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на дисертационния труд на Мария Момчилова на тема: „Природа, еволюция и 

типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатна медия“ 
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комуникации и информационни науки 

 

Рецензент: доц. д.с.н. Добринка Пейчева 

 

Дисертационният труд на Мария Момчилова е в обем от 268 страници. Състои 

се  от предговор, три глави, заключение, библиография, 4 приложения, 7 таблици, 2 

фигури и 2 илюстрации. Съдържа 252 заглавия - 61 на кирилица и 191 на латиница. 

 В дисертацията фигурират изискуемите елементи - цел, задачи, предмет, обект, 

описани изследователски методи  и докторска теза. 

Актуалност на проблема 

 

Дисертацията е сериозен изследователски труд, посветен на изключително 

актуален проблем. Свързан е с манга комуникацията - една от най-популярните форми 

на комуникация в Япония, която доскоро е непозната за българския книжен пазар, но 

има вече свое присъствие. 

 Актуалността на темата произтича от самите предпоставки за 

разпространението на този тип комуникация – появата и разпространението на 

интернет и развитието и усъвършенстване на дигиталните технологии. Свързана е и с 

бума на анимацията, чиито основоположник е манга и не на последно място - с 

навлизането на манга визията в модата.  

Актуалността е свързана и с превръщането на манга в явление от световна 

величина, което се съпровожда с позиционирането на визуализацията като устойчив  

тип комуникация. Увеличаването на дела на традиционните манга издания на 

българския пазар, са друг аргумент в полза на актуалността на темата и нейното 

разработване. 
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Цел на настоящия дисертационен труд е позиционирането на манга 

комуникацията в системата на медиите и медийната теория.  

Тезата на дисертантката гласи: реактивирането на функцията „инфотейнмънт“   

посредством предлагане на манга текстове във визуалната епоха, е един от начините за 

осигуряване на устойчиво присъствие на традиционни печатни медии на българския 

пазар.  

За постигане на поставената цел са поставени изследователски задачи, разделени 

на 3 групи.  

Първата група задачи произтича от теоретизацията на визуалната комуникация, 

свързани с дефиниране на понятия, експлициране на релевантни теории, представяне на 

основните аргументи в защита на т.н. „иконичен брат”, с взаимодействието и 

взаимовлиянието на визуалната комуникация и традиционния периодичен печат;  

Втората група задачи е организирана около спецификата на манга 

комуникацията. Имат се предвид задачи, касаещи природата на манга комуникацията, 

нейната еволюция и самата манга индустрия и медиен пазар. Като самостоятелна 

задача дисертантката си поставя намерението да предложи собствена типологизация.  

Третата група задачи се отнася до търсене на емпирични доказателства за 

изследваната тема: 1) проучване на динамиката на медийното потребление; 2) 

изследване на  рецепцията на определените групи потребители по метода на 

фокусираното интервю; 3)  SWOT анализ; 4) създаване на макет на манга текст и пр 

 

В дисертацията са използвани няколко подхода и методи: 

1. Системно-аналитичен, формално-логичен и  сравнителен подход.  

2. Социологичен  подход. Използвани са 3 социологически метода:  

А. емпирично социологическо изследване  чрез „метода на отзовалите се“. Проучена е  

динамиката на медийното потребление на българския пазар  като своеобразна 

„моментна снимка“, обхващаща периода 2010 – 2012 година.  

Б.  фокусирано интервю  с  общ брой  20 лица - 2 групи по 10 лица във всяка една 

група. 

3. контент-анализ. Резултатите от събраната емпирична информация са 

систематизирани, обработени и анализирани с SPSS.  

Изводите, потвърждаващи изследователската теза, са направени след контент и SWOT 

анализи на получените отговори.  
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Актуалността и значимостта на дисертационния труд се имплицира във 

всяка една глава на дисертацията. 

Първа глава, озаглавена „ Понятия, теории и модели“  представя манга 

комуникацията през призмата на медийната теория с оглед устойчивото и 

позициониране  в системата на медиите. Определена  е  научната рамка, конкретната 

спецификата на визуалната комуникация,  а самата манга комуникация се артикулира в  

контекста на комуникационните теории.  

В тази глава дисертантката експлицира и  свои твърдения, някои от които подлежат 

на по-нататъшно аргументиране или неглижиране. Имат се предвид: 

- Развитието на информационните технологии е убедително доказателство, че „медията“ 

(the medium) предхожда „съобщението“. 

- Визуализацията се предефинира като нов тип комуникация, в процеса на която, 

образът измества реалността и става по-реален от нея.  

- изображенията, които не отразяват действителността стават все по-многобройни, 

а копието започва не само да прилича на референта, защото е построено по образа на 

идеята, но и да го замества като придобива самостоятелен статут.  

Акценирането върху  теориите за визуалната комуникация, което авторката прави в 

тази глава с научна прецизност, е с оглед разкриване на спецификата на изображението и 

във връзка с дефинирането на функциите на визуалната комуникация. 

 В текста авторката се основава на релевантните теории на прозрачността и на 

измислицата на Кендъл Уолтън; теорията на разпознаването на Уилкерсън, теорията на 

приликите на Хайман; на условностите на Чарлтън; на илюзиите на Гомбрих и пр. 

Теоретичното осмисляне и експлициране  на тези теории е принос към разширяването 

на изследователската траектория на комуникационните теории, особено на тези, 

които разкриват   символни зависимости на  обектите  и  тяхното изображение. 

Авторката се спира и на перцептивните теории за визуалната комуникация, които 

са от значение за изследването на манга комуникацията. Представени са 

изследователските тези на Робърт Крейг, Волфганг Изер, Робърт Холуб, Клаус Йенсен. 

Специално внимание в анализа на перцептивните теории е отделено на известната 

теория на възприятието на Стенли Фиш, в която се концептуализира новият тип 

взаимоотношение  между медиите и аудиторията, извеждайки аудиторията като  субект,  

произвеждаш значение, както и  влиянието на социалния контекст.   

Експлицирани са и теориите на Ан Мари Бари, Барбара Стафорд и Рик Уилямс.  
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В тази глава дисертантката обвързва съвременното технологично развитие с 

развитието на комуникацията, отбелязвайки че „медийната комуникация все повече 

разчита на възможностите, които се предлагат от комбинацията на повече медийни 

платформи. Авторката вярва в съществуването на традиционния печат „Въпреки 

лидерската позиция на смартфона и таблета в медийното потребление - казва авторката -  

съществуват редица основателни причини за оцеляването на традиционния периодичен 

печат, сред които високата степен на доверие към представеното съдържание, 

професионалното селектиране на информация, ергономичността, непосредствената 

видимост на цялото и неговите части, простотата и комфорта на потребление, и не на 

последно място – навикът“. 

Втора глава - “Природа, еволюция и типология на манга комуникацията“ 

продължава актуализирането на манга комуникацията. Фокусирана е върху 

установяването на нейната природа и еволюция. В тази глава авторката лансира 

собствена типология на манга комуникацията. 

Разглеждайки взаимоотношението комикс - манга изображение, авторката 

акцентира върху комикса и геговата лента (gag strip), като „родоначалници” на 

съвременната манга. Дисертантката дефинира комикса като медийна форма, 

представяща информация чрез интегриране на текст и графика в поредица от панели, 

класифицирайки го като продукт за подрастващи. Манга, от своя страна, определя като 

„съвременен мултимодален книжен продукт, в който информацията се предава на 

различни нива, посредством графичното оформление на панелите, в рамките на 

страницата и фолиото, както и посредством прилагане на кинематографски методи при 

представяне на събитията. Ако при комикса информационните потоци следват логиката 

на сценичните медии (кодирането и декодирането на информация става сцена по сцена), 

то при манга информационните потоци следват логиката на екранната медия 

(кодирането и декодирането на информация става кадър по кадър). Комиксът се 

представя  като естествено продължение на по-старата медиа - театър, а манга като 

продължение на по-новата- киното.  

