
С т а н о в и щ е 

 

за дисертационния труд на Мария Момчилова на тема 

“Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и 

традиционната печатна медия”  

 

За присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна 

специалност 3.5. “Обществени комуникации и информационни науки” 

Член на жури: доц. д-р Светла Цанкова 

 

Дисертацията на Мария Момчилова отговаря на изискванията за 

подобен род изследване по отношение на обема и структурата – съдържа 

270 страници, от които 13 с библиография и 4 с приложения.  

Съдържанието включва предговор, три глави, заключение и резюме на 

научните приноси и е логично структурирано. Представен е и списък с 

публикациите и научните доклади на авторката по темата на 

дисертационния труд. Библиографията е изключително богата като обем 

(включва 252 заглавия, от които 61 на кирилица и 191 на латиница), 

приложенията са уместни и са свързани с изследователската работа по 

темата и с практическата и прагматична насоченост на проекта. Във 

втора глава са представени 7 графики и диаграми, а в трета – 3 графики, 

фигури и схеми, които много добре се вписват в съдържанието и 

подкрепят авторовата теза. 

В изследването са използвани методи, отговарящи на целта и 

съдържанието на разработката: системно-аналитичен, формално-логичен, 

описателно-интерпретативен, сравнителен и контекстуален. В първа и 

втора глава доминират аналитичните методи, а в трета -  научно-

приложните методи.    

Актуалността на темата е обоснована от авторката в увода на 

дисертационния труд – тя подчертава, че през последните две 

десетилетия манга се е превърнала в глобален продукт, тъй като е не 

само една от най-популярните форми на комуникация в Япония, но е и 

все по-търсена извън пределите на страната. Този процес протича 



едновременно с предефинирането на визуализацията като нов тип 

комуникация и със засилването на развлекателната функция на 

традиционните печатни медии, които могат да използват манга 

комуникацията за задържане на вниманието на читателите и за 

привличане на нови. Друга причина за изследователския интерес на 

Мария Момчилова към темата е и увеличаването на дела на манга 

изданията на българския печатен пазар, а също и факта, че до момента 

манга не е била обект на научните интереси на изследователите у нас. 

В увода авторката е дефинирала манга комуникацията като 

предмет на изследване, но всъщност тя е обект на изследване, а предмет 

на изследване е нейната природа, еволюция и типология, а също и 

нейната роля за реактивирането на функцията “инфотейнмънт” на 

традиционните печатни медии.  

Целта на дисертационния труд е комплексното изучаване на манга 

комуникацията в контекста на медийната теория от гледна точка на 

позиционирането и функционирането й в системата на медиите и в 

процеса на изследване тя е постигната успешно от Мария Момчилова. 

Изследователските задачи са разделени на три групи и съответстват на 

структурата на дисертационния труд. В първа глава са дефинирани 

понятията “комуникация”, “информация” и “съобщение”, направен е 

критичен анализ на релевантните за изследването теории на 

комуникацията и е анализирано влиянието на визуалната комуникация 

върху традиционния периодичен печат. При изпълнението на тази задача 

авторката демонстрира много добро познаване на теоретичния материал 

и умения за анализ на променящата се медийна среда, в която 

засилващите се тенденции за визуализация все повече се превръщат във 

важна част от комуникативния дизайн на традиционната печатна медия.  

Успешна е реализацията и на втората група задачи  - изследване 

на спецификата на манга комуникацията, като подробно е анализирана 

природата и еволюцията на манга, предложена е собствена 

типологизация и е изследвана манга индустрията. Във втора глава на 

дисертационния труд интерес представлява и анализа на медийния пазар 

в Япония, на традиционните и алтернативни системи за производство и 

разпространение на продукта, на динамиката на потреблението на манга 



от 60-те години на ХХ век до днес. Значителното влияние на манга 

комуникацията върху реципиентите в Япония, характеристиките на 

аудиторията, а също и налагането на цензура върху манга медията също 

са важен акцент в изследването на авторката. 

