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Увод

Рекламата  заема  все  по-голяма  част  от  публичното  пространство.  Не  е  случаен 

фактът, че през последните години в България, а и по света, непрекъснато се увеличават 

агенциите,  които  предлагат  услугите  си  в  „изработването”  на  реклами.  Вижданията  за 

рекламата стават все повече, все повече се разширява и полето на рекламата. Една от тези 

гледни точки съвпада до голяма степен със съвременното положение по отношение на 

рекламните послания - това е мнението на Макс Бензе, според когото „модерната текстова 

теория има съществени основания да гледа на рекламата като на нов литературен род, 

представляващ дълбоко по смисъл и нужно разширяване на обсега на нашето понятие за 

литература”. 

Рекламата ни обгражда отвсякъде, съвременният човек плува в море от рекламна 

информация – във вестниците, по телевизията и радиото, по улиците, край пътищата, в 

пощенските кутии, интернет, навсякъде. Основен посредник в това общуване са думите. 

Затова е важно да се изследва езикът на рекламата. Това занимание е от полза както за 

лингвистите, така и за рекламистите. Заглавието в рекламата, както и заглавието в пресата, 

има  за  цел  да  привлича  вниманието  на  масовия  потребител и  да  го  подтиква  да  се 

заинтересува от съдържанието. 

Малко са цялостните изследвания за езика на рекламните текстове. Специалистите 

и  от  двете  страни  на  проблема  плахо  навлизат  в  чужди  територии.  А  от  това  страда 

комуникацията.  За  това  говори  и  огромният  брой  грешки  в  рекламните  текстове  – 

стилистични,  семантични,  дори  правописни.  Българската  рекламна  езикова  среда  е 

претоварена от клишета, трудно разбираеми двусмислици и неуместни хиперболи. Някои 

рекламни заглавия и слогани толкова си приличат, че за неизкушения читател, слушател 

или зрител те се сливат в безкрайна, еднообразна - и в крайна сметка скучна поредица, 

което води до ефект, обратен на търсения. 

Всички големи световноизвестни и признати специалисти са писали за езика на 

рекламните текстове.  Но никое от  техните  изследвания не  навлиза  задълбочено в  тази 

област. Именно на този интерес към езика на рекламата се дължи и изборът на темата на 

настоящия дисертационен труд, който има за цел да анализира заглавията на печатната 



реклама (рекламата  в  пресата),  като съчетае  рекламния  и  езиковедския  подход  при 

разглеждането на проблематиката.

Във връзка с поставената цел ще бъдат изпълнени следните задачи:

Основна  задача е  да  бъдат  представени  и  анализирани  следните  лингвистични 

особености:

 характеристика,  семантична  специфика  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.

Във  връзка  с  тази  основна  задача  се  налага  проучването  на  голям  брой 

рекламни текстове и описването на стратегиите при изготвянето на заглавията им. 

За нуждите на изследването са описани и изследвани над 200 рекламни заглавия, но 

част  от  тях  не  са  включени  в  анализа,  тъй  като  не  предизвикват  интерес  от 

лингвистична гледна точка.

Анализиране (лингвистично) на начините, по които се постига въздействието 

на рекламното заглавие.

Наблюдения върху спецификата на рекламата като цялостен текст – същност, 

характеристика,  за  да  се  потърси  връзката  между  значението  на  рекламата, 

посланието, което излъчва, и въвеждащия елемент, тоест заглавието.

За  да  бъде  представено  заглавието  като  ключов  елемент  на  рекламата,  е 

наложително да се  даде широк контекст  на понятието реклама,  да  се  разгърнат 

редица  исторически  характеристики,  да  се  представят  концепциите  на  отделни 

автори за многоликата същност на рекламните текстове.

Първа глава. Същност на рекламата. Преглед на концепциите

I.Възникване и развитие 



Историците смятат, че рисунките върху дърво или камък, използвани от древните 

гръцки и римски търговци, са били първите форми на реклама. В по-късни времена някои 

занаятчии, горди с качеството на произвежданата стока, започнали да слагат свои знаци 

върху изделията си и така предавали информация за себе си. През 1440 г. Йохан Гутенбер 

изобретява печатането и това става повратно събитие в историята на рекламата, тъй като 

открива огромни възможности пред нея. Първата позната днес истинска реклама датира от 

1472  г.  Това  е  обява  за  продажба  на  библии,  окачвана  по  църковните  врати.  Първата 

реклама във вестник е от 1650 г. и обещава награда за връщането на дванайсет откраднати 

коня. Очевидно е,  че първоначално този род текстове има по-скоро информативна цел, 

отколкото рекламна – подчертаване на определени характеристики и качества на даден 

продукт или услуга.

През 20. век рекламата се разраства многократно. Появата на електронните медии – 

радиото и телевизията, разширява неимоверно нейните възможности. Днес тя е навсякъде. 

