
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. дфн Христо Кафтанджиев 

за дисертацията на Светлана Божилова 

 

на тема „Семиотични аспекти на телевизионното творчество” 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 
професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика) 

 

 

Госпожа Светлана Божилова има качествата, за да придобие степента 
„доктор” – познава добре научната материя, работила е съвестно, 
мисли независимо и аналитично и е мотивирана. 

Дисертационният труд се състои от увод, изложение в пет глави, 
заключение, приложение и библиография, с общ обем от 203 страници 
(по БДС – 1800 знака на страница плюс пробелите). Библиографията 
включва 215 научни заглавия на български, руски, френски и английски. 

В отношение на дължината на текста и на библиографията 
дисертацията отговаря на стандартите за такова научно съчинение. 

Хубаво впечатление прави, че са цитирани основните трудове по 
семиотика. Същото се отнася и по отношение на факта, че са 
използвани активно много научни книги на руски и на френски. 
Причината е, че руската и френската школа са водещите в семиотиката. 

Учен, който анализира семиотиката, би трябвало да ползва тези два 
езика, независимо дали е българин, италианец, американец и т.н. 

Трудът е със следната структура - увод и пет глави. 

 

По отношение на увода: 

В уводната част на дисертационния труд е аргументирано добре защо е 
използвана семиотиката като основен метод на анализ. Напълно съм 
съгласен с тезата, че семиотиката е много важна наука за факултети по 
журналистика и комуникации. 

Семиотиката е един от основните методи на анализ, който съм 
използвал в четирите си процедури – за малък и за голям доктор, както 
за доцентурата и за професурата ми. 

Семиотика на комуникацията е и една от най-важните дисциплини, 
които преподавам във Факултета, както и в много други факултети по 
комуникации в западно-европейски и руски университети. 
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Почти всичките ми студенти бакалаври и магистри (а те са около 
седемдесет за академична година) защитават с дипломни работи, 
базирани на семиотиката. 

Абсолютно същото се отнася и за почти всичките ми докторанти. 

Водя и немалко курсове на бизнес семинари по маркетингови 
комуникации в Западна Европа и в Русия. Всички тези курсове също са 
основата на семиотиката. Бренд мениджърите от тези семинари са 
доволни и смятат, че семиотиката им помага да печелят по-добре, 
създавайки ефективни маркетингови комуникации. 

В увода е дефиниран предметът на изследването, но никъде не става 
дума за целта и за задачите на дисертацията. Същото се отнася и за 
ограниченията на дисертационния труд. 

Затова ще бъда благодарен, ако докторантката формулира целта, 
задачите и ограниченията на защитата или ми ги изпрати по-рано в 
писмен вид. 

 

По отношение на главата „Исторически маркери“: 

Направен е исторически преглед на развитието на семиотиката като 
наука. Маркирани са ключовите учени-семиотици – Барт, Еко, Лотман и 
т.н., както и учените, които са изследвали кинематографичния език, 
използвайки семиотичните понятия. 

 

По отношение главата „Знакът като семиотична категория“: 

В началото са анализирани становищата на някои от водещите 
семиотици в това отношение. Изследвани са някои важни понятия, 
между които и „семиозисът“. 

Направена е задълбочена класификация на знаците от различни гледни 
точки. 

Добро впечатление прави и фактът, че знакът е анализиран в 
зависимост от различните му функции. 

Много е важно е и становището, че всяко понятие трябва да се 
изследва от гледна точка на основните семиотични науки – 
семантиката, синтактиката и прагматиката. 

Немалко внимание е отделено и на важната релация „информация – 
знак“. 

Същото се отнася и за дефинирането на понятието „визуален знак“. 
Това понятие е много важно по отношение предмета на дисертацията. 
Причината е, че предметът на дисертация е кинематографичният език. 

В случая е по-точно да се употребява понятието „иконичен знак“. 
Причините за това са обяснени в някои семиотични изследвания. 

Един от най-важните изводи в тази глава е, че екранният текст е 
изграден от много знакови системи. 
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В тази подглава са изследвани и понятията „метафора“ и „метонимия“. 
Това е важно за качествения анализ, тъй като творчеството и в частност 
екранното творчество зависи в голяма степен от тези стилови фигури. 

