
СТАНОВИЩЕ 

 

От доц.д-р Светла Йорданова Христова, Нов български университет, 

научно направление  8.4. Театрално и филмово изкуство, специалност 

Кинознание, киноизкуство и телевизия по конкурс за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 

3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика) 

 

Дисертационен труд:  Семиотични аспекти на телевизионното 

творчество  

 

Докторант: Светлана Кирилова Божилова 

 

Предлаганата за становище дисертация на Светлана Божилова 

представлява обемист труд от 218 страници. Трудът е композиран по 

следния начин: увод, 6 глави, заключение, приноси и библиография със 

161 заглавия на кирилица и 53 на латиница. В 1 гл.Знакът като 

семиотична категория се прави богато информиран подробен диахронен 

преглед на познавателната, информационната и психологическата 

характеристики на знака като единна семиотична категория. Коректно са 

посочени функционалните характеристики на различните типове знаци при 

изграждането на телевизионния текст. В гл. 2 Телевизионният език като 

знакова система той е  разгледан като сложна знакова система за 

предаване на информация. Подобно на всяка система, телевизионният език 

има своя структура, специфичен начин на взаимовръзка и взаимодействие 

между съставните й компоненти. Авторовото начало при изграждане на 

екранния образ в дисертацията се типологизира в два основни монтажни 

похвата – аналитичен и повествователен, прави се характеристика на 10-те 

кинематографични кода, въведени от Умберто Еко за изучаването на 

екранните текстове. Тези кодове помагат за систематизиране на 

функционално-семантичното поле на отделните единици в екранния текст, 

които действат едновременно. Като определя основната задача на 

семиотичния анализ – да открие и да анализира посланията на всеки текст 

в аспекта на синтагматиката и парадигматиката му, докторантката 

представя коректно идеята на Кристиян Мец текстовете семиотично да се 

изучават по вертикала (парадигматика) и по хоризонтала (синтагматика). В 

3 гл. Телевизионният превод на художествените езици се разсъждава 
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относно възможностите на телевизионното изкуство да общува с 

произведенията на отделните изкуства (живопис, филм, театър, балет) чрез 

изразните възможности на телевизионната знакова система. Като се базира 

на съвременните естетически изследвания, докторантката стига до извода, 

че авторовата идея се ражда в процеса на взаимодействие между зрителя и 

съответния художествен текст. В 4 гл.Семантика на телевизионния 

документален  образ докторантката разглежда взаимоотношенията между 

телевизионната действителност и реалното битие и теоретично обосновава 

непрекъснатото преливане и взаимодействие между „езика“ на 

действителността и езика на киното, субективно обозначен от автора. 

В 5 гл. Телевизионният текст като семиотичен механизъм  е 

аргументиран и обяснен на базата на научните постижения в трудовете на 

Якобсон, Барт, Лотман, Бахтин. В тази глава Божилова предлага собствена 

типология на взаимоотношенията между изразните пластове в 

телевизионния език – полифонична структура, блокови предавания, 

монологична структура, визуално-повествователна структура, игрови 

форми. Тяхното изучаване като методи за изложение на текста е от полза 

както за практиката, така и за теоретични занимания и анализи. В 

последната глава на дисертацията Прагматика  се обръща внимание на 

отношенията знак-интерпретатор или начина, по който авторът планира 

определено поведение и отношение у зрителя. Смятам за най-ценен извод 

относно прагматиката на телевизионния текст твърдението на 

докторантката, че поетиката на телевизионното творчество (документално 

и художествено) трябва да се изследва чрез изразните възможности на 

телевизионната комуникация и ефективността на телевизионното 

възприятие. 

 Преди всичко следва да се отбележи, че избраната тема отговаря 

напълно на изискванията за дисертабилност, което е доказано от 

разработката и резултатите, постигнати от Светлана Божилова. Задачите са 

подходящо поставени с оглед целта на работата. Приведените 

илюстративни примери са балансирано и уместно поднесени и определено 

имат доказателствена стойност за труда. 

 Общото ми впечатление от дисертационния труд е, че той успява да 

види, систематизира и представи в дълбочина семиотичните аспекти на 

телевизионното творчество – като започва с базовото усилие да 
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типологизира знаците в телевизионния текст, да го види и анализира  като 

сложна хетерогенна знакова система със специфична композиция и 

възможности на въздействие върху зрителя.  

Важно постижение на докторантката е ползването на семиотичния 

метод при анализа на синтагматичното и парадигматичното равнище в 

телевизионния текст, при доказването на действения му механизъм в 

структурите на различни типологии на взаимоотношения между изразните 

му пластове. 

Докторантката сполучливо завършва дисертацията си със 

Заключение, където защитава умело решените задачи с оглед постигането 

на целта в дисертационната работа. 

Изводите в Заключението и справката за приносите са напълно 

удовлетворителни и отговарят напълно на резултатите на изследването. 

Специално следва да се отбележи и практическата приложимост, и 

образователната стойност на изследването.  

Като пожелание, което може да бъде отправено към текста на 

дисертацията, е да се обърне по-голямо внимание на случаите на печатни, 

правописни грешки и повторения, макар че това са редки случаи в 

сравнение с общия много добър език и стил на изложение в работата.  

В заключение следва да се изтъкне, че дисертацията представлява 

безспорно оригинален и последователно издържан в теоретично 

отношение труд. Затова и на основание на всичко посочено до тук, убедено 

препоръчвам на уважаемата научна колегия да подкрепи официалната 

защита за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ на 

авторката Светлана Божилова. 

 

 

 

5 май, 2015 г.     доц.д-р Светла Христова 

София 


