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„Съвременният приказен супергерой и неговият модерен 
читател” 
Научен ръководител: проф. дфн. Милена Кирова 
 
(за присъждане на образователна и научна степен „доктор”) 
 
Област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки 
Професионално направление: 2.1. Филология 
Научна специалност: Българска литература 

 
 
Данни за докторанта. 
Райна Валентинова Деницова (род. 1977г.) завършва специалността 

„Българска филология” в София (магистър, 1996-2002г.), като междувременно е 
и стипендиант на фондация „Отворено общество” (проект Проект „Тяло и 
цивилизация в българската възрожденска литература”, 1998-2002г.). От 2014 г. 
досега специализира „Психодинамична психотерапия” в школата WPF Therapy  
(Лондон). След 2002 г. е работила като журналист в различни електронни медии 
(преводач, модератор, администратор), професионалните й интереси са насочени 
към интернет комуникациите и лайфстайл-журналистиката (от 2015г. работи в 
социалната мрежа Badoo, Лондон). Темата на докторската дисертация е 
производна от така очертания кръг на професионалните й интереси - тя е пряко 
производна от модерната хуманитарна проблематика, свързана с развитието на 
модерните технологии и начинът, по който те влияят на човешката психика, 
формирането на наративна идентичност и най-общо, произтичащите от това 
промени в отношенията между хората. 

 
Структура на дисертационния труд. 
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Избраната тема („Съвременният приказен супергерой и неговият модерен 
читател”) и начинът на нейното пълноценно разгръщане в три глави (общ обем 
от 335 стр. и приложена библиография с 325 заглавия), е заявка за 
изследователски потенциал, който спокойно би могъл да се реализира и в 
дисертационен труд с по-високи претенции (напр. „доктор на науките”). 

Дори най-беглият поглед върху основния дисертационен труд и неговия 
реферативен конспект (в Автореферата) е достатъчен, за да се види определено 
разминаване в структурирането на материала. В дисертацията той е поделен в 
четири части или глави, назовани чрез клавиатурни обозначения за управление 
на виртуалната реалност (Enter, Backspace, Shift, Escape), докато в Автореферата 
е представен в три части (Обща характеристика; Структура и съдържание на 
дисертацията и Авторска справка). Така част от изложението в основния текст 
по необходимост е бил изнесен в Автореферата под формата въвеждащи 
наблюдения за актуалността на темата и неотложността за подобен тип 
изследвания у нас, очертава се нейния обект, поставя се ясна и конкретна цел 
(постижимо поле на изследователски очаквания), както и се заявява комплексът 
от методологически инструменти, използвани за нейното постигане. В работата 
са апробирани различни стратегии за анализ (системен, компаративен, 
генетичен, факторен, семантичен), моделиране и редукция. 

По същество дисертацията представя опит за монографично оформено 
изследване, което в Автореферата е обособено като Втора част с показателното 
заглавие „Структура и съдържание на дисертацията”. Макар и да е положена в 
най-общото поле на културната антропология, темата налага на докторанта доста 
ограничения и внимателен подбор на теоретичния инструментариум. В тази част 
Райна Деницова се е справила с множество методологично важни изследвания 
на различните митологични системи, от които най-важни се оказват ония, които 
разглеждат първичните и третични форми на съществуване и рецепция на 
митовете (и в частност на фигурата и функциите на Героя). Тя не се задоволява с 
издирването на лесно разпознаваеми аналогии между функциите на Героя в 
първичните митологии и техните съвременни виртуализирани корелати. Като 
стъпва на няколко значими философски обобщения за спецификата на 
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третичната митология, тя напипва най-важната отлика между архаичната 
митология (и нейната фолклорно-приказнична филиация, битуваща в контекста 
на вече актуална вторична/световна митология) и най-модерните (третични) 
митологични виртуални политико-социални инженерни продукти - а именно, 
отношението към Другия свят, целта на пътуването на Героя дотам и целта на 
неговото завръщане. В това отношение тя забелязва сериозна разлика между две 
групи текстове от ХХ в. - от една страна, това са текстовете, организирани около 
фигурите на Алиса, Питър Пан и Вълшебникот от Оз, а от друга страна, това са 
мащабните мега-идеи на суперпродукции като „Властелинът на пръстените”, 
„Междузвездни войни” и „Супермен”. Забелязаните развойни тенденции 
намират своята завършваща (засега) фаза в стремежа за тотална преработка на 
митовете и рециклирането на приказничното наследство през ХХІ в. 
(„Матрицата”, „Хари Потър”, „Здрач” и „Аватар”). Възтъжно и донякъде 
философски-иронично звучат финалните обобщения за съвременното виртуално 
отношение към формулите на донякъде отминалата приказничност (от типа 
„Имало едно време”), както и към по-оптимистичните, но все още плахи опити 
на модерното време да се самоиронизира („Процесът срещу приказките в 
„Шрек”). По същество главният извод е формулиран в на пръв поглед простия, 
но иначе безутешен извод, че модерното отношение към приказничното и 
модулирането на темата за Героя в крайна сметка държат читателят/зрителят да 
остане „в плен на вечното детство”, инфантилно-безпомощен за проблемите на 
живота - такъв, какъвто е необходим за съвременните бизнес-ориентирани 
социални инженери... 

