 

старо изследване, от 1987 година. Ще цитирам пасаж от дисертацията: 

„Тъй като дискурсът предполага артикулация на езика с параметри от 

неезиков порядък, дискурсът не може да бъде предмет на чисто семиотичен 

подход. Стремежът на семиотиката „да погълне‖  всички методи за анализ на 

текста доведе до нейния заник в последните десетилетия. Семиотичният 

метод би трябвало да се интегрира с други методи за анализ на текста и да се 

превърне в част от системен интердисциплинарен подход. Такъв опит беше 

направен за първи път в българската телевизионна практика през 1987-88 г. с 

изследването „Телевизията в живота на българина‖ , с голям 

интердисциплинарен екип под ръководството на проф. Елит Николов.  

 Дисертационният труд е писан в периода 1984 – 1987, когато семиотиката 

все още беше на вълната на голям научен интерес. Работата не е загубила 

своята актуалност и значимост на тезите, проверени от времето. Интегрирани 

са и нови научни постижения, които аргументират и задълбочават развитието 

на основните тези, обогатяват и нюансират типологиите и анализите“. 

 

Това признание води до сериозно критическо анализиране на тезата на 

Светлана Божилова, което ще правя пътьом, паралелно с отговора на 

изискванията , на които трябва да отговаря рецензията за една докторска 

дисертация. Ако семиотиката е на „заник“, това прави труда безнадежно 

овехтял, особено и поради рождението му през 1984 г. , т.е. – преди 30 

години??? Поставя се и въпросът: Защо авторката е посегнала към една 

остаряла и износена доктрина и защо я е приобщила към съвременните 

възгледи за телевизионното творчество? 

Заедно с това, цитираният текст показва неосведоменост по отношение на  

ролята на термина „дискурс“. Дискурсът е термин въведен от френската 

семиологична школа във последните десетилетия на 20 век. Семиотиката не 

е на заник, а се развива с бързи темпове по отношение на 
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поструктуралистичните идеи за текста, особено след Жак Дерида. За текстът 

във всичките му варианти. 

А, това, че стремежът на семиотиката „да погълне‖ всички методи за анализ 

на текста доведе до нейния заник в последните десетилетия, семиотичният 

метод би трябвало да се интегрира с други методи за анализ на текста и да се 

превърне в част от системен интердисциплинарен подход. Такъв опит беше 

направен за първи път в българската телевизионна практика през 1987-88 г. с 

изследването „Телевизията в живота на българина“. Този пасаж ме кара да 

кажа, че телевизията в живота на българина преди 30 години беше с по-

различни функции от сегашната телевизия. А, да не забравяме, че 

междувременно имаше политически„преход“ и социални промени, които се 

отразиха и на телевизията и на живота на българина доста драстично, за да 

се приеме използваемостта на такова старо изследване сега. 

Степен на познанието на състоянието на проблема и съответствието на 

използуваната литература. 

Светлана Божилова познава в дълбочина проблемът на телевизионното 

творчество и показва завидна осведоменост по отношение на неговата 

специфика. Познанията по семиотика са достатъчни, за да може авторката да 

подчини семиотичния инструментариум на изследовотелската цел. 

Тук ще направя едно разяснение. Семиотичният инструментариум се развива 

непрекъснато. Нов тласък за този процес дадоха новите деконструктивни , 

постструктуралистични идеи, които се оказаха много бърз асансьор към 

дълбочините на човешкото познание. Семиотиката се обърна към ново 

формулиране на своите задачи, които я поставиха рамо да рамо с 

когнитивистиката и основната нейна цел е процесът на формулиране на 

знания, познания, значения и смисли, но вече отделяйки се от сосюрианския 

структурализъм и преоценка на неговото определение за знак. Знакът на 

Сосюр, който представлява неотделимите две страни на монетата, като 

означаемо и означаващо, сега се разцепи на „ези“ и „тура“. Означаемото и 

означаващото поеха по различни пътища и се увенчаха с резултати от 

проникновени изследвания. С означаемото като субективен мисловно-
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емоционален семантичен процес се заеха да работят семиотиците, заети с 

нещата, при които знакът може да съществува без означаващо – най-

главното от тези неща са творчеството, творческата активност, научната 

интуитивност, психоанализа на сънищата, илюзиите и фантастното. С 

означаващото се занимават частните семиотики – семиотика на музиката 

(като продукт), на литературата, на културата, на киното, на обучението, на 

превода, на театъра, на телевизионните продукти. И в двата случая се търси 

процесът на преминаване от значение към смисъл.  Каква е целта на тези 

семиотични изследвания? Целта е да се надникне в начина на човешкото 

мислене, да се потърсят критерии, които могат да обвържат културата с 

мечтания изкуствен интелект, за добро или лошо, да се разбере ролята на 

творчеството, на интуицията, на подсъзнателното за поведението на човека, 

на хората за постигане на разбирането и разбирателството. 

За семиотиката, главните научни акценти са значението, смисълът, 

интерпретацията и разбирането. 