Специалистите  очакват  в  скоро  време  разходите  за  реклама  в  световен  мащаб  да 

надхвърлят  200  милиарда  долара  годишно.  Развитието  на  световната  икономика  е 

абсолютно немислимо без реклама. Тя движи индустриалното развитие напред. 

II.Опит за дефиниране на понятието

В  автореферата  ще  бъдат  посочени  описателно  някои  от  характеристиките  на 

рекламата:

1.  На  първо  място  рекламата  е  масова  комуникация,  при  която  има  нелично 

предаване  на  дадена  информация  от  страна  на  рекламодателя  към  много  широка  и 

разнородна аудитория с помощта на различни масмедии.

2.  Рекламата  има  платен  характер,  т.е.  тя  може  да  съществува само  ако 

рекламодателят  е  заплатил  на  съответната  медия  правото  да  изпрати  своето  рекламно 

послание.  От  това  правило  има  изключения.  Обществени  организации  като  Червения 

кръст  и  ЮНЕСКО  ползват  безплатно  рекламно  време  и  площ,  за  да  популяризират 

дейността си.

3.  Източникът  на  рекламната  информация,  рекламодателят,  е  винаги  явен.  Тази 

черта отличава рекламата от връзките с обществеността, където се внушава положително 

отношение към стока или идея, без да се посочва източник и без да става ясно, че е било 

заплатено за публикуването на дадена информация. 



4.  Рекламодателят  не  само  информира,  той  винаги  търси  определена  обратна 

реакция от публиката – било чрез покупка на стока, било чрез някакво друго действие. 

5. Рекламата е контролируема, т.е. съобщението на рекламодателя е предварително 

обмислено,  внимателно  изработено  и  изпратено  по  определен  начин  и  по  определени 

канали, без да може да бъде променяно от трети лица. Целият комуникационен процес се 

контролира и ако има нужда, се коригира от рекламодателя. Това, разбира се, не означава, 

че рекламата не се подчинява на определени юридически и морални правила.
III.Елементи на рекламата -  рекламодател, рекламна агенция, рекламни средства, потребители. 

Тези  елементи  до  голяма степен  напомнят  за  елементите  от  комуникативния  модел  на  Р.Якобсон, 

определящи езиковите фактори и техните функции – и тук основна роля играят адресантът и адресатът.

IV. Класификация на рекламата според определени критерии

1.  Според  рекламодателя: реклама  от  името  на  производителя,  реклама  от  името  на  търговците; 

реклама  от  името  на  частни  лица;  реклама  от  името  на  правителствени,  държавни  и  обществени 

организации. 

2. Според обекта на рекламиране: продуктова реклама; институционална реклама.

3. Според посоката на въздействие върху търсенето: офанзивна реклама; дефанзивна реклама.

4. Според характера на стимулиране на търсенето: пионерна реклама; конкурираща реклама.

5.  Според  географския  обхват:  локална; регионална;  национална;  интернационална  и  глобална 

реклама.

6. Според функциите на рекламата: икономическа реклама; социална реклама; напомняща реклама.

7. Според жизнения цикъл на продукта: въвеждаща; поддържаща; напомняща реклама. 

8. Според целевата аудитория: потребителска; бизнес реклама. 

V. Основни комуникационни канали – предимства и недостатъци

В дисертационния труд предимствата и недостатъците на основните канали (вестници, списания, 

телевизия, радио, интернет и др.) са систематизирани в таблица за улеснение и възможност за съпоставка. 

Тук ще посочим силните и слабите страни единствено на вестниците като комуникационен канал, тъй като 

интересът ни е насочен именно към тях.

Силните страни на рекламата във вестниците са в следните насоки:

 своевременност и гъвкавост

 добър обхват на пазара и достигане до широк кръг потребители

 висока степен на достоверност

 възможност за многократно повтаряне

 сравнително по-ниски разходи за една публикация и други

Наред с тези съществени предимства рекламата във вестници има и някои недостатъци, които могат да 

се обобщят в следните насоки:



 краткотраен живот на вестниците и кратковременност на рекламното въздействие

 незначителна аудитория от т.нар. вторични читатели

 в редица случаи рекламата е поместена сред други подобни и читателят - потенциален потребител, 

може да не я забележи или отличи от другите, ако не впечатлява с някой от елементите

 сравнително по-ниско качество на възпроизвеждане на рекламното послание, въпреки че напоследък 

все повече се разширяват възможностите за по-добър печат, хартия, цветово оформяне и други

VI. Функции на рекламата

Ето как са дефинирани те от Бове и Аренс в „Съвременната реклама” (Бове, Аренс, 

1989: 7):

1. Идентифицира определен продукт и го разграничава от останалите.

2. Предоставя информация за продукта, за неговите предимства и за местата, където 

той се продава.

3. Стимулира хората да опитват нови продукти.

4. Стимулира разпространението.

5. Увеличава използването на продукта.

6. Изгражда мотивирано предпочитание и потребителска вярност.

