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І. Актуалност и значимост на разработвания в дисертационния труд 

проблем. 

Дисертационният труд е посветен на актуалните промени в журналистическото 

съдържание под натиска на новите технологии и по-специално възможностите, които 

се предоставят от експанзията на визуализацията в медийната среда, от една страна, а 

от друга - научните дискусии за въздействието на графичния дизайн като инструмент 

за манипулиране на аудиторията. Разглеждането на съвкупността от проблеми, 

провокирани от посочените аспекти на разработката, е изключително сложен и 

многопланов въпрос, изискващ очертаване на рамка на изследването и приоритети, 

които са значими с проекциите си върху обществото и възможностите за активни 

въздействия върху протичащите обществени процеси и тяхното управление. 

Формулираната теза за противоречието между привидно неутралните във 

визуално отношение качествени медии – продукт на икономическата журналистика –  

и техните манипулативни послания, които, както отбелязва докторантът, са 

катализирани от предоставяния инструментариум на динамично развиващата се среда 

и легитимните и нелегитимни механизми на въздействие. 

Интерпретацията на визуалните комуникативни стратегии единствено в техния 

комуникативен аспект поставя в центъра на изследването графичния дизайн като 

съвкупност от елементи и тяхната способност за предаване на съобщение. В другата 

плоскост на интерпретиране визуалните комуникативни стратегии обхващат и 

намеренията на комуникатора, и вариантите на възприятието от получателя на 

съобщението, които могат да бъдат манипулирани и да създадат политически, 

социални и медийни дискурси. 

Доминирането на визуалните образи в културното  и социалното пространство извежда 

на преден план графичния дизайн и неговото изследване в контекста на съвременната 

комуникативна и медийна среда. Обзорът на изследванията по този въпрос показва, че 

неговото отразяване е ограничено, в по-голямата си част е фокусирано върху анализа 

на рекламните стратегии, което аргументира необходимостта от задълбочено 

изследване на въпроса. 
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ІІ. Кратка аналитична характеристика на съдържанието. Цел, обект, предмет и 

методология на изследването. 

Основната цел на разработеният дисертационен труд от Кирил Хавезов 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. Като подцели на изследването са определени и установяването 

по какъв начин по-специфичното разпространение и по-високите специализирани 

компетентности на аудиторията се отразяват на визуалното представяне в бизнес 

медиите и как икономическата журналистика въздейства чрез инструментариума на 

графичния дизайн върху аудиторията”.  Пояснявайки аспекта на разглеждания 

проблем, докторантът фокусира вниманието си върху осмислянето на графичния 

дизайн за създаване и усилване на своите послания и програмиране на читателската 

реакция в определени рецептивни рамки.  Обектът и предметът на изследването са 

съответно бизнес медиите и визуалните комуникативни стратегии, като се акцентира 

върху печатните бизнес медии, аргументирайки се с тяхното налагане като водещи, 

основавайки се на по-високата медийна и визуална грамотност на аудиторията. В 

обхвата на изследването, подчинявайки се на така поставените цели, Кирил Хавезов 

формулира 10 задачи, които могат да се обобщят в 4 „ядра”: 

1. Генеалогия, историческо развитие, еволюция и разпространение на бизнес 

медиите като специализирана журналистика, класифициране и анализ на 

съставните визуални елементи; 

2. Изследване, анализ и оценка на факторите за превръщане на графичния 

дизайн в комуникативен инструмент за въздействие върху аудиторията, 

обратното въздействие на компетентностите на аудиторията върху 

визуалното представяне в бизнес медиите; 

3. Изследване на научна литература за идентификация на понятията медия, 

икономическа журналистика, публика и аудитория, медийна и визуална 

грамотност, комуникация, реторика, аргументация, визуален шум; 

4. Ролята на графичния дизайн в печатната и онлайн медийна комуникация, 

визуализационни стратегии на бизнес медиите, етиката на бизнесмедиите и 

мястото на графичния дизайн за нейното спазване или нарушаване. 

Използваните методи на изследването се определят от преобладаващо 

теоретичния характер, поради което докторантът използва историко-теоретичен 

подход по отношение на теоретични източници по отношение на медийни 
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изследвания, графичния дизайн, теорията на комуникациите, визуална култура, 

класическа, нова и визуална реторика, семиотика, дискурсивен анализ. Контент-анализ 

на графичния дизайн на бизнес медиите, съпоставителен анализ и оценка на 

визуалните комуникативни стратегии, дескриптивния анализ на инструментариума на 

графичния дизайн, системен анализ и оценка на дискурсивни визуални практики на 

бизнес медиите, семиотичен анализ, херменевтичен анализ. 

Дисертационният труд е в общ обем 330 страници и е структуриран от предговор, 

три глави, заключение, библиография от 262 заглавия (55 на кирилица – български и 

руски; 78 на латиница - английски), 21 илюстрации, резюме на научните приноси и 

списък от 5 публикации (от които 2 под печат), свързани с темата на дисертационния 

труд.  

