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Прочитайки заглавието на това изследване то предизвика в 

мен голям интерес и желание да се запозная с неговото 

съдържание. Казвам това, защото един обемен научен труд, 

какъвтото е този в повечето случаи изисква време за 

настройване и концентрация, необходими за неговото 

прочитане, най-малкото защото удоволствието от четене на 

дисертация не е  сравнимо с прелистването на любим 

комикс.  

Вниманието ми бе заинтригувано наи-вече поради две 

причини. Първата е празнината която съществува в научния 

анализ и изследвания на комикса като самостоятелна форма 

във визуалните изкуства, изградила във времето свои 

принципи, правила и характеристики. Често ми се налага 

като преподавател по плакат и визуална комуникация да 

обяснявам и давам примери за взаимовръзките с близки до 

плакатното изкуство жанрове каквито са илюстрацията, 

карикатурата и без съмнение комикса.  

Втория повод за това ми любопитство е връзката и 

употребата на специфичния изказ  на комикса в рекламата в 

която аз съм работил над 20 години. В този некратък 

период, особено след 2000 година като криейтив директор 

успях с мои колеги да реализирам десетки рекламни клипове 

в повечето от които се използваха класически форми 

взаимствани от черно-бялото, цветно и документално кино. 

Направихме и няколко клипа с компютърна и рисувана 

анимация, но трябва да призная, неуспяхме нито веднъж да 

убедим наш клиент да направим клип използвайки изразните 

средства на комикса. Искам да кажа че професионалистите в 



рекламата имат нужда от едно съвременно научно изследване 

за да могат да прилагат по-успешно конкретните 

инструменти на комикса – балони, интонационни 

характеристики на текста, типажи и др. 

Мисля че, едва в последните 4-5 години в България се 

заговори повече за достойнствата на този самостоятелен 

жанр. Със своята активна дейност в медиите и обществото 

Антон Стайков има основен принос за реабилитацията и 

заемането на достойно място на комикса сред останалите 

визулни изкуства. В известен смисъл този труд може да се 

приеме като събирателен, структурен и организационен етап 

в научните интереси и търсения на докторанта. 

Безспорно основното достойнство на дисертационния текст, 

изтъкнато с казаното дотук е актуалността на разглеждания 

проблем. 

Трябва да се отбележи ясната и стройна конструкция на  

труда, която улеснява в ориентирането за тезата, целите, 

обектите и ограниченията включени в него.  

Ще си позволя кратък коментар породен от заявеното в 

тезата на автореферата твърдение „че комикса е най-

знаковото от всички изкуства“. Със същата пристрастност 

плакатиста може да възрази че, неговото изкуство е най-

знаково, а какво да кажем за изкуство на запазения знак и 

буквата. Мисля че превъзходната форма „най“ няма място в 

света на изкуството. 

Докторанта и неговия научен ръководител прецизно са 

дозирали и дефинирали четирите задачи обект на изследване 

в дисертацията. 

Поетиката на комикса е разгледана в обща базисна рамка, 

но даваща необходимата информация за цялостната логика на 

разглежданите проблеми. 

В зависимост от спецификата на всяка една от главите 

докторанта избира и методиката на изследване. Семиотичния 

анализ в първа глава бива заменен с изкуствоведско–

исторически във втора, който прелива в структурен анализ 

в трета глава и стига до сравнителен анализ в последната 

глава. Много полезно е изследването в трета глава, където 

автора отделя внимание на комикса в маркетинговата 

комуникация, пиар и пропаганда. Механизма на налагане, 

изграждане и ползването на персонажите в рекламата е 

разгледан в детайли в цялостната 20 годишна рекламна 

кампания с комикс героя Ларго Уинч.  

Маркетинговата стратегия на Пиф Гаджет анализирана в 

заключението е проследена в диферсифицираните рекламни 

канали към читателите според таргет групите, съответно 



възрастни –деца и момчета – момичета. 
 
Антон Стайков притежава образен и точен език, с който той 

не само набелязва, интерпретита и обяснява тезата, но и 

увлича и с убедеността с която преследва целта на 

изследването.  

Времето между първата (вътрешна) и настоящата защита е 

използвано от докторанта да пресее, редактира и допълни 

своето научно изследване с което то ще има още по-

стойностно значение за обучението на студентите по 

маркетинг и реклама в една бъдеща надявам се скоро 

публикация.  

В заключение искам да заява че, представения 

дисертационен  труд  има всички необходими качества за 

присъждане на научна и образователна степен „Доктор“на 

Антон Стайков.  
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