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Дисертационният труд се състои от предговор, три глави, заключение, 

библиография от 262 заглавия (55 на кирилица и 207 на латиница), 21 

илюстрации, резюме на научните приноси и списък на публикациите, 

свързани с темата на дсертационния труд. Общият обем на работата е 330 

страници, от които основният текст е 305 страници.  
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I. Структура на дисертационния труд 

 

ПРЕДГОВОР 

Първа глава. ГЕНЕАЛОГИЯ И СОЦИАЛНА РАМКА НА БИЗНЕС МЕДИИТЕ  

1.1. Бизнес медиите в динамично изменящото се поле на медийната комуникация 

(синхронна социална рамка) 

1.1.1. Възникване и развитие на икономическата преса 

1.1.1.1. Устойчивост на финансови кризи 

1.1.1.2. Устойчивост на конкуренцията на други медии 

1.1.1.3. Революциите на българската медийна среда след 1989 г. 

1.1.2. Развитие на медийния пазар 

1.1.3. Устойчивост на хартиения носител на бизнес медиите 

1.1.4. Устойчивост на въздействието на онлайн бизнес медиите в сравнение с 

печатните 

1.1.4.1. Предимства на печатните медии 

1.1.4.2. Предимства на онлайн медиите 

1.1.5. Конвергентност на информационните канали 

1.1.6. Бизнес медиите като модератор на преобразуването  

на информацията в знание 

1.1.6.1. Информацията в парадигмата на ограничените ресурси 

1.1.6.2. Информационното неравенство 

1.1.6.3. Информацията като комуникативен легитиматор 

1.1.6.4. Информационният шум 

1.1.7. Роля на графичния дизайнер в контекста на дискурсивните  

информационни репрезентации 

1.2. Рецептивни аспекти на бизнес медиите в дискурса на властта (диахронна социална 

рамка) 

1.2.1. Властта в полето на съобщението 

1.2.2. Властта в полето на аудиторията 

1.2.2.1. Основни теории за медийния ефект и властта върху/на аудиторията 

1.2.2.2.  Разликата между публика и аудитория като проблем на медийната среда 

1.2.2.3.  Категоризация на бизнес аудиторията 

1.2.2.4.  Сегментация и фрагментация на аудиторията 

1.2.2.5.  Рискове на фрагментацията на аудиторията 

1.2.3. Властта в полето на комуникатора 

 1.2.3.1.  Централни и периферни начини за убеждаване 

 1.2.3.2.  Манипулативни възможности на графичния дизайн 
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 1.2.3.3.  Проблемът за защитавания интерес 

 1.2.3.4.  Властта във визуалния код 

1.3. Медийната грамотност като филтър за властовия дискурс 

 

Втора глава. ЕПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИ И РЕТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА 

ВИЗУАЛНИТЕ КОМУНИКАТИВНИ СТРАТЕГИИ В КОНТЕКСТА НА ВИЗУАЛНИЯ 

ОБРАТ 

2.1. Проблематизиране на визуалните комуникативни стратегии на терена  

на визуалните изследвания 

2.1.1. Визуалният обрат 

2.1.2. Специфики на визуалната репрезентация на света в дискурса  

на бизнес медиите 

 2.1.2.1.  Паралелни медийни реалности 

 2.1.2.2.  Бизнес медиите като производител на митологеми 

2.1.3. Взаимодействие на вербалното и визуалното в контекста  

на визуалния обрат 

2.1.3.1. Текстът като фиксатор на значението на визуалния образ 

2.1.3.2.  Комиксизация на медийната комуникация 

2.1.3.3.  Вербалното и визуалното като мултимодален код 

2.2. Визуалната реторика като интерпретативен ключ към проблема  

за комуникативните стратегии на бизнес медиите 

2.2.1. Еволюция на визуалната реторика от класическата реторика 

 2.2.1.1.  Въпросът за неутралитета на графичния дизайн 

 2.2.1.2.  Бизнес медиите в контекста на дейностите на реториката 

2.2.2. Визуалната реторика като инструмент на визуалните изследвания 

 2.2.2.1.  Дефицити на академичното осмисляне на визуалната реторика 

2.2.2.2.  Потенциал на визуалния дискурс на бизнес медиите  

за създаване на реторическа ситуация 

2.2.3. Аспекти на визуалната аргументация в комникативното поле  

на бизнес медиите 

2.2.3.1.  Предимства на визуалната пред вербалната аргументация 

2.2.3.2.  Стратегията за въздействие чрез емоционален пренос 

2.2.3.3.  Избор на аргументи за убеждаване между модусите  

на истината и вярата 

2.2.3.4.  Балансът между форма и съдържание като маркер  

на социален престиж 

2.2.3.5.  Споделени реторически конвенции между бизнес медиите  
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и аудиторията им 

2.2.3.6.  Ключовата метафора като реторичен синхронизатор 

2.2.4. Споделени визуални стратегии между бизнес медиите и рекламата 

2.3. Визуална грамотност 

 

Трета глава. ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА ВИЗУАЛНИТЕ КОМУНИКАТИВНИ 

СТРАТЕГИИ НА БИЗНЕС МЕДИИТЕ 

3.1. Единични елементи 

3.1.1. Визуални стратегии на типографията 

 3.1.1.1.  Стратегии на типографския тон 

 3.1.1.2.  Стратегии на шрифта на заглавията 

 3.1.1.3.  Рецептивни вариации на шрифта 

 3.1.1.4.  Реториката на неутралния шрифт 

3.1.2. Визуални стратегии на фотографиите 

3.1.3. Визуални стратегии на цвета 

 3.1.3.1.  Реторика на корпоративните цветове 

 3.1.3.2.  Цветът като навигатор 

3.1.4. Стратегия на въздуха 

3.2. Комбинирани елементи 

3.2.1. Стратегии на цялостния дизайн 

3.2.2. Редизайнът като стратегия 

3.2.3. Информационната графика 

 3.2.3.1. Инфографиката като поликод 

 3.2.3.2.  Генеалогия на инфографиката като журналистически жанр 

 3.2.3.3.  Манипулация на инфографиките 

 3.2.3.4.  Информационната графика в България 

3.3. Аргументативни образи за реторически трансфер 

3.3.1. Бизнес сградата като визуален аргумент 

3.3.2. Поетика на портретната фотография 

3.3.3. Домейн на споделените визуални образи 

3.3.4. Концептуалната метафора като структуриращ дискурс 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ 

ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
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II. Обща характеристика на дисертационния труд 

 

 

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА 

 

Актуалността на темата се определя от необходимостта от научно изследване на 

променената роля на медийния графичен дизайн в съвременната медийна, културна и 

социална среда. В контекста на нарасналата роля на визуалните кодове спрямо 

вербалните и на променените съотношения между вербалното и визуалното в 

мултимодалните комуникативни феномени, каквито са медиите, статутът на графичния 

дизайн се променя значително. Ролята му вече не е само приложна, но и стратегическа. 