В Предговора на дисертационния труд е представена концепцията, като са 

изложени хипотезата, темата, обектът, предметът, обхватът, основната цел и 

подцелите, определени са задачите на изследването. Докторантът обосновава мотивите 

си за провеждане на изследване по посочената тема, описва методологията и 

инструментариума за провеждане на изследването. Доизяснени са защитаваните тези в 

аспекта на необходимостта от медийна грамотност за безопасно, пълноценно  

критично използване на съвременните медии. Друг аспект е изясняването на въпросите 

за използвания собствен визуален код от графичния дизайн на бизнес медиите, базиран 

на споделени културно-социални убеждения и практики у аудиторията, постигане на 

гарантирана устойчивост на медийното въздействие. 

Изследването последователно се представя в трите глави на изследването. 

В Първа глава се очертава общата рамка на социалната практика на визуалните 

комуникативни стратегии на бизнес медиите. Представена е генеалогията на 

икономическата журналистика, възникването и развитието на печатните медии с 

икономическа насоченост, развитието на медийния пазар, промените в медиасферата, 

критериите за оцеляването и адаптацията на печатните бизнес медии, предимствата на 

печатните и онлайн медиите, конвергенцията на информационните канали. 

Разгледани са бизнес медиите като модератор на преобразуване на 

информацията в знание. Представени са различните аспекти на значението на 

информацията в съвременната конвергирана медийна среда, като по-специално са 

описани въпросите на информационното неравенство, информацията като 

комуникативен легитиматор, информационен шум. Въздействието на властта върху 

аудиторията и рецептивните аспекти на бизнес медиите в дискурса на властта 
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подробно са анализирани като двупосочна рефлексия на медийните ефекти върху 

аудиторията и върху властта. В обобщение е анализирана медийната грамотност като 

филтър на властовия дискурс. 

Във Втора глава се представят епистемологически и реторически аспекти на 

визуалните комуникативни стратегии в контекста на визуалния обхват. 

Очертана е проблематизацията на визуалните комуникативни стратегии на 

терена на визуалните изследвания, като са описани визуалният обрат, спецификите на 

визуалната репрезентация на бизнес медиите, представени са и паралелните медийни 

реалности и бизнес медиите като производители на митологеми. Взаимодействието на 

вербалното и визуалното в контекста на визуалния обрат е представено в 

съпоставително изследване на текста като фиксатор на значението на визуалния образ. 

Еволюцията на визуалната реторика и неутралнатата позиция на графичния 

дизайн са описани в контекста на бизнес медиите, както и изследванията върху 

визуалната реторика и потенциалът на визуалния дискурс на бизнес медиите за 

създаване на реторични ситуации. Описани са аспектите на аргументация в 

комуникативното поле на бизнас медиите: предимствата на визуалната пред 

вербалната аргументация, стратегиите на въздействие чрез емоционален стрес, баланс 

между форма и съдържание като маркер за социален статус, аргументи за убеждаване 

между модусите на истината и вярата, ключови метафори като реторичен 

синхронизатор. В заключение са формулирани основните критерии за визуална 

грамотност, очертаващи границите между различните културно и социално обусловени 

групи, кодираните значения на медиите. 

В Трета глава се конкретизират инструментариума на визуалните 

комуникативни стратегии на бизнес медиите- 

Описани са единичните елементи, включително визуалните инструменти на 

типографията: типографски тон, шрифт. Специален акцент е описанието на визуалните 

стратегии на фотографиите, визуалните стратегии на цвета, особености на 

корпоративните цветове, цветът като навигатор, са онагледени с вмъкнатите 

илюстрации  в текста на дисертационния труд. Изложени са стратегиите на въздуха, 

комбинираните елементи и стратегиите на цялостния дизайн, редизайнът като 

стратегия и инфографиката като поликод, като журналистически жанр, манипулацията 

на инфографиките. 

В последната част на трета глава са описани аргументативни образи на 

реторически трансфер, между които: бизнес сградата като визуален аргумент у поетика 
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на портретната фотография, домейн на споделените визуални образи, и в заключение – 

концептуалната метафора като структуриращ дискурс. 

В Заключението се прави обобщение на постигнатите резултати от решаването 

на основните задачи на изследването. Обосновават се следните основни резултати: 

1. Проследена е гинеалогията на бизнес медиите и тяхното развитие като 

продукти на качествената журналистика в съвременната среда, характеризираща се с 

информационно пренасищане, дефицит на време. Аргументира се твърдението, че 

бизнес медиите се оказват устойчив медиен продукт, придаващ добавена стойност към 

филтрирана, анализирана и оценена информация, превърната в знание. Двойнствената 

роля на бизнес медиите се изразява и в тяхната манипулативна роля, която се 

упражнява върху различните социални групи. Изследването е задълбочено и до 

структурирането на аудиторията от гледна точка на образователния статус и в частност 

– ролята на образованието за усилване на това влияние, което е парадоксална 

рефлексия на управлението на читателските нагласи. Същевременно са изведени и 

тенденциите в нагласите на аудиторията – замяната на четенето със сканиране и 

разглеждане на изображения, необходимостта от медийна и визуална грамотност. 