VII. Рекламата и езикът 

Езикът и образът са двата основни компонента, които специалистите по реклама 

използват в своята работа. Рекламата не може да функционира без езика, немислима е без 

него.  Могат  да  се  посочат  реклами  без  думи,  но  в  общия  поток  те  представляват 

минимална част. Животът на езика в рекламните текстове е изключително интересно поле 

за  изследване.  Затова  лингвистичният  интерес  към  рекламата  е  оправдан  и  макар  в 

момента да не е особено голям, с увереност може да се твърди, че в бъдеще той ще расте.
Чрез  анализи  на  примери  тук  се  представят  някои  основни  елементи  на  словесното  рекламно 

послание – акцент върху лексиката с положителна конотация, императивните глаголни форми, смисловото и 

интонационно  отделяне  на  словосъчетания,  поясняващи  качествата  на  продукта,  тенденцията  към 

разговорност  („Лъжат ли ви с дървен интернет?”, „Непосилна сметка, сватба, ремонт или рожден ден 

- харчовете нямат край"), диалогични структури, учтивата форма и др.

Изследванията в езика на рекламата отчитат следните факти:

- стандартизация  и  намаляване  на  асоциативната  сила,  по-голяма  бедност  и 

стереотипизация на асоциациите в ранна възраст



- по-голяма честота на парадигматичното обвързване на стимула и отговора, което 

обуславя появата на т.нар. „паразитни, рекламни клишета”

- намаляване на езиковото богатство

VIII.Определения за рекламата

Тук ще посочим някои от най-известните механизми, по които се създава рекламата 

– двете най-известни формули – AIDA (от 1895 г.) и  ACCA.

AIDA  съдържа следните степени : 

A – attention (внимание)

I –  interest (интерес)

D –  desire (желание)

A – action (действие)

На основата  на  т.нар  метод „  DAGMAR” (1961 г.)  става  известна и  рекламната 

формула  ACCA:

А –  awareness (осведоменост) – дава информация за комуникационната задача, която 

трябва да изпълни рекламата.

C –  cognition  (познание)  –  рекламата  да  направи  информацията ясна,  разбираема, 

изчерпателна.

C – conviction  (убеденост) – да се създаде убеденост за качествата на рекламираната 

стока/услуга.

A – action (действие).

С тази формула отново се акцентира на това, че на рекламата трябва да се възлагат 

комуникационни задачи и ефектът да се търси на комуникционно равнище.

IX.История на рекламата

Миналото на рекламата учените търсят в дълбока древност. По амфори, съдове, брони 

и оръжия занаятчиите полагали знаците си като белег за произход и качество. Римляните 

въвеждат  албума  -  варосана  стена,  върху  която  гражданите  изписвали  обявите  си.  С 

откритието на  Гутенберг – книгопечатането,  става възможно да се тиражират вести.  В 



историята  на  рекламата  остава  името  на  френския  лекар  Теофраст  Рьонодо,  създал 

първото анонсово бюро във Франция. Краят на 19. век е краят на липсата на правила и 

непрофесионализма.  През  1891  г.  в  Германия  е  приет  закон  за  рекламата. 

„Американската рекламна  федерация” създава  кодекс  за  подобряване  на  рекламната 

практика. 

В своето историческо развитие рекламата в България се появява като онагледена 

хроника. Нашите рекламодатели тачат за свой баща Софроний Врачански с „Неделник”, 

първата  новопечатна  книга  в  българската  литература.  В  първите  броеве  на  „Царски 

вестник” се появяват първите печатни  „обяви”. В София през 1893 г.  Илия Бояджиев 

основава  „анонсово  бюро”,  приемащо  всякакви  обявления  и  реклами  във  вестници  и 

списания, издавани в България. В Цариград излиза вестник „Вести”. В началото на века 

възникват  агенции  „ХЕМУС” на  С.Станчев,  рекламни  бюра  „Алмалех”  и  „Братя 

Иванчеви”. Правителството на Александър Стамболийски прокарва през 1921 г. първия 

закон за рекламата в България.

X. Ролята на рекламата

Основните преимущества на рекламата са:

1. Главната роля на рекламата е да продава на потребителя.

2. Рекламата създава нови пазари.

3. Рекламата намалява разходите на потребителя.

4. Рекламата стимулира постоянното подобряване на стоката.

5. Рекламата стимулира конкуренцията – например митът за „Медисън

Авеню”- според него може да се продаде всичко на всеки. 

XI. Характеристики на българската реклама

1. Динамична – през 1984 г. съществуват две мащабни рекламни агенции. През 1994 

г.  -  18  агенции  за  пълно  обслужване  и  над  1230  рекламни  къщи  и  творчески 

ателиета.

2. Млада – средната възраст на хората, прехранващи се с реклама, е почти 30 години.



3. Интелектуална – 70% от рекламистите са висшисти, а над 30% творчески кадри.

