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1. Кратко представяне на авторката

Биляна  Богданова  Янева  е  завършила  висшето  си  образование  в  СУ „Св.  Климент 

Охридски“  –  степен  бакалавър  по  специалност  „Публична  администрация“  (1999-

2003); степен бакалавър по специалност „Английска филология“ (2005-2009); магистър 

по специалност „Английска филология – превод (от английски и френски език)(2008-

2010).  От  м.  декември  2009  г.  е  редовен  асистент  в  Софийския  университет  по 

английски език – катедра „Западни езици“ към ФКНФ. Преподава английски език на 

студентите  от  специалностите  Журналистика,  Връзки  с  обществеността, 

Книгоиздаване и  Европеистика.  През  2005  г.  завършва  подготвителен  курс  за 

Cambridge Proficiency (ниво С2) в Британски съвет София и получава  Сертификат 

Cambridge Proficiency.От 2006 г. до 2010 г. работи като преводач в Краун Ейджънтс – 

клон България.

2. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи

В българската лингвистика има изследвания върху езика на рекламата,  които Янева 

познава  добре.  В  дисертационния  си  труд  е  отделила  особено  внимание  на 

публикациите на Хр. Кафтанджиев, Д. Тодорова, Д. Милиева, Ст. Петрова, Г. Дачева, Й. 



Пенчев, Р. Ницолова (както и на немалък брой чужди автори- английски, американски, 

френски, немски, руски). До момента липсва цялостно научно изследване, свързано с 

езиковата  страна  на  заглавието  в  печатния  рекламен  текст,  което  определя  и 

актуалността на избраната от докторантката тема.

3. Характеристика и оценка на дисертационния труд

Предложеният  трудът  отговаря  на  изискванията  за  докторска  дисертация  за 

придобиване  на  образователната  и  научна  степен  „доктор“:  представен е  в  обем от 

123страници, включва  увод,  две глави,  заключение с изводи,  приложение с  рекламни 

заглавия,  списък на  използваните  източници  -  60  заглавия  (53  на  кирилица  и  7  на 

латиница).

В Увода(с.2-5) Янева мотивира избора си на темата с все по-нарастващия интерес на 

наши и чужди учени към езика на рекламата. Целта, която си поставя, е „да анализира 

заглавията  на  печатната  реклама (рекламата  в  пресата), като съчетае  рекламния  и 

езиковедския  подход  при  разглеждането  на  проблематиката“  (с.4).С  помощта  на 

рекламния  подход тя цели  „да разкрие  какви  са  комуникационните  задачи  на 

заглавието, какво трябва да бъде неговото съдържание, а с помощта на лингвистичния 

подход  –да  направи  анализ  на  синтактичните,  морфологичните,  семантичните  и 

прагматичните  характеристики на  печатните рекламни текстове, взети от българската 

рекламна действителност“ (с.  4).Посочените от Янева  задачи са добре формулирни: 

основната  задача е „да  бъдат  представени  и  анализирани  следните  лингвистични 

особеностина  заглавието  в  печатния  рекламен  текст:характеристика,  семантична 

спецификация и функция на глаголите в рекламните заглавия; значение и специфика на 

употребите  на  личните  местоимения;видове  изречения  с  оглед  на  постигнатата 

експресия; структура на рекламната комуникация според различни критерии“ (с.  4). 

Следват  и  допълнителни  задачи:  „да  се  проучат  начините,  по  които  се  постига 

въздействието на рекламното заглавие; да се анализира рекламата като цялостен текст, 

за да се открои връзката между значението на рекламата, посланието, което излъчва, и 

въвеждащия  елемент,  т.е  заглавието;  да  се  разгърнат  редица  исторически 

характеристики  и  да  се  представят  концепциите  на  отделни  автори  за  многоликата 

същност на рекламните текстове“ (с. 5). Веднага ще отбележа, че с изпълнението на 

очертаните задачи Янева се е справила успешно.



За нуждите на изследването докторантката посочва, че са описани и изследвани над 

200 рекламни заглавия (добре би било да се посочат източниците).