В дисертацията са очертани структурните разлики между комикс и манга: обем на 

книжното тяло, периодичност, липса на речеви балончета и панели, наличие на звукова и 

тактилна информация, преминаване от реализъм към супердеформация. Установени са и 

различията по отношение на профила на аудиторията – комикс аудиторията е 

изключително от подрастващи младежи, а манга потребителите са от разнородни 

демографски и социални групи. Констатирано е, че „утвърждаването на манга като 
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самостоятелен комуникационен канал първоначално търпи влиянието на европейската 

карикатура и американските комикси. 

Развитието на същинската манга в Япония след 1945 г. е откроено в неговите  три 

еволюционни етапа, които според авторката, „заедно и поотделно оказват влияние върху 

утвърждаването на манга като успешен комуникационен канал за развлечение и 

информация“. Авторката разкрива и експанзията на манга индустрията, свързвайки я с  

трансформацията на мангака в бизнес предприемачество. Информационната манга се 

разкрива като доходоносна ниша, с която се позиционира  концепцията за многопластово 

развитие на медията. Дисертантката се спира и на драстичния спад на традиционното 

манга потребление, свързани с нарастването на търсенето и предлагането на е-манга - 

както локално, така и глобално ниво. 

Значимо постижение на дисертацията е решението и да изследва нарастващото 

влияние на манга, посредством две изключително нееднозначно възприемани явления, 

отаку и сканманга. Анализът и върху появата и утвърждаването на отаку разкрива, че 

предубедеността в медийното отразяване на криминални случаи не само превръща 

отделни потребители в обществено опасни, но и да наложи явна, скрита и автоцензура 

върху производството на аматьорска и комерсиална манга. От друга страна, 

разкриването на явлението сканманга актуализира темата за авторските права и 

свободното нелицензирано разпространение на авторските продукти в интернет 

пространството.  

Особено значим принос в тази глава от дисертацията е и предложената авторова 

типологизация с оглед дефиниране на понятията „манга грамотност” и „манга 

общности”.  

Грамотността, авторката определя, освен всичко друго, като умение за общуване в 

различен контекст и чрез различни медии, а манга грамотността дефинира като 

разновидност на визуалната грамотност. 

Момчилова определя манга комуникацията като вид визуална комуникация, в 

която изображенията генерират значението посредством инклузивна пролиферация, т.е. 

панелите, страницата, фолиото, цялото книжно тяло всъщност са вложени една в друга 

мултирамки, в които информацията е представена чрез методите на кинематографията. 

Целта на процеса е и  развлечение и релакс,  вдъхновение.  

Авторката е описала и самото общуване с манга, преминаващо през два етапа: 

последователно „четене” и „препрочитане”.  
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В тази глава Момчилова прави авторска красификация на различните манга 

общности. Те са идентифицирани като общности със споделен интерес към манга, 

подобно на фендомите от другите културни сфери, които размянят, обсъждат, 

установяват обратна връзка с издателите и пр. От различни критериални ъгли са 

представени в теоретичен и графичен вид съществуващите общности: традиционна 

печатна манга общност, аматьорска манга общност (dojinshi), otaku, scan manga, мобилна 

манга общност. Към критериалните ъгли за класифициране са включени пол и възраст, 

вид потребители, периодичност на изданията, форма, вид медии, местата за 

разпространение, език на разпространение, начин на потребление, начин на създаване, 

мястото на създаване и пр.  

Трета глава, озаглавена. „Манга в контекста на традиционните печатни 

медии“ има пряко отношение с българската действителност. В нея най-ярко се разкриват 

изследователските постижения на дисертантката и обвързването на теоретичните 

експликации с емпиричната реалия. 

