
 1 

СТАНОВИЩЕ 

 

за дисертационния труд на Надежда  Петева Петрова на тема : ”Танцът в 

структурата на телевизионните  риалити  формати  в  България”  за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна 

специалност 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

(Журналистика – Култура и медии) 

 

Член  на научното жури и научен ръководител:  

проф.д-р Любомир Стойков 

 Дисертацията на Надежда Петрова е посветена на актуални и малко 

проучвани страни от връзката между културата и медиите в контекста на 

развлекателната индустрия, изкуството и шоубизнеса. Причината да не са 

добре и адекватно изследвани тези изключително важни зони на медийната 

култура най-вече опира до подценяването на забавлението като ценностен 

феномен и недостатъчната компетентност за интерпретирането на такива 

бързо развиващи се телевизионни риалити формати като „Денсинг старс” , 

„Биг Брадър”, „Сървайвър”, „Мюзик Айдъл” и редица още други. Особено 

актуален е проблемът, свързан със стойностните шоу програми – с онези, 

които успоредно с развлекателния ефект имат и високо художествени и 

естетически последици за масовата аудитория и най-вече за младите 

генерации – в случая това са танцовите риалити формати. 

 Има и още няколко важни аргументи в полза на смисъла от подобни 

изследвания. Сред тях са полезността на риалити шоуто, която се корени 

както в зрелищността и свежата му развлекателност (хумор, предизвикан 

от абсурдни действия, възможност безпрепятствено да се навлезе в 

натуралните битови и интимни моменти от всекидневието), така и в 

шансовете, които този телевизионен формат дава на обикновените хора да 

станат значими и да  получат старт в живота и професията (напр. „Стар 

Академи“, където се стимулират музикалните таланти чрез конкретна 

помощ  при издаване на албуми, участие в концерти и др.). Не бива да се 
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подминава, разбира се, и това, че  сериозен недостатък е илюзорното 

усещане за идентичност, фалшиво самочувствие и  прославеност,  което 

дават на участниците подобен тип предавания. 

 Дисертацията е в обем от 239 страници (без приложенията), а 

библиографията съдържа близо 200 източници на няколко езика, в т.ч. 

английски, френски и италиански. В приложенията са включени анкетните 

карти за емпиричното изследване. Съдържанието и структурата следват 

класическата научна схема увод, четири глави, заключение, библиография 

и  приложения. 

 Главна цел на авторката е да изследва  и анализира връзките 

между танца, телевизионното риалити шоу и аудиторията. Уместно за 

обект на  това проучване са избрани българските телевизионни 

риалити формати, а за негов предмет танцът в структурата на 

телевизионните риалити формати в България и неговото влияние 

върху аудиторията през 2004-2012г. Освен периода, с основание са 

рамкирани обхвата и жанра на изследвания феномен. На теоретичен 

„прицел” са такива популярни танцови риалити формати, като „Денсинг 

старс“ 1, „Денсиснг старс“ 2, „ВИП Денс“, „Байландо“ и „Танцувай с мен“ 

и др.  Тези отчетливи ограничения значително улесняват докторантката в 

търсенето и намирането на основните зависимости и достигането до 

правомