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На дисертационен труд на тема: „Комикс и реклама. Поетика и семиотични 

аспекти”, 

на Антон Стайков за присъждане на образователната и научна степен 
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информационни науки (журналистика – семиотика на рекламата)  

 

Рецензент: проф. д-р Венцеслав Бондиков 

 Комиксът и неговото изследване е интересна и актуална 

проблематика. Тя ще бъде и обект на проучване непрекъснато поради 

факта, че героите и комикса непрекъснато се обновяват и развиват. Някои 

автори считат, че първите изследвания на комикса датират от 1950 година 

в работите на Шпигелман и др. Антон Стайков слага поредната щриха в 

неговото изследване и съм сигурен, че той има какво още да каже по този 

въпрос. Надявам се и да го направи.  

 Дисертационният труд е в обем на 428 страници, структуриран в три 

глави, плюс увод, приложение, заключение и библиография. 

Библиографията обхваща общо 351 източника, като 196 са на български  и 

руски език, а останалите на английски, френски и сръбски език. Двадесет и 

два броя са интернет източниците. В работата са включени 355 

илюстрации свързани с конкретните теми, които се анализират в 

съответните глави.  

Изключително богатата библиография показва, че авторът познава 

отлично съществуващото състояние на проблема.  

 Докторантът има необходимия брой публикации по темата. 

 В увода много ясно и точно са дефинирани актуалността на темата, 

изследователската теза, целта, задачите, обекта, предмета, видовете 

анализи и ограничаващите условия. Нямам бележки по тази част. Тя 

отговаря на изискванията поставени от катедрата. 

 Първата глава „Поетика на комикса (семиотични аспекти) започва с 

изясняване и класификация на комикса. Независимо, че някои автори 

считат, че дефиниция на комикса не е нужна, Стайков много подробно 
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анализира различните гледни точки при изследване на този проблем. От 

приведените дефиниции проличава както общото, така и специфичното 

при разглежданите автори. Това дава възможност на автора да вземе 

отношение по въпроса -  изкуство или жанр е комиксът.  Определено 

мисля, че Ан. Стайков е навлязъл много дълбоко в този проблем и за него 

не би представлявало трудност да даде собствена дефиниция на това що е 

комикс. Той  прави и първите стъпки в тази насока като счита, че една 

дефиниция задължително трябва да включва термина „последователно“ и 

конструкцията „неразделна връзка на вербално и иконично“. 

Също така авторът прави и класификация по следните основни 

критериий: сюжет, в зависимост от адресатите, използван графичен език, 

според двойки опозиции.  

Специално внимание е отделено на комикса като част от масовата 

култура. Авторът отбелязва, че поради отрицателната конотация на 

термина през последния век много известни автори се прехвърлят“ в 

полето на други изкуства“. Авторът нарича това явление  „синдром на 

Файнингер“. В потвърждение на тази теза той проследява и няколко 

български прояви на този синдром.   

 Като използва семиотичния анализ авторът проследява знаковата 

природа на комикса, като го разглежда от гледна точка на алфабетиката, 

семантиката, синтактиката, прагматиката. 

 Алфабетиката разглежда комикса като цялостна система от знаци. 

Авторът съвсем естествено определя рамка на изследването си като 

съсредоточава вниманието си върху символите, иконите и индексите. В 

тази част също така се разглежда човешкото тяло като система от знаци. 

Отделните елементи от тялото (нос, коса, нокти и т.н.) носят съответните 

значения, които могат да се променят за да се достигне до различни 

проявления на смешното. Направеният от Антон Стайков анализ му дава 

възможност да направи извода, че от гледна точка на алфабетиката „езикът  

на комикса“ е изграден от своеобразни морфеми, които в съчетанието си 

конструират  „разказ в картини“. Първичните му елементи съдържат и 

тропи - знаци с преносен смисъл, които са носители както на информация, 

така и на емоции. 
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 Първа глава продължава с анализа на комикса от гледна точка на 

семантиката. Приложеният структурен анализ този път е насочен към 

различните картинни и лингвистични елементи. Всеки един от елементите: 

букви, балони, панели, рамки, канали е обект на самостоятелно 

разглеждане. Специално внимание е обърнато на полисемията на имената 

и цветовете.  

 В главата за алфабетиката Антон Стайков включва и разглеждането 

на комикса от гледна точка на синтактиката – т.е. „формата на вътрешните 

отношения“. Той проследява свързванията на знаковите системи в 

комикса, както в отделния панел, така и в страницата и разтвора.Анализът 

на монтажа му дава възможност да намери допирните точки с други 

изкуства. Както във всички изобразителни изкуства, така и в комикса 

гледната точка и ракурса, дистанцията, от която са изобразени героите и 

техните действия, ъгъла на изобразяване са важни синтактични детайли, 

които авторът е подредил и подкрепил с примери. 

 В този глава специално внимание е отделено и на комикса от гледна 

точка на прагматиката. Тук вниманието на автора е отново насочено към 

системата от кодове, отнесени към буквите и балоните. Това подчертано 

внимание към този проблем не е случайно, тъй като буквите в комиксовите 

балони могат да изразяват както лингвистични, така и социални, 

национални и емоционални характеристики. Те могат да бъдат написани с 

различни цветове, в различни посоки, с различни шрифтове, големина и 

дебелина. Те могат да бъдат превърнати в знаци, символи, емблеми. В тази 

връзка Стайков отново разглежда формата и цвета на буквите, които носят 

своите смислови послания.  