Първа глава е озаглавенаСъщност на рекламата. Преглед на концепциите(с.6-50).В 

нея авторкатауспешно дефинира понятието реклама, като се позовава на изследванията 

на  наши  и  чужди  учени  (Милиева,  Коли,  Рийс  и  др.)(с.  7-8),  и  накраткоочертава 

първите й прояви и нейното развитиедо  XX век. Посочва важни характерни черти на 

рекламата:„като средство за масова комуникация е свързана с нелично предаване на 

дадена информация, контрулируема е, има платен характер, източникът е явен“ (с.8). За 

целта  подробно  разглежда  и  видовете  рекламни  текстове  според  целевата  група, 

географското  покритие,  използваните  медии и  целите(с.10). В  специална  таблица 

обобщава вече направената в различни изследвания систематизацияна предимствата и 

недостатъцитена  основните  комуникационни  канали, чрез  които  се  представят 

рекламни текстове  -  вестници,  списания,  телевизия,  радио,  интернет  (с.13).  Съвсем 

естествено акцентът е поставен върху печатните медии (вестници и списания), тъй като 

те са основният обект на изследване в настоящия труд.

Важна част от първа глава е тази, в която е проследена зависимостта между рекламата 

и езика (според нас тази част може да бъде включена във втора глава –  Печатната 

реклама и нейното заглавие,  където се анализират езиковите особености,  но това е 

въпрос  на  личен  избор).  Като  се  позовава  на  собствен  ексцерпиран  материал  и  на 

изследванията  на  известни  български  учени  –  Кафтанджиев,  Бояджиев,  Петрова, 

Тодорова, докторантката стига до следните важни изводи: в езика на рекламата широко 

се използва смисловото и интонационното отделяне на словосъчетанията; очертава се 

тенденцията  към  колоквиализация  -  имитиране  на  разговорност  на  синтактичнои 

лексикално равнище (с. 20). Първа глава продължава с разширяване на посочената вече 

дефиниция за рекламата исе цитира  определението на  Американската асоциация по  

маркетинг и  рекламаи  на  Европейските  асоциации  на  рекламните  агенции(с.26). 

Посочени  сапървите  печатни  реклами  в  България,  наричани  „обяви“  (през  XIX в.)

(с.28). Представени са и основните характеристики на българската реклама, но този път 

с  оглед  на  възрастовите  характеристики  на  аудиторията,  степента  на  образованост, 

мащабността на разрастване и др. Напълно оправдан е и анализът на рекламата като 

комуникационна система, както и ролята на рекламата в съвременната култура. В края 

на първа глава докторантката представя най-често използваните видове реклами в наши 

дни - външна, политическа, телевизионна, мултимедийна (с.47).



Втора глава е озаглавена Печатната реклама и нейното заглавие (с.50-108).Това е 

основната част от дисертационния труд.Съдържанието има два раздела: 1. Печатната 

реклама и 2.  Заглавията (заглавието –  с оглед на формулираната тема) в печатната 

реклама.

В първия раздел е уточнен терминът печатна реклама, с който Янева оперира в своя 

труд: „всекидневни и седмични вестници, списания, и в по-малка степен листовки и 

дипляни,  без  това  да  изчерпва  всички  разновидности  на  този  вид  реклама“  (с.50). 

Разграничава рекламните печатни обяви, които са тема на дисертацията, от търговските 

съобщения,  чиято функция е само да предават информация с  утилитарен търговски 

характер. Като се позовава на изследванията на Клепнер и Кафтанджиев, тя анализира 

структурата  на  печатната  реклама,  и  по-точно  на  вербалната  част  на  печатната 

реклама:слоган,  заглавие,  основен  рекламен  текст,  ехо-фраза  (с.52).За  слогана 

уточнява(с  което  съм  съгласна),че  не  трябва  да  бъде  поставян  на  първо  място  по 

важност,  „тъй като и по логика, и по установени норми на графично оформление той е 

последният елемент от печатната реклама и почти винаги върви заедно с търговската 

марка като  подпис на  рекламата“  (с.52).  С  основание изтъква,  че  заглавието е  най-

важната вербална част на рекламата, защото то трябва да съдържа най-основното от 

рекламата  и  така  да  предизвика  достатъчен  интерес  у  реципиента,  за  да се  изчете 

рекламата докрай. Важна е констатацията, че „в реклами без основен текст заглавието 

изпълнява функцията и на апел, и на аргумент“ (с.52). В този първи раздел заслужено 

място намират анализът на стила на рекламния текст и подходите за изграждането на 

този стил (фактологичен, имажинативен (на български език по-добре имагинативен), 

емоционален, подход към специфични групи, като са цитирани изследователите Бове и 

Аренс). Интересна е аналогията, която Янева прави между заглавието на статиите във 

вестниците  и  списаниятаи  заглавието  в  печатната  реклама,  и  така  заключава,  че 

характеристиките на едното са общи с характеристиките на другото, т.е. очертава обща 

тенденция на развитие на заглавието в печатните медии у нас (с.55). 

