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РЕЦЕНЗИЯ 

 

за труда на Албена Г. Павлова Еротиката в рекламата – 

семиотични и комуникативни аспекти, представен като дисертация 

за присъждане на образователната и научна степен доктор по обществени 

комуникации и информационни науки 

 

   Рецензент: акад. проф. Михаил Виденов 

 

Представената дисертация се състои от увод, четири подробно 

разработени глави, заключение, приложения и списък на библиографските 

източници. Текстът е апробиран в Катедрата за комуникации и връзки с 

обществеността при Факултета по журналистика и масови комуникации на 

Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Дисертацията съдържа 293 

страници. Включени са 398 добре направени илюстрации. Авторката е направила 

справки в 201 публикации, с което е изпълнила изискването за преглед на 

досегашната научна литература. Прави впечатление огромният брой трудове на 

латиница, защото по тази тема е работено главно в западния свят. От българските 

автори най-чести са позоваванията на трудовете на проф. дфн Христо 

Кафтанджиев и това е оправдано поради две основни причини: 1) той е най-

успешният наш автор по въпросите на рекламата изобщо и на свързаните реклами 

със секса в частност; 2) той е научен ръководител на докторантката и тя е следвала 

неговите указания. Позоваването на подходящи образци е едно от основните 

изисквания за докторанта. 

Тук искам да се спра на ролята на случайността при въвеждането на 

тази тематика в нашата научна литература. Преди много години Кафтанджиев 

беше студент по българска филология и когато дойде време да пише дипломна 

работа, той се обърна към мене за подходяща тема. Хрумна ми да му възложа да 

изследва езика на рекламата, която тогава беше много оскъдна. Дипломната 

работа се оказа много успешна и прерасна в докторска дисертация. Авторът не 

изостава темата и написа множество статии, студии и книги, които го направиха 
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име не само у нас, но и в чужбина. Сега той предава знания и опит на студенти и 

докторанти. 

И най-беглото запознаване с текста на представената от Павлова 

дисертация ни убеждава в обиграния научен стил на изложението. Това е много 

важно условие за развитието на бъдещия научен работник. Научният ръководител 

е проследил текста и той ни е представен с изчистен от грешки правопис и 

пунктуация. Може би компютърната програма при преписването е нанасяла точки 

след заглавията, което според нашия правописен стандарт не се допуска. Следва 

да бъдат премахнати при отпечатване в отделна книга. Публикуването на текста за 

повече читатели е задължително, защото по темата за търговските рекламни 

стратегии сега усилено се работи в целия свят: далече не е достатъчно една стока 

да бъде качествено произведена на подходяща цена. Тя няма да намери своя 

купувач, ако не е подходящо рекламирана. 

Известната максима сексът продава не може да бъде използвана 

директно и без уговорки. Той продава, ако сме съумели чрез него да покажем 

стоката с нейните материални и модни страни. Докторантката прокарва тази идея 

през целия текст и ни показва колко разнороден и капризен е евентуалният 

купувач. 

След информативния увод дисертантката подробно ни запознава със 

схващанията за сексуалния нагон на човека, защото обект на дисертацията са 

рекламите, в които има сексуална и еротична семантика. Формулирана е 

изследователска теза: апелите за еротика не са универсални, а ефективността им се 

определя от съответната маркетингова комуникативна ситуация. 

Във връзка с доказването на основната теза докторантката набелязва 

основната цел: да бъдат изследвани апелите за еротика в различните маркетингови 

общувания от семиотична и и комуникативна гледна точка. Това се постига чрез 

пет основни задачи: 1) изследване на апелите от физиологична, психологична, 

маркетингова и културологична гледна точка; 2) анализ на алфабетиката, 

семантиката и синтактиката на апелите; 3) анализ на знаковите системи; 4) 

определяне на основните семантични понятия; 5) анализ на съществуващите 
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реклами с ерогенни апели. Използваният метод за решаване на тези задачи е 

аналитичният. 

Първата глава се концентрира върху предварителната прагматика на 

еротиката в рекламата. Най-напред читателят е запознат с физиологичните школи 

за сексуалността (фройдизъм, неофройдизъм, Розентал и Маслоу, садизъм и 

мазохизъм, Юнг). Това ни ориентира в сложността на обекта и в трудностите пред 

дисертантката. Показани са спецификите на женските и мъжките потребителски 

групи. Големият брой на разголени красавици може да ни подведе да си мислим, 

че основният потребител е мъж. Докторантката набляга на по-тънкия вкус, 

проявяван от дамите, които са атакувани с реклами от манекени мъже. 