4. Еманципирана – 60% от рекламистите са жени, почти колкото в САЩ и Германия, 

по-малко, отколкото във Франция и Швеция, но повече, отколкото в Англия, Италия 

или Испания.

ХII. Рекламата като комуникационна система

Особен интерес представлява теорията за двустепенната комуникация. Едни от най-

известните изследователи в тази област са  Елия Кац и  Пол Лазарфелд от  Колумбийския 

университет.  Според тях комуникационният поток се осъществява на две степени. При 

първата  степен  комуникацията  стига  до  малка  група  от  относително  влиятелни 

лица  /лидери  на  обществено  мнение/,  които  формират  мнението,  публика,  понякога 

цялата  общественост,  и  фактически  потокът  се  превръща  в  многостепенен.  Кац  и 

Лазарфелд делят лидерите на  хора със създаден или пренесен авторитет, на  лидери с 

вертикално влияние –  йерархични,  и с  хоризонтално влияние –  лица от  средите  на 

малките микрогрупи – приятелски и роднински, производствени колективи. По-дълбокото 

и  трайно  влияние  на  хоризонталните  лидери  се  обяснява  с  наличието  на  сродни 

стереотипи и непосредственост на контактите.

Тук  са  разгледани още някои важни отношения,  свързани с  рекламата  днес:  PR 

(Връзки  с  обществеността)  и  реклама;  ПР,   маркетинг,  реклама;  ПР  –  комуникация; 

Рекламата като текст; Рекламата и съвременната култура (агресивната реклама); Кодиране 

на  рекламното  послание;  Методи за  повишаване  силата  на  въздействие  на  рекламното 

съобщение (различните ефекти на въздействие);  Най-често използвани видове реклама в 

наши дни (външна, политическа, телевизионна, мултимедийна реклама).

Втора глава. Печатната реклама и нейното заглавие

Печатната реклама

I.  Характеристика на печатната реклама

Под  печатна  реклама  в  работата  ще  се  разбира  най-вече  реклама  в  пресата  – 

всекидневни и седмични вестници, списания, и в по-малка степен листовки и дипляни, без 

това  да  изчерпва  всички  разновидности  на  този  вид  реклама.  Изрично  трябва  да  се 



направи  разграничението  между  рекламните  печатни  обяви,  които  са  тема  на 

дисертацията, и търговските съобщения, чиято функция е само да предават информация с 

утилитарен търговски характер. 

Печатната реклама се е зародила най-рано от всички други рекламни форми. Това е 

съвсем естествено, защото първите средства за масово осведомяване са били печатни. С 

развитието на техниката започват да се развиват и другите видове реклама – радиореклама, 

телевизионна реклама, кинореклама, външна и транспортна реклама. Печатната реклама е 

служела като модел за останалите видове и затова може да се приеме за рекламна класика. 

Неслучайно  всички  големи  рекламни  конкурси  са  преди  всичко  за  печатни  рекламни 

кампании, а в учебниците по реклама предимно те се дават за пример. И досега всички 

други рекламни форми ползват матрицата на печатната реклама.

II. Структура на печатната реклама

В  своето  изследване,  наречено  по-късно  „методът  на  Клепнер”,  Ото  Клепнер 

(Клепнер,  1992:  64)  предлага  следната  структурна  схема  на  печатното  рекламно 

съобщение:

- обещание за полза (заглавие)

-  разяснение на обещанието (подзаглавие)

-  разказване на история

-  доказателства

-  действие за предприемане

Заглавие.  Заглавието  е  най-важната  вербална  част  на  рекламата.  То  трябва  да 

предизвика  достатъчен  интерес  у  реципиента,  за  да  се  изчете  рекламата  докрай. 

Същевременно в заглавието трябва да се съдържа най-основното от рекламата, нейното 

„изключително предложение за продажба”. Според някои изследвания 80% от тези, които 

прочитат заглавието, няма да прочетат основния рекламен текст. В заглавието обикновено 

се актуализират основният рекламен апел и основният рекламен аргумент. В реклами без 

основен текст, заглавието изпълнява и тяхната функция.

Най-важните функции на заглавието са следните: 

1.Привличане на вниманието

2.Активизиране на интереса



3. Сегментиране на потребителите

4.Идентифициране на стоката/услугата

5.Продаване на стоката/услугата

III. Стил на рекламния текст

Фактологичен  подход  -  рекламистът  оперира  с  реалните  факти  от 

действителността.  Той  говори  за  продукта  –  какъв  е,  как  е  направен,  какво  може. 

Съсредоточавайки се върху фактите за  продукта,  които са най-важни за читателите,  се 

обясняват предимствата на продукта – какви проблеми може да реши, каква полза може да 

донесе и т.н. Фактологичният подход се свързва най-често с т.нар. „текстова стратегия”, 

зародила се и използвана предимно в САЩ.

Имажинативен подход – базира се на изкуството да се създава оригинален текст, в 

който познати неща да звучат по неочакван начин. Този тип текстове разчитат на ефекта на 

неочакваното, за да се привлече вниманието на читателите.