От инструмент, с който лингвистично доминираният отминал период е оперирал, той се 

превръща в оператор, измерение на дискурсивни практики, в които той не е просто 

поле, а активна субстанция. Това поставя нови и сериозни въпроси както спрямо 

журналистиката като практика, така и пред изследването на самия графичен дизайн. 

Последното, за да отговаря на новото статукво в мултимедийния микс на визуално и 

вербално, трябва да разглежда визуалната репрезентация като активно семантично 

поле, т.е. да включи и връзките му със съседни, по-широки дискурси и визуални полета. 

Настоящата дисертация е необходима стъпка в тази посока и запълва отворилата се 

ниша между експанзията на визуалните образи в медийната среда от една страна и 

научните дебати за тяхното въздействие и необходимостта от очертаване и 

задълбочаване на проблемната рамка, в която се осъществява изследователското поле 

на графичния дизайн както в България, така и в световен мащаб 

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА 

 

Във все по-наситения с визуални образи медиен свят, графичният дизайн 

постепенно се превръща в мощен дискурсивен инструмент за въздействие на 

символичните елити над социалните групи, които конституират съвременното 

общество. Неслучайно икономистът Джон Кенет Гълбрайт поставя дизайна сред 

техниките на корпорациите за засилване и консолидиране на властта им.  В същото 

време известният немски теоретик Ги Бонсипе отчита, че дизайнът все по-малко се 

използва за интелигентно решаване на проблеми и все повече се превръща в игра на 

формална естетика.  Състоянието на медийната среда към днешна дата може да се 
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обясни с експанзията на комуникационните технологии през последните две 

десетилетия, обусловили и развитието на медийния пазар в епохата на интернет, 

таблетите и смартфоните. При този подход към медиите обаче се губят връзките с 

дълбинни процеси, които динамизират социалното и културното пространство. На това 

по-дълбоко ниво се наблюдават значителни размествания и обрати, най-вече по 

отношение на мултимодалното статукво между вербалните и визуалните кодове – 

статукво, което има своята дълга история, изпълнена с обрати и културни наслагвания. 

От друга страна при подобен задълбочен анализ се откроява наличието на социални 

репрезентации, свързани с определени познания, поведения, идеологии, норми и 

ценности, които конституират устойчивостта на социалното статукво и които се 

адаптират изключително успешно в динамично променящата се комуникативна 

ситуация.  

В тази постмодерна рамка на разпадащи се граници и променящи се съотношения, 

графичният дизайн се превръща не само в инструмент за подсигуряване устойчивостта 

на властта на символичните елити над социалните групи, но поради нарасналата му 

роля се оказва и продуктивен ключ за изследване механизмите на (пре)създаването 

на тази власт.  

Както Крес и Лиюин подчертават, в съвременната визуална комуникация нито 

властта, нито нейната употреба е изчезнала, тя само става по-трудна за откриване и 

проследяване. В този контекст изследователите смятат за особено необходимо в 

условията на демокрация да се създадат средства за разбиране на проявленията на 

властта навсякъде и във всяка форма.
1
 Подобен инструментариум според тях 

предоставя подходът на критическия дискурсивен анализ, който разглежда езика като 

средство за упражняване на властта и посредством който се открива как неутрални, 

чисто информативни (лингвистични) текстове, които се появяват във вестниците, 

правителствените публикации, докладите на социалните науки и т.н. всъщност 

реализират, артикулират и разпространяват дискурси като идеологически позиции в 

същата степен, в която го правят и текстове с по-експлицитна пропагандна природа. В 

изследването се споделя тази концепция, като тя се обогатява с други концепции и 

авторски приноси, насочвайки се към едно неизследвано в науката поле – а именно 

графичният дизайн на бизнес медиите като дискурс на властта. 

 

                                                 
1
 Kress, Gunther & Theo van Leeuwen. Reading images: the grammar of visual design. 2nd ed. New York: 

Routledge, 2006, с. 14. 
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ТЕМА И ВОДЕЩА ХИПОТЕЗА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Изхождайки от твърдението на Гълбрайт, според когото концепцията за пазара не 

е нищо повече от „димна завеса“  пред това да се говори за капитализма, настоящото 

изследване взима за своя отправна точка хипотезата, че в съвременната ситуация на 

визуален обрат, именно графичният дизайн служи като инструмент за създаването и 

поддържането на тази „димна завеса“. В логиката на това базисно за дисертацията 

допускане, настоящият дисертационен труд е посветен на темата „Визуални 

комуникативни стратегии на печатните и онлайн бизнес медии“, а 

изследователският интерес се насочва преднамерено към анализ на графичния дизайн 

на бизнес медиите, които собствено са базирани върху икономическия дебат за пазара. 

 

 

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

Обект на изследване в дисертационния труд са бизнес медиите. Мотивацията за 

насочването на изследването към бизнес медиите е свързано с предизвикателството от 

изследователска гледна точка на доказването на тезата на дисертационния труд във 

възможно най-неблагоприятната среда за това, чрез което тя да се докаже по безспорен 

начин. Причина за това е, че бизнес медиите традиционно са свързани с 

аргументативни практики от фактологичен и логически порядък, за разлика от 

емоционалната аргументативност на таблоидите, където механизмът на въздействието 

и манипулацията е много по-лесно проследим.  

