
               СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

           ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ   

                             Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване” 

 

                                                    

 

                                              Р Е Ц Е Н З И Я 
                               

                                         от проф. д-р Тотка Монова 

 

за дисертационния труд на МАРИЯ КИРОВА МОМЧИЛОВА 

на тема: „Природа, еволюция и типология на манга комуникацията.   

                Манга и традиционната печатна медия” 

 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 

професионално направление  3.5. Обществени  комуникации и 

информационни науки (Журналистика – Визуална комуникация) 

Научен ръководител:  доц. д-р Веселина Вълканова 

 

 

 

I. Техническа характеристика 

          На вниманието ни е представен респектиращ дисертационен труд. 

Общият обем на изследавнето е 270 страници. Текстът е структуриран  в 

предговор, три глави, заключение (като съдържанието по глави е 

представено в 12 параграфа с общо 38 подпараграфа),  библиография, 7 

таблици, 2 фигури, 2 илюстрации, 4 приложения, резюме на научните 

приноси и списък на публикациите, свързани с темата на дисертацията.  

         Изложението на текста следва логиката на една амбициозна 

творческата задача, която докторантката си  поставя. Изпълнени са 
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стандартните изисквания, необходими  за представянето на  едно научно-

теоретично изследване. Като цяло е налице много добре  намерен баланс 

между научен обзор, съчетан със собствена критическа визия по актуални 

проблеми от теорията на масовата комуникация; между  теория и 

емпирика, като тук е важно да се отбележи, че обстоятелствената 

емпирична част във втора глава е неизбежна, защото Мария Момчилова 

изследва една почти непозната за нашата наука област, каквато е манга 

комуникацията. Балансът между първа и втора глава от една страна и 

трета, която представлява авторско емпирично изследване и анализ на 

получените резултати, всъщност е баланс между представяне на различни 

теории и концепции от областта на масовата комуникация и на новите 

медии, както и обстойно представяне и анализиране на същностните черти 

на визуалната комуникация, специфична част от която е манга 

комуникацията от една страна,  и авторската част на разработката, която по 

същество представя научните приноси на Мария Момчилова.Формално 

погледнато предговорът, първа и втора глава са общо 162  страници, а 

трета глава – 97.             

          Като цяло техническото изпълнение на дисертационния труд със 

задължителните входни елементи, научнометодичен апарат, цялостно 

оформление на текста и дизайн  е на много добро ниво.  

 

II. Информационно осигуряване. Библиография 

      Докторантката  основава дисертационния си труд на редица научни 

изследвания от български и чужди автори в областта на масовата 

комуникация, традиционния периодичен печат, визуалната комуникация, 

манга комуникацията. Библиографията включва общо 252 заглавия – 61 

на кирилица и 191 на латиница. Освен това изследването съдържа четири 

приложения: 1) типологизация на манга; 2) анкетна карта за проучване на 

динамиката на медийното потребление; 3) гайд за провеждане на 
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фокусирано интервю; 4) макет на манга текст.  Специално искам да 

отбележа, че в първа и втора глава прави впечатление отличното познаване 

на  научната литература по изследвания проблем, което дава възможност 

на докторантката реално да направи обстоен аналитичен и критичен обзор 

на конкретни текстове. Проведеното изследване в  трета глава показва 

едно високо ниво на научна компетентност. 

 

III. Актуалност и значимост на разработвания проблем 

        Предложеният на вниманието ни текст е не просто изключително 

актуален – това е първото у нас задълбочено научно изследване на манга 

комуникацията. 

         Текстът е иновативен, той без съмнение провокира бъдещите 

изследователи на традиционната преса към нов, по-различен ракурс за 

анализ на нейното съдържание. От предложения на вниманието ни анализ 

могат да се извлекат различни гледни точки, които да бъдат включени в 

една нова методика за изследване на пресата. Текстът, с всички изводи, до 

които логично стига научният анализ, дава основания да се твърди, че едно 

бъдещо изследване на традиционните вестници и списания задължително 

трябва да включва категорията „визуални пресупозиции”. 

        Мария Момчилова формулира следната изследователска хипотеза, 

която емпирично проверява  в трета глава: „във визуалната епоха 

реактивирането на функцията „инфотейнмънт” посредством предлагане на 

манга текстове, идентифициращи печатното периодично издание с 

антистресово и здравословно четиво, е един от начините за осигуряване на 

устойчиво присъствие на традиционни печатни медии на българския 

пазар”. (с. 8)  Самото формулиране на подобна теза, както и прецизното 

очертаването на изследователското поле, дават основание още тук да се 

посочи и основният принос на дисертацията – както вече споменах, това е 

първото мащабно изследване на манга в България, което преосмисля 
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класически теории за ролите не само журналистите, т.е. на комуникатора, 

но и и на аудиторията. Тук е важно да се подчертае, че докторантката не 

просто анализира промените в нагласите на аудиторията, но лансира и 

теза, която, според мен, успява почти изцяло да защити, а именно, че 

визуализирането на медията чрез различни способи, в това число и чрез 

манга, формира нов тип аудиторията. Иначе казано, трансформациите, 

които традиционните медии претърпяват основно с цел да се задържат на 

пазара, на практира спомагат за формирането, създаването на (бих я 

нарекла „удобна”  за нуждите на динамично развиващия се пазар) нов тип 

аудитория. Това само по себе си очертава едно ново изследователско 

поле, което също е сред приносите на дисертационния труд.  