Във връзка с алтернативността на сексуалните групи потребители са 

показани предпочитанията на хомосексуалистите, лесбийките, метросексуалните, 

юпитата, юберсексуалните. Общественото мнение се отнася по различен начин 

към тях, но те са потребители и рекламата на стоки трябва да бъде обърната и към 

тях. Не е акцентувано – и то с пълно основание – върху въпроса за нормалното и 

ненормалното. Това са въпроси за моралистите. Обърнато е обаче внимание на 

цензурата, т.е. на позволеното и непозволеното от общественото мнение, като 

силно е акцентувано върху спецификата му в национален и исторически план. Да 

вземем за пример разрешеното облекло на европейката в сравнение с жената от 

арабския свят. Да си представим само за миг какво биха казали нашите прабаби за 

облеклото на съвременната българка. Най-добрата илюстрация е еволюцията на 

банския костюм. 

Правилен е подходът на дисертантката да проследи каноните на 

различните религии по отношение на сексуалността. Има разлика между 

ловуващите (планинските) и земеделските (полските) народи. Отделено е място на 

култа към фалоса, към мъжкото начало. Тук е трябвало да се отдели малко повече 

внимание на кукерските игри, които и до ден-днешен се почитат в Западна 

България (Пернишко, Радомирско), но са със затъмнен фалически израз: 

съвременният човек се прехласва повече от странната костюмировка, отколкото от 

фалическия намек. 
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След изброяване на условностите на исляма, най-строгата религия по 

отношение на сексуалността, дисертантката се насочва към сексуалността в 

западното общество, която изглежда най-разпусната и освободена от каноните на 

общественото мнение. И ако това изглежда повече като подготовка към основната 

цел на дисертацията, то веднага е прибавен анализ на сексуалността и стоките: 

една стока по-лесно ще се продаде, ако е част от аксесоарите на хубавата жена или 

на привлекателния мъж. 

Втората глава е озаглавена “Алфабетика на сексуализираните 

реклами”. Терминът алфабетика е част от теорията на рекламата и означава 

знаковата система, т.е. отвежда към семиотиката. Става дума за своебразния език 

на рекламата и умението ни да го разчитаме. Дисертантката се спира на езика на 

човешкото тяло, на дрехите (отделя им най-много място), на татуировките, на 

пространството около човека, на архитектурата, на цветовете (отделено им е 

прекалено много внимание). Наблюденията са верни. Тук ще изкажа с две думи 

виждането на дисертантката за ролята на черното дамско бельо, така подробно 

описвано още в романите на френските класици от 19 в. ( Мопасан, Юго, Зола и 

др.). Цветовите наблюдения на дисертантката са важни и биха могли да се 

използват в практиката на дизайнерите по облеклото, макар че в това отношение 

меродавна е световната мода, диктувана от водещите европейски къщи. В 

еротичните реклами цветовете са своеобразен език. През последните две 

десетилетия цветовата гама е подчинена и на политическото пристрастие (синьото 

със СДС, червеното – с БСП, жълтото – с НДСВ и т.н.). Езикът на цветовете е бил 

забелязан още от символистите, които го включват като инструмент в поезията си 

( Бодлер напр.). 

Третата глава е посветена на семантиката на сексуализираните 

реклами. Като увод в нея е изясняването на обема на семантичните понятия. 

Потърсена е връзката им със сексуализираната реклама. Тук дисертантката се 

обляга на теорията на семантичното поле и го дефинира като сбор от всички 

знаци, с които можем да изразим дадено понятие. В неговия обем влиза и 

словесният език. Човекът има семантична памет, базирана на човешкия опит. 

Множеството от асоцишации в човешките представи определят даденото понятие. 
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Една част от признаците са рационални, а друга – емоционални. Дисертантката 

прави опит да представи определени семантични полета. Така например луксът и 

богатството се представят от дебелите килими, светлите тонове, струящата 

светлина, артистичността на подредените картини и красивите момичета. Всичко 

това е обещание за секс и това е подсказано от разголените крака, играта с косите, 

грима и високите токове на обувките. 