Жанровият обхват на обекта на дисертацията включва печатните и онлайн 

медии с бизнес насоченост, вариращи от общоикономически медии до тясно 

специализирани и от B2B (business to business) до корпоративни издания. В 

изследването се обръща внимание на визуални комуникативни стратегии, които в една 

или друга степен се използват и съответно са актуални и за печатните, и за онлайн 

медиите. От двата материални формата в по-голяма степен се обръща внимание на 

печатните издания, тъй като в света на бизнес медиите те все още имат първостепенна 

роля спрямо уеб-базираните медии, по причини, които са уточнени в първа глава. В 

същото време се уточняват и разлики в подходите, които съществуват при онлайн 

медиите поради различната технология и съответно рецепция. 

Категорията „бизнес медии“ обхваща прекалено много и различни по своята 

визуализация и редакционна политика издания и затова не е коректно техните отделни 



10 

 

стратегии да се свеждат до един дискурс. При цялото разнообразие обаче има общи 

черти, които характеризират всички бизнес медии. Характерно за всички тях е 

например демонстрация и превес на рационалното знание и логоса пред патоса и 

емоцията, които са водещи при другите типове издания. Преди всичко обаче обща 

черта на всички бизнес медии е дискурсът на устойчивостта, който в настоящото 

изследване се разглежда като генеалогичен маркер на икономическата преса, 

проследим от нейното зараждане до днес. 

 

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

Предмет на настоящото изследване са визуалните комуникативни стратегии, 

които се използват в полето на дискурсивните практики на икономическата 

журналистика.  

Визуалните комуникативни стратегии в настоящото изследване се интерпретират 

по два начина - или по-точно на две взаимосвързани равнища. От една страна това са 

стратегии за осигуряване на визуалната комуникация в чисто комуникативен аспект. На 

това равнище графичният дизайн се разглежда в неговите елементи и тяхната 

съвкупност като механизъм за комуникиране на съобщения между комуникатора 

(медията) и възприемателя (читателя). Интересът при изследването на това равнище е 

фокусиран върху елементите и вариативността на физическите им характеристики и на 

самото съобщение. Графичният дизайн в това отношение се оценява от гледна точка на 

способността му да предава информация, което е и цел на това равнище на визуалните 

стратегии. 

В същото време съществува едно друго равнище на интерпретация на визуалните 

комуникативни стратегии, което включва в себе си първото, но при него 

изследователският интерес се разширява извън параметрите на съобщението и включва 

намерението на комуникатора и интерпретацията на получателя на съобщението. При 

тази интерпретация на визуалните комуникативни стратегии в настоящата дисертация 

се обръща внимание на възможностите на графичния дизайн да служи като инструмент 

за въздействие върху аудиторията в различна степен. Това въздействие създава и 

управлява нагласи у аудиторията и може да се отнася по различен начин спрямо 

реалността. Целите на стратегиите на това равнище могат да бъдат значително по-

разнообразни. Така например цел може да е въздействието върху преценката, което 

може да бъде в различна степен манипулативно. Стратегия може да бъде и 
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еманципирането на визуалното поле спрямо масовата визуалност с цел конструиране на 

политически, социални и медийни дискурси. 

 

ТЕМПОРАЛЕН ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Като темпорален обхват изследването се фокусира върху развитието на 

графичния дизайн на икономическата журналистика през последните две десетилетия, 

белязани от появата и експанзията на онлайн медиите. С оглед на концепцията за 

устойчивостта като генеалогичен маркер на бизнес медиите, както и на поставянето на 

темата в полето на властовите дискурси, се разглеждат и аспекти от историческото 

развитие на този специализиран вид преса. Научният интерес в дисертацията е насочен 

към водещите български и световни бизнес медии, като се анализират специфичните 

черти на бизнес медиите, които ги различават във визуално отношение от 

общополитическите издания и от изданията от други типологични групи. 

 

СТЕПЕН НА РАЗРАБОТЕНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

 

Нарастващото присъствие в социалното и културното пространство на визуалните 

образи е едновременно резултат и причина за все по-доминиращата им роля в 

комуникацията. На този фон значението на въпроса за ролята на графичния дизайн би 

трябвало също да нараства, но, както Ги Бонсипе отбелязва, през последните години се 

наблюдава точно обратното: изненадващо и дори алармиращо отсъствие на дейности, 

подлагащи на въпроси дизайна. При работата си над настоящата дисертация авторът й 

също се сблъска с тази парадоксална липса на сериозни изследвания за ролята на 

графичния дизайн и на графичния дизайнер в съвременната комуникативна и медийна 

среда. През последните 25 години единственият значим български изследовател, чийто 

научен интерес е съсредоточен изцяло в полето на графичния дизайн, е Веселина 

Вълканова и като че ли нейните книги изчерпват модерните и сериозни изследванията в 

тази област. Макар и насочени към анализ на рекламните стратегии, монографиите на 

Христо Кафтанджиев също трябва да се причислят към изследванията, които през 

последните две десетилетия са обогатили научното осмисляне на графичния дизайн и 

неговото значение в динамично променящата се медийна среда. Впрочем този научен 

дефицит се наблюдава не само в България, но и по света. В същото време на книжния 

пазар изобилстват повече от всякога книги за графичен дизайн, но всички те, по думите 
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на Бонсипе (който ги определя като „coffe table books“), освобождават читателя от 

интелектуални усилия. Проблемите на дизайна и демокрацията не се радват на 

популярност, заключава немският теоретик. 

Едно от най-задълбоченото изследване на манипулативните стратегии на печата, 

направено в България, е на Антония Замбова – и макар то да е посветено на езиковите 

манипулации, голяма част от концепциите на монографията й могат да бъдат пренесени 

и в полето на визуалната комуникация. Според Замбова езиковите особености на 

вестникарския текст много рядко имат случаен характер, в огромния брой случаи те са 

съзнателно търсени, осмислени, преднамерени, т.е. имат във висша степен стилистичен 

характер.  