Емоционален  подход  -  използва  въздействащата  сила  на  емоциите  –  любов, 

омраза, страх. Той апелира към ирационалната страна на човешкия характер. Текстовете, 

базиращи се на емоциите, почти винаги са комбинирани с илюстрация. 

Подход към специфични групи

В рекламната теория все по-голямо внимание се отделя на засилващата се тенденция 

към  диверсификация  на  рекламните  послания.  Бързо  развиващата  се  икономика 

произвежда продукти, които са предназначени да задоволяват силно специфични нужди. 

От  своя  страна  пък  медийната  индустрия  предлага  издания  за  малки  групи  с  общи 

интереси. По този начин възникват реклами, насочени към индивидуалните интереси на 

определени неголеми групи хора. Тези реклами имат свои специфични езикови черти – 

използване  на  специализирана  лексика  –  професионални  термини,  устойчиви 

словосъчетания и др.

Заглавията в печатната реклама

IV.Функции на заглавието.  Теории за заглавието



Основната функция на заглавието е да осъществи контакт с читателя, да привлече и 

задържи вниманието  му и  да  му каже  най-важното,  за  да  може рекламата  да  изпълни 

задачата  си.  Последователността,  по  която  читателят  се  запознава  с  елементите  на 

рекламата, е следната:

- Първи етап – илюстрация (снимка, рисунка, колаж, диаграма) привлича вниманието.

- Втори етап – прочитане на заглавието.

- Трети етап – читателят се осведомява за източника на рекламата, като разглежда долния 

десен ъгъл, където обикновено стоят името и запазеният знак на рекламодателя. 

-  Четвърти  етап –  следващи спирки на  читателското  внимание:  обяснителен текст  под 

илюстрация, подзаглавия, таблици, графики и малки снимки в основния текст.

- Пети етап – прочитане на основния текст и ехо-фразата.

Най-често  четенето  завършва  след  третия  етап.  Следователно  илюстрацията  и 

заглавието са двата основни елемента на пресрекламата, които достигат до съзнанието на 

читателя и чрез които рекламодателят трябва да предаде своето послание.

Основната функция на заглавието – да осъществи контакт, може да бъде разчленена 

по следния начин:

Привличане на вниманието – активизиране на интереса – сегментиране на 

потребителите  –  идентифициране  на  стоката/услугата  –  продаване  на 

стоката/услугата

Според някои изследователи има и шеста функция - заглавието трябва да представя 

новости за продукта, които представляват интерес за читателя. Потребителите търсят нови 

продукти, нови начини за използване на стари продукти или подобрения на стари, вече 

съществуващи  продукти. Следователно  думите,  които  внушават  идеята  за  нещо  ново, 

могат да увеличат читаемостта и следователно биха могли с успех да намерят място в 

рекламните заглавия.

Всички  четат  заглавието,  следователно  то  трябва  да  казва  най-важното. 

Изискването  за  концентриране  на  най-важната  информация  в  заглавието  сближава 

рекламните и журналистическите текстове. Журналистът трябва да изведе основното от 

новината в заглавието, за да може читателят да знае достатъчно и без да е прочел цялата 

статия.  По  сходен  начин  копирайтърът  трябва  „да  вкара”  в  заглавието  най-важната 

информация, най-важния мотив за покупка.



V.Видове рекламни заглавия

Могат да се посочат основно седем вида рекламни заглавия:

Заглавия,  предлагащи  изгода –  заглавия, предлагащи  разрешение  на  някакъв 

проблем. (Идеално изправя косата! (сешоар)

Заглавия въпроси –  могат  да бъдат нож с  две  остриета,  тъй като  отговорът на 

читателя може да е: Не! (Готови ли сте за довечера? (водка)

Провокативни заглавия - да предизвикат любопитството на читателя. Съдържат 

директно предложение към читателя (Няма безплатен обяд, но безплатен интернет ИМА! 

(орбител)

Информативни  заглавия -  включват  информация  за  това, как  се  използва 

продуктът, каква характеристика притежава той (Чиста водка!)

Заглавия заповеди – подтикват ни да направим нещо. Предизвикват позитивни или 

негативни емоции (Не позирай - депозирай!)

Заглавия цитати - фрази на известни личности или диалог между две лица.

Заглавия вицове – хумористични апели.

VI.  Класификация  на  рекламните  заглавия  в  зависимост  от  формалните  им 

характеристики

Както вече бе посочено, класификацията, приета в  дисертационната работа, има две 

главни  групи  –  в  зависимост  от  формалните  и  в  зависимост  от  съдържателните 

характеристики. 

