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Информация за докторанта 

Мария Кирова Момчилова е зачислена на докторантура на 

самостоятелна подготовка в катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване” 

на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски” на 1 март 2011 г. Докторантката е 

отчислена предсрочно с право на защита на 23 януари 2014 г., като успешно 

апробира дисертацията си на катедрено заседание от 29 януари 2014 г. 

Информация за дисертацията и автореферата 

Дисертационният труд на Мария Момчилова е с общ обем 270 

страници, в това число предговор; изложение, структурирано в три глави; 
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заключение; библиография; приложения. От общия обем на дисертацията 13 

страници са библиографска справка, включваща като основни източници 

общо 252 заглавия (61 на кирилица и 191 на латиница). Така описаната 

литература свидетелства за широки проучвания върху избраното 

изследователско поле, за сериозна библиографска работа, свързана с 

търсенето, систематизирането и проучването на източници по темата на 

дисертацията. 

Изследването е придружено от 7 таблици, 2 фигури, 2 илюстрации 

и 4 приложения, които служат за доказване на тезите. Докторантката е 

предложила автопреценка на научните приноси и списък на публикациите, 

свързани с темата на дисертационния труд. По темата на дисертацията 

Мария Момчилова има седем публикации в специализирани научни издания 

– научни списания, в Годишника на Софийския универстит и доклади на 

международни конференции, и с това удовлетворява законовите изисквания 

по този критерий. 

Като научен ръководител на докторанта и като ръководител на 

катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване”, където се проведе 

предварителното обсъждане, не мога да не отбележа, че дисертационният 

труд беше приет единодушно и насочен към публична защита на базата на 

обстойни писмени рецензии на двама професори от катедрата и след редица 

изказвания от академичния й състав. Вследствие на редица структурни, 

съдържателни и технически промени в дисертацията при пост-

апробационната й редакция и събразяването с мненията и препоръките на 

рецензентите и участвалите в дискусията, дисертационният труд е 

значително по-органичен и ефективен от гледна точка на доказването на 

изследователските тези. 

Приложеният към документацията по защитата автореферат е с 

обем 28 страници и включва: обща характеристика на дисертационния труд с 
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преценка на: актуалността на проблема; целта и задачите на изследването; 

методите за изследване; научната новост, приложимостта и полезността, 

обхвата и структурата на изследването; структура и съдържание на 

дисертационния труд; резюме на научните приноси и списък на 

публикациите, свързани с темата на дисертационния труд. Очертани са: 

обектът, предметът, на изследването, основният проблем и основната цел на 

разработката, формулирани са задачите, ограниченията в обхвата на 

изследването, методологията, обобщени са информационните източници. 

Авторефератът е адекватен на дисертацията, отразява по същество 

структурата, подхода и основните й обобщения и отговаря на изискванията 

за авторефериране на дисертационен труд. 

Преценка на актуалността на проблема 

Безспорно, изборът на темата на дисертационния труд на Мария 

Момчилова е първото, което прави впечатление – налице е оригинална тема 

на дисертацията, посветена на изследване на манга комуникацията в 

светлината на съвременната медийна среда и новите тенденции в развитието 

на пресата, в това число и в дигитална среда. Актуалността на темата 

произтича не само от обстоятелството, че японската манга е  своеобразен 

прародител на анимацията – едно от най-разпростнените визуални изкуства, 

или от интереса към поп културата, в това число и японската класическа и 

съвременна поп култура, но и от тенденцията на превъщането на манга 

продуктите (особено на е-манга) в средство за комуникация с 

интернационално разпространение. Избраната от докторанта Мария 

Момчилова изследователска задача не е никак лека, защото се осъществява на 

едно слабо заселена у нас научно област, предполага сериозно познаване на 

различни научни полета, а подходът изисква излизане на един широк терен 
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и интерпретиране на многобройни концепции, теории, феномени. Тези 

трудности предопределят и оригиналността на изследването и неговия 

приносен характер от научна гледна точка.  

Преценка на качествата и приносите на дисертационния труд 

В първата теоретическа глава на дисертацията докторантката 

„изгражда теоретичното и терминологично становище” по изследвания 

феномен, като задава научната рамка на изследването, детерминирайки 

основните специфики на визуалната комуникация и дефинирайки 

основните понятия през критичен анализ на основните комуникационни 

теории и концепции, като демонстрира задълбочено познаване на научния 

апарат на тематичното направление, в което работи, и до голяма степен 

предопределя научната плътност и пълноценност на анализа и изследването 

във втората и третата глава. Само по себе си „теоретичното осмисляне на тези 

теории е принос към разширяването на изследователското поле на 

комуникационните теории” с изследваните връзки знак-обект, с 

надграждането на тезата за изоморфността на иконичните знаци и за ролята 

на средата, контекста, фоновите знания, както и с вглеждането в 

перцептивните теории за визуалната комуникация и значението на 

„интерпретативните общности” по Стенли Фиш.   

