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Дисертационният труд се състои от увод, изложение в пет 

глави, заключение, приложения и библиография с общ 

обем 216 страници (248 страници по БДС). Списъкът на 

литературните източници съдържа 299 заглавия на 

български и чуждестранни автори и web-страници.  

Дисертацията е обсъдена и насочена за защита от 

катедрения съвет на катедра “Комуникация и връзки с 

обществеността”  при ФЖМК на СУ. Защитата на 

дисертационния труд ще се състои на ……………….. от 

………….ч. в зала ………… на ФЖМК
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І. Обща характеристика на дисертационния 

труд  

Актуалност на проблема  

Музиката е част от телевизионната и радио реклама.  Като 

тяхна градивна единица, тя има своята роля в предаването на 

посланието и убеждаването на аудиторията в правотата му. С 

екстремно бързото развитие на технологиите обаче музиката 

става част и от другите маркетингови комуникации.  

В магазинното пространство вече има обособени локални 

радиостанции, в които освен излъчването на реклами, се 

пуска и музика, която да повлияе на настроението на 

купувачите.  

В офисите на големите фирми звучи музика за настроение, 

уют и създаване на положително отношение към фирмата от 

страна на нейните гости. Когато вдигнете телефона, за да се 

обадите в дадена компания, вместо познатия сигнал 

"свободно", ще чуете и музикален мотив, който е аудио израз 

на философията на компанията.  

Когато ровите в Интернет и пред очите ви изскочи рекламен 

банер, към него ще звучи и музика, която може да ви 

провокира да кликнете върху него. Музиката е навсякъде. 

Неразривна част от маркетинговите комуникации и 

незаменим инструмент за въздействие върху създаването на 

отношение у потребителя към бранда.  
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Подобно на останалите компоненти, музиката е начин да се 

повлияе на човешкото възприятие и на подсъзнанието. Освен 

всичко това тя помага да се подсили рекламното послание, да 

се привлече вниманието на зрителя/слушателя, да се създаде 

устойчива асоциация между марката и приятните емоции, за 

които музиката е спомогнала.   

Музиката контролира у човека спонтанни мисли и емоции, 

създава асоциации, задейства сетивата, пробужда стари 

спомени и твори нови, което я прави незаменим помощник на 

рекламистите, защото днес вече те не продават стоки и услуги, 

а техният емоционален израз, допълнителната им стойност. 

Степен на разработеност на проблема  

Темата за музиката и семиотиката е изследвана в различни 

аспекти от редица автори. Тази разработка обаче дава нов 

поглед върху семиотичния подход в изследването на 

музиката, като я разглежда като специфичен език от гледна 

точка на различните семиотични дялове. Музиката е 

анализирана по отношение на нейната алфабетика, 

семантика, синтактика, прагматика.  

Обект на изследването  

Обект на изследването са комуникативните и семиотичните 

аспекти на музиката като част от маркетинговите 

комуникации.  
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Основна изследователска цел и задачи  

Целта на дисертационния труд е да се разгледа музиката като 

специфичен език, който е изключително подходящ за 

емоционално и митологично интерпретиране на 

маркетинговите комуникации.  

Задачите, които си поставя работата, са да бъдат направени 

анализи на музиката от гледна точка на семиотичните дялове 

– алфабетика, синтактика, семантика и прагматика – в търсене 

на комуникативните и семиотични аспекти на музиката, чрез 

които тя, като изграждащ елемент в различните маркетингови 

комуникации, повлиява настроението на потребителя, а оттам 

и негово отношение към продукта. 

Методология на изследването  

Възприет е семиотичният анализ, чрез който музиката е 

разгледана от гледна точка на семиотичните дялове. 

Семиотичният анализ дава достатъчно данни за достигане до 

целта на дисертационния труд.  

Възприети ограничения 

- Не са разгледани музикалните термини, защото те са част от 

значителен брой други научни източници.  

- Друго ограничение засяга прилагането на примери. 

Музикалните примери няма как да бъдат приложени в 

печатна форма, ето защо конкретните рекламни примери са 
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сведени до минимум. Всички примери могат да бъдат чути от 

диска, който е приложен към работата.   

- И не на последно място по важност, обемът на разработката 

не позволява да се обхване всеки един възможен компонент 

от музикалната структура и неговата роля, както и в резултат 

всеки аспект, чрез който музикалният елемент постига 

въздействието си.  

Направен е опит да се обхване най-важното от музикалната 

структура и основните моменти във възприемането на 

музикалните откъси, които поемат значителна част от 

цялостното въздействие. С оглед на приетата рамка – 

музиката в маркетинговите комуникации, са разгледани онези 

аспекти от музикалното влияние, които са важни и значими 

именно за маркетинговите комуникации. 

Маркираните в удебелен шрифт места от текста са личните 

ми приноси по темата.  
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Обхват и структура на изследването  

Дисертацията съдържа увод, изложение в пет глави, 

заключение, приложения и библиография с общ обем 216 

страници (248 страници по БДС). Библиографията включва 299 

заглавия, от които 30 са на български език, 255 са 

чуждоезични, а 14 са уеб страници.  

Структурата на дисертацията включва:  

Увод 

1. Семиотика и музика 

1.1. Семиотика – определения 

1.2. Алфабетика на музикатa 

1.3. Език ли е музикатa? 

2.1.1. Музиката и езика – прилики или разлики? 

1.2.1. Музикалните знаци над всичкo 

1.2.2. Параметри на музикалното изразяване 

1.2.2.1. Тонални параметри и хармонични параметри 

1.2.2.2. Инструментални параметри 

1.2.3. Времеви параметри 

1.2.4. Система на музикалните опозиции 

2. Семантика на музиката 

2.2. Музикално значение. Музиката като знакова 

система 

2.2.1. Абсолютно значение  

2.2.1.1. Наративност и музика 
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2.2.2. Индивидуално значение 

2.2.3. Социална конструкция(референтно значение) 

2.2.4. Музикалното значение зависи от това, което 

слушателя знаe 

2.2.5. Значението зависи от контекста 

2.3. Семиозис 

2.3.1. Видове семиозис 

2.4. Денотации и конотации 

2.5. Тропи 

2.5.1. Класификация на често срещаните музикални тропи 

2.5.1.1. Инструментални тропи 

2.6. Интертекстуалност 

2.6.1. Популярна музика в рекламата 

3. Синтактика на музиката 

3.1. Контекст 

3.1.1. Контекста на изпълнението 

3.2. Композиция 

3.3. Музика и текст 

4. Прагматика и музика 

4.1. Теории за влияние на музиката върху човешкото 

съзнание 

4.1.1. Емоция 

4.1.1.1. Музикална емоция 

4.1.2. Музикално възприятие 

4.1.2.1. Асоциативен модел на музикалното възприятие 

4.1.3. Психологически състояния 

4.1.4. Музикотерапия 

4.1.4.1. Солфежни хармоники 
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4.1.4.2. Музиката на Сферите 