 Втората глава е посветена на развитието на комикса в България от 

края на ХIХ и началото на ХХ век. Интересен е подхода на автора – 

анализа върви през творчеството на сценаристи и художници. Чрез 

творбите на повече от 400 творци той извежда националната комикс 

традиция. Съобразно спецификата на тази глава Ан. Стайков прилага 

хронологичния историко-изкуствоведски анализ. Както споменава авторът 

извън анализа остава огромна база картинни разкази, които се срещат в 

средновековни и възрожденски ръкописи, стенописи, икони, щампи. 

Доколко те притежават характеристиките на комикса и могат да бъдат 
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определени като такива, е открит въпрос. Предполагам, че Антон Стайков 

един ден ще даде отговор на този въпрос. 

 Авторът се опитва да класифицира развитието на комикс историята в 

два периода. Първият златен период съвпада с Втората световна война. В 

началото на 40-те години се издават няколко седмичници изцяло посветени 

на комикса. От тях започват кариерата си редица български художници. 

Специално внимание е отделено на развитието на комикса след войната и 

превръщането му в пропаганден инструмент чрез вестниците „Стършел“ и 

„Септемврийче“. За автора вторият златен период съвпада с издаването на 

списание „Дъга“.        

Трябва да се отбележи, че комикс изкуството в България не е 

класифицирано, архивирано и анализирано.  Ето защо тази глава сама по 

себе си представлява един принос в разглеждането на този проблем. Тя е и 

косвен индикатор за развитието на нашата култура в този период. 

 Третата глава разглежда комикса в контекста на маркетинговите 

комуникации и по-специално е посветена на взаимодействието между 

комикса и рекламата. Анализът започва с теоретична част посветена на 

функциите на Вл. Проп. Той определя 31 на брой функции при анализа на 

наратива в руските вълшебни приказки. Също така се анализират 

възгледите на Бремон, Барт, Цв. Тодоров. 

 Част от анализа в тази глава е посветен на комикс героите като герои 

в убеждаващата комуникация. Персонажите в комикса са най-силното 

средство за въздействие. Специално внимание е обърнато на ролята на 

супергероите по време на Втората световна война, както и използването на 

комикса срещу младежката престъпност и наркозависимост в Америка.  

 Интерес представлява направения сравнителния анализ между двама 

критици на комикса. Това са Фредрик Уъртъм и Богомил Райнов. 

 След Втората световна война комиксът следва разделението на света 

и става част от пропагандната кампания. 

 Теоретичното изясняване на комикса неизбежно  е свързано с 

неговото практическо приложение в рекламата. Авторът разглежда 

различни проявления на това взаимодействие, като уточнява, че ще 

разглежда рекламата в нейния тесен смисъл – като елемент от маркетинг 
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микса. Анализиран е огромен по обем материал за използването на 

комикса в рекламата на бързи храни, детски играчки, електронни игри, 

пособия за училище, както и съвременни примери от използването му при 

рекламиране на медицински услуги, автомобили и т.н. Също така са 

анализирани каналите и рекламоносителите. 

 В тази част от разработката авторът стига до извода, че комикса 

създава силни иконични образи, които предизвикват читателския интерес. 

В тях се използва метафоричен език вследствие на което посланията се 

запомнят и въздействат. Това означава, че практическата стойност на 

рекламата чрез комикси е много висока и ефективна.          

Последната част от трета глава е посветена на анализа на рекламите 

публикувани във френското комикс „Пиф Гаджет”. Тук също се 

доразвиват някои идеи за използването на комикса в рекламата. Авторът 

показва как едно комикс списание за деца може да промени рекламния 

пазар. 

Анализираните проблеми в дисертационния труд дават основание на 

Антон Стайков да изведе четири основни приноса: 

1. За първи път се прави опит в България за теоретичен анализ на 

комикса като знакова система и неговата използване в ПР, 

пропагандата и рекламата; 

2. Въвеждането на нов термин „синдром на Файнингер“ изразяващ 

страха на някои творци, които крият своето авторство като 

създатели на комикси, като нещо свързано с „ниската“ масова 

култура; 

3. Използването на комикс езика може да бъде от полза на 

специалистите по реклама за постигане на максимален наситен 

метафоричен език, който да постигне търсения ефект от 

рекламните послания, поднесени чрез вербелната и иконичната 

структура на комикса; 

4. За първи път историята на българския комикс е разгледана като 

част от националното литературно и визуално наследство, като 

подробно са изследвани различни автори и издания, както и 
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промяната на стиловете и темите в зависимост от социалната 

система на страната. 

Приемам посочените приноси без възражения. 

Със своя дисертационен труд Антон Стайков запълва една празнота в 

изследването на тази форма на визуално изкуство и дава на специалистите 

по реклама едно ново средство за визуално въздействие. 

Бих искам да отправя една препоръка към автора. Той работи в 

областта на рекламата и много добре знае, че външният вид както продава 

една стока, така може и да я провали. За съжаление има какво да се желае в 

неговата дисертация по отношение на това. На някои места текстът е 

изтрит (виж стр. 12), илюстрациите са с лошо качество, отделните глави са 

разделени с някакви черни страници. Качеството на тази дисертация не 

заслужава  тази небрежност на автора.  

Независимо от направената бележка, все пак, показаното в 

дисертационния труд ми дава достатъчно основание да подкрепя Антон 

Стайков като гласувам положително за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки (журналистика – семиотика на 

рекламата). 

 

11.12.2015 

проф. д-р Венцеслав Бондиков 