Изучаването на спецификата на манга комуникацията като „вид 

визуална комуникация, в която изображенията генерират значението 

посредством инклузивна пролиферация”, чрез изследване на природата на 

обекта и детайлна хронология на неговото развитие, стъпващи на собствени 

типологизации и задълбочен анализ върху тенденциите в манга индустрията 

и медийния пазар като цяло, са сред основните задачи на докторантката в 

същностната за дисертацията втора глава. Сравнителният анализ на комикс и 

манга извежда и обобщава основните специфики и „структурни разлики” не 
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само чрез физическите характеристики, но и чрез типичните изразни 

средства и качества на комуникацията, а и в профила на аудиториите.  

В тази част на дисертацията се откроява и приносът на авторката в 

хронологизацията на същинската манга след Втората световна война и 

изясняването на характеристиките й на „успешен комуникационен канал за 

развлечение и информация” и бързото й навлизане на медийния пазар във 

втората половина на ХХ век. Специфичните характеристики на феномени 

като отаку и сканманга и техният анализ в дисертационния труд на Мария 

Момчилова още веднъж открояват комплексния му и приносен характер - 

докторантката умело изследва не само професионалните, социални и бизнес 

аспекти на манга, но и проблеми с авторските права и свободното 

нелицензирано разпространение на интелектуална собственост в онлайн 

пространството. Изяснен е механизмът на „четене” чрез декодиране, 

разбиране, осмисляне и интерпретиране на информацията от гледна точка 

на когнитивната психология, като е акцентирано на интерактивния характер 

на процеса на възприемането, взети са под внимание целите му - 

надхвърлящи информирането и стигащи до развлечението, забавлението, 

вдъхновението. И не на последно място: типологизирането на манга според 

общностите, по демографски характеристики, по вид, периодичност, по 

форма, графичен стил и тематика, по вида медия, типа дистрибуция, според 

езика, начина на потребление, начина и мястото на създаване допринася за 

дефинирането на обекта на изследване и е крачка напред в изследванията на 

този род комуникация.  

Анализът на съвременната медийна среда в светлината на 

експанзията на развлекателната индустрия в трета глава, както и 

преосмислянето на традиционните медийни ресори и преформулирането на 

функциите на модерната печатна комуникация води до свързването на 

медийните съдържания, структуриране и мениджмънт със стратегически 
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актуалната линия инфотейнмънт. Информационното забавление, играта в 

постмодерната масова комуникация е разгледана през експресията и 

всекидневието на „обществото на спектакъла” по Дебор, пренесени в 

хиперреалността и съвършено новата социална среда.  

Докторантката допълва научната новост на своя дисертационен 

труд чрез важните за съвременната наука линии на практико-приложност, 

като в третата глава на базата на специално създадена за изучаване на обекта 

анкетна карта за проучване на динамиката на медийното потребление и на 

разработен от нея макет на манга текст изследва рецепцията на отделни 

групи потребители, като прилага метода на фокусираното интервю. 

Резултатите са анализирани задълбочено на базата на SWOT анализ. 

Изследването не е самоцелно или външно добавена част на дисертацията, а е 

органически вплетено в задачите й, обслужва потвърждаването или 

отхвърлянето на определени хипотези, а от друга страна допринася за 

обобщаване на актуални тенденции в полето на масовата комуникация и 

пресжурналистиката в началото на новото десетилетие. 

Смятам, че автопреценката за приносните елементи на 

дисертацията, изложена в автореферата, е точна.  

Заключение 

В заключение трябва да подчертая, че:  

 Настоящето комплексно и интердисциплинарно изучаване на 

спецификата, природата и еволюцията на манга комуникацията 

е първото по рода си цялостно влизане на терена на това изразно 

средство и продукт на визуалната комуникация и с това добавя 

теоретична стойност към българското медиазнание и теория на 

масовата комуникация; 
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 Дисертацията е приносна с обобщените собствени 

типологизация на манга текстовете и със защитената иновативна 

стратегия за въвличане на манга текстовете като част от общата 

комуникационна концепция на традиционната печатна медия. 

 Трудът съдържа широкомащабно проучване на различните 

трансформационните процеси в медиите и извеждането на 

водещите тенденции в новата дигитална среда, сред които 

същностно важни са процесите по създаване на т.нар. 

„омниплатформа” на съдържанията като нова форма и качество 

на комуникацията. 

Смятам, че дисертационният труд е крачка напред в изследванията 

по визуална комуникация, графичен дизайн, пресжурналистика и 

медиазнание. Като имам предвид високото ниво на теоретичната разработка; 

умелото и подходящо структурирано излагане и анализиране на 

интердисциплинарни проблематики и ценните наблюдения на автора по 

темата; задълбоченото, детайлно познаване на изследования терен, 

сериозните проучвания и натрупвания по графичен дизайн, 

пресжурналистика, теория на комуникациите, медиазнание; и безспорните 

достойнства на дисертационния труд, изложени тук, препоръчвам на 

уважаемите членове на Научното жури да присъдят на Мария Момчилова 

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 

„Визуална комуникация” в професионалното направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки. 

 

 

5.09.2013 г.       

Рецензент: 

Доц. д-р Веселина Вълканова 