В своето изследване Светлана Божилова не успява, за научната  си цел, да 

обвърже ерудираността си на журналист с познанията си по семиотика в 

цялостно защитен дисертационен труд. Бързам да кажа, че  обективно това е 

много трудно по няколко причини: 

 Семиотиката е интерпретативна наука и семиотиците непрекъснато 

спорят за преимуществото на теоретичните концепти на Пърс и 

Сосюр, но, разбира се, стъпването на единни позиции е 

препоръчително. Това не съумява да направи Светлана, независимо 

от огромния багаж от цитирания и позовавания. В изложението и 

има преплитния между сосюрианската и пърсианската тратиция, без 

да стане ясно това какво ползва целта на изследването, 

 Дисертантката основава търсенията си върху едно безкрайно 

остаряло изследване, отпреди 30 години, а според мен, това е 

позволено само на математиката и физиката. Изследването в онова 

време, под ръководството на проф. Елит Николов, беше добро, аз 

участвах в него, но хората,телевизионното творчество и методиките 
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за изследване се развиха, в това число, и тези посветени на 

прагматиката, най-вече. Аз мисля, че и ние сме се променили. 

 Използуваните литературни източници оформят една богата 

библиография, но и тя е твърде много остаряла, а в известна част е 

представителка на безвъзвратно отминали времена за 

философията, литературознанието и хуманитаристиката. Това 

обстоятелство обяснява  употребата в труда на термини и понятия, 

вече незначещи нищо позитивно и погребани заедно с догмите на 

диалектическия материализъм. Но, цитиранията са коректни. 

5.    Модел на изследването. 

Изследването няма определен модел, но в увода на работата пишe: 

„Направен е опит за изграждане на семиотичен модел на 

телевизионния език и текст. Приложени са две изследвания, които 

илюстрират защитените тези“. Когато се прави изследователски модел, 

той е предназначен за изискванията на целите. Според мен 

изследванията не илюстрират тезите, (може би Светлана е искала да 

каже „хипотезите“), а обратно – резултатите от изследванията 

формулират тезите. Няма семиотичен модел, липсва какъвто и да е 

модел. 

Целият текст на работата е един преглед на съществуващите 

семиотични концепции и представлява любопитно доста обемисто 

авторово четиво, но с грешки, за някои от които ще спомена по-долу. 

Всички класификации са цитирани от литературата– за кодовете, за 

модалностите, а денотациите  и конотациите, за парадигмите и 

синтагмите. 

Типологиите се правят, също като класификациите, по определен 

признак. В този текст  не е процедирано така. 

Многофакторното изследване, за чиято важност от парадигматична 

гледна точка е посочено в текста, не е направено.  



7 
 

Ако в съвременни условия то беше направено , трудът щеше да бъде 

докторска теза с приносен характер за установяване на емоционално 

оценъчното отношение на аудиторията към телевизионното 

творчество днес. 

 

Забележки: 

 

Допуснати са редица грешки и неверни твърдения в текста. Например: 

 

 ДЕНОТАЦИЯТА в екранния разказ е винаги ВТОРИЧНА, тя е също 

форма на КОНОТАЦИЯ.  

 Конотативного равнище обединява архитектониката и стилистиката на 

екранния текст 

 За Барт тези два плана(синтагматично и парадигматично) съществуват във 

всички знакови системи. Той дава пример дори с менюто във френските 

ресторанти. Менюто на всеки ресторант е цялостна система от блюда 

(синтагматика) и едновременно може да бъде съпоставено с ястията от 

менюто на съседен ресторант (парадигматика). 

 Семантичен синтаксис е съчетание, което е безсмислено. 

 Много изрази са от следния тип: Семиотиката изучава интегрирани 

знакови комплекси, вътрешната структура на които не е екранна и се 

подчинява на културни парадигми. Те са неясни и следователно, 

незначещи., 

 Или - Нека разгледаме някои страни на отражението като обект-субектно 

взаимодействие 

 Експерименталните социалпсихологически изследвания на 

телевизионното възприятие разкриват оценката на аудиторията за 

степента на въздействие на различните семантични компоненти на 

телевизионния текст, което като цяло изграждат авторовото обобщение 

на социалната действителност, отразена в текста. Но такова изследване не 

е направено. 

. 
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Приносните описания не ме задовляват. Всички представляват общоизвестни 

факти, а някои от тях са с неточности. 

Същността на работата са събраните научни факти и твърдения, без 

необходимите обобщения и изводи. 

Авторефератът съответства на съдържанието на представения текст като 

дисертационен. 

Моето мнение е ЧЕ ПРИ ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКСТАЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ 

РАЗРАБОТЕН КАТО УЧЕБНИК, НО СЛЕД МНОГО КОРЕКЦИИ И ИБЯГВАНЕТО НА 

МНОГО ПОВТОРЕНИЯ. 

Семиотиката не е само научен подход, тя е и начин на концептуално 

мислене. Последното не прочитам в текста на Светлана Божилова. 

НЕ ПРЕПОРЪЧВАМ НА УВАЖАЕМИЯ НАУЧЕН СЪВЕТ ПРИЕМАНЕТО НА 

ПРЕДСТАВЕНИЯ ТЕКСТ „СЕМИОТИЧНИ АСПЕКТИ НА ТЕЛЕВИЗИОННОТО 

ТВОРЧЕСТВО“ КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА СТЕПЕН „ДОКТОР“. 
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