Практическата и прагматична насоченост на третата група задачи 

е обусловена от научно-приложния характер на трета глава. Тук Мария 

Момчилова акцентира вниманието върху масовата информация като част 

от развлекателната индустрия и търси мястото на манга комуникацията в 

инфотейнмънт стратегията, която може да превърне традиционните 

печатни издания в антистресово и здравословно четиво. За тази цел  е 

съставена анкетна карта и е проведено анкетно проучване за динамиката 

на медийното потребление и за познаването и възприемането на манга 

комуникацията, в което са участвали 100 души. Проведено е и 

фокусирано интервю с гайд с извадка от 20 лица, разделени на 2 групи – 

медийни комуникатори и медийни реципиенти, създаден е и макет на 

манга текст, чиято ефективност е оценена от участниците.  

Дисертационният труд на докторантката Мария Момчилова на 

тема “Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и 

традиционната печатна медия” демонстрира задълбочено познаване на 

теоретичната литература и аналитични умения в изследването на 

актуалните трансформации в медийната сфера. Несъмнено научна новост 

представлява комплексното изучаване на природата и еволюцията  на 

манга комуникацията, изграждането на собствена типологизация на 

манга и собствената концепция за манга текстове като част от 

стратегията на комуникационния дизайн на традиционния периодичен 

печат. Оценявам високо изследователския нюх и смелостта на авторката 

да се насочи към темата за манга комуникацията и нейното място в 

традиционните печатни медии, която е изключително интересна и която 

до момента не е била обект на сериозен научен интерес в България. 

Сред научните приноси, посочени от докторантката Мария 

Момчилова, несъмнено висока стойност имат следните:   

1. Дисертационният труд доказва, че виртуалната  

комуникация влияе върху начина, по който мобилните аудитории 

възприемат информацията. 



2. Обосновано и убедително комуникационният дизайн е  

изведен като един от водещите фактори за осигуряване на устойчивост в 

развитието на периодичния печат, който трябва да постигне 

информационен трансфер и емоционално въздействие, адекватни на 

очакванията на мобилната аудитория. 

3. Доказано е, че манга текстът добре се вписва в  

стратегията за засилване на развлекателната функция на медиите в 

условията на информационно пресищане, което кара аудиторията да 

търси повече инфотейнмънт в медийното съдържание. 

Според мен изводът, че използването на манга комуникация е 

един от начините за осигуряване на устойчиво присъствие на пресата на 

българския медиен пазар във визуалната епоха и че нейното включване в 

комуникационните стратегии на родните печатни издания ще доведе до 

нарастване на интереса към тях, е до известна степен генерализиран. 

Основание за това твърдение ми дава не толкова липсата на 

представителност на проведеното от авторката емпирично проучване, 

според което по-голямата част от участниците са възприели положително 

представения манга текст и са оценили традиционния периодичен печат 

като възможна пазарна ниша за манга комуникацията, колкото факта, че 

в България липсва традиция в нейната употребата и дори голяма част от 

аудиторията изобщо не познава този тип визуална комуникация. Както 

комиксите, така и манга комуникацията не са толкова популярни у нас в 

сравнение с някои западноевропейски страни и САЩ и не се вписват в 

представите на читателите за традиционно периодично печатно издание. 

В този смисъл манга текстовете могат по-скоро да изиграят ролята на 

“кукичка за вниманието” на аудиторията според израза на един от 

участниците във фокусираното интервю и да обогатят визуалната 

комуникация на съвременните печатни медии у нас в специализираните 

и развлекателни секции. 

По отношение на съдържанието трябва да се отбележи, че в 

началото на втора глава липсва въведение. Би било по-добре 

формулировката на тази глава да не съвпада напълно с първата част от 

заглавието на дисертационния труд, за да не се създава усещането, че тя 

изчерпва основното съдържание. Прецизното оформление на 



дисертационния труд изисква графиките, диаграмите, схемите и 

фигурите във втора и трета глава да бъдат номерирани и да имат 

заглавие. 

В автореферата, който отговаря на изискванията, Мария 

Момчилова е представила и списък с научните публикации и доклади по 

темата на дисертационния труд  

В заключение препоръчвам на уважаемото научно жури да 

присъди на Мария Момчилова образователната и научна  степен 

“доктор” за нейния дисертационен труд “Природа, еволюция и типология 

на манга комуникацията. Манга и традиционната печатна медия.”  

 

 

 

02.04.2014г.     Член на научното жури: 

гр. София     доц. д-р Светла Цанкова  