4.1.4.3. Бинаурални бийтове 

4.1.5. Апелите и музиката 

4.1.5.1. Музиката и апелите за хумора 

4.1.5.2. Музиката и апелите за мощта 

4.2. Технически кодове. Компютърно генериране и 

редактиране 

4.2.1. Семплиране – определение и кратка история 

4.2.2. Програми за аудио обработка и семплиране 

5. Маркетингови комуникации и семиотика на музиката 

5.1. Реклама. Видове реклама 

5.1.1. Музика и реклама – кратка история 

5.1.1.1. Телевизионни реклами 

5.1.1.2. Радио реклами 

5.1.1.3. Музиката като част от телевизионната и радио 

реклама 

5.1.1.4. Как музиката допринася за ефективността на 

рекламата  

5.1.1.4.1. Процес на създаване на рекламната музика 

5.1.1.4.2. Процес на създаване на рекламната музика – 

България  

5.1.1.5. Значението на музиката като изграждащ елемент на 

радио рекламата  

5.1.1.5.1. Стратегии за ефективна радио реклама 

5.2. Синергията музика-реклама – теории и модели 

5.3. Връзки с обществеността. Организиране на събития 

5.3.1. 3D Mapping – Easyweb 

5.4. Комуникации в магазинното пространство 
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5.5. Интегрирани маркетингови комуникации и музика 

– sonic branding 

5.5.1. Елементи на аудио брандинга 

5.5.2. Sound Style Guide – Audi 

5.5.2.1. Audi – история 

5.5.2.2. Audi – рекламна история 

5.5.2.3. Слоганът Vorsprung Durch Technik – „запазена 

марка” 

5.5.2.4. Звуковото лого 

Приноси 

Заключение 

Библиография 
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II Основно съдържание 

Увод 

В увода са обосновани значимостта на темата и мотивите за 

разработването й. Дефинирани са основната цел, обектът на 

изследване, тезата, формулирани са задачите. Изяснена е и 

структурата на работата, обусловена от поставените задачи, 

като са посочени основните моменти от всяка глава.  

  

Първа глава. Алфабетика на музиката.  

В първа глава музиката е разгледаната от гледна точка на 

нейните алфабети, доколкото е възможно да бъдат 

определени те. На дневен ред за изследователите все още 

стои въпросът дали изобщо музиката е знакова система, 

означава ли и кое е нейното означавано.  

Тази неясна перспектива прави трудно наричането на 

музикалните знаци алфабети. В първа глава е възприето 

мнението, че музиката е знакова система и с оглед на 

аргументацията са анализирани параметрите на музикалното 

изразяване, които са определяни като знаци. Направен е 

музикален алфабет на основата на опозициите на 

музикалните елементи и стиловите опозиции. 
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1.1. Семиотика – определения 

 

Моделите на общуване, както и теориите, които ги 

разглеждат, са десетки. Всяка теория разглежда 

комуникацията от различна гледна точка и причината за това 

е, че определенията за общуване са насочени към отделните 

елементи на комуникативната верига или са повлияни от 

променливи, които се намесват в процеса на комуникация 

като психологически характеристики на общуващите, 

например.  

Комуникацията е толкова дълбоко вкоренена в човешкото 

поведение и обществените традиции, че в разглеждането й не 

могат да бъдат пренебрегнати  социалните и поведенчески 

събития. Много от изследователите на комуникацията 

приемат модела на Харолд Ласуел „кой казва какво на кого по 

какъв канал с какъв ефект” като описващ полето на теорията 

на комуникацията. 

Независимо от безбройните комуникативни ситуации и 

теориите, които се опитват да ги обяснят, основното, което се 

търси – предава и приема – е значението. 

В тази глава разгледани определенията на понятието 

"семиотика", основните школи в семиотичната наука, като 

встъпление към същинската част от дисертацията - семиотика 

на музиката.  
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Всъщност семиотиката е наука с много широк обхват – в 

общуването помежду си бихме могли да използваме почти 

всичко като знак. Затова семиотиката разглежда не какво е 

значението, а как е създадено, как приписваме конкретно 

значение на конкретен знак. 

Някои от изследователите на семиотиката като наука започват 

да прилагат нелингвистичното й използване, което я 

превръща в инструмент за прочит на културата чрез нейните 

артефакти. Един такъв артефакт е музиката. 

1.2. Алфабетика на музиката 

Музиката е комплексен феномен, в който са замесени 

културни, когнитивни и артистични фактори. От гледна точка 

на комплексността на обекта, тоест музиката, дори бихме 

могли да си зададем въпроса как изобщо можем да 

идентифицираме всички възможни въздействия, които се 

появяват в резултат?  

В този смисъл проучванията на феномена музика се 

съсредоточават върху отделен аспект на цялостното 

разбиране за музика, отколкото да претендират за единно и 

финално схващане. 

Въпреки че по отношение на семиотиката е най-често 

цитирана, в музикологията малко по-рядко се прилага 

класификацията на Чарлс Пърс за знаците – символи, икони и 
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индекси. Тази теория се използва като основна за всички 

форми на представяне. 

И все пак приложението на теорията на Пърс в семиология на 

музиката поставя един генерален въпрос достатъчна ли е тази 

теория, за да кажем, че музиката означава. 

Според Пърс значението е единственият ресурс от 

информация, цялата ментална активност е направена от 

знаци, а семиотиката е отговорът на въпроса как придобиваме 

знанието си за света. Човекът обаче не интерпретира смисъла 

по начина, за който Пърс говори. Много важно значение тук 

има човешкото възприятие, защото по-голямата част от 

значението е автоматично във възприятието. 

Човек реагира на значението без намесата на съзнанието, 

само въз основа на кодовете, записани в подсъзнанието. 

Например, детето не възприема подскачащата топка като знак 

за закона за гравитацията. Тоест, възприемаме външните 

стимули без да ги декодираме. Автоматичното тълкуване на 

значението е заложено във възприятието ни.  Знакът е 

зависим от възприятието. 

Ако приемем, че музиката означава, то нейното изследване 

би трябвало да започне от музикалното възприятие, 

съвместно с лингвистичните модели и теории, които са 

поставили началото на семиотиката като наука. 

Най-малките означаващи единици на знаковата система са 

подредени в алфабет. Алфабетът на езика са буквите. В 

сходство с езика в музиката за алфабет се смята нотното 

писмо, т.е. означаването на нотите с букви. Тъй като тук ни 



 

 14  

интересува как музиката предава емоционалното си 

значение, а не се разглеждат начините тя да бъде написана на 

хартия, няма да се спра на нотното писмо. С нотите се 

обозначават музикалните тонове.  

По отношение на музиката е редно да възприемем термина 

"размит алфабет".  

В главата Алфабетика на музиката са разгледани 

параметрите на музикалното изразяване от гледна точка на 

алфабетите и е направен опит за структуриране на 

музикален алфабет. 

Няма общоприет метод за класификация на музикалните 

знаци, тъй като класификацията би била условна без 

референция към техния семантичен потенциал.  