От формална гледна точка:

1.В зависимост от дължината на заглавието

Чрез статистически наблюдения се установява,  че средната дължина на рекламните 

заглавия  от  едно  изречение  е  около  11  думи.  Психолингвистични  експерименти  са 

показват,  че  оптималната  дължина  на  рекламното  заглавие  с  оглед  на  неговото  лесно 

запомняне от  реципиента е  7+2 думи.  Един от  най-уважаваните  рекламисти на  всички 

времена – Дейвид Огилви, съветва да се пишат дълги заглавия. „Заглавия, които се състоят 

от десет думи, продават повече стока от кратките заглавия” (Огилви).

2. В зависимост от броя на изреченията



Вторият  класификационен  признак  е  броят  на  изреченията  в  заглавието.  Най-често 

срещаните заглавия съдържат едно изречение („Няма да Ви изоставим!”, „Колко можеш да 

пораснеш за 5 години”).

3. Елементи от чужда азбука

Като трети класификационен признак можем да посочим наличието (или отсъствието) 

на елементи от чужда азбука в рекламата. Най-често до чужда азбука се прибягва, когато 

името  на  даден  продукт  или  търговска  марка  се  включва  в  заглавието.  Това  засилва 

авторитетността на рекламата като съдържание, а като графика спомага за привличане на 

повече внимание („Ако си мислите, че DHL доставя само документи, помислете пак”).

4.Морфологични особености

4.1.Глаголи 

Глаголът е най-важната част на речта, която е нужна, за да бъде даден рекламен текст 

четивен и динамичен. Колкото е по-висок този процент, толкова текстът е по-четивен. Най-

непривличащите вниманието заглавия са безглаголните. Глаголът добавя живот, движение, 

сила  на  заглавията.  Ото  Клепнер  посочва  сред  факторите  за  написване  на  ефективно 

заглавие включването в него на action verb.

В рекламните заглавия е много важно и лицето на глагола – препоръчва се употребата 

на второличните глаголни форми, тъй като чрез тях се означава читателят на рекламните 

обяви.  По този начин темата  на  заглавието става  интересна и  важна за  него,  тъй като 

говори за неговите нужди,  надежди,  желания и предпочитания.  В рекламната практика 

това се нарича „Вие” – подход и се използва максимално широко.

4.2. Прилагателни имена

Използването  на  качествените  прилагателни  е  присъщо  на  рекламните  заглавия. 

Основна  функция  на  рекламата  е  да  представя  нови  продукти,  като  изтъква  техните 

качества и подчертава предимствата им. За постигането на тази цел съвсем естествено е 

използването на качествените прилагателни.

Рекламните специалисти препоръчват сравнителната и превъзходната степен да се 

използват по-умерено. Причината за това е естественото недоверие, което се събужда у 

потребителя  при  подобен  тип  утвърждения.  „Стойте  настрана  от  суперлативи,  те  не 

убеждават никого” (Огилви, 1983: 143).

4.3.Лични местоимения



Заедно с второличните глаголни форми използването на лични местоимения е другият 

основен начин за демасифициране и деанонимизиране на рекламата. За заглавия с лични 

местоимения  Ото  Клепнер  казва:  „...това  са  съобщения,  изградени  върху  съвета, 

доверието, съпричастието. В тях читателят става аз.”

Подробно  изследване  за  лицето  в  рекламния  текст  прави  Пенка  Баракова  в 

разработката  ”Специфика на комуникативната схема на рекламния текст”.

Авторката предлага следната схема:

А. Текстове в първо лице: „АЗ-реклама”, „НИЕ-реклама”

Б. Текстове във второ лице: „ТИ-реклама”, „ВИЕ-реклама”

В. Текстове в трето лице

5.Опит за синтактична класификация на рекламните заглавия

В рекламата могат да се срещнат всички видове прости и сложни изречения.  В 

следващите редове ще бъде представена типологията на изреченията в българския език и 

ще се посочат примери от рекламната практика.

5.1.Прости изречения 

А. Според изразеното отношение към действителността – утвърдителни и отрицателни 

(„Първата си добра сделка правите при заплащането”; „Няма да имате втора възможност 

да направите добро впечатление”).

Б.  Според  целта  на  изказването  –  съобщителни  („Магистралата  е  за  бързите  коли”), 

въпросителни („Обичате ли изненадите?”), подбудителни („Облекчете пътуването си!”).

В. По начин на изразяване на субектно-предикативното отношение – двусъставни („Този 

знак е създаден за Автомобилите”)  и едносъставни („Обичате ли изненадите?”;  „Не е 

сложно да се работи с ...”; ”Чист въздух”).

5.2.Сложни изречения

Сложни  съчинени  изречения  -  съединителни,  съотносителни  и 

противопоставителни.

В  рекламната  практика  основно  приложение  намират  сложните  съединителни 

изречения.  Характерна  за  тях  е  вътрешната  им  взаимна  смислова  свързаност  и 

съгласуваност.  Свързаните  прости  изречения  се  отличават  с  едновременност  или 

последователност на явленията, които обозначават. Те разкриват съединително отношение 



на мисли, които лежат в един логически план („Първо спестявате пари, след това гориво и 

накрая резервни части”).