Направен е преглед на алфабетиката на семантичното поле на 

удоволствието и забавлението, на големия град, който прави отделния човек 

анонимен (дисертантката сполучливо ни препраща към атмосферата на Париж и 

Ню Йорк). Описано е семантичното поле на мъжкарството, на моторите и колите 

(скъпата кола, мощният мотор са в унисон с мъжкарството). Клиентът е склонен 

да купи тъкмо такава кола, защото асоциацията му е провокирана от хубавата 

жена, която гледа от нея предизвикателно. Не са случайни рекламите на коли, на 

чиито предни капаци са облегнати разголени момичета с подмамваща усмивка. 

За да бъде илюстрирана работата на дисертантката със социалния 

инструмент на анкетата, тук ще покажа алгоритъма й при определяне на 

семантичното поле на думите секс и еротика. На случаен принцип се подбират 

120 изследвани лица между 20 и 30-годишни (77 жени и 43 мъже). Показват им се 

15 думи стимули и се определя възникналата свободна словесна асоциация. 

Думите са подбирани така, че да са близки или противоположни на 

предполагаемото асоциативно поле на изследваните думи. В резултат са получени 

120 отговора. Дисертантката установява по полов признак асоциациите и открива 

различията в мисленето на мъжете и жените. За думата секс са дадени общо 53 

асоциации, а за думата еротика – 45 асоциации. 

В работите на проф. Хр. Кафтанджиев се използва терминът нулева 

морфема, за да се изрази липса на знак, на семиотичен показател, което не пречи 

на пълноценното разбиране на текста. Тук няма да коментираме сполучливостта 

на термина, защото в терминотворчеството е по-важно какво означаваме, а не как 

го означаваме. В дисертацията са включени илюстрации, които според мене добре 

илюстрират факта, че липсата на определен знак също е показател за определена 

комуникативна стратегия. 
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За да илюстрира съвременните сексуализирани реклами, 

дисертантката привежда примери само от западноевропейската практика. Не бива 

да я виним за това. Българските реклами все още не са на такова ниво, че да могат 

да се включват като илюстрации в подобни научни трудове. Определени случаи са 

заети от книгата на Хр. Кафтанджиев Сексът и насилието в рекламата, С., 2006, 

но това е указано по съответния начин и не е укоримо. 

Българският рекламосъздател с особено внимание ще проследи 

написаното за метафората, метонимията и синекдохата, хиперболата и литотата в 

сексуализираните реклами. Тези основни стилистични похвати на творчеството са 

подробно описани в словесните жанрове, но сега тук е посочено, че ги има и във 

фотографията. Илюстрациите са изключително добре подбрани. 

Четвъртата глава е посветена на синтактиката в сексуализираните 

реклами. Става дума за контекста, знаковата и извънзнаковата среда, чрез която 

декодираме знаците, изграждащи съответното съобщение. Дисертантката 

подчертава, че няма правилна и неправилна комуникация, а всичко зависи от 

съответната комуникативна ситуация, т.е. от контекста. Затова подробно се 

разглеждат типовете контекст. Тъй като става дума за синтактика, акцентът на 

анализа пада върху свързването на знаците. Обърнато е внимание на: 1) 

свързването на знаците в рекламния текст; 2) свързването на знаците между две и 

повече реклами в рамките на една рекламна кампания; 3) свързване на знаците 

между различни рекламни кампании на една и съща марка. Подбраният 

илюстративен материал е изразителен, поставен е на точното място и ни показва 

тънкия изследователски усет на авторката. 

Заключението на дисертацията е логично: поставените 

изследователски задачи са изпълнени. 

Представеният пред Научното жури изследователски труд на Албена 

Ганчева Павлова Еротиката в рекламата – семиотични и комуникативни 

аспекти е напълно успешен. Той е принос към теорията на рекламата и в същото 

време е непосредствено свързан с практиката на рекламотворчеството. 

Отпечатването му ще засили интереса към работата на Катедрата за комуникация 

и връзки с обществеността на Факултета по журналистика и масови комуникации 
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на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. След подробното ми 

запознаване с текста на дисертацията с пълно основание предлагам на 

почитаемите членове на Научното жури да гласуват ЗА присъждане на 

образователната и научна степен доктор по обществени комуникации и 

информационни науки на Албена Ганчева Павлова. 

 

 

 

София, 20.07.2011 г.  Рецензент:  

     (Акад. проф. дфн. Михаил Виденов) 


