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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГАТА 

„ФИРМЕНАТА РЕКЛАМА В БЪЛГАРИЯ  

ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА XX ВЕК” 

Никола Вангелов 

 

A REVIEW OF THE BOOK  

“BUSINESS ADVERTISING IN BULGARIA  

IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY” 

Nikola Vangelov 

 

Резюме: Монографията разглежда фирмената реклама в България през 

първите десетилетия на XX век. Детайлно са анализирани повече от 200 

печатни реклами, характерни за периода. Обрънато е специално 

внимание на немската, австрийската и швейцарската рекламна теория и 

практика, за да се изведат приликите и разликите с българската печатна 

реклама. Изкуствоведският прочит на рекламната комуникация 

допринася за запълване на празнина в българското научно поле, а трудът 

е полезен, както за специалисти, така и за широк кръг от читатели, които 

се интересуват от визуална комуникация. 

Ключови думи: рекламa, реклама в България, визуална комуникация, 

изкуство. 

 

Abstract: The monograph studies the business advertising in Bulgaria in the 

early twentieth century. More than 200 print adverts that are typical for the 

period have undergone detailed analysis. The German, Austrian and Swiss 

advertising theory and practise are also analysed, so that a comparison with the 

Bulgarian print advertising is made. The art critic’s read on the advertising 

communication makes up for a gap in the Bulgarian scientific field and is also 

useful for the specialists, as well as a wide range of readers, who are interested 

in visual communication. 
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Представеният труд „Фирмената реклама 

в България през първите десетилетия на XX 

век“ е монография на д-р Маринела Байха и е 

продължение на нейната дисертация, както и на 

изследователските й интереси в областта на 

изкуството и визуалната комуникация. Трудът 

запълва празнина в българското научно поле и 

поставя и решава проблеми, свързани със 

теорията и практиката от разглеждания период. 

За специалистите по рекламна и визуална 
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комуникация в България е важно да познават нейната същност, 

специфики, разнообразните подходи за достигане до желаната целева 

аудитория – в исторически план и особено в европейски контекст. В 

монографията са изведени съответни тенденции за всяко едно от 

първите десетилетия на 20-ти век, както по отношение на самата 

среда, така и по отношение на потребителите и тяхното 

взаимодействие с нея. По този начин се открояват промените и се 

проследява еволюцията на рекламата във формално и съдържателно 

отношение. 

Трудът е актуален, тъй като е необходимо да се обогати 

научната литература по рекламна комуникация чрез комплексни 

научни изследвания за историята на рекламата в България. В науката 

всеки опит да се формулира, да се изведе, да се определи нов подход 

се цени високо, особено ако за него има съответните научни или 

практико-приложни потребности. В това отношение монографията 

на д-р Байха предлага нов научно-приложен подход в сферата на 

рекламната и визуалната комуникация.  

Структурата на монографията е логична и следва 

закономерното развитие на фирмената печатна реклама в България, 

както и в Германия, Австрия и Швейцария. Изведени са и 

предпоставките за състоянието на рекламната практика у нас от 

разглежадания период. Разработката се състои от четири глави, 

заключение, приложения и библиография в общ обем от 310 

страници. Посредством задълбочен и критичен теоретичен анализ на 

многобройни литературни източници се открояват практиките от 

периода, свързани със създаването на печатна реклама. Ясно е 

формулиран научният проблем – да се изведат и анализират 

характеристиките на печатната реклама от периода. Чрез 

изкуствоведски подход детайлно са анализирани печатни реклами у 

нас и в чужбина, и се обръща внимание на процесите на формиране и 

на образната трансформация на фирмената реклама от началото на 
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20-ти век. Откроени са тенденциите за развитието на печатната 

реклама у нас. 