От значение за настоящото изследване е твърдението на Замбова, която определя 

като „очевидно“ при качествената новинарска преса доминирането на информативната 

функция. Това се изразява в такива присъщи нейни характеристики, като точност, 

конкретност, фактологичност, отчетливо разграничение между информационните и 

коментарните типове текстове в структурата на броя, обобщава тя. От друга страна 

популярният таблоиден печат се характеризира от изследователката по обратния начин: 

доминираща роля при него играе не информативната, а манипулативната или 

конотативна функция. Настоящата дисертация поставя въпросителна върху 

„очевидността“ на твърдението на Замбова и то не защото то не е валидно, а защото в 

него е подценена ролята именно на „очевидността“, т.е. визуалната репрезентация се 

възприема като даденост, лишена от манипулативни дискурси. 

В настоящото изследване на графичния дизайн на бизнес медиите се гледа като на 

средство за реализация на идеологии. Както Крес и Лиюин подчертават, в съвременната 

визуална комуникация нито властта, нито нейната употреба е изчезнала – тя само е 

станала по-трудна за откриване и проследяване. В този контекст те смятат за особено 

необходимо в условията на демокрация да се създадат средства за разбиране на 

проявленията на властта навсякъде и във всяка форма 

 

ТЕЗИ 

 

Водеща изследователска теза на дисертацията е, че във все по-доминирания от 

визуални образи медиен свят, медийният графичен дизайн постепенно се превръща в 

мощен дискурсивен инструмент за въздействие на символичните елити над социалните 

групи, които конституират съвременното общество. 
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Сред другите твърдения в изследването могат да се изведат следните основни 

авторски тези: 

 Бизнес медиите от своето зараждане, през цялото си историческо развитие 

и през всички медийни, рецептивни и финансови кризи, запазват като 

водещ генетичен маркер устойчивостта. Те едновременно търгуват с нея и 

я използват и на двете си модални равнища: визуално и вербално; 

 В условия на информационно пренаситена медийна среда и аудитория, 

страдаща от хроничен недостиг на време за обработването на все по-

големите и фрагментирани обеми информация, икономическите медии 

предлагат карта, която подрежда хаоса, докато другите медии просто 

подсилват усещането за хаос и за безалтернативност; 

 Аудиторията на бизнес медиите притежава споменатата от Маклуън 

„ужасяваща способност“ да се отстранява от чувствата или 

емоционалността, тъй като икономическата журналистика и светът на 

бизнеса като цяло, са сфери, доминирани от умозрителността и логиката, а 

не от емоцията; 

 Читателите на бизнес медиите се отличават от масовата публика и другите 

типологични групи по своята висока образованост, по-висок социален 

статут и самочувствие на хора, които могат сами да взимат решенията в 

живота си, както и с по-високата си  медийна грамотност, но именно това е 

опасността пред тях, защото поради изброените си характеристики, те 

подценяват възможността медиите да ги манипулират; 

 В условията на визуалния обрат медийната грамотност се оказва 

недостатъчно условие за пълноценното, критично и безопасно 

използването на съвременните медии, ако не бъде комбинирана с висока 

визуална грамотност; 

 Качествените медии, каквито са изданията на икономическата 

журналистика, изглеждат само привидно по-неутрални във визуално (и 

езиково) отношение, а всъщност визуалната им репрезентация е 

дискурсивна практика, динамизирана от множество легитимни и 

нелегитимни механизми за въздействие; 

 Графичният дизайн на бизнес медиите използва собствен визуален код, 

който е различен от визуалния код на другите типове издания; 
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 Този код се базира както на споделени културно-социални убеждения и 

практики в рамките на аудиторията, така и на съществуването на споделен 

от социалната група общ визуален домейн с образи, който има важно 

значение за осъществяването на визуалните комуникативни стратегии, тъй 

като осигурява емоционални и семантични трансфери и така гарантира 

устойчивостта на медийното въздействие; 

 Графичният дизайн на бизнес медиите еманципира визуалната им 

репрезентация от масовата визуализация. В този смисъл той остойностява 

визуалността, която в съвременния свят е девалвирала поради 

свръхпредлагането на образи по същия начин, по който свръхпредлагането 

на информация парадоксално води до информационна бедност. В същото 

време тази софистицирана визуалност не спира да бъде потенциално 

манипулативна; 

 Анализът на медийния графичен дизайн дава възможност да се открият и 

изследват множество социални, културни и дори физиологични практики, 

характеризиращи съвременната медийна рецепция и медийна среда. 

 

ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Основна цел на дисертационния труд е да се изследват визуалните комуникативни 

стратегии на печатните и онлайн бизнес медии, като се анализират факторите, които 

обуславят превръщането на графичния дизайн в дискурсивна практика с мощен 

потенциал за въздействие и убеждаване.  

Дисертационният труд няма за цел да изчерпи всички възможни употреби на 

различните елементи на графичния дизайн поотделно и в комплексното им 

приложение. Целта е по-скоро да се осмисли дискурсивната практика, която мотивира 

тези употреби и да се анализира принципната технология, по който бизнес медиите 

използват инструментариума на графичния дизайн за създаване и усилване на своите 

послания и програмирането на читателската реакция в определени рецептивни и 

поведенчески рамки.  
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ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

За реализирането на целите на дисертационния труд се поставят следните задачи: 

 Проследяване на генеалогията и историческото развитието на бизнес 

медиите като специализиран вид журналистика през ракурса на тезата за 

устойчивостта като генетичен маркер на икономическата журналистика;  

 Определяне новата роля на графичния дизайн в печатната и онлайн 

медийна комуникация с оглед на значителните промени, настъпили в 

социокултурната среда като следствие от развитието на комуникативните и 

информационните технологии, от една страна, и от друга - като резултат от 

новата визуална култура на читателската аудитория, мислена в 

концепцията на визуалния обрат; 

 Установяване как по-специфичното разпространение и по-високите 

специализирани компетентности на аудиторията се отразяват на 

визуалното представяне в бизнес медиите. 

