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СТАНОВИЩЕ 

 

на доц. д-р Георги Калагларски за дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор” по професионално 

направление 3.5. - Обществени комуникации и информационни науки 

(Журналистика – Реклама)  на Ани Емануилова Софрониева 

 

 

Дисертацията на Ани Софрониева е комплексно и задълбочено 

научно проучване в значима и актуална проблемна област – 

комуникативни и семиотични аспекти на музиката в маркетинговите 

комуникации. В епохата на Интернет и нейните съвременни проявления в 

поведението комуникативните и семиотичните аспекти в маркетинговата 

комуникация придобиват още по-значима стойност. Те не само открояват 

посланието, но му предават и допълнителна специфична стойност, правят 

го знаково и неповторимо и като краен резултат - още по-ефектно! 

Изборът на темата на дисертационния труд е значим и 

предизвикателен, актуален и перспективен. Ефективността на рекламата 

наистина зависи от много фактори. Музиката е сред най-значимите. 

Защото тя въздейства и възпитава, обединява, но и разделя хората на 

специфични среди, стимулира, но и дистанцира. Защото музиката, както и 

танца, в определени ситуации казва повече дори от думите. Най-вече в 

телевизионната и радио рекламата. 

Ето защо научният труд на Ани Софрониева трябва да се разглежда 

преди всичко като анализ на съвременна професионална тенденция – как 

музиката, като специфично изразно средство, обогатява маркетинговите 

комуникации, как влияе върху настроението и избора на потребителя, как 

обогатява и направлява имиджа на продукт, на личност, на организация. 

Дисертационният труд представя ясно формулирани задачи и цели, които 

последователно са развити в пет глави. Потърсени са конкретните 

валенции на семантиката, синтактика и прагматиката на музиката. В пета 

глава са направени значими обобщения, които като приоритет извеждат 

музиката като знакова система в маркетинговите комуникации и по-

конкретно в рекламата. Потърсени са отговори на въпроси като 

въздействие върху поведението на аудиторията, предлагат се  

пространствени  тематични вариации, направени в резултат на 

задълбочени анализи. Така последователно и логично се извеждат 

приоритетни акценти и се достига до значими обобщения – как 

създателите на рекламното послание да използват въздействието на 

музиката. 

Дисертацията е представена в класическа композиция – увод, пет 

глави, заключение, библиография. Ясно и точно са дефинирани 

актуалността, целите и задачите на разработения труд. Потърсени и 
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откроени са причините, които изискват и налагат използването на музиката 

в рекламната комуникация. В първа глава се предлагат интересни позиции 

за алфабетика на музиката. Наред с дадените определения докторантът 

поднася свои интерпретации и заема конкретна позиция. Втора глава е  

посветен на семантиката на музиката, а трета . на синтактиката. Чрез 

разнообразие от примери Ани Софрониева защитава своята теза, че 

„семиозисът на текст и музика е твърде комплексен, макар и да бихме 

могли на докажем, че е доста по-проста връзката на музиката с 

литературните и социалните кодове” /стр.83/. Категорични и релефно 

изразени са позициите и в четвърта глава, в която се защитава тезата, че, 

„за да съществува музиката като знакова система... приемаме, че 

съществува и система от правила, които я управляват” /стр. 87/. Предлагат 

се и конкретни вариации, които са приоритетни при изграждане на 

обобщена представа за емоционалното въздействие и последващите ефекти 

при възприемане на рекламата. Силни са авторските внушения и при 

анализите посветени на маркетинговите комуникации и семиотиката на 

музиката поднесени в пета глава. 

Научният принос на дисертацията може да се потърси в няколко 

тематични линии. Първа - направен е богат тематичен и критичен анализ 

на основни теоретични постановки за присъствието на комуникативни и 

семиотични аспекти на музиката в маркетинговите комуникации. Втора – 

обобщава се опита на създатели на рекламни продукти и се анализират 

конкретни параметри на тяхното въздействие. Трета – анализират се 

приоритетни стойности на музикалното възприятие и неговото 

въздействие. Четвърта – направена е класификация на теориите за ролята 

на музиката в рекламата според музикалните променливи. 

Научният инструментариум е богат и прецизно подбран. Акуратно 

се цитират автори, извеждат се и се съпоставят теоретични тези, 

впечатлява и използваната литература, която също е умело селектирана.  

Темата на настоящата дисертация е актуална и перспективна в най-

близки времеви проекции. Ето защо щеше да бъде интересно и полезно да 

се направят и някои по-конкретни изследвания за степента на въздействие 

на музиката в рекламни продукти, създадени от български специалисти, 

както и за разнообразието при нейното въздействие върху нашата 

аудитория. 

Като препоръка ще споделя, че дисертационният труд изисква още 

по-ясно да се откроят конкретните приносни моменти, а не  да се 

систематизират като обобщение /стр.195/. Не достатъчно убедително се 

поднасят и постигнатите ефекти, които са приоритетна цел на 

комуникативните аспекти на музиката. 
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Предложен е завършен академичен продукт, който отговаря на 

изискванията за дисертационен труд.  

 

Категорично препоръчвам на научното жури да присъди на Ани 

Софрониева образователната и научна степен „доктор”.  

 

Позволявам си да поздравя и научния ръководител проф.д.фил.н.  

Христо Кафтанджиев, както и всички колеги от катедра „Комуникация и 

връзки с обществеността”, за добрия избор на докторант. 

 

      

 

 

                                                       Доц. д-р Георги Калагларски 
 