 

IV. Аналитична характеристика на съдържанието.  Цел, обект,  

задачи и методология на изследването 

         Мария Момчилова  изследва превръщането на манга в глобален 

продукт,  „процес, който се извършва успоредно с предефинирането на 

визуализацията като нов тип комуникация, в която образът измества 

реалността и става по-реален от нея”.  

        Дисертационният труд си поставя за своя основна цел да определи 

новите роли на журналистите  в традиционните печатни медии и на 

аудиторията, които са обусловени  от новата комуникационна среда и по-

конкретно: „комплексно изучаване на манга комуникацията в контекста на 

медийната  теория с оглед на позиционирането и функционирането й в 

системата на медиите”. (с.8)  Така формулираната цел докторантката 

разгръща в прецизно формулирани 14 конкретни изследователски задачи, 

представени в три основни групи. Тези основни групи задачи  по същество 

представляват и трите глави в дисертацията, първите две от които са 

теоретични, а третата – практико-приложна. Всяка една глава съдържа по 4 

подглави и именно те маркират изследователските задачи, и тук още 
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веднъж искам да подчертая, че предложеният на вниманието ни текст има 

много добре изградена логическа  и композиционна структура. Ето как 

поетапно се разгръща и самият текст, следвайки логиката на 

формулираните изследователски задачи: 

1. Първа глава, озаглавена „Понятия, теории и модели”, изследва и 

анализира теориите за визуалната комуникация. Тук са включени 4 

етапа на работа, като основният според мен е  третият, а именно: „да 

се представят основните аргументи в защита на „иконичния обрат” . 

Специално внимание заслужава и направения критичен анализ на 

различни теории за визуалната комуникация. 

2. Втората група задачи се фокусират изцяло върху спецификата  на 

манга комуникацията, като те също са разпределени в 4 

последователни етапа. Това по същество е втора глава на 

дисертацията, озаглавена „Природа, еволюция и типология на 

манга комуникацията”. Тук специално бих откроила направената 

от Момчилова собствена типологизация на манга текстовете, както и 

извеждането на връзките и зависимостите между манга индустрията 

и медийния пазар. Освен това изложението впечатлява и респектира 

с огромния обем информация, с която докторантка работи, и която 

добре защитава формулираните в хода на изложението микро-тези. 

Намирам за особено удачен подходът, формулираната хипотеза да 

бъде декомпозирана  на отделни, образно казано, малки тези, които 

поетапно, една след друга да бъдат представяни и съответно 

защитавани. 

3. Третата голяма група задачи намира своето решение  чрез 

провеждане на емпирично изследване по собствена методика в 

глава трета „Манга в контекста  на традиционните печатни 

медии”. Докторантката съставя анкетна карта, включваща 9 въпроса.  

Освен това тя провежда с респондентите  фокусирано интервю на 
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тема „Манга  инфографиката като конструктивен елемент от 

комуникационния дизайн на вестника” , което съдържа 6 отворени 

въпроса.  Емпиричното проучване на динамиката на медийното 

потребление на българския пазар по същество представлява 

„моментна снимка”, която обхваща периода  2010 – 2012 година. 

Анкетното проучване е осъществено в периода юни – септември 

2011 г., проведено е на обществени места, като съчетава количествен 

метод за набиране на информация („метод на отзовалите се”) и 

последващ контент-анализ на получените отговори.  Общо 

анкетираните са 100 души, от които 63 жени, 37 мъже, а средната 

възраст е в интервал 21 – 30 години. Качественото изследване, 

направено по метода на фокусирано интервю с гайд, обхваща две 

целеви групи с по 10 души (анализирани са впоследствие общо 20 

интервюта). Проучването, систематизирането  и анализирането на  

емпиричния  материал  като цяло доказва формулираната в 

предговора хипотеза. Методиката на изследването е функционална 

и работи добре, а начинът, по който е представен анализът, без 

съмнение  разкрива, че Мария Момчилова притежава умения на 

компетентен и прецизен изследовател. 