В първа глава, „Културологични и изкуствоведски изследвания 

върху фирмената реклама“, д-р Байха представя общото състояние на 

печатната реклама у нас и в чужбина и отбелязва, че „художествените 

изображения на фирмени стоки в Европа са предимно плакатни“ 

(Байха, 2021: 23). Авторката разглежда отношението към рекламата 

от гледна точка на изкуство за масите. Главата продължава с анализ 

на теорията на немската, австрийската и швейцарската реклама. 

Обръща се внимание на полагането на основите на „swiss style“, като 

добър пример за визуалните решения на художниците. Авторката 

хвърля светлина за мненията на интелектуалци като Сирак Скитник, 

Гео Милев и Чавдар Мутафов за рекламата. Главата приключва с 

поглед върху българските теоретици и практици от периода, както и 

с връзката между рекламата и различни творци – поети и художници. 

Втората глава, „Проблемът на визуализацията на фирмената 

реклама в европейския контекст. Етапи, формиране на практики, 

проблеми, особености на развитие“, започва с обстоен преглед на 

развитието на рекламата в Германия, продиктувано от грюндерцайта. 

Обърнато е внимание на плакатите и развитието на техниката. 

Връзката между изкуството и рекламата също е изследвана и са 

анализирани „първите критични гласове, очертаващи заплахата от 

обезличаване и обезценяване на предмета на изкуството чрез 

масовото производство“ (Байха, 2021: 62). Д-р Байха завършва 

главата с примери от австрийската и швейцарската рекламна 

практика и разказва за навлизането на „swiss style“, като обобщава, че 

за разглеждания период стилистичните решения в трите държави и 

Европа не се различават. 

В трета глава, „Тиражирането на рекламни образи в българския 

печат – стопански и социален контекст“, авторката очертава 

състоянието на страната, на икономическия подем, на вноса и износа. 

Анализирано е как именно подемът може да повлияе на 
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рекламирането на определени продукти – например на захарта. 

Обърнато е внимание на връзката между картелите и рекламата. 

Изведени са примери за отношението на практици към изданията: 

„Нямам цел да създавам вестник за интелигенцията – нямам нужда от 

нея… мен ми трябват масите, работникът, файтонаджията, 

селянинът, коминочистачът“ (Байха, 2021: 85). Главата завършва с 

анализ на печатните реклами по форма и съдържание. Направено е и 

сравнение с рекламата през периода на Възраждането. 

Четвъртата глава, „Фирмена реклама в периодичния печат през 

първите десетилетия на xx век“, предлага обстоен изкуствоведски 

анализ на близо 200 печатни реклами от България. В началото на 

главата д-р Байха типологизира изследваните реклами в пет основни 

вида що се отнася до рекламираните продукти: свързани с хигиена на 

тялото; символи на престиж и лукс; на практични технически 

нововъведения; на хранителни продукти; разни, които не спадат в 

изброените категории. Авторката разпределя анализа си по декади, 

извеждайки характеристиките на печатната реклама и 

предпоставките за тяхната еволюция за всяко десетилетие. Така 

например, тя говори за хибриден вид реклама, която е „обединена 

чрез литературата и изобразителното изкуство в едно цяло, зачестява 

с появите си и ще преживее златните си години през идното 

десетилетие“ (Байха, 2021: 123). Разгледана е връзката между 

карикатурата и рекламата. Детайлно е анализирана формата и 

съдържанието на рекламата според вида на изданието. Проследено е 

развитието на графичното изкуство и техниката. В главата д-р Байха 

разглежда симбиозата между периодичния печат и художниците. В 

края на главата са направени основните изводи за елементите на 

рекламата, както е и анализирано навлизането на фотографията в 

рекламната дейност. 

В заключението са формулирани практико-приложните и 

научните приноси на монографията.  
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Библиографията съдържа над 130 източници на български и 

чуждестранни автори. Това е доказателство за доброто познаване на 

различните теории, свързани с реклама, изкуство, социология и 

антропология. Този факт е предпоставка монографичното изследване 

на д-р Маринела Байха да има подходяща аудитория, която да обсъди 

тези нови идеи и предложения. 
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