 Анализ на перцептивния и когнитивния механизъм, чрез който графичният 

дизайн на икономическата преса въздейства върху своите читатели; 

 Разглеждане на проблема за етиката на бизнес медиите и ролята на 

графичния дизайн като инструмент за спазването или нарушаването й; 

 Проучване и анализ на научната литература, свързана с ключови за анализа 

на темата понятия, като медия, икономическа журналистика, публика и 

аудитория, фрагментация и сегментация на аудиторията, информация и 

информационен шум, медийна и визуална грамотност, визуална 

комуникация, визуален обрат, визуална реторика, визуална аргументация; 

 Анализ на факторите, които обуславят превръщането на графичния дизайн 

в мощен инструмент не само за комуникиране с аудиторията, но и за 

въздействие върху нея; 

 Изследване на визуалната реторика като инструментариум за научен 

анализ на визуалните комуникативни стратегии на бизнес медиите; 

 Контент-анализ на бизнес медиите в качеството им на артефакт на 

визуални комуникативни стратегически практики; 
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 Класифициране и анализ на съставните визуални елементи, които се 

използват за конструиране на медийни дискурсивни визуални 

репрезентации.  

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

За изпълнение на поставените задачи и доказване на тезата на настоящото 

изследване, в дисертационния труд бяха използвани следните научни методи:  

 

 Проучване, аналитичен обзор и критичен анализ на теоретични източници, 

свързани с медийните изследвания, графичния дизайн, теория на 

комуникацията, визуалната култура, класическата и нова реторика, 

визуална реторика, социална семиотика, дискурсивен анализ и други 

научни дисциплини, които темата на дисертацията предполага; 

 Теоретичен анализ на основните комуникативни, социални и културни 

специфики на съвременната медийната среда; 

 Описание и анализ на новата роля на графичния дизайн в печатните и 

онлайн медии; 

 Контент-анализ на графичния дизайн на бизнес медиите; 

 Сравнителен анализ на визуалната репрезентации на медийната реалност 

на бизнес медиите и изданията, ориентирани към масовата публика и 

другите типологични групи; 

 Дескриптивен анализ на инструментариума на графичния дизайн за 

постигане на визуални комуникативни стратегии с различна степен на 

легитимност; 

 Анализ на дискурсивни визуални практики на бизнес медиите, чрез 

използване на комбиниран инструментариум от дискурсивен анализ, 

реторически анализ, семиотичен анализ, структурален анализ и 

херменевтичен анализ. 

 

При подбора на методологическия инструментариум, приложен в дисертационния 

труд, се изхожда от разбирането, че визуалните комуникативни стратегии на бизнес 
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медиите не са толкова проблем на конкретен журналистически жанр, колкото на 

специфична дискурсивна практика с много по-широко социално и интердисциплинарно 

измерение. Поради това към изследването на обекта се прилага интердисциплинарен 

подход. 

 

МОТИВАЦИЯ НА ПОДХОДА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Темата на дисертацията не само допуска, но и изисква интердисциплинарен 

подход, тъй като е насочена едновременно към визуален и социален феномен и 

неговото изследване не може да се осъществи единствено в тесните граници на отделна 

научна дисциплина. Това е причината авторът на дисертацията да споделя становището 

на Барбара Стафорд, представител на авангарда на визуалните изследвания, която 

приема за релевантни всички възможни изследователски полета, стига те да изясняват 

обекта на изследване. Този подход е свързан и със самия характер на визуалните 

изследвания, които не формират нова дисциплина, а по-скоро диалогизират подходите 

на вече съществуващите дисциплини, превръщайки ги в инструменти за социална 

критика и културни анализи. В този смисъл настояване на автора на дисертацията е, че 

медийните изследвания (и конкретно медийният графичен дизайн) не трябва да се 

затварят като частни специализирани области на изследване, а напротив – да се 

активизират и диалогизират общите им знаменатели като социални, културни и 

визуални феномени с всички възможни научни дисциплини. Свалянето на границите 

между отделните дисциплини и фокусирането им върху визуалните образи е ново 

явление в хуманитаристиката, което тепърва започва да разгръща своя теоретичен и 

методически потенциал, разкривайки нови терени за изследване и добавена стойност за 

всяка една отделна наука – и в този смисъл дисертационният труд е актуален в няколко 

отношения.  

Интердисциплинарният подход в изследването се предопределя и от самата 

природа на графичния дизайн. По думите на американския теоретик на дизайна Прасад 

Борадкар, на дизайна е присъща интердисциплинарността, тъй като той е дисциплина, 

която обединява занаят и наука, творчество и комерсиалност, хуманитарни и социални 

науки, изкуство и техника.  

В дисертацията проблемът за визуалните комуникативни стратегии на бизнес 

медиите се полага в модерната теоретична рамка на социалната семиотика, която е 

трета школа в развитието на семиотичните идеи през изминалия век (първата школа е 
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Пражката школа, в която Мукаржовски и Якобсон пренасят и развиват идеите на 

руския формализъм, втората школа е Парижката, централизирана най-вече около 

трудовете на Ролан Барт). Според Гюнтер Крес, един от водещите теоретици на 

социалната семиотика, която развива идеите на семиологията от 60-те и 70-те години, 

знаците никога не са произволни и изследването им трябва да произтича от връзката на 

създателя на знака и контекста, в който знакът е създаден, а не от изолирани от акта на 

създаването му аналогии и класификации. Тази концепция дава основание да се 

допусне, че процесът на означаване на знаците по-скоро е в полето на възприемателя и 

се конструира според конкретната комуникативна ситуация, предвид редица 

променливи фактори, като контекст, знания, властови взаимоотношения между 

комуникаторите и т.н. Приложен към полето на изследване, този теоретичен ракурс 

допуска, че стратегиите в полето на медийната визуализация са дискурси, които в 

еднаква степен зависят от комуникаторите и ограничаването на въздействието само до 

акта на кодиране, без да се има предвид целия семиотичен потенциал на декодирането, 

ограничава разбирането за реалното функциониране на визуалната комуникация. 

