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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев 

– член  на научното жури за избор на ДОКТОР 

по  

професионално направление „Обществени комуникации и 

информационни науки”, 

Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски 

университет „Св. Кл. Охридски”, 

 

във връзка с процедура по защита, за присъждане на 

образователната и научна степен доктор на докторанта на 

самостоятелна подготовка 

 Мария Кирова Момчилова 
 

1. ДАННИ ЗА ПРОЦЕДУРАТА     

Процедурата по защитата на докторант Мария Кирова Момчилова, 

в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки  Факултет по журналистика и масова комуникация, 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, е на основание заповедта на г-

н Ректора на СУ проф. дин Иван Илчев №РД 38–83, 13.02.2014 г., в която е 

утвърдено петчленно научно жури. Процедурата се провежда съгласно 

решение на ФЖМК при СУ „Св. Кл. Охридски” от 06.02.2014 г., протокол 

№3, във връзка с защитата на докторант на самостоятелна подготовка 

Мария Кирова Момчилова в професионално направление  3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки  (Журналистика – Визуална 

комуникация) 

Процедурата е редовно обявена. Не са констатирани нарушения. 

Подаването на документи е извършено в съответствие с изискванията.  
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Представените документи отговарят на всички изисквания на Закона 

за развитието на академичния състав в РБ и съответните правилници за 

неговото приложение.  

2. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА 

Представен за обсъждане пред научното жури е дисертационен труд 

за присъждане на образователната и научната степен „доктор”, с автор 

докторанта на самостоятелна подготовка Мария Кирова Момчилова на 

тема: „Природа, еволюция и типология на манга –комуникацията” и с 

подзаглавие „Манга и традиционната печатна медия”. Научен ръководител 

е доц. д-р Веселина Вълканова, преподавател в същия факултет и водещ 

специалист в областта на визуалната комуникация и графичния дизайн.  

Трудът включва предговор, три глави, заключение, библиография от 

252 заглавия (61 на кирилица и 191 на латиница), 7 таблици, 2 фигури и 2 

илюстрации. Дадени са и четири приложения, а също резюме на научните 

приноси и списък на публикациите по темата на изследването. Представен 

е и автореферат. В първото заседание на научното жури  бе изразено 

удовлетворение от успешно преминало вътрешното обсъждане на труда в 

първичното звено, като сега докторантът се е съобразил с направените 

препоръки и е направил необходимото, за да отстрани евентуалните 

пропуски. Представената на посоченото първо заседание на научното жури 

дисертация е според последната авторова редакция на докторанта. 

Не може да се отмине актуалността на разработвания проблем – в 

момента манга продуктите са актуални в глобален план, а наред с това 

навлязоха и у нас. Нашумялата комуникационна форма манга премина 

отдавна границите на Япония и днес е част от глобалната дигитална 

комуникация, новите медии, рекламните аспекти на издателския бизнес, 

развитието на модерната анимация. 

Целта на труда е откроена ясно – комплексно изучаване на манга 

комуникацията в контекста на медийната теория от гледна точна на 
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позиционирането и функционирането ѝ  в медийната система, което се 

потвърждава в хода на изследването с един изчерпателен и професионално 

откроен подход, чрез три групи изследователски задачи, изтъкнати от 

докторанта ясно и категорично. Методиката включва прилагането на 

няколко научни метода: системно аналитичен, формално-логичен, 

описателно-интерпретативен, сравнителен, съпоставителен и контекс-

туален. Направено е емпирично проучване върху динамиката на 

медийното потребление на родния пазар в периода 2010–2012 г., като тук 

се прилага метод на отзовалите се, контент-анализ на отговорите, 

изследване на целеви групи и пр. Това разнообразие в методиката обаче е 

систематизирано много добре в съответните глави и дава солидна 

обосновка на заявения предмет, на целта и задачите, както и на 

изследователската хипотеза.  

       

НАУЧНИ ПРИНОСИ И НОВОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Дисертационният труд на Мария Кирова Момчилова „Природа, 

еволюция и типология на манга–комуникацията” безспорно съдържа 

научно-практическа приложимост и полезност, тъй като е един малко 

изследваните научни проблеми, независимо от отделни по-малки 

публикации в тази посока /предимно статии/. Въобще до момента липсва 

някакво обобщено, цялостно и комплексно изучаване на спецификата, 

еволюцията и природата на манга комуникацията, а особено в нейната 

важна характеристика – като сравнително нова и важна подструктура в 

модерната стратегия на комуникационния дизайн – както при 

традиционните печатни медии, така и в сферата на новите медии, 

мултимедията, новата специфика на рекламата и пр. 

Важен принос на докторанта е сполучливият опит да се композира 

съразмерно трудният и доста сложен текстови материал, като се намери 
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подходящото мястото на извършените емпирични проучвания, а също и на 

онагледяващите таблици, фигури, илюстрации. 

Първа глава има теоретичен характер. Разгледани са фундаментални 

понятия и възгледи за комуникацията, проблема за текстуалността и 

визуалността, представени са с критичен анализ теориите за визуалната 

комуникация. Във втора глава вече докторантът навлиза в природата, 

еволюцията и типологията на манга комуникацията и тук именно се 

открояват приносните страни на изследването, тъй като е очертана 

цялостната комуникационна характеристика на манга; изведени са етапи 

в нейната еволюция; представени са манга –метаморфозите, глобали-

зацията на продукта, маркетинговите аспекти на манга, медия микса и 

кросмедийното сътрудничество. Приносни моменти се съдържат и в 

трета глава, където манга комуникацията се представя с авторски анализи 

и оценки в контекста на традиционните печатни медии. Предлагат се 

обобщения и се правят важни изводи за оптимизирането на емоционалното 

въздействие, за комплексно психологическо въздействие на продукта, за 

ре-активиране на  функцията инфотейнмънт.  

В изложението личи авторовата позиция, аналитичното и 

многостранно вглеждане в манга комуникацията в глобалното съвремие и 

с оглед на практическите аспекти на проблемите, които поставя нейното 

налагане като трансмедия. Нещо повече, анализът на явленията отаку и 

сканманга отвежда авторката към важния проблем за авторските права и 

свободното нелицензирано разпространение на авторските продукти във 

виртуалното пространство. Интересна е и гледната точка на М. 

Момчилова по отношение на стратегиите при консумиране на манга – 

последователно четене и препрочитане на визуалното изображение, 

отчитайки присъствието ѝ  в контекста на когнитивната психология, а 

също и чрез методите на кинематографията. 
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Положителен момент е и фактът, че докторант Мария Момчилова  

съумява в хода на цялата докторантура да представи на научни 

конференции у нас и в чужбина своите наблюдения, изводи, оценки, а също 

да публикува някои от тях и в авторитетни научни издания. 

Смятам, че това изследване заслужава да бъде официално издадено в 

печатен или електронен формат с оглед на практическата му приложимост, 

и разбира се, при една научна редакция, където текстът може да се 

прецизира и да бъде подготвен за издаване като научна монография. Това 

би било принос не сама за автора, но и за самия факултет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Като имам предвид задълбочеността, приносните моменти и 

цялостната интерпретация на научната фактология, отличното извеждане 

на творческата хипотеза, а заедно с това и композираното с вкус и 

професионализъм научно съчинение, при ползване на голям брой актуални 

библиографски източници, но и впечатляващи авторски емпирични 

наблюдения, то категорично и положително гласувам за присъждането 

на образователната и научната степен „доктор” на  Мария Кирова 

Момчилова.  

Заедно с това предлагам на почитаемото научно жури да оцени най-

високо представения дисертационен труд и също да гласува положително, 

като присъди на Мария Кирова Момчилова образователната и 

научната степен „доктор”. 

 

2.04.2014 г.                                                 Член на научно жури: 

София                                                          /проф. д-р Лъчезар Георгиев /   

 

 

 
 


