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Алмалех, М. Семиотични изследвания на търговската марка ІІ част (Семиотика 
на цвета в рекламата). Нов български университет, София, 2011. CD. 207 с. 
ръкопис. Он-лайн издание – ebox.nbu.bg 2010 
 
Учебникът съдържа теоретична и приложна част. Теоретичната предлага 
интердисциплинарна, когнитивно ориентирана Цветова теория. Тя е плод на 
десетилетия работа върху Семиотика на цвета, в която предмети са фолклорът, 
художествената литература, Библията и рекламите. В основата на учебника е 
ръководения от Алмалех международен проект с Тел-авивския университет „Знаци за 
женственост и цветът в рекламите” (1999-2001 г.), както и практиката от курса 
„Семиотика на цвета в рекламата” (5 години на бакалавърско и 3 години – на 
магистърско равнище). Включени са някои отлични курсови работи на студенти 
магистри, които допълват авторовите анализи на реклами и рекламни кампании. Освен 
Семиотика на цвета учебникът съдържа анализи на някои символи – ябълката, дъгата, 
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дамската обувка, знаци за женственост и др. Приложението съдържа списък на 
значенията за нецвят на цвeтовете в българското езиково съзнание и подсъзнание - 
Норма за словесни асоциации на думи за цвят и Обратен асоциативен речник. 
 
Алмалех,  М.  Семиотични изследвания на търговската марка ІІ част (семиотика на 
цвета в рекламата). София, Издателство на НБУ, 2010. CD. 207 с. (Almalech,  M. 
Semiotic studies on the trade mark, II-nd part. Semiotics of color in advertisements. 
Publishing House of New Bulgarian University, 2010. CD. 207 p. In Bulgarian) 
The text is based on the English books of Almalech (Balkan Folk Color Language; 
Advertisements: Signs of femininity and their corresponding color meanings). Many analyzes 
of ads and brands have been added. The disk includes hundreds of pictures. It is used as a 
textbook in different courses started with Semiotic studies on the trade mark, II-nd part, 
Programs: “Advertising and Brand Management”; “Advertisement and Life style”, New 
Bulgarian University. 
 

 
 
 
Книгата е плод на изследванията на проф. Алмалех върху семиотиката на цвета. 
Текстът има теоретична и приложна част. В теоретичната се разглеждат универсалните, 
регионалните, националните и специфичните значения за нецвят на цветовете при 
визуалната и словесната способност на човека. Цветовите значения при фолклорни 
символи (було, обувки на булката, светбено знаме, златна и зелена ябълка) и при 
словесното назоваване и асоцииране на цвят се прилагат за анализ на множество 
реклами. Разкрива се манипулативното действие на рекламите амалгамата от цветове, 
знаци за женственост и древни символи. Приложните части са разработвани и 
развивани повече от едно десетилетие в различни курсове в Нов български 
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университет. Книгата е доказала своята ефективност като учебник за студенти по 
програмата “Еrasmus” (в НБУ и в чужбина). 
+ е-книга, 2012. През 2012 година Академично издателство „Проф. Марин Дринов” 
пусна електронна версия в сайта си, виж е-книги. 
 
Mony Almalech draws our attention on the semiotic differences between visual colors and the 
linguistic color terms. He recognized two forms of existence of the language of the colors – 
Verbalized and Visual (non-verbalized). 
The visual colors are percept by the ocular perception, i.e. all colors are percept 
simultaneously. 
The verbalized form uses the natural language to designate color, i.e. all colors are 
subordinate to the linear or syntax order of the natural language. Almalech used the Test of 
Free Linguistic Associations (of Kent-Rossanof) to form the Bulgarian Norm of associations 
on colors (Apendix 1). The list of word-associations (Apendix 1) is taken as a dictionary of 
non-color meanings of colors. 
Almalech relates the verbalized associative non-color meanings of different words (basic 
color terms white, black, red, etc.; prototype terms light, darkness, sun, fire, blood, sky, sea, 
etc.; prototype rival terms linen, cherry, duckling, ruby, wine, sapphire, etc.; terms for the 
basic features of the prototypes clean, pure, immaculate for light; hot, warm for fire; fresh for 
plants etc.) to the non-color meanings of the visual colors in folklore. He finds a small kern of 
mutual universal meanings which become a semiotic key for decoding the messages of 
advertisements.  
In his previous book in English – Balkan Folk Color Language (1996) – Almalech proves a 
list of universal and non-universal color meanings of Visual colors in folklore marriage and 
burial. He used the Prototype theory of Rosch and Lakoff to comment the Norm of 
associations and the list of visual color meanings. 
The colors and the signs of femininity are described by Almalech as independent sign systems 
in terms of the semiotic triangle of Frege. The previous researches of Almalech on colors 
gave him the possibility to trace semantic and semiotic links between the signs of femininity 
and the colors. The analysis of 44 advertisements (pictures in Appendix 2) is the second main 
part of the book.  