Без претенцции за изчерпателност ще изредя някои от най-важните акценти 
на постиженията в дисертационния труд.  

◊ Прави се опит да се определят най-важните функции на съвременните 
технологии, свързани с третично-митологизираното моделиране на читателските 
и (най-вече) на зрителските нагласи. 

◊ Проучват се реалните механизми за структуриране на подменена социална 
и психологическа реалност (квази-митологични способи за въздействие върху 
читателя и зрителя). 
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◊ Конципира се структурен модел на „новата митологичност”, тясно обвързан 
със съвременните социални еталони и претенции както на манипулиращите, така 
и на манипулираните (приемащи на доверие илюзорните перспективи за 
възможността да се превърнат в съ-творци на митологизираните утопии за 
лично, социално и финансово щастие извън/отвъд границите на реалността). 

◊ Изследва се изключително широк регистър на употребите на модерните 
технологии, чрез които се търси и постига ефекта на митологизираната 
комуникация; виртуалното пространство се превръща в система за контрол и 
организация на масовия потребител - преминали през този „митологизиращ 
филтър”, неговите потребности и очаквания се полагат в „прокрустовото ложе” 
на измамна социокултурна комуникация и създават илюзията за свобода и 
социално самоутвърждаване, той се самоопределя чрез категориите на 
социалната и икономическа престижност. 

◊ Тоталното налагане на упоменатите митологизирани конструкции води до 
особено преориентиране на нагласите на типичния „медиен човек”, който 
изпитва страх и безпокойство от настоящето - като следва модела на своите 
герои от „новата митология” (които преминават границите на пространства и 
времена, но не се завръщат никога тук-и-сега), той започва да проектира 
надеждата за щастие и социално-икономическа реализация извън границите на 
настоящето, в което приема да е пасивен обект на манипулация (читател или 
зрител). 

◊ Създаването на нови смисли, преработката на реалността чрез 
съвременните технологии не е едностранен процес, в него все по-активно 
участват и т.нар. потребители - доколкото са технологично грамотни, те имат 
възможност да се намесват в премоделирането на предлаганите продукти, налага 
им се илюзията за сътворчество, а резултатът е добавена стойност към вече 
фиксираната пасивност и бягство от живота (стигащо понякога до съвършена 
безпомощност при решаването и на най-прости житейски проблеми). 

◊ Виртуалната нео-митологичност се превръща в манипулативен инструмент, 
чрез който „нужните културни митове” се превръщат в неотменна част от 
общественото съзнание. Чрез тях то започва да моделира една очаквана „нова 
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цивилизация”, основана на илюзорната мега-реалност - приета веднъж, тя вече 
има претенции за мета-модел в процеса на четене/разпознаване на физическата 
реалност и на човека (митът за човека-герой, който има неограничени 
възможности). В крайна сметка се наблюдава създаването на виртуален аналог 
на социокултурната действителност или, по-точно, нейната деформирана 
имитация. 

 
Приложеният Автореферат в обем от 57 стр. отразява в синтезиран вид най-

важните изследователски полета, използваният методологически 
инструментариум и постигнати резултати. В справка за публикациите по темата 
са отбелязани 5 текста (3 от тях „под печат”) и два доклада от научни 
конференции, а други 4 текста са публикувани в популярни издания. 

Като цяло моето мнение е за много добра подготовка на докторанта, 
овладяване на проблематиката и умение да се формулират научни тези - все 
фактори, изискуеми от ЗРАСРБ и на Правилника за приложението му. Ето защо 
препоръчвам на уважаемото Научно жури да присъди ОНС „Доктор” на 
Райна Валентинова Деницова. 

         
Велико Търново 
05.06.2016 г.    (проф. д-р Тодор Дончев Моллов) 