Във втория раздел са очертани функциите  на заглавието (с.63).Систематизирани са 

видовете  заглавия  според  различни  типове  класификации,  но  с  основание  посочва 



тези, които са групирани в зависимост от:формалните характеристики на заглавието; 

семантичните му особености; синтактичната им конструкция. Отделено е значително 

място на езиковата игра в заглавието като  интересен езиков феномен. Приведените 

примери (за някои от тях докторантката пише, че са заети от научното изследване на Д. 

Тодорова)  напълно  илюстрират  направените  наблюдения(с.92).  С  практическо 

значение  са  и  очертаните  насоки  за  това  как  да  се  пише  заглавие (лингвистична 

селекция на лексикално равнище, морфологични особености на езика на рекламата, 

синтаксис  на  рекламното  изречение,  стилистично  разслоение,  пунктуация, 

комуникативни аспекти).  Полезни са и разсъжденията върху рекламния речев акт и 

начините на възприемането на рекламата днес („за“ или „против“).

Дисертационният  труд  завършва  с  формулирането  на  изводи  и  обобщения,  които 

произтичат  от  направените  разсъждения  и  анализи  и  отразяват  същността  на 

съдържанието на дисертационния труд.

Ще отбележа и това, че работата е написана на ясен и точен български език. 

4. Приноси и значимост на раработката

С посочените приносни моменти съм  съгласна: вдисертационното изследване за първи 

път  се  поставя  акцент  върху  систематизираното  разглеждане  на  лингвистичната 

специфика на  заглавията  в  печатната  реклама,  като  се  представят  типове  заглавия, 

класификации,  езикови  особености  на  лексикално,  молфологично  и  синтактично 

равнище,  езикови  игри,  творчески  стилове;разработват  се  модели  на  заглавия  в 

печатната  реклама  според  различни  маркери  и  класификатори,което  може  да 

подпомогне  практическата  работа  на  специалистите  по  рекламата;  обобщават  се 

механизмите за  съзнателно  въздействие;обобщават  се  най-добре  формулираните 

заглавия с  оглед на отделните целеви групи;  предлагат се  нови модели на  заглавия, 

които са породени от развитието на съвременната печатна реклама и динамиката на 

процесите в езика; очертава се ролята на  агресивната реклама в съвремието ни. Към 

това  бих  добавила  и  обобщенията  по  един  твърде  актуален  въпрос:  полезна  или 

нежелана е рекламата днес. 



5. Автореферат и публикации по темата на дисертацията

Авторефератът към дисертационния труд съдържа 24 страници, оформен е съгласно 

изискванията  и  отразява  в  стегнат  вид  целите,  задачите,  използваните  методи, 

резултатите, направените изводи и обобщения, както и научните приноси.

По  темата  на  дисертацията  са  публикувани  три  статии:  в  електронното  научно 

списание Реторика и комуникация (бр. 13, юли 2014);  в сп. Българска реч(кн. 3, с. 46-

54, 2014); в сб. Медиите и политиката: филологически прочит (2014, с. 203-211).

   Докторантката посочва и участие в Международния форум за студенти и докторанти, 

проведен през месец ноември в СУ „Св. Кл. Охридски“с доклад, който предстои да 

бъде публикуван в електронното списание на Факултета по славянски филологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научни инаучно-приложни резултати и отговаря на 

изискванията  на  Закона  за  развитие  на  академичния  състав  в  Република  България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на СУ „Св. 

Климент Охридски“. Той показва, че докторантката Биляна Богданова Янева притежава 

необходимите теоретични знания и умения за самостоятелно научно изследване. Като 

имам предвид актуалността на темата и приносния характер на дисертационния труд, 

предлагам  на  членовете  на  уважаемото  научно  жури  да  присъдят  на  Биляна  Янева 

образователната и научна степен „доктор”, за което аз ще гласувам. 

20.03.2015 г.                         Изготвил становището: ………………………

гр. В. Търново                                              / доц. д-р Анелия Василева Петкова/