              
Книгата и нейната английска версия отговарят на въпроса „Защо магаренцето на 
еврейския цар и Месия е бяло“, както и разкрива специалния вид бяло на това „дете на 
магарица“, което не е стандартното бяло като дума в текста на Стария завет. 
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Обикновено царете избират за парадно животно силен, боен вид – чистокръвен кон, 
внушителен слон или дори камила. Христос влиза в Ерусалим на „дете на магарица“ в 
качеството си на еврейски цар. И това е, за да изпълни традицията – Давид има “царска  
магарица”, а Соломон е помазан за цар на “диво магаре”. Мъдрост или глупост е царят 
да язди животно, символ на миролюбието и сексуалността? Други тълкуват, че 
мъжкото магаре е обвързано с материалното, тленното и неговата сила, а онези, които 
го яздят ритуално са овладяли тази страна на човешкото същество и на обществото…А 
какво означава, че в иврит магаренце не е умалително от думата магаре; а магарица 
означава бавна стъпка и пак няма нищо общо с мъжкото магаре; а дивото магаре на 
Соломон? Книгата дава отговори на тези любопитни въпроси и на загадката защо 
еврейският цар язди „дете на магарица“, а  царят е от племето на Юда, за когото още 
Яков / Израил пророкува, че ще отвърже своето магаре, точно както апостолите 
отвързват магаренцето, за което ги е пратил Исус Христос… + е-книга - през 2012 г. 
издателство „Кибеа” пусна електронна версия. 
 
Almalech, M.  Biblical donkey. Sofia, Kibea Publishing company, 2012.  
Why Jewish Messiah and king, Jesus enters Jerusalem on white “son of she-donkey”? The 
white color of this donkey is not the usual white. What is special in this white? Usually the 
kings choose a strong and combatant animal for ceremonies – a thoroughbred horse, an 
imposing elephant or even a camel. Christ enters Jerusalem on “the foal of a she-ass”, as the 
king of the Jews. This is to fulfill the tradition – David has a “royal she-ass” and Solomon is 
anointed as king on a “wild donkey”. It is either wisdom or stupidity for a king to ride an 
animal symbolizing love of peace and sexuality. According to other interpretations, the male 
donkey is related to the material domain with its flesh and strength, whereas those who ride it 
in ceremonies have mastered this aspect of the human being and society…. However, how do 
we account for the fact that in Hebrew the ass’s foal is not a diminutive of the word ‘donkey’, 
as well as the fact that the she-ass signifies ‘slow pace’ and has nothing in common with the 
jackass? And what does Solomon’s wild donkey signify? 
  The books reply in Bulgarian and English languages to these curious questions and to the 
riddle as to why the king of the Jews rides “the foal of a she-ass” and the king is of the tribe 
of Judah, of whom Jacob/Israel prophesies that he will untie his donkey, just as the apostles 
set free the ass’s foal for which Jesus Christ sent them… 
 

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА ЩЕ ИЗЛЯЗАТ ОТ ПЕЧАТ: 
Архангелите в Библията. Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 

София, 160 с. 
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Разроените имена и йерархии на ангели и архангели са плод на мистични 
медитации. Мистицизмът е вид коментар на Стария и Новия завет, коментар, който 
не може да има доказателствена сила и е ясен само за своя автор. Канонични и 
апокрифни мистици в юдаизма, християнството и исляма изграждат ангелски 
йерархии и ни снабдяват с имена на архангели. И теософите не остават безразлични 
към темата. Но какво пише за тези тайнствени същества в обекта на всички 
коментари – Библията?  

Тази книга може да се сравни с пиене на вода от извора. Тя дава отговор на 
въпросите с методите на научния подход. Авторът декодира ивритските названия на 
различните ангели според термините в Стария завет. Разкритията за ивритската 
езикова картина на света разширяват познанието ни за качествата и същността на 
архангелите. Със същия метод са разгледани и падналите ангели. Коментират се 
редица мнения от мистицизма и от академичната библеистика, както и някои 
заблуди, наслоени през вековете. 

Научните методи на автора дават резултати, които успешно съперничат на 
мистичните медитации. В ерата на жажда за духовност текстът дава стабилност и 
доказуемост. 

 
И 

 
„Червените кодове в Стария завет” е обобщение на десетилетните изследвания на Мони 
Алмалех върху семиотиката на червения цвят в Библията. Различени са няколко 
лексикални обекта, които внушават червен цвят – основни термини за цвят, термини за 
прототипи, термини за конкуренти за прототипи и основни качества на прототипа. 
Изследването е базирано на оригиналния ивритски текст на Стария завет и преводите 
му на индоевропейски езици. 
Представени са седемте основни термина  за цвят, двадесет и шестте корена за 
различни видове огън в иврит. Декодирането на червените структури върви по няколко 
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основни линии (метода): 1. Разширената семантика на всеки ивритски корен; 2. 
контекстната семантизация на всяка лексема; 3. Теория за прототипите на Рош; 4. 
Визуален и словесен цвят; 5. Семантизацията на отделните цветове, съобразно Нормата 
за словесни асоциации (Тест на Кент и Розанов);6. Универсални и неуниверсални 
семантизации на цветовете; 6. Хронологичност и успоредност на появата на основни 
термини за цвят и термини за прототипи; 7. Библейски многоцветия. 8. Семиотика на 
превода; 9. Лингвистична относителност. 
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