Ако музиката не може да бъде предадена с думи, не е 

символ, тъй като няма универсално за всички значение и не 

подлежи на логични правила във възприемането, но има 

общи характеристики с езика и подлежи на интерпретация, то 

тя не е език, но носи значение и метафорично казано, говори 

на слушателите. 

Въз основа на откритите взаимозависимости между 

физиологичното състояние и елементи на музикалната 

композиция като темпо, ритъм, мелодия, и развитието на 

музиката през вековете, би могло да се каже, че съществува 

универсален код. Именно по тази причина тоналните, 
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инструментални и времеви параметри на музикалното 

изразяване са част от изследването. 

На базата на анализите за ролята на музикалните елементи е 

създадена система на музикалните опозиции.  

Тоналностите образуват опозицията минор/мажор или ако ги 

обвържем с асоциираните им чувства тъга/щастие.  

Времевите параметри, изразени чрез темпото, образуват 

опозицията бърза/бавна мелодия.  

На базата на опозициите можем да подредим и музикалните 

стилове. Най-явната опозиция тук е класическа/модерна 

музика. Направената класификацията на стиловите 

опозиции се базира не само на основната опозиция 

класическа/модерна, но и на бърза/бавна. Към тази 

класификация може да отнесем и асоциираните начини на 

живот, музикалните стилове като белег на социална 

принадлежност.  

2.1. Език ли е музиката? 

Тук е изследван отговора на този въпрос, който предизвиква 

дебати сред учените в сферата на музикалната семиотика. 

Този провокиращ размисли въпрос едва ли намира конкретен 

отговор. Дали музиката е език се определя по-скоро от това 

какво е езикът за всеки човек. 



 

 16  

Дискусиите по темата не се ограничават само с търсенето на 

отговора на този въпрос, но и поставят един друг – 

универсалният език ли е музиката? Може ли тя да бъде 

езикът, който свързва всички култури и е отвъд народност, 

раса и религия? 

Изследванията в областта на невропсихологията търсят връзка 

между работата на мозъка и музиката. Много от 

изграждащите елементи на музикалната композиция влияят 

на подсъзнателно ниво. Например, честотата на музикалните 

инструменти е свързана с честотата на мозъчните вълни. На 

този принцип се прилага музикотерапията. 

Многобройните експерименти в областта на 

невропсихологията на тема „музика и мозък” са предпоставка 

за оборване на твърдението, че музикалните символи 

означават само за някои хора, не и за всички. Всички 

възприемат музикалните знаци – всеки обаче ги интерпретира 

в различна степен и с различно значение.  

Музикалната теория не дава материал за експерименти и не е 

зависима от историческата информация, но преди всичко 

трябва да бъде свързана със сигнификацията – значението. 

Може би това е най-големият проблем за намирането на 

точен отговор на въпроса дали музиката е език – 

изследователите намират музикалното значение за сложна 

област, за неясно и мъгливо. Музикалният семиозис е 
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различен от лингвистичния и в крайна сметка музиката не 

може да бъде преведена с думи. 

В тази глава също така са разгледани приликите и разликите 

между музиката и езика. Възприета е идеята, че наборът от 

думи в песента може да създаде полезна представа за 

музикалната семантика, а връзката между музика и текст е 

неразривна. 

Щом използваме музика, за да общуваме в различни 

комуникативни ситуации, то тя е специфичен език. 
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Втора глава. Семантика на музиката 

Втора глава разглежда как музиката генерира значение, какви 

са възможните видове музикални значения, от какво зависи 

музикалното значение, за да възникне изобщо такова. 

Музикалното възприятие е разгледано като музикален 

семиозис. За пръв път е направена класификация на 

композиционни и изпълнителски похвати като музикални 

тропи. 

2.1. Музикално значение. Музиката като 

знакова система 

В тази глава са анализирани научните изследвания, засягащи 

музикалното значение и отговарящи на въпроси като "Има ли 

музиката значение, и ако да – какво е то?".  

От философска гледна точка Майер разграничава два вида 

значение в музиката. Вътрешното, „абсолютно” значение и 

външното, „референтно” значение.  

Нещо повече, Майер разглежда значението от гледна точка на 

„формалиста”, слушателя, който оценява моделите вътре в 

музиката; и на „експресиониста”, слушателя, който гледа на 

музиката като значение, което изразява емоции. 
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Тук е изразено мнението, че съществува значение, което е 

породено от интрамузикалните отношения(абсолютното 

значение) във взаимодействие с 

екстрамузикалните(референтно значение), което също така 

е и експресивно и възбужда емоции.  Тоест, емоциите, които 

музиката възбужда зависят от нейните съставни елементи в 

комбинация с контекста на възприемането и когнитивните 

нагласи на слушателя.  

Това създава предпоставки за разглеждането основно на три 

вида значение – абсолютното, референтното, наречено още 

социална конструкция, и индивидуалното. 

На базата на това разделение на музикалното значение са 

маркирани още няколко основни точки в анализите, които са 

възприети като сходни и възможни за попадане в една по-

генерална класификация. 

По отношение на значението, възникнало от взаимовръзките 

между елементите в музикалното произведение, тук са 

изведени две основни характеристики, а оттам и теоретични 

категории.  

Първата е разглеждането на ролята на всеки отделен 

елемент за формиране на значение и асоциативната 

функция на музиката, свързана със способността ни да 

разпознаваме и асоциираме отделни елементи с определен 

контекст. Следователно тук попадат всички теории за 
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значението, в чиято основа е асоциативната функция на 

музиката.  

Втората характеристика е развитието на тези елементи и 

техните взаимовръзки като означаваща и развиваща се по 

някакви правила структура; как човекът я възприема като 

наративна структура.  

Ето защо тук е включен и анализ на изследванията на 

значението от гледна точка на сравнението с езика и в 

частност от гледна точка на наличието или липсата на 

наративност в музиката. 

Феномен, дълбоко заложен в човешката култура, е 

наративността. Много от изследователите на значението, 

което носи музиката, отричат възможността за използването 

на наративността като модел за проучване на процеса на 

придобиване на музикално значение, тъй като липсва 

специфичност на необходимите аналогии. 

Наративните схеми ни служат като асистенти в 

структурирането на изживяванията ни и схващането ни за 

време 

Структурирането на слушането преминава през организацията 

на възприетите елементи, които се подреждат в йерархичен 

ред според приписаната им значимост.  Интерпретаторът 

създава знаци(точки на значение) с цел да изследва 

взаимоотношенията помежду им. 
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Слушателят предприема интерпретация чрез сравняване на 

новите и вече чутите музикални компоненти и подреждането 

им в нива на уместност.  Интерпретацията е свързана с 

познанията, когнитивните умения на слушателя, зависима е от 

формирани нагласи. 

Индивидуалното значение е личното преживяване на 

индивида по време на слушане на конкретна музика. То е 

обусловено от биоакустични универсалии в музиката в 

комбинация с менталния и емоционален опит на индивида, 

възприятието, асоциативния характер на музиката.  