Дисертацията гледа на темата си като на дискурсивно поле, даващо възможност 

да се срещнат различни подходи и дисциплини както за очертаване на нови полета в 

съществуващото знание за медиите, така и за обогатяване на съществуващите научни 

дисциплини. В настоящия труд категорията „бизнес медии“ се разглежда именно като 

такъв конкретен дискурс, чрез който се обследват проявленията на визуални, културни, 

социални, журналистически и т.н. практики. От една страна бизнес медиите са част от 

специфична комуникативна ситуация, обусловена от специфични културни и социални 

условия. В този смисъл изследването на бизнес медиите е предизвикателна 

изследователска територия, в която досега не са правени сериозни научни проучвания. 

В същото време приложения в настоящото изследване подход към бизнес медиите 

може да бъда използван като инструментариум и за анализа на други медийни 

дискурси, тъй като използването на визуални комуникативни стратегии за въздействие 

върху аудиторията е обща технология на всяка печатна или онлайн медия. 
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III. Съдържание на дисертационния труд 

 

Основният текст на дисертационния труд е структуриран в увод, три глави и 

заключение. Поради дискурсивния характер на предмета на изследване, логиката в 

организацията на трите глави в голяма степен се реализира в съответствие с 

триизмерния модел за критически дискурсен анализ на Норман Феърклоу.  При този 

модел всяка употреба на езика (вербален и/или визуален) в комуникативно събитие се 

състои от три измерения, като всяко следващо е по-широко и обхваща в себе си 

предходното:  

• текст (реч, устна или писмена, визуален образ или комбинация от тях) 

• дискурсивна практика, включваща продукцията и консумацията на 

текстовете 

• социална практика 

Предложеният от Фейрклоу модел предлага удобна аналитична рамка за 

емпирични изследвания в областта на комуникацията и обществото, в каквото поле е 

настоящото изследване. При този подход всичките три измерения трябва да бъдат 

обхванати в специфичен дискурсен анализ на комуникативното събитие. Този анализ 

трябва да се осъществи с фокусиране едновременно в трите измерения. На първото 

измерение се анализират езиковите особености на текста. Под „текст“ приемаме най-

общото семиотично разбиране за текст, което включва всяка подредена съвкупност от 

знаци, образуващи цялостно единство със самостойна знакова и комуникативна 

функция. След това трябва да се анализират процесите, свързани с производството и 

потреблението на текста, което е дискурсивната практика. На третото измерение се 

анализира по-широката социална практика, към която комуникативното събитие 

принадлежи. В такъв порядък могат да се разгледат подходите на трите глави на 

дисертацията. 

 

В първа глава визуалните комуникативни стратегии на бизнес медиите се 

разглеждат в най-широкия план на социалните им практики. Направеното в 

дисертацията проследяване на генезиса и историята на икономическата преса до 

настоящия момент показва недвусмислено, че като медиен феномен бизнес 

журналистиката се отличава с генетичния маркер на устойчивостта. Последният 

съществено отличава бизнес медиите от другите журналистически типологични групи, 

като най-големи разлики се наблюдават при сравнението им с таблоидната преса. Също 
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така се проследява как във време на криза на печатните медии, породена от 

конкуренцията им с интернет, както и във време на финансова криза - фактори, които в 

комбинацията си водят до свиване на вестникарския пазар - бизнес медиите не само не 

губят пазарни позиции, но и стават по-търсени. В първа глава са анализирани и 

факторите, довели до възхода на икономическата преса от 80-те години насам отвъд 

океана, както и в България след 1989 г., когато плановата икономика е сменена от 

пазарна и възникват условия за развиване на частен бизнес. На тази база се прави 

мотивирано заключение, че ако масовият печатен вестник, и особено всекидневник, 

действително е заплашен от постепенно изчезване, то специализираната икономическа 

преса поне на този етап все още има възможности по-скоро да продължава своята 

експанзия на пазара. Анализирани са и други фактори, които правят хартията 

устойчива на медийния пазар, като основно се обръща внимание на характеристиките 

на печатните и онлайн медии, усилващи или възпрепятстващи въздействието, което е 

фундамент на визуалните комуникативни стратегии. 

Доказването на значението и устойчивото място на бизнес медиите в 

съвременната социокултурна ситуация, както и в модерната медийна среда, се прави 

като базово условие за мотивиране на насочването на изследователския интерес към 

феномена на визуалните комуникативни стратегии именно в полето на икономическата 

преса, като техен обект. На тази база става актуално изследването на основната 

изследователска теза на дисертационния труд, според която в условията на новата 

визуална и информационна култура графичният дизайн на медиите се превръща от 

второстепенна дейност с приложен характер, в мощен инструмент за изграждане на 

властови дискурси, чрез които символичните елити упражняват въздействие и контрол 

над социалните групи. 

За доказване на тезата предметът и обектът на изследване се разглеждат в 

контекста на съвременната глобална информационна ситуация, характеризираща се с 

голямо информационно пренасищане и силен информационен шум, които, в 

комбинация с хроничния недостиг на време у съвременните читатели, превръщат 

бизнес медиите във важен модератор в процеса на преобразуването на информацията в 

знание. В ситуация, в която свръхпредлагането на информация носи риск от нов вид 

информационна бедност, произтичаща не от липсата на достъп до информацията, а от 

физическата и когнитивната неспособност на отделния индивид да я селектира и 

превърне в знание, бизнес изданията се превръщат в ключов медиатор между индивида 

и света. Бизнес медиите не само селектират информацията, но и дават възможности на 
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включените в социалната им мрежа аудитории да развиват у себе си компетентно 

превъзходство спрямо други социални групи, както и да подобряват уменията си за 

комуникативна интегрираност в собствената си социална група.  

Аргументираното извеждане на този контекст служи на изследването за отчитане 

на промяната в ролята, която изпълнява графичният дизайн не само в съвременните 

медии, но и в постмодерното общество като цяло. Доказва се тезата, че графичният 

дизайн прераства от приложна художествена дисциплина във визуално комуникативна 

стратегия, с изявено дискурсен акцент върху подсигуряване не толкова на 

устойчивостта на публичния интерес, колкото на наличното статукво, което 

обикновено е в полза на символичните елити. Този въпрос поставя изследването в 

проблемната парадигма на властта и контрола на символичните елити над социалните 

групи. Това налага обектът на изследване да се проблематизира в теоретичната рамка 

на рецептивните изследвания. За да се защити тази теза, преди да се разгледа собствено 

инструментариумът на графичния дизайн като поле на изява на визуалните 

комуникативни стратегии, в дисертационния труд се разглеждат и критично се 

анализират и интерпретират най-новите научни концепции за измеренията на властта в 

полето на комуникатора и аудиторията. 