Начинът, по който е написана главата, е доказателство за сериозната 
семиотична подготовка на докторантката. 

 

По отношение на втората глава „Телевизионният език като знакова 
система“: 

И тук докторантката е демонстрирала добра подготовка. Някои от 
авторите, които е цитирала, обаче интерпретират 
кинематографичността едностранно. 

Например твърдението, че киноизкуството е функция от 
фотографичността и монтажа не е съвсем вярно. Синема верите 
възниква именно като отрицание на идеята за монтажността. С 
помощта на поетиката на синема верите са създадени велики филми. 

Хичкок създава пълнометражни филми само с няколко кадъра. В 
никакъв случай не може да твърдим, че филмите му отстъпват на тези 
на Айзенщайн. 

Преди година руски режисьор е успял за заснеме високо художествен 
пълнометражен игрален филм само от един кадър. 

Има и примери на въздействащи къмършъли от един кадър при 
положението, че те по дефиниция трябва са многокадрови. 

Докторантката е цитирала автори като Лотман, Кракуер и Базен. Това са 
световни специалисти и те определят развитието на този дял от 
семиотиката в световен план. 

Немалко от усилията на Светлана в случая са насочени към 
дефиницията на понятието „екранен знак“ и на анализа на неговите 
класификации и функции. 

Затова спомага в немалка степен и анализа на понятието от 
прагматиката – „кинематографичен код“. То е изследвано в 
дисертацията от различни гледни точки, което спомага за по-
качествения анализ. 

Интересен и ползотворен е и анализът на модалностите. 

Немалко внимание е отделено и на понятието „монтаж“. Това понятие е 
ключово по отношение анализа на кинематографичния код. То е 
анализирано подробно, като са направени и съответните класификации. 

Тези понятия са използвани от докторантката да изследва някои 
български филми. 

Добре е, че са анализирани понятията „конотация“ и „денотация“, като и 
понятията „синтагматика“ и „парадигматика“. Изследвани са ред гледни 
точки в това отношение и тяхното приложение в кинематографичния 
език. 
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И анализите в тази глава са доказателство за познаването на 
кинематографичните понятия и възможностите на докторантката да ги 
използва в съответните анализи. 

Същите изводи са и по отношение на третата и на четвърта глава - 
„Телевизионния превод на художествените езици“ и „Семантика на 
телевизионния документален образ“. 

И тук докторантката е демонстрирала широка семиотична култура и 
възможност да прилага семиотичните понятия в анализите на 
кинематографичните текстове. 

Петата глава е посветена на телевизионния текст като семиотичен 
механизъм. Направен е задълбочен анализ на понятието „стил“, както и 
на понятията „сюжетен текст“ и „безсюжетен текст“ и на тяхното 
използване в кинематографичните текстове на различните 
журналистически жанрове. 

Следващата глава е за прагматиката на телевизионния текст. 
Задълбочено е анализирано понятието „прагматика“. Отлично 
впечатление прави, че прагматиката е свързана с ефективността на 
комуникацията. 

Това е правилно, тъй като прагматиката анализира не толкова знаците, 
колкото нашето отношение към действителността. Именно това 
отношение определя какви различни знаци използваме да означим за 
едно и също нещо във връзка с различните ни гледни точки към 
действителността. 

Много добро впечатление прави и семиотичният анализ на 
телевизионния филм „Unplugged“. В него са използвани голяма част от 
семиотичните понятия, изследвани в предишните глави. 

Дисертацията има необходимите научни приноси, които са 
формулирани коректно в автореферата. 

В дадените ми материали не можах да открия списък на публикуваните 
научни статии на докторантката. Затова се надявам да го получа до 
защитата или на самата защита. 

Дисертацията има необходимите научни качества и поради тази 
причина ще гласувам на госпожа Светлана Божилова да бъде 
присъдена образователната и научна степен „доктор”. 

 

София, 

08.05.2015 

Подпис, 

 

проф. дфн Христо Кафтанджиев 