 

V.Основни научни приноси в дисертационния труд 

         Докторантката  е заявила и формулирала своите научни приноси 

обобщено в 8 точки.  В началото на рецензията си вече отбелязах и кои 

според мен са съществените приноси на предложения труд. Като приемам 

по същество представените  от Мария Момчилова  научни приноси, бих 

акцентирала по-специално на следното:   

1. Респектиращо и амбициозна изследване, което за първи път у нас 

представя историята и спецификата на манга комуникацията, както и 

огромния й ресурс за осъществяването на една успешна и адекватна 
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на „века на образите” трансформация на традиционната печатна 

медия  в посока визуализиране на информацията и превръщането на 

тази визуализация от формален в същностен елемент на жанровия 

текст. 

2.  Безспорно се очертава ново изследователско поле, а именно 

формирането от страна на медията на собствен тип аудитория, с 

предварително заложени характеристики, отговарящи на бързо 

променящите се нужди на медийния пазар. Смятам, че това е 

ситуация с непредвидими последици, която предполага стартирането 

на съвсем нов тип медийни изследвания. Налице очевидно е 

ситуация, в която не екстралингвистичните фактори и фоновите 

знания предполагат начина на изграждане на информационната 

стратегия на едно издание, а точно обратното – медията формира, 

задава фоновите знания; по същество това е ситуация, която 

предполага почти безконтролна манипулация от страна на медиите. 

3. Доказва се, че виртуалната комуникация безспорно влияе върху 

начина, по който мобилните аудитории възприемат информацията, 

т.е. мрежовото мислене  измества линейното мислене и съответно 

нелинейното поднасяне и възприемане на информацията взема 

превес над линейното. 

4. Доказва се, че съвременният вестник се дефинира като 24-часова 

мултимедийна платформа, съчетаваща в себе си три продукта – 

традиционният хартиен вариант, онлайн изданието и мобилната 

интернет версия за таблети и смартфони. 

 

VI. Бележки и препоръки 

       Както вече отбелязах, дисертацията на Мария Момчилова впечатлява и 

респектира. Бележките и препоръките, които тук правя, са насочени по-
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скоро към едно прецизиране на текста в някои пунктове  с оглед на 

евентуалното му издаване като книга. 

1. Липсва ми едно по-разгърнато операционално авторско определение 

на понятието „визуална комуникация”, извлечено от практиката на 

съвременния български печат. 

2. Има известно припокриване при анализа и представянето на 

различни теории за масовата комуникация  в първа глава и в първия 

параграф на трета глава.  

3. Необходим е, според мен,  един малко по-разгърнат анализ на 

доминиращите днес български медийни практики. 

4. Струва ми се, че има известен лек дисбаланс между подробно и 

коректно изложените различни теории и концепции за масовата 

комуникация и за визуалната комуникация в частност, и излагането 

на собствени теоретични тези. Те съществуват в текста, но са по-

скоро загатнати. Предлагам докторантката по-решително да заяви и 

да открои своите теоретични тези – всъщност тази бележка допълва 

и конкретизира първата.  

5. Бих предложила при една евентуална подготовка на дисертацията за 

отпечатването й като монография да отпаднат някои прекалено 

описателни детайли при обзора на различните теоретични 

концепции, а също така  приложените графики и таблици в 

окончателния вариант  да бъдат уголемени и представени цветно.  

 

 

VII. Оценка на автореферата 

          Авторефератът е с обем 28 страници (формат А 4) и е изготвен по 

приетия научен стандарт. Структрурата му е концептуално издържана, 

тя  следва хронологично съдържанието на дисертацията. 
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         Авторефератът  отразява вярно и пълно съдържанието на 

оригиналния труд и дава обективна представа за целта и  задачите, 

които дисертационният труд си поставя, очертава коректно етапите и 

резултатите на проведеното изследване. 

 

VIII. Публикации по темата 

       Докторантката  Мария Момчилова представя списък със 7 

публикации.  Три от тях са студии  и са публикувани в следните 

научни издания: Годишник на СУ, ФЖМК, том 19;  Реторика и 

комуникации – бр. 5, септемвдри 2012 г. и бр. 9 – юли 2013 г.  

      Част от теоретичните и практически изводи са представени в 

доклади на 4 научни конференции, като една от тях е международна 

(Букурещ, юни 2013 г.). 

 

Заключение 

Като имам предвид научноизследователските качества на предложения 

текст  – научната компетентност на докторантката, отличното познаване на 

изследваната проблематика, проведеното емпирично изследване по 

собствена методика, формулираните интересни  изводи и обобщения –    

убедено предлагам на уважаемото научно жури да присъди на 

докторантката  Мария Кирова Момчилова образователната и научна 

степен „доктор” за представената дисертация  на тема: „Природа, 

еволюция и типология на манга комуникацията.   

Манга и традиционната печатна медия”. 

 

 

София, 14.04.2014  г.                            РЕЦЕНЗЕНТ: 

                                                                     

                                                                                /проф. д-р Тотка Монова/ 
 