За целта във втората част на първа глава в контекста на най-новите научни 

изследвания се прецизират и концептуализират основни понятия, като например 

разликата между публика и аудитория и между фрагментация и сегментация на 

аудиторията. Към изследователския контекст се прилага и класификацията на Петранка 

Филева за вътрешната типологизация на аудиторията на икономическата преса по 

вертикала на интереса към нея. Още при анализирането на феномена на 

фрагментирането на аудиториите се подчертават рисковете, произтичащи от това. 

Мотивира се валидността на опасенията от създаване на значими дефицити в 

гражданското общество, които да се отразят на демократичните дебати. Прекалената 

свобода в индивидуалния избор на медийно съдържание в този контекст създава реална 

опасност от заживяване в т.нар. „информационни пашкули“, по термина на Кас 

Сънстейн. За аргументирането на централната теза на дисертационния труд в първа 

глава критически се диалогизират модерните концепции за технологията на 

пропагандата и манипулацията, както и за ролята на централните и периферни начини 

за убеждаване и въздействие. На базата на така формирания научен и концептуален 

фон, се обобщава, че графичният дизайн на медиите, и по-специално този на 

икономическите издания, в съвременната медийна ситуация се превръща в прекалено 
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мощно средство. При използването му по нелегитимен начин, то има потенциала да 

въздейства манипулативно дори на високо образованата аудитория на бизнес медиите. 

Аргументира се, че всъщност образованието се оказва по-скоро поле за осъществяване 

на манипулативни практики и упражняването на властта, отколкото стена срещу тях. 

Затова и в края на първа глава се прави заключението, че новата медийна ситуация 

изисква повишаване на медийната грамотност.  

 

Във втора глава обектът и предметът на изследване се проблематизират в полето 

на визуалните изследване, като фокусът пада най-вече върху реторичните аспекти на 

убеждаващите дискурсивни визуални репрезентации на бизнес медиите. Основание за 

интегрирането на визуалните комуникативни стратегии в реторическата теория и 

технология дава интерпретирането на реториката като прагматичен режим, който 

произвежда действия или промени в света не чрез директно приложение на енергия 

върху обекти, а чрез създаване на дискурс, който променя реалността чрез 

посредничеството на мисли и действия. Лойд Ботцер определя дейността на ретора като 

промяна на реалността чрез създаване на дискурс с такива характеристики, че 

аудиторията, чрез мисли и действия, е толкова ангажирана, че се превръща в средство 

за промяната. В този смисъл дискурсът на визуалните комуникативни стратегии на 

бизнес медиите дава достатъчно основание, за да бъде тълкуван в контекста на т.нар. 

„реторическа ситуация“. Тази глава проблематизира предмета на изследване чрез 

поставянето на визуалните комуникативни стратегии в широките интердисциплинарни 

рамки на визуалните изследвания и визуалната реторика. В тези рамки се извеждат 

няколко основни проблема на визуалната репрезентация на бизнес медиите. Приносен 

характер има критическото диалогизиране на съществуващи концепции от различни 

дисциплини, чрез което се конструира качествено нов ракурс към обекта на 

изследването, приложим и към други медийни и визуални феномени с дискурсен 

характер. По този начин се конструира и аргументира механизмът на създаване на 

паралелни на действителността медийни реалности, чрез които на практика 

дискурсивно се осъществява формулировката на Валтер Бенямин за „естетизиране на 

политиката и политизиране на естетиката“.  

Аргументират се и тезите на изследването, според които съществуват разлики в 

начина, по който визуалните комуникативни стратегии на бизнес медиите и на 

таблоидите конструират медийната си реалност. Тук отново се открива измерение на 

генеалогичния маркер на бизнес медиите, а именно устойчивостта, за разлика от 
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преднамерено хаотично конструирания и поради това неопознаваем катастрофичен 

свят на таблоидната медийна реалност. На този фон авторът на дисертацията 

продължава да твърди, че и в двата случая бриколажният характер на конструираната 

медийна реалност допуска възможности за нелегитимно въздействие. Нещо повече – 

именно усещането за устойчивост, по-високата степен на кохерентност, и дори 

усещането за елитарност и способност за самостоятелно взимане на решенията, които 

характеризират социалната група на читателите на бизнес медиите, се оказва слабото 

място, което допуска манипулацията им.  

Във връзка с проблема за въздействието чрез средствата на графичния дизайн, 

един от централните проблеми, които се изследват във втора глава, е за 

мултимодалното взаимодействие между визуалните и вербалните части на бизнес 

медиите. Ключовият въпрос, на който се потърси отговор чрез диалогизиране на най-

новите научни концепции в областта, е дали може да се говори за доминация на единия 

от двата кода над другия и в какъв мултимодален режим работят те като инструменти 

на аргументативните дискурси. На базата на направения критически анализ на 

актуалните концепции по въпроса и прилагането им към предмета на изследване, се 

прави заключение, че не може да се говори за независимост на образа от текста, но 

също така и за обратното. В този смисъл ключовият момент при анализирането на 

потенциала и резултатите от прилагането на преимуществено една (визуална) или друга 

(вербална) модалност се намира в тясна зависимост от конкретния дискурс, в случая на 

визуалните комуникативни стратегии на бизнес медиите 

 

В трета глава проблемът се разглежда в неговото дискурсивно естество, като  се 

разглеждат отделните елементи на графичния дизайн, разделени на единични, 

комбинирани и образни, които при включването си в дискурсен оборот имат потенциал 

да осъществяват определени визуални комуникативни стратегии и чрез тях да 

въздействат. Изследователското внимание в трета глава е насочен най-вече към онези 

характеристики на отделните елементи, които могат да ги направят инструмент за 

осъществяване на нелегитимни дискурсивни практики на манипулиране на 

аудиторията. Изхождайки от разбирането, че отделните елементи на графичния дизайн 

се превръщат в инструменти за постигането на дискурсивни визуални практики едва 

когато бъдат приложени в конкретна реторическа ситуация, те се разгледат в тяхната 

потенциална възможност да служат по един или друг начин като стратегически 

средства за медийно въздействие. Самите елементи са разделени на единични, 
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комбинирани и образни, което е мотивирано чрез прилагането към тях на разбирането 

на структурализма за разликата между език, реч и дискурс.  