Сложни съставни изречения

В  рекламните  заглавия  най-често  се  използват  подчинените  определителни, 

подчинените  допълнителни  и  подчинените  обстоятелствени  изречения  в  състава  на 

сложните съставни изречения.

Сложно съставно с подчинено определително изречение

То  съдържа  информация  за  определяния  предмет  (определяемото)  в  главното 

изречение,  затова  в  повечето  случаи  употребата  му  е  синтактична  и  семантична 

необходимост, защото без него смисълът на главното изречение е непълен („Всичко, което 

сме постигнали досега, дължим и на Вас, нашите клиенти”).

Сложно съставно с подчинено допълнително изречение

То се употребява в семантична връзка със сказуемото на главното изречение. Най-

често  то  стои  след  глаголи,  които  означават  възприятие,  мисловен  процес,  волево  и 

емоционално състояние, реч, съобщение („Само по полезния товар можете да познаете, че 

това е транспортер”).

Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение

За  цел –  „Не  е  необходимо  да  сте  типичен  притежател  на  Мерцедес,  за  да 

управлявате един типичен Мерцедес”.

За място -  Някои се движат като по релси. Този автомобил ще Ви отведе там, 

където Вие пожелаете.

За  условие –  „Ако  знаете  къде  отивате,  много  по-вероятно  е  да  пристигнете 

спокоен”.

За време – „Карайте го, преди някой ден да е станало твърде жалко за това”.
Рекламният текст и езиковата игра 
Този интересен езиков феномен е разглеждан твърде рядко в изследванията, свързани с рекламата, 

но  има  важно  значение  за  въздействащата  функция  на  рекламния  текст,  тъй  като  тя  често  разчита  на 

двузначността,  кодирана в част от елементите, изграждащи рекламните послания - двузначност, която не 

цели подмяна на посланието, а по-скоро въвежда игрови елемент на вербално равнище. 

Oтделният  рекламен  текст  трябва  да  привлече  вниманието  сред  множество  себеподобни,  затова 

рекламното послание разчита на оригиналността на всички езикови равнища, т.нар. конвергенция. Поради 

спецификата  на  речниковия  фонд като  най-бързо  променящата  се  част  от  системата  на  езика  най-често 

оригиналността на рекламното послание се основава на създаването на неологизми, имащи опора във вече 



съществуващите структурни модели. Ще дадем пример именно за неологизъм, макар че в дисертацията се 

разглеждат и други модели за създаване на езикова игра.

Пример за такъв неологизъм се открива в едно от рекламните послания на супи "Maggi" - "Засупи 

глада", в което е налице създаване на нова глаголна форма (предполагаема изходна форма "засупя") и която 

като оказионализъм съществува само в императив.

Същата функция изпълнява и неологизмът „чаромат” (съставен от думите чар и аромат) в заглавието 

на  рекламите  на  Якобс  Монарх  –  Чаромата  сближава,  Уникалният  Чаромат,  Моят  любим  уникален 

чаромат.

VII.Класификация  на  рекламните  заглавия  в  зависимост  от  семантичните  им 

характеристики

Тук са разгледани някои особености на рекламната комуникация, както и спецификата 

на рекламния речев акт (в най-общ план). 

1.Структура на рекламната комуникация

Всеки акт на комуникация предполага наличието на съобщение,  предавано от един 

източник  (комуникатор,  първи  комуникант)  за  даден  получател  (адресат,  втори 

комуникант) чрез някакъв предавателен (трансмисионен) канал.

Комуникатор – съобщение – канал – адресат

Тази схема може да  бъде преобразувана с  оглед на  рекламната  комуникация по 

следния начин:

Рекламодател – рекламно послание – медии – реципиент

А.Комуникатор. Функцията на комуникатора е да формира смисъла на посланието. 

Това означава да се подберат подходящи изразни средства (символи),  чрез които да се 

изразят  вътрешните  отговори  (семантични  реакции),  които  комуникаторът  желае  да 

предаде на аудиторията.

Б.Съобщение.  Текстът  и  съобщението  не  са  тъждествени.  Макар  текстът  да 

определя  съдържанието  на  съобщението,  голяма  част  от  потенциалното  значение  на 

съобщението се намира извън съвкупността от написани думи.

В.Трансмисионен канал. В рекламата като цяло има много и разнообразни канали – 

телевизия (ефирна, кабелна),  радиостанции, билбордове и други съоръжения за външна 

реклама, превозни средства (градски транспорт, таксита, фирмени автомобили), кино и др.
Г.Получател. Рекламата не е просто комуникация, а масова комуникация, което предполага, че от 

страната на адресата стои не една,  а  множество  личности,  съвкупност от  лица,  които могат да получат 



посланието на комуникатора с помощта на трансмисионния канал. Тази общност приема информацията и я 

дешифрира.

