
С Т А Н О В И Щ Е 
от проф. д-р Енчо Герганов, 

Департамент по когнитивна наука и психология,  

Нов български университет 

за дисертационния труд ЕРОТИКАТА В РЕКЛАМАТА – СЕМИОТИЧНИ И 

КОМУНИКАТИВНИ АСПЕКТИ  

на Албена Павлова, докторант на самостоятелна подготовка. 

Трудът е представен за защита с цел получаване на образователната и научна 

степен “доктор” по специалност Обществени комуникации и информационни 

науки (журналистика – реклама). 

 
 Представената за защита дисертация е многоаспектно изследване на 

еротиката в рекламата в семиотични и комуникативни теоретични рамки. 

Албена Павлова разглежда рекламите с еротични и сексуални компоненти като 

знаци с добре изразено семантично съдържание и ясно зададени рекламни 

послания. Основната цел на дисертационното изследване е “да се изследват 

апелите за еротиката в различните маркетингови общувания от семиотична и 

комуникативна гледна точка.” (стр. 8). За да постигне целта на изследването 

докторантката насочва изследователските си усилия за решаване на 5 задачи с 

висока теоретична и практическа значимост, а именно: 

• да изследва апелите за еротиката от физиологична, психологическа, 

маркетингова и културологична гледна тока; 

• да анализира апелите за секса от гледище на алфабетиката, семантиката 

и синтактиката като основни дялове на семиотиката; 

• да анализира различните знакови системи, използвани в еротичните и 

сексуалните реклами; 

• да разкрие семантичното съдържание на основните семантични понятия, 

с които оперира при анализа и 

• да разгледа рекламите с еротични апели спрямо тези понятия. (стр. 8) 

Задачите напълно съответстват на поставената цел и успешното им 

решаване означава, че целта ще бъде постигната по най-убедителен начин. 
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Докторантката използва интердисциплинен подход за решаването на тези 

задачи. Самата проблемна област изисква този подход. Семиотичните аспекти 

на апелите за еротика не могат да се разгледат пълноценно, ако не се обхванат 

физиологичните, психоаналитичните, емоционално-афективните, културологичните 

и други предметни области, където съвсем експлицитно еротиката и 

сексуалността се разкриват чрез разнообразни знакови структури с точно зададени 

смислови съдържания. Тъкмо това прави и докторантката. Интердисциплинарността 

изпъква при третирането на всеки проблем, като семиотичните постановки са 

опорните и водещи идеи, които спояват отделните части на дисертацията. 

Когато разглежда конкретни проблеми на апелите за еротика в рекламите, 

Албена използва снимки на знакови реклами с релефно изразени компоненти 

на това, което тя обсъжда. В този смисъл снимките на рекламите не са просто 

илюстрации на нейните мисли, а усилват аргументативния характер на текста и 

дори нещо повече органически се свързват с него и го довеждат до равнището 

на макрознак. Структурата на дисертационния труд отразява по най-добрия 

начин както изследователския замисъл на докторантката, така и конкретните 

решения на поставените задачи. В четирите глави се разглеждат и изясняват 

четири същностни аспекта на еротиката и сексуалността в рекламите – прагматиката 

на еротиката в рекламите, алфабетиката на сексуализираните реклами, семантиката 

и синтактиката на сексуализираните реклами. Текстът на всяка глава е разчленен 

на раздели, подраздели, параграфи и пр. със смислово наситени информативни 

заглавия. Тези заглавия имат характер на разширени знакове, отразяващи 

семантичното съдържание на текстовете, които следват след тях. Например, в 

2.7.3. Семантика на цветовете (раздел на втора глава) има подраздели за 

червено, виолетово, синьо, зелено и жълто с подробно описание на значението 

на цветовете като знакове в различните култури. В раздел 2.7.5. Цветовете в 

еротичните реклами пък същите цветове се разглеждат отново в отделни 

параграфи, но тук тяхната знаковост се обогатява със сексуално съдържание в 

съответствие с апелите за еротика. В раздел 3.1.1.Семантично поле на трета 

глава са обособени параграфи за видовете семантични полета със специфични знаци 

за изразяването им, като семантичното поле на лукса и богатството, удоволствието и 

 2



забавлението, семантичното поле на големия град, на мъжкарството, на 

моторите и колите, на рая, на секса и пр. Темата, формулирана в подобни 

заглавия, се разработва задълбочено, илюстрира се със снимки на адекватни 

реклами или се подкрепя с данни от собствени експерименти на докторантката. 

С всичко това искам да подчертая умението на Албена Павлова да извежда 

концептуализациите на важни идеи до равнището на макрознакове с мощни 

семиотични заряди. Силно впечатление ми направи стремежът на докторантката да 

обогати интерпретативния материал с данни от собствени изследвания. Тя е 

провела анкета, за да установи как реципиенти интерпретират рекламните 

послания на рекламите с еротични и сексуални апели. Макар че извадката не е 

представителна, данните от анкетата потвърждават очакванията на Албена за 

специфичните въздействия върху жените и мъжете на рекламите с еротични апели. 

(стр. 57-65). Още по-интересни са данните от собствен свободен асоциативен 

експеримент, където са записани свободните асоциации на думи-стимули, като 

секс, еротика, жена, мъж, дете и др. (стр. 233-237). В приведените честотни 

списъци на асоциациите за думите-стимули секс и еротика открих асиметрични 

семантични разстояния за огледалните асоциации на двете думи-стимули, които 

са много информативни за определяне на архетипа дълбоко в подсъзнанието на 

изследваните лица. Секс като дума-стимул е породила само 9 пъти думата 

еротика като асоциация (4 пъти при жените и 5 пъти при мъжете), докато 

еротика като дума-стимул е породила 32 пъти думата секс като асоциация (17 

пъти при жените и 15 пъти при мъжете) (стр. 234-236). Това означава, че 

семантичното разстояние от еротика до секс е 6 пъти по-малко в сравнение със 

семантичното разстояние от секс до еротика (еротика шест пъти по-силно 

активира секс, отколкото обратното). Според Тверски, когато има подобна, 

ярко изразена асиметрия на семантичните разстояния, между двете понятия 

съществува отношение на архетип-вариант (първично-производно, немаркирано- 

маркирано). От архетипа до варианта семантичното разстояние е по-голямо, 

отколкото обратното. Така че в случая архетипът (немаркираното) е секс, а 

вариантът (маркираното) е еротика. Тези архетипно-вариантни отношения, 

отношенията на немаркираност-маркираност между антиномни понятия също 
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играят голяма роля в рекламните послания. Бъдещите изследвания на Албена 

Павлова могат да се насочат тъкмо към разкриване на архетипите, немаркираните 

елементи в рекламните послания със сексуални апели.  

 Текстът на дисертационното изследване на Албена Павлова се характеризира 

с висока степен на четивност. Докторантката майсторски съчетава елементите на 

аргументативния текст с метафоричния език. Нейната метафоричност е много 

близка до полифоничната знаковост, чрез която синтетично се изразява богато 

семантично съдържание. 

 Докторската дисертация на Албена Павлова съдържа определени, безспорни 

приноси към семиотичните и комуникативните аспекти на рекламата изобщо и 

на еротиката в рекламата по-специално. 

 Убедено ще гласувам да се даде на Албена Павлова образователната и 

научна степен ДОКТОР, като призовавам и останалите уважаеми членове на 

Научното жури да гласуват за това предложение. 

 

София, 29 юли 2011 г.       
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