Очертана е рамката на визуалната грамотност. 

2. Изследването на визуалната реторика показва, че акцентът се измества от 

вербалното измерение към визуализацията и материалната му природа. Изследването 

на артефактите и включването им в усложнения контекст на социални и културни 

конвенции позволяват да се анализира механизмът за въздействие на бизнес медиите 

върху аудиторията им. 

3. Изследван е потенциалът на единичните, комбинираните и образните 

елементи за създаване на визуални комуникативни стратегии, както и за създаване на 

мощно конотативно поле около журналистическото съдържание. Същевременно те 

създават предпоставки за нелегитимни дискурсивни практики и техният ефект върху 

по-високообразованата аудитория може да има експоненциален ефект в рамките на 

компания, чиято масова аудитория са бизнес медиите. 

4. Формулирано е значението на бизнес медиите за устойчиво развитие на 

качествената журналистика и предоставяне на знание за най-пълната, фактологично 

обоснована и подредена картина на света. Необходимо е да се променят изискванията 

към образованието за подготовка на специалисти в областта на графичния дизайн, като 

съдържанието на учебните планове се ориентира към усвояване на нови технологии и 

високи естетически и съдържателни критерии.   
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ІІІ. Основни научни и приложни приноси в дисертационния труд . 

В обобщение на изследванията към всяка глава и в заключението на 

дисертационния труд се дава обобщена характеристика на резултатите от изследването и 

се очертават основните области, в които докторантът претендира за приноси.  

Те могат да се обобщят основно като теоретични и теоретично-приложни в 

субдисциплинните области визуална комуникация, графичен дизайн, журналистическо 

съдържание:  

ІV. Критични бележки 

Представената дисертационния труд е в голям обем, което би могло да се 

избегне, като се синтезират и обобщят някои теоретизации и отклонение от 

формулираните задачи на изследването.  

Трябва да се отбележи, че от изложението личи умението за провеждане на 

самостоятелно изследване, за което допринася изключителната ерудираност, висока 

езикова култура, не на последно място и лично отношение към темата, в което 

проличава и натрупан собствен практически опит в печатните и онлайн бизнес медии. 

V. Оценка на автореферата. 

Представеният автореферат отразява синтезирано, ясно и точно съдържанието 

на дисертационния труд. 

VІ. Публикации по темата. 

Докторантът е представил общо 5 научни публикации, които са непосредствено 

по темата на представения дисертационния труд, 2 са публикувани, 2 са под печат в 

сборници на УниБИТ и на СУ „Св. Кл. Охридски”, 1 в чуждестранно списание.  

VІІ. Цитирания. 

Цитиранията в дисертационния труд са внушителни по брой -262 заглавия (55 

на кирилица – български и руски; 78 на латиница - английски), което е формалният 

показател за проученият огромен обем източници, тематично свързани с разработвания 

проблем. От изложението личи поддържането на актуално равнище на информираност 

и осведоменост по отношение на визуалните комуникативни стратегии, графичния 

дизайн, конвергентността на медиините канали, бизнес медии, качествено 



8 

 

журналистическо съдържание, философия на масовите комуникации, дигитални медии 

и промените в социума през последните 20 години. 

Посочените източници са цитирани в съответствие с правилата за 

библиографско описание и библиографско цитиране.  

VІІІ. Заключение. 

Оценката за научно изследване, обект на дисертационния труд е положителна: 

изключително обемен изследователски труд, основан на проучване, систематизиране и 

оценяване на огромен обем релевантни източници. Дисертационния труд е 

структуриран изключително прецизно, което е отразено в съдържанието, представено в 

голяма подробност. Изложената концепция на дисертационния труд е подчинена на 

възприетия подход на изследването, точно са изложени аргументите, обосноваващи 

хипотезата, обекта и предмета на изследването, идентифицирането на елементите на 

визуалните комуникативни техники. Богатите илюстрации онагледяват и дообогатяват 

изложението. 

Дисертационният труд е с приносно научно-теоретично значение. 

Основавайки се на тези аргументи, изказвам заключението, че дисертационният 

труд напълно отговаря на изискванията за присъждане на образователната и научна 

степен “доктор”. Предлагам на уважаемото научно жури да присъди на Кирил 

Йорданов Хавезов образователната и научна степен „доктор”.  

София, 18 декември 2014 г.  РЕЦЕНЗЕНТ:  

проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева 