2.Рекламен речев акт
Лингвистичната прагматика е наука за речевата дейност, но притежава по-тесен обект от психо- и 

социолингвистиката.  В  рамките  на  прагматиката  речевата  дейност  се  изследва,  като  се  излиза  от 

комуникативната ситуация, т.е. от условията, в които се извършва актът на общуване.

Речевият  акт  е  част  от  някаква  обща дейност.  Затова  той  е  свързан  с  цяла  редица 

извънезикови  фактори,  които  се  обединяват  в  понятието  речева  ситуация.  За  да 

характеризираме една ситуация, най-напред трябва да посочим лицата, които участват в 

речевия  акт.  Трябва  да  се  вземат  под  внимание  редица  фактори  от  психологическо 

естество, свързани с тези участници: общи знания, знания по темата, интереси и мотиви, 

емоционално  състояние.  За  да  бъде  успешен речевият  акт,  е  необходимо адресатът  да 

държи  сметка  за  всички  фактори.  Под  внимание  трябва  да  се  вземат  и  фактори  от 

социолингвистично естество:  пол,  възраст,  професия,  социално положение,  материално 

положение, както и от приетите правила за общуване.

Участници в речевия акт – рекламодател и рекламна агенция в ролята на изпращащи 

информация; обща аудитория като получаващи информация и целева група като активно 

обработващи информация; печатна медия като трансмисионен канал.

Отношение между участниците в речевия акт – непряка връзка с помощта на печатни 

медии, писмен характер на общуване.

Комуникативен статус на изказването

1.Съобщителни (декларативни) изказвания

2.Въпросителни (интерогативни) изказвания

3.Подбудителни изказвания
Заключение

В съответствие с основните цели и конкретните задачи можем да направим следните изводи:

1.  Рекламните послания актуализират определени семантични полета,  разчитат на употребата на 

ключови лексеми, характеризиращи продукта, акцентират на положителни представи. 

2. Рекламните печатни заглавия все повече се доближават до заглавията в пресата, а българските 

рекламни печатни заглавия все повече се доближават до заглавията в таблоидната (жълтата преса).

3. Важно значение в съвременния рекламен език има тенденцията към разговорност, проявяваща се 

преди всичко на лексикално равнище. 

4. Най-важен маркер на рекламните заглавия ( и текстове) остава търсенето на оригинални езикови 

формули, езиковите игри, основаващи се преди всичко на възможностите за двузначни тълкувания или на 



замяна на семи, а все по-често и на "превключването" от един езиков код към друг (това отново приближава 

рекламните заглавия до журналистическите).

5. Основната функция на рекламния текст е да привлече вниманието върху себе си, да покаже "как с 

думи  се  вършат  неща",  т.е.  как  включени  в  определена  стратегия,  думите  могат  успешно  да  изпълнят 

илокутивната си функция и да се превърнат от убеждаващо въздействие в действие. 

6.  Някои рекламни заглавия  и  слогани  толкова  си  приличат,  че  за  неизкушения 

читател, слушател или зрител те се сливат в безкрайна, еднообразна - и в крайна сметка 

скучна поредица, което води до ефект, обратен на търсения. 

ПРИНОСИ

1.  Дисертационното  изследване  за  първи  път  поставя  акцент  върху 

систематизираното разглеждане на лингвистичната специфика на заглавията в печатната 

реклама. Заглавието е обект на изследователски анализи в различни перспективи – виж 

например актуалното изследване на Клео Протохристова за  заглавията в литературните 

текстове и на Гергана Дачева върху алюзивните заглавия в българската и френската преса. 

Дисертацията насочва своето внимание към лингвистичните характеристики на заглавията 

в рекламните текстове – специфика, типове заглавия, класификации, езикови особености 

на лексикално, молфологично и синтактично равнище, езикови игри, творчески стилове.

2.  Разработени  са  модели  и  са  представени  лингвистичните  особености  на 

заглавията  според  различни  маркери  и  класификатори.  Това  може  да  подпомогне 

практическата работа на специалистите по реклама, като ги насочи към успешния модел 

на въздействащо заглавие.

3. В дисертационното изследване за първи път се обобщават механизмите, според 

които  съзнателно  се  търси  въздействието  при  подбора  на  изразните  средства  като 

компоненти  на  рекламното  заглавие.  Посочени  са  най-често  срещаните  успешно 

въздействащи  думи,  както  и  най-добре  формулираните  заглавия  с  оглед  на  отделните 

целеви групи.

4.  Разчупена  е  традиционната  класификация  на  заглавията  с  нови  модели  на 

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

на процесите в езика. Тази динамика налага нов подход  и изисква да бъдат доближени 

въвеждащите елементи до нагласите на потребителите.



5.  Акцентът  в  работата  е  поставен  върху  различните  аспекти  на  съвременната 

реклама в печатните медии, като се отчитат и новите тенденции в оформянето на заглавия 

с по-въздействаща сила върху потребителите – например ролята на агресивната реклама.
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