В тази глава от дисертацията се акцентира върху медиите като част от 

развлекателната индустрия. Момчилова се базира отново релевантно на 

съсществуващите теории - теориите за причините за използване на медиите (МакКуейл), 

за „използването – и удовлетворостта” (Кац, Гуреевич, Хаас), както и на концепцията за 

медийна зависимост (Мелвин ДеФльор).  

Анализите в тази глава са резултат и от организирани и проведени от авторката  

емпирични социологически изследвания (количествени и качествени) върху манга 

комуникацията, както и от осъществения SWOT анализ.  

Проведено е както емпирично социологическо изследване на медийното 

потребление в България по „метода на отзовалите се“ така и дълбочинно изследване на 

проблема чрез метода „фокус група“.  

Ценен момент в тази глава е и изготвеният и публикуван в периодично печатно 

издание авторски модел на манга текст. Контент-анализът на проведените след 

публикуване на модела фокусирани интервюта дава основание на авторката да докаже 

предположението си, че утвърждаването на визуалната комуникация и налагането на 

„третия екран” като основен фактор в индустрията на забавлението и медиите, изисква 

преосмисляне на медийния дизайн в традиционния периодичен печат в 21 век. 

Проведеното изследване на медийното потребление в България разкрива, че 

„прекомерната еднотипност и предсказуемост на визуалните средства в традиционния 
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печат не осъществява адекватно функцията инфотейнмънт и не повишава степента на 

удовлетворение на аудиторията от различните типове“. На второ място се констатира, че 

„традиционният печат не успява да включи трайно  младите мобилни аудитории, 

следователно, ако не се положат усилия за излизане от подобно състояние, много трудно, 

почти невъзможно ще бъде да се осигури устойчиво развитие на печатния вестник в 

преобладаващите мултимодални, мултиплатформени и мултимедийни практики на 

потребление.“  

Резултатите от проведеното качествено изследване и направеният допълнителен 

SWOT анализ от Момчилова и дават онование да посочи, че е налице: „необходимост от 

преосмисляне на визуалната комуникация в традиционните печатни медии с цел 

оптимизиране на информационния трансфер и емоционалното въздействие, че 

стериотипът на създаване и възприемане на журналистически продукт се разрушава от 

манга текста.  

Тезата на авторката, че „във визуалната епоха ре-активирането на функцията 

инфотейнмънт посредством предлагане на манга текстове, идентифициращи печатното 

периодично издание с антистресово и здравословно четиво, е един от начините за 

продължаване на устойчивото присъствие на печатния вестник на българския пазар“ е 

аргументирана на базата на емпиричен аналитичен материал. 

В Заключението, на базата на теоретичните и емпирични търсения, Момчилова 

експлицира следните значими обобщения и прогностични виждания с приносен 

характер:  

-  като информационен мултимодален продукт манга текстът успява да 

стабилизира полифункционалността на периодичния печат посредством преосмисляне 

на забавлението като „изконна новинарска ценност”. 

-  развитието на смарт технологиите несъмнено ще ускори процеса на 

тотална конвергенция на платформите, ще доведе до създаване на т.нар. 

омниплатформа, с която да се постигне максимален медиен кросовър с преливане на 

съдържание, а трансмедийното разказване е очертано като нов стандарт на 

комуникацията, който се фокусира не толкова върху трансмисията на съобщението, 

колкото върху пре-създаването на преживяване и емоции. 

- средносрочната прогноза за бъдещето на вестника е по-скоро 

оптимистична. Печатният вестник ще продължи да съществува като добавка към 

мрежовата и мобилна комуникация, докато не настъпи моментът на „реорганизицията” 

(премахването) му по финансови причини, защото дори и цифров, вестникът остава 
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най-надеждния медиатор на информация от обществен интерес, която е подбрана, 

проверена и оценена; вестникът продължава да осигурява социален контекст, който 

помага за ориентацията на индивида в общността и света, като определя относителната 

значимост на събитията и проблемите; вестникът предоставя достъпен форум за среща 

на различни гледни точки и укрепване на връзките в общностите; вестникът е 

ефективно, достъпно и привлекателно (пазарно) пространство, „магазин за познания”, 

интимно място за релакс и развлечение.  