В трета глава се адаптират различни съществуващи концепции за употребата на 

анализираните елементи като стратегически инструменти за въздействие, както и се 

предлагат собствени концепции в това отношение. Едно от ключовите понятия, които 

са авторски и имат приносен характер в дисертацията, е формулирането на 

концепцията за „домейна на споделените образи“, която присъства на много равнища и 

места в дисертационния труд, но най-концентрирано е изложена в трета глава. 

Доказателство за валидността на тази концепция е фактът, че тя лесно се адаптира към 

съществуващи теории. Така например чрез нея се доказа, че все още са актуални 

техники за визуално въздействие, които са разработени още през Ренесанса, а именно 

използването на линеарна перспектива за създаване на илюзия за реално пространство, 

в което зрителя може да влезе чрез използването на различни начини за създаване на 

илюзия за продължителност между рисунката и реалното пространство в която 

картината е изложена. И ако за Ренесанса това общо място е била обикновено църква, 

тъй като картините са били излагани основно там, то функцията на съвременното 

„общо място“  е офисът, където най-вече се четат бизнес медиите. Обръща се внимание 

на мощните способности да служат като средства за афектен пренос и на сградите, 

както и на портретните фотографии, които имат изключително висока застъпеност на 

страниците на бизнес медиите, което е свързано с тяхната реторическа функция. Друга 

теория, която концепцията за „домейна на споделените образи“ лесно интегрира, е 

теорията на Лейкъф и Джонсън за концептуалната метафора, която има способността 

да структурира реалността, тъй като задава специфична за социалната група гледна 

точка към света. Теорията на Лейкъф и Джонсън се адаптира към дискурсивния и 

визуален характер на предмета на изследване и се извеждат двете централни 

концептуални метафори, които имат стратегически характер в полето на бизнес 

медиите – а именно метафорите „времето е пари“ и „бизнесът е война“. Правят се и 

анализ на участието на втората метафора като дискурсен маркер на визуалните 

комуникативни стратегии на бизнес медиите.  
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IV. Резюме на научните приноси 

 

 Изграждане на актуална интердисциплинарна рамка, в която на полето на 

конкретния предмет на дисертацията се срещат най-новите концепции и 

подходи на медийните и визуалните изследвания, визуалната реторика, 

социологията, семиотиката и т.н.; 

 Критическо диалогизиране на съществуващи концепции от различни 

дисциплини, чрез което се конструира качествено нов ракурс към обекта 

на изследването, приложим и към други медийни и немедийни визуални 

феномени с дискурсивен характер;  

 Резултатите от изследването са приложими и към други по-тесни области 

на визуални медийни практики, като цел е да се създаде работещ 

интердисциплинарен механизъм за проследяване и анализиране на 

съвременната медийна комуникация; 

 Полагане на предмета на изследване в полето на визуалната реторика като 

нов научен подход към него, което е принос към разширяване на полето и 

инструментариума на визуалните изследвания в посока на анализ на 

специфични медийни и социални конструкти и прилагането спрямо тях на 

възможностите за анализ на визуалния аргумент и наличните 

класификации на визуалните тропи; 

 Разширяване на все още недостатъчно развитите съществуващи 

теоретични дебати за визуалната реторика с поставянето на нови 

проблемни области, най-вече по отношение на реториката на привидната 

неутралност на икономическите медии. Съществен приносен момент е 

разширяването на полето на изследване на визуалната реторика към 

изследване на медийни дискурси, базирани на рационални, а не на 

емоционални аргументи; 

 Аргументирането на необходимостта изследванията на визуалната 

реторика да разширят обсега си извън рекламата и да се насочат към 

журналистическото съдържание, където необходимостта от това е много 

по-голяма, тъй като, за разлика от рекламите, които явно продават даден 

продукт, тук намеренията не са така явно изразени и тяхното регистриране 

е много по-трудно; 
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 Приносно твърдение в дисертацията е, че в съвременната нова визуална и 

информационна среда наличието само на медийна грамотност може да се 

окаже недостатъчно условие за ефикасното и безопасно общуване с 

медиите дори на най-образованите читатели на качествената преса. За пръв 

път се поставя въпросът за необходимостта от комбинирането на 

медийната с визуалната грамотност, което би подсигурило създаването у 

аудиторията на уменията, знанията и разбирането, позволяващи на 

потребителите да използват медиите ефективно и безопасно. 

 Аргументиране на тезата, че необходимият компонент, който би 

гарантирал повишаването на тази резистентност, е належащата 

необходимост от издигането на графичния дизайн в йерархията на 

медийните изследвания, като и въвеждането на отделни образователни 

дисциплини за повишаване на визуалната култура и грамотност.  

 Дефиниране на критически насоки за развитието на визуалната реторика в 

България, като, изхождайки от класическата и новата реторика, както и от 

най-новите дебати за визуалната аргументация и визуалната тропология, се 

призовава да се преодолее традицията в българското академично 

пространство предметът на реториката да се редуцира единствено до 

фигурите и тропите и самата реторика да се мисли като „изкуство на 

красноречието“; 

 Формулиране на понятието „домейна на споделените образи“ като 

концепция за изследване на културни, рецептивни, комуникативни и 

когнитивни феномени с визуален характер в рамките на обособените 

социални групи; 

 Критически преглед на съществуващи концепции за употребата на 

анализираните елементи на графичния дизайн като стратегически 

инструменти за въздействие, както и предлагането на собствени концепции 

в това отношение; 

 Приносни моменти в трета глава са адаптирането на различни 

съществуващи концепции за употребата на анализираните елементи като 

стратегически инструменти за въздействие, както и предлагането на 

собствени концепции в това отношение. 
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