С други думи, личното съпреживяване е това, което един 

отделен човек изпитва и определя като музикално значение.  

По отношение на референтното значение са разгледани 

аспектите, които генерират такова значение. Кое е по-вярно – 

генерализираното значение, което носи музиката или нейната 

уникалност и неповторимост, фактът, че всяко парче носи свой 

собствен смисъл?   

Тук е възприето мнението, че всеки музикален къс е 

уникален, създаващ неповторима атмосфера и пораждащ 

емоции, характерни само и единствено за него. Но и също 

така значението може да се насочи в определена посока. 

Има крос-културни универсалии на музикалния код, които 

са биоакустични. 
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В зависимост от музикалните елементи са разгледани 

следните взаимовръзки: 

- Музикално темпо – връзката му със сърдечния пулс или 

скоростта на дишане, ходене, тичане и по-малките движения 

на тялото като тези на пръстите, очите, лицевите мимики.  

- Отношенията между музикалната сила (loudness) и тембър 

и определени видове физическа активност. Например, никой 

не би използвал нежен тембър и легато фразиране за 

описание на война или лов, както и никой не очаква да 

пресъздаде музикално шепот, удряйки твърди обекти шумно 

и силно. 

- Отношенията между скоростта и силата на тоналните 

бийтове и акустичната среда. Бързите и тихи бийтове са 

неуловими, ако в обстановката има много реверберация, а 

дългите, бавни и силни са трудни за произвеждане, ако няма 

или е твърде слаба реверберацията. 

- Отношенията между дължината на фразата и капацитета 

на човешкия бял дроб. Много малко хора могат да пеят или 

свирят(духови инструменти) и да дишат едновременно с това. 

Това обуславя защо музикалните фрази трябва да са с 

продължителност от две до десет секунди.  

Все пак в подобно класифициране може да има разминаване 

в емоционалните отношения, предпоставка за което е 

културният фактор. 
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От гледна точка на настоящата разработка и в потвърждение 

на едно от основните твърдения са важни за анализиране и 

интерпретиране резултатите от проучвания в този раздел в 

изучаването на музикалното значение, който се фокусира 

върху начина, по който музикалните елементи се отнасят един 

към друг, предполагайки че тези вътрешни елементи създават 

значение като предават или имитират психологически ефекти. 

Музиката придобива асоциациите и следователно значението 

си чрез употребата. Някои анализи залагат и на това 

твърдение. Асоциациите могат да бъдат толкова конкретни, 

колкото денотациите в езика. Те се определят от когнитивните 

нагласи на индивида, тоест можем да кажем, че музикалното 

значение зависи от това, което слушателят знае.  

Значението на референцията към друга музика зависи от 

контекста, в който е поставена препратката и как е променена 

с оглед на този контекст. 
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2.2. Семиозис 

В тази глава от дисертационния труд е разгледан музикалният 

семиозис от гледна точка на интерпретацията като част от 

възприятието.  

Интерпретацията е в резултат на възприятието. Знакът играе 

роля във възприемането. Той трябва да бъде първо възприет, 

преди да функционира като знак, подходящ за своето 

означавано, което би трябвало да бъде вече съществуваща 

идея, концепция, обект. Следователно, за процеса на 

означаване, семиозиса, възприятието е от първостепенна 

важност. 

Анализирани са научните теории в подкрепа на това 

твърдение, като на базата на тези теории и обусловените в 

предишната глава видове значение, са изведени видовете 

семиозис.  

Най-общата класификация е в три категории – семиозис в 

отношението на музикалния знак към самия себе си; 

семиозис в отношението на музикалния знак към неговия 

възможен обект; семиозис в отношението на музикалния знак 

към неговите интерпретанти.  

На базата на тази класификация може да обобщим 

музикалния семиозис като вътрешен, референтен, 
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интерпретативен. Това разделение на видовете семиозис се 

обуславя и от разделението, което направихме по отношение 

на музикалното значение – абсолютното и референтното 

значение. 

2.3. Денотации и конотации 

Въз основа на видовете значение, които бяха изведени и 

анализирани в предишните глави, в тази е изложена идеята, 

че можем да разделим музиката на две големи 

подкатегории, всяка от които се характеризира със свое 

значение. Това разделение е предпоставка да бъдат 

разгледани  музикалните денотации и конотации от гледна 

точка на всяка категория. 

Двете категории, които може са обособени най-общо, са 

музикалното значение като субективно изживяване и 

музикалното значение като социална конструкция.  

Субективното преживяване е личната интерпретация на 

всеки отделен слушател. Тясно свързано е с музикалното 

възприятие и асоциативната сила на музиката. Несъмнен е 

фактът, че музиката може да комуникира нещо, но неясен е 

отговорът на въпроса „какво?”. 

Социалната конструкция препраща към етномузикологията – 

изучаването на социалните и културни аспекти на музиката в 
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локалния и глобален контекст. Излагането само на определен 

вид музика повлиява възприемането на друга музика. 

Културният фактор е определящ и за това какво смятаме за 

музика. Логично е да заключим, че музикалното значение 

също се променя в зависимост от социалните фактори. Много 

хора споделят една и съща идея за музика. 

 Значенията в музиката са конотативни и се определят от 

личностни характеристики и ментален опит. Тоест, те са 

променливи за различните хора. Музиката си комуникира с 

човешките емоции и значенията, които носи, са емоционални. 

Променливият характер се отнася до конкретното чувство, 

което дадена композиция поражда. Чувството обаче попада 

под знаменателя на две основни категории от емоции – 

негативни и позитивни. Щастие и гняв. 

Изобразяването на музикални настроения чрез свързването с 

конвенционални мелодични или хармонични формули може 

да се превърне в знаци, които обозначават човешките 

емоционални състояния. 

Мотивите на скръб или радост, гняв или отчаяние, открити в 

творбите на бароковите композитори, или афективните и 

морални качества, приписвани на специалните ладове или 

рагас в арабската или индийска музика, са примери за 

конвенционални денотативни знаци.  
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Дискусионен е въпросът дали действително музикалната 

конотация е асоциативна или е по-скоро инстинктивна, 

идваща от първична универсална човешка реакция към звука. 

С други думи – не е нужно да имаш предшестващи познания и 

упражнения, за да разпознаеш дали тонът е висок или нисък, 

например. 

2.4.  Тропи 

В сферата на маркетинговите комуникации, в частност в 

рекламата, употребата им е широка. Те предизвикват 

зрителя/читателя/слушателя да се ангажира със смисъла на 

това, което чува и вижда, но са и начин да бъде привлечено 

вниманието му.  

Умело използваните тропи предизвикват интерес, правят 

рекламата „по-цветна”, красноречива, по-малко досадна и 

скучна. Използването на тропи е в помощ на рекламистите и 

от друга гледна точка - често с няколко тропи изразяваме 

такова значение, което нормално бихме описали с цели 

изречения – невъзможно за 30 секунди.  

Тропите не са присъщи само на речта. Бихме могли да ги 

открием в графичния дизайн, във видео клиповете. Рядко 

обаче се говори за тропи в музиката. В музиката също си има 

трикове за привличане на вниманието. 
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Често срещани са анализите на тема метафоризиране в 

музиката, като основната идея е, че всички приписвани на 

музиката връзки с емоционалното състояние са метафорични, 

тъй като няма строго фиксирани определения на емоциите,  

които музиката пробужда. Музиката е метафора на емоцията. 

Връзката език-музика е често срещана тема в научната 

литература, но засяга по-скоро търсенето на приликите и 

разликите между музиката и езика. Издирването ми на 

литература, в която да се споменават стилистичните и 

реторически фигури не даде съществени резултати.  

Робърт Хатен пише за тропизиране на темпоралността в есето 

си Тропизиране на темпоралността в музиката, както и 

прави детайлно проучване на музикалните жестове, топици и 

тропи в книгата си Интерпретиране на музикалните 

жестове, топици, тропи: Моцарт, Бетовен, Шуберт. В 

работата му обаче са анализирани композиционни техники, 

които намират изключителното си приложение в класическата 

музика.  

Редица други англоезични изследвания споменават термина 

"тропи". В дисертационния труд е направено едно уточнение 

– терминът съществува в музикалните анализи, но означава 

конкретна композиционна техника. Музикалните тропи се 

свързват оригинално с добавяне на допълнителна секция към 

plainchant – грегорианското църковно пеене. През 

Средновековието са представлявали важна композиционна 
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техника, която е позволявала на местните композитори да 

добавят собствената си работа към музиката за литургии.  

По отношение на модерната музика тропите са неподредени 

колекции от различни основни тонове. Тропите в този смисъл 

са измислени и подредени от Йозеф Хауър във връзка с 

неговата 12-тонна техника. 

В тази глава са разгледани някои композиционни трикове, 

които според мен имат сходства със стилистичните фигури на 

езика. И тъй като настоящата работа разглежда с какво може 

да бъде полезна музиката на маркетинговите комуникации, 

направен е опит за класифициране на онези музикални тропи, 

които се използват за целите на МК.  

Подобна класификация е открита единствено на сайта 

tvtropes.org, като там е разгледана филмовата музика. Тъй 

като тя е сходна с рекламната музика, на базата на тази 

класификация и на практическия опит е направена 

класификация на някои възможни музикални тропи в 

рекламната музика. 

Основният принос в тази глава е именно класифицирането на 

тези техники, които биха били полезни на специалистите, 

заети в сферата на рекламата.  
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2.5. Интертекстуалност 

Много важен фактор в рекламата е необходимостта чрез нея 

да бъде направено незабавно впечатление. Това важи 

особено силно за радио рекламата, тъй като слушателите 

използват радиото за фон и е доста по-трудно да бъде 

привлечено концентрирано внимание към рекламата. 

Разбира се, точно по тази причина подсъзнателния ефект на 

музиката е толкова значим за радио рекламата.  

Интертекстуалността е комбинацията между старото и 

новото значение. Голяма част от силата на музиката се крие 

в интертекстуалността. Музиката насочва отвъд самата себе 

си, към картини и идеи, които слушателите са придобили 

чрез предишни културни изживявания.  

Интертекстуалността в рекламата е ефективен начин за 

спечелване на интереса на потребителя, познатите мелодии 

и аранжименти карат потребителя да обърне внимание на 

рекламата. 

Тук са разгледани изследванията по темата за музикалната 

интертекстуалност в рекламата, като са посочени и подходящи 

примери за онагледяване на изложеното мнение – 

интертекстуалността в музиката има особено силен ефект на 

привличане на вниманието и запомняне на рекламата.  
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Тук е въведен и терминът "синхронизация" – използването на 

популярна музика в рекламите.  

Трета глава. Синтактика на музиката 

Особена роля във формирането на значението в музиката 

играят връзките между знаците. В тази глава е разгледана 

важната роля на свързванията в музиката като текст – 

контекстът като връзка на музикалните знаци с външните 

фактори на заобикалящата среда и композицията като 

свързване на музикалните знаци вътре в музикалния текст.  

3.1. Контекст 

От гледна точка на слушателя най-важен е контекстът на 

изпълнението – как, в какви условия е изпълнен музикалният 

откъс, за да достигне до слушателя. 

На основата на разделението на видовете контекст на 

изпълнението е изведена класификация на възможните 

видове, които засягат маркетинговите комуникации, 

групирани според двата вида значение, които приехме за 

основни в музиката – индивидуалното и социалното. 
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3.2. Композиция 

Темпото, ритъмът, мелодията, хармонията, тембърът, 

височината на тона, интервалът са единици от структурата на 

музикалното произведение, които оказват влияние върху 

човешкото съзнание. Но пълният ефект е постижим само, ако 

те са правилно и добре структурирани, ако са спазени някои 

основни изисквания в композирането. 

В тази част от дисертацията са анализирани свързванията на 

музикалните елементи в обща структура чрез техниките на 

композицията. Тук е изложено мнението, че музикалните 

елементи нямаше да оказват толкова силно въздействие 

върху слушателите, ако не бяха добре структурирани в 

композиция. В защита на това схващане са разгледани 

съществуващи теории за взаимодействието между 

отделните елементи в композицията.  

3.3.  Музика и текст 

Тук се разглежда основно връзката между музиката и текста и 

опозицията в мненията по въпроса кое трябва да доминира - 

едни твърдят, че текстът засенчва музиката, като я превръща 

във вторична роля, просто като акомпанимент; другата страна 
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смята, че чрез музикални трикове като мелодични идеи, 

инструментариум, ритмични модели, се засилва смисълът на 

текста и се пробужда подходящата емоция. 

От гледна точка на маркетинговите комуникации, в частност 

рекламата, е изложено мнението, че нито едно не засенчва 

другото, а напротив, музиката и текстът се допълват. Ако 

текстът на песента е уместен за рекламното послание се 

получава ефект на засилване на въздействието. Посочени са 

и примери за уместно използване на музика и текст. 
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Четвърта глава. Прагматика и музика 

Тук музиката е анализирана от гледна точка на въздействието 

к върху съзнанието на слушателя и каква е ролята на 

когнитивните възможности на индивида за възприемане на 

музикалното значение в ролята на психологическите кодове. 

Разгледана е и ролята на техническите кодове във 

формирането на музикалното значение. 

4.1. Теории за влияние на музиката върху 

човешкото подсъзнание 

Музиката влияе върху човешките емоции. За да разберем 

защо музиката ни действа емоционално, трябва да разберем 

музикалното възприятие. Тук са разгледани редица теории за 

влиянието на музиката върху човешкото подсъзнание в опит 

да се направи извод как точно ни влияе музиката. 

За целта са разгледани освен теориите за музиката, така и 

какво представлява емоцията с оглед на това да бъде 

разяснена музикалната емоция. Музиката е изключително 

важен фактор в комуникирането на стоки и услуги – ако 

искаме да асоциираме определени положителни емоции с 
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марката. Неслучайно е от значителна важност да бъде 

открито как музиката комуникира емоции. 

Тук е възприет и асоциативен модел на музикалното 

възприятие. Основната идея е, че музикалното значение се 

генерира чрез възникващите асоциации при запознаване с 

музикалния трак. Описан е процесът на слушане на музика 

според асоциативния модел.  

Приложението на този модел в интегрирането на музиката в 

маркетинговите комуникации е и основна хипотеза, която е 

разгледана тук. От описанието на етапите на модела са 

изведени няколко функции, които са от значение за ИМК - 

създаване на разпознаваем елемент(аудио лого) и 

възприемане на новите елементи. 

Ефектът от музикалното въздействие върху човека е разгледан 

и от гледна точка на музикотерапията и двете, актуални 

напоследък, нейни подварианта – бинауралните бийтове и 

солфежните хармоники. Изведени са няколко ефекта, които 

музиката, композирана с цел терапия, постига – успокояване, 

енергизиране, фокусиране. 

Във връзка с теориите за влияние на музиката върху 

подсъзнанието и ролята на музиката в рекламата е 

анализирана и връзката апели-музика, като са приложени и 

примери за най-често използваните апели.  
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4.2.  Технически кодове. Компютърно 

генериране и редактиране 

В ерата на компютърните технологии е неизбежно да бъдат 

наложени нови правила в създаването на "текстовете". 

Технологиите имат свои собствени правила – камерата, 

микрофона, компютъра. Разбира се, техническите кодове се 

използват в комбинация с много други правила, но при 

особено активно ползване на технологиите в създаването, 

предаването и приемането на послания, е важно рекламните 

комуникатори да познават техническите кодове. 

В тази глава се разглеждат най-общо техническите средства за 

създаване на музика с рекламна цел – компютърното 

генериране и редактиране на музика – и как те оказват своето 

неизбежно влияние върху начина, по който 

слушателят/зрителят възприема музикалния откъс. Нещо 

повече, самото изпълнение променя своите характеристики в 

зависимост от техническите му данни. 
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Пета глава. Маркетингови комуникации и 

семиотика на музиката 

В пета глава направените в предните глави изводи по 

отношение на музиката като знакова система намират своето 

приложение в разглеждането на употребата к в 

маркетинговите комуникации, в частност в рекламата.  

Тук са изведени някои възможни нейни употреби за целите на 

маркетинговите комуникации, обединени под знаменателя на 

набиращия популярност аудио брандинг. Терминът е 

използван за пръв път в подобно изследване в България. 

В ерата на свободна пазарна конкуренция и изобилие от 

продукти и услуги, възможността за внушение и убеждаване е 

изключително важна. За да оцелее една компания в този 

динамичен и пренаситен откъм блага свят, ще к се наложи да 

овладее изкуството на убеждението  - да убеди по един или 

друг начин публиката, че именно нейният продукт е най-

добрият. 

Маркетинговите комуникации от своя страна представляват 

разработване и прилагане на комплекс от комуникационни 

стимули, насочени към определена целева аудитория, с цел 

предизвикване на конкретна желана реакция. Основните 

маркетингови цели са информиране на потребителите, 
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предизвикване на намерение за покупка и напомняне за 

продукта.  

Намерението за покупка се поражда, когато у потребителя е 

създадено отношение към продукта. Независимо дали 

потребителят харесва продукта без логични причини или го е 

избрал по-чисто логични и практични причини, това означава, 

че у него е формирано отношение. Изводът е, че МК влияят 

върху мнението на потребителя. Тук са разгледани като форма 

на манипулация.  

5.1. Реклама 

Тук са разгледани дефинициите за реклама, като са 

съпоставени с тези за PR. Ролята на музиката е въведена, като 

е представена кратка историческа ретроспекция на 

използването к в рекламните спотове. Разгледана е появата 

на музиката в радиорекламата и по-късно в телевизионната 

реклама, като са цитирани конкретни заглавия.  

Детайлно е анализирана ролята на музиката за ефективността 

на радио и тв рекламите, като са изведени шест основни 

начина, по които музиката подпомага рекламата - забавление, 

структура/цялост, забележителност, лиричен език, 

таргетиране, установяване на авторство.  
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По отношение на важността на музиката като елемент от 

рекламата са описани процесите на създаване на рекламна 

музика в Америка и България(в резултат от лична практика).  

Отделено е внимание на музиката в радиорекламите, тъй като 

тя е съществена част от нея. Докато тв рекламата разполага с 

изразните системи на визията, звука и монтажа, 

радиорекламата използва само тези на звука. 

Тя не показва, а говори. Изборът на радио реклама трябва да 

бъде прецизно направен. Анализирани са характеристиките 

на радиото и стратегиите за ефективна радиореклама. За 

максимизиране на печалбите от радио рекламата е важно да 

се знае как правилно да се проведе кампанията. Има няколко 

определени периода в годината, подходящи за радио 

реклама. Успехът на кампанията ще зависи до голяма степен 

от избора на време за провеждането й. Посочени са и някои 

стратегии за ефективна реклама в радиото.  

5.2. Синергията музика и реклама – 

теории и модели 

Сравнителният анализ на научната литература по темата за 

въздействие на музиката върху човешкото поведение и 

психическо състояние показа, че музиката влияе върху човека 

до степен, в която предизвиква промени в поведението, както 

и във физическото състояние. Какво показват изследванията 
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по отношение на ролята на музиката и нейния ефект в 

частност в рекламата? 

Рекламата и музиката са изследвани от гледна точка на много 

променливи, като резултатите са в доста широки граници. 

Някои от тези проучвания поставят основите на 

взаимодействието между музика и реклама, както и на 

експериментирането изобщо с тази така важна част от 

процеса на рекламиране.  

В тази глава детайлно се анализират изследванията на 

употребата на музиката в рекламата и как тя  подпомага 

рекламния ефект.  

Кои са основните променливи, които са били изследвани през 

годините, кои са функциите на музиката, които са били 

търсени, ефектите от нея и до какви резултати достигат – тук 

изследванията са класифицирани в зависимост от своя обект, 

което позволява да бъдат направени някои съществени 

изводи. Анализирани са отношението на потребителя към 

рекламата и към бранда, процес на възприемане на музиката, 

емоционална реакция към музиката. 

Ако поставим променливите в един континуум, какъвто е 

рекламният клип, може да изведем няколко етапа на 

формиране на отношение у потребителя, които всъщност сме 

нарекли зависими променливи. На тях съпоставяме 

независимите музикални променливи: 

- Отношение към рекламния клип 
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- Рекламно време 

- Отношение към бранда 

- Напомняне за бранда 

- Удоволствие и възбуда 

- Намерение за покупка 

Анализът на съществуващите теории и модели, както по 

отношение само на музикалния ефект, така и в частност на 

музикалния ефект в рекламата, дава основа за извеждане на 

важни заключения. 

Защо е важно да приложим правилно звука в маркетинговите 

комуникации? 

- Уместната музика привлича вниманието на потребителя към 

рекламата 

- Музиката спомага за по-лесно запомняне на бранда 

- Музиката създава асоциация на бранда с приятното усещане, 

породено от нея 

- При последващо слушане на същата музика, тя спомага за 

припомняне на тази асоциация – потребителят си припомня 

по-лесно бранда и приятното усещане 

- Благодарение на асоциативните си характеристики и 

емоционалната реакция, която предизвиква, музиката 

създава отношение у потребителя към бранда, който тя 

репрезентира 

Изводът, който се очертава е, че можем да определим 

структурата на музикалните форми на въздействие в 
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частност в рекламата, която включва четири основни 

категории: 

- Внимание – привличане на вниманието на 

зрителя/слушателя 

- Памет – асоциативните функции на музиката отключват 

емоционалната памет 

- Отношение – под влиянието на приятните емоции, които 

музиката създава у потребителите, у тях се формира 

отношението към марката, което е цел на имиджовата 

реклама 

- Намерение за покупка – съвкупността от горните три 

категории и комплексното им действие могат да създадат 

намерение за покупка и да доведат до реалното действие 
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5.3. Връзки с обществеността. 

Събитиен мениджмънт. 

Симбиозата между публичните комуникации и музиката може 

да приеме различни измерения. Музиката е не само част от 

техническата подготовка на рекламната комуникация. Като 

един от най-значимите елементи на всяка култура, тя 

присъства и като своеобразен „герой” в комуникацията. 

5.4. Комуникации в магазинното 

пространство 

POS(point-of-sale) или POP(point-of-purchase) комуникациите 

претърпяха бум в своето развитие с появата на digital signage 

технологиите. Дигиталните екрани и рекламната телевизия 

създадоха еуфория сред бранша и цяла една нова сфера на 

рекламна дейност. Накратко какво представлява рекламната 

телевизия – това са екрани с различна големина, поставени на 

стратегически места в магазинното или офисно пространство, 

които излъчват само рекламни спотове и оферти. 
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5.5. Интегрирани маркетингови 

комуникации – аудио брандинг 

Това е процесът на развитие и налагане на марката чрез 

употребата на акустични елементи в рамките на бранд 

комуникациите. Среща се и като саунд брандинг, аудио 

брандинг, акустик брандинг, соник мнемоникс.   

След всичко казано по отношение на музикалния ефект и 

обособяването на основните функции на музиката в 

рекламата, в аудио брандинг практиката би било добре да 

изведем основните концепции, върху които да се гради 

планирането, създаването и развиването на аудио 

идентичността на бранда и които да бъдат опорните точки на 

специалистите по аудио брандинг. На базата на анализа, 

направен дотук, трите важни момента са честотата, 

тоналността и мелодията. 

За  пръв път в подобно изследване е използван терминът 

"аудио брандинг" на български. Дефинирано е понятието 

"аудио брандинг" и са разяснение ключовите елементи за 

създаване на аудио идентичност.  

Към момента на отпечатване на тази работа търсенето чрез 

най-голямата търсачка в глобалната мрежа Google на термина 
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"аудио брандинг" на български език даде само два резултата 

– моя статия по темата и публикация в частен блог, където са 

показани няколко реклами със "симпатична" музика. 

Аудио брандинг е процесът на развитие и налагане на марката 

чрез употребата на акустични елементи в рамките на бранд 

комуникациите. Среща се и като саунд брандинг, аудио 

брандинг, акустик брандинг, соник мнемоникс.   

На състоялата се през 2007 г. конференция Jingle Your Brands, 

организирана от PDA (Pan-European Brand Design Association) 

Stéphane Pigeon от CreativeSonics очертава следните 

параметри на аудио брандирането – 4 изисквания, 3 

дименсии, 2 технически предизвикателства и 1 законово.  

Четирите изисквания включват:  

- разпознаваемост(уникалност) 

- слушаемост 

- последователност 

- опитност, възможност за съпреживяване 

Според експерта първите две са отговорност на дизайнерите, 

докато другите две са отговорност на маркетолозите.  

Трите дименсии, за които говори Пиджън, са тон, мелодия и 

ритъм. Всеки един от тези елементи, които са анализирани в 

предишните глави, играе своята роля за създаването на 

забележителен, открояващ се звук.  
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Техническите предизвикателства включват  нивото на 

динамиката и честотната оптимизация. За крайния резултат от 

аудио брандирането – привличане на лоялни потребители – 

тези технически изисквания играят не малка роля.  

Аудио дизайнерите са изправени пред трудността, която 

произлиза от използването на много и различни канали с 

различни честотни критерии – всяка отделна медия си има 

своите изисквания. Например, как би звучало аудио логото на 

мястото на продажба, тоест в шумна среда, или по 

телефонната линия, която се характеризира с относително 

ограничен честотен обхват.  

Интересно е законовото предизвикателство, което експертите 

определят като застрашително. На 27 ноември 2003 

Европейският съд постанови, че за регистриране на аудио 

бранд трябва да има графично представяне на звука.  

Нещо повече, звукът трябва да е „ясен, точен, изчерпателен, 

лесен за оценка, разбираем, траен и обективен.”   

Тъй като в българската рекламна практика все още не е 

популярно аудио брандирането, беше важно да се изяснят 

ключовите елементи.  

Това са аудио лого, джингъл, гласът на бранда, звукови 

обекти, акустичен бранд мениджмънт, бранд звук, рекламна 

песен, бранд песен, централна акустична идея, саундскейпс, 

наръчник за звуков стил. 
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Аудио логото е акустичният идентификационен елемент на 

бранда, звуковият еквивалент на визуалното лого. Това е един 

от най-често използваните елементи на саунд брандинга, като 

в повечето случаи се ползва в комбинация с визуалното лого.  

Аудио логото е основният и най-важен инструмент на саунд 

брандинга. То е спойката между всички останали точки на 

контакт потребител-бранд/продукт, в които е възможна 

употребата на звук с цел активиране на паметта, създаване на 

емоции и отношение към бранда. Дали говорим за джингъл 

или микс от песни по време на събитие, аудио логото е това, 

което трябва да звучи инкорпорирано във всяка аудио бранд 

комуникация. Липсата на звуковото лого е крачка назад в 

развитието на бранда.  

Тишината има своята роля в композицията на звук и визия, но 

в никакъв случай не трябва да замества логото. Може да 

имаме секунда тишина преди тържествено да изсвирим 

логото, но не и тишина на мястото на логото. Защото в 

забързаното всекидневие на потребителя, който е залят от 

всевъзможни видове канали за комуникация – телефони, 

смартфони, таблети, плейъри – точно краткото, ясно и 

отличаващо се аудио лого е това, което потребителят трябва 

да запомни като основен мотив.   

Аудио брандирането става все по-актуална практика. 

Германия вече създаде първата Аудио брандинг академия и 

съвместно с увеличаващите се на брой аудио брандинг 

агенции вече организира и първия в света Аудио брандинг 
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конгрес. Ето защо е уместно въвеждането на термините и 

изясняването на дейностите под знаменателя на аудио 

брандирането, тъй като тепърва рекламистите ще говорят все 

по-сериозно за музиката в рекламите.  

В тази глава е разгледан и един практически пример на много 

успешно създаване на аудио идентичност – на Audi.  
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Заключение 

Музиката е силно средство за въздействие върху 

емоционалното състояние на хората. Емоциите карат хората 

да действат по един или друг начин.  

Рекламата на продукт или услуга цели да предизвика промяна 

в поведението на потребителите – да ги накара да си купят 

конкретния продукт или да използват услугите само на тази 

компания. За да направи това, рекламата трябва да е 

ефективна.  

Тоест, максимално добре да бъдат използвани всички начини 

за пряко и непряко влияние върху чувствата на бъдещите 

потребители. В това число и музиката. 

Следователно за хората, ангажирани в процеса на създаване 

на реклама, е от голяма важност да са наясно с това, че 

изборът на музика не е за подценяване, не е формалност, а 

брънка от веригата, която може да провали цялата идея.  

Темпо, ритъм, височина на тона, мелодия, хармония, мотиви - 

това са музикалните елементи, които си кореспондират с 

емоционалното състояние на човека и предизвикват промяна 

в него. Често пъти тяхното въздействие се изразява и във 

физическото състояние.  
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Тези елементи са спомогнали за оформяне на стилове, които 

са толкова познати на хората, че директно се асоциират с 

чувството, което пораждат.  

Познаването на връзката музика-емоция може да бъде 

незаменим помощник на рекламистите.  

И не само това. Познаването на възможностите на 

компютърните технологии в композирането, записването, 

обработката, миксирането, мастерирането на аудио също би 

било голяма полза. То би могло да реши проблемите, както с 

авторските права, така и с дефицита на подходящи музикални 

фонове. Често пъти рекламните агенции ползват нелегално 

семпли от хитови песни, които обаче далеч надвишават по 

време позволените за свободно ползване.  

Софтуерните приложения, достъпът до Интернет и 

притежаването на личен компютър предпоставя появата на 

много, разпространяващи се свободно, семпли, които са 

подходящи за ползване в реклами и освен това са създадени 

от любителите, които не биха взели огромните суми за 

авторски права, каквито обикновено трябва да плащат 

рекламните агенции. Напротив, много често дори 

публикуваните в Интернет музикални опити са напълно 

свободни за ползване и много често изключително добре 

звучащи.  

Не бива да забравяме и уникалната способност на музиката да 

отключва и петте човешки сетива. Да можеш да чуеш 
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запомнен звук, да усетиш познати вкус и мирис и да видиш 

картина на място, на което не си – и всичко това само, защото 

си чул песен, напомнила ти за отминал момент.  

Музиката има комуникативни аспекти, чието познаване може 

да допринесе за създаване на ефективна маркетингова 

комуникация. В резултат от направения анализ на 

музикалните характеристики от гледна точка на семиотичните 

дялове, можем да кажем, че изводите по темата за ролята на 

музиката в маркетинговите комуникации са няколко: 

- Музикалните елементи, класифицирани под няколко общи 

знаменателя като параметри на музикалното изразяване, 

генерират значение, което е универсално за човека като вид. 

Някои от тези елементи образуват система на музикалните 

опозиции. 

- Музикалното значение се определя от взаимовръзките 

между отделните елементи и екстрамузикалните връзки на 

тези елементи с контекста на изпълнението и факторите на 

възприятието 

- Музикалните елементи в композиционна структура 

оказват въздействие върху човешките емоции, обусловено от 

вътрешните взаимоотношения, контекста на изпълнението, 

когнитивните нагласи на слушателя, техническите кодове, 

които оказват влияние върху възприятието.  

По отношение на ролята на музиката в маркетинговите 

комуникации, в частност в рекламата стана ясно, че: 
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- Уместната музика привлича вниманието на потребителя 

към рекламата 

- Музиката спомага за по-лесно запомняне на бранда 

- Музиката създава асоциация на бранда с приятното 

усещане, породено от нея 

- При последващо слушане на същата музика, тя спомага за 

припомняне на тази асоциация – потребителят си припомня 

по-лесно бранда и приятното усещане 

- Благодарение на асоциативните си характеристики и 

емоционалната реакция, която предизвиква, музиката 

създава отношение у потребителя към бранда, който тя 

репрезентира 

Тъй като темата за значението в музиката и нейната 

способност за въздействие върху човешките емоции, 

респективно поведение, е твърде дълга, форматът на 

настоящата разработка не позволява да бъде обхванат всеки 

един възможен аспект, по който музиката генерира значение. 

В частност  по отношение на рекламата са изведени важни 

заключения, които биха били от полза за специалистите в 

областта на маркетинговите комуникации.  

Музиката е уникално средство за манипулиране на чувства, 

усещания, емоционални състояния.  

Рекламистите, които знаят това и знаят как да го използват, ще 

са улеснени в задачата да създадат убеждаваща реклама. 
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III. Справка за основните приноси в дисертационния 

труд 

Изпълнението на поставените задачи, а именно да бъде 

анализирана музиката от гледна точка на семиотичните 

дялове, с цел да се изясни, че музиката е език, който може да 

използваме в маркетинговите комуникации, помогна да бъдат 

изведени следните приноси: 

- Семиотично изследване на музиката от гледна точка на 

дяловете на семиотиката алфабетика, семантика, 

синтактика, прагматика. В проучената научна литература, 

чиято тема е семиотика на музиката, не срещнах подобно 

изследване.  

- Не открих система на музикалните опозиции, ето защо тук 

е структуриран алфабет на основата на музикални 

опозиции. 

- Направила съм класификация на музикалните тропи, 

използвани в рекламата. В анализираната литература не 

открих такава класификация. Ако се интересувате от 

тропите в класическата музика, една от значимите книги 

по темата е Интерпретиране на музикалните жестове, 

топици и тропи: Моцарт, Бетовен, Шуберт на Робърт 

Хатен.  

- Досега не е изследван контекстът на изпълнението от 

гледна точка на влиянието му върху възприемането на 
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рекламното послание, ето защо тук е направено именно 

такова изследване 

- Tъй като не открих изведени конкретно аспектите на 

музиката, важни за формиране на позитивно отношение 

към бранда, съм направила обстоен преглед на теориите 

за въздействие на музиката, на основата на който съм 

извела такива аспекти.  

Приносните моменти в дисертационния труд са: 

- на основата на анализираните видове музикално значение е 

възприето определено значение, валидно за маркетинговите 

комуникации 

- анализиран е музикалният семиозис от гледна точка на 

музикалното възприятие 

- анализ на теориите за ролята на музиката в МК, на базата на 

който са определени 4 форми на въздействие – внимание, 

памет, отношение, намерение за покупка  

- класификация на теориите за ролята на музиката в 

рекламата спрямо музикалните променливи 

- въвеждане на нов термин в българския език - “аудио 

брандинг”, структуриране на ключовите елементи от аудио 

брандирането.  

 