- преосмислянето на комуникационния дизайн и по-конкретно въвеждането 

на елементи, които да предизвикват положителни емоции при употребата на медийния 

продукт се определя като приоритетно за устойчивостта на развитието му. 

- традиционният печатен вестник трябва да бъде емоционално 

привлекателен, да осигурява положителен емоционален фон на общуването с 

потребителя, да се грижи за емоционалния комфорт на читателите. Функционалността 

трябва да бъде съобразена с емоцията и удоволствието. 

Приноси. 

Предложените от самата авторка приноси споделям с изключение на един, който 

не е достатъчно аргументиран. Имам предвид следния, изведен от авторката принос – 

„Средството (вече) не е екстензия, нито послание. В дългосрочен план съдържанието на 

една медия оказва по-малко влияние върху начина на мислене и действие, отколкото 

самата медия»  

В това твърдение се съдържа както отричане на вижданията на М. Маклуън, 

както и на много други учени, че медиите са екстензии, така и съгласие с оспорваната 

от мнозина теза на Маклуън, че  „средството(медиата) е съобщението“, твърдейки, че 

„влияние оказват не съдържанията, а самите медии (средства за масова комуникация)“. 

Уважавам правото на авторката да изрази такъв извод, по подобие на М. Маклуън, но 

аргументационният и материал на този етап, не е достатъчно убедителен. Не съвсем 

убедително е и твърдението на авторката, че „образът измествайки реалността, става 

по-реален от нея“, че „средството е медийното съдържание“ поставяйки го в скоби, 

когато разглежда взаимоотношение между „средството (медийното съдържание) и 

аудиторията“ във връзка с теорията на възприятието на Стенли Фиш. 

Останалите приноси на авторката споделям безрезервно. Считам за приноси на 

авторката и няколко постижения, които не фигурират сред изредените. 

Изхождам от факта, че Момчилова е разработила един изцяло пионерски труд 

със самостоятелна евристична стойност.  
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Дисертантката: 

- разкрива явление, което е неизследвано и малко познато в България, дори и сред не 

малка част от специалистите в областта на комуникациите; 

- позиционира успешно манга комуникацията сред останалите комуникационни форми;  

- лансира идеи, които биха рефлектирали оздравително върху състоянието на някои от 

печатните комуникации у нас на базата на собствени емпирични изследвания.  

- предлага авторска класификация на манга общностите 

- създава авторски макет на манга текст 

Дисертацията е написана на висок професионален език. Момчилова показва 

задълбочени познания в изследваната област, креативни умения, умения за създаване 

на инструментариум за провеждане на емпирични социологически изследвания, умения 

за анализ и обобщения.  

Дисертантката е проучила огромно количество класическа и съвременна научна 

литература по темата, като се започне от Уилбър Шрам и се стигне до Никълъс 

Негропонте и Хенри Дженкинс, позовава се на източници и теории с научна 

добросъвестност, прави успешни опити за самостоятелни интерпретации и доразвиване 

на идеи, предлага авторски класификации и модели. 

Изискването за наличие на публикации по темата на дисертационния труд е 

спазено. Дисертантката има 3 публикации по темата в специализирани издания и 4 

участия с доклади в национални и международни конференции.  

Изборът на темата на дисертацията на Момчилова, както и качествата на 

дисертацията, позволяват определянето и като ценен пионерски научен труд, който 

заема резонно място в траекторията на комуникационните изследвания в България и 

заслужава публичност чрез бъдещо отпечатване. 

Всичко написано до тук ми дава основание да дам висока оценка на 

дисертационния труд и да предложа на Уважаемото научно жури към Факултета по 

журналистика на СУ „Кл. Охридски да гласува с убеденост присъждането на 

образователната и научна степен „Доктор“ на Мария Момчилова по 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки. 

Рецензент: доц. дсн Добринка Пейчева 

11.04. 2014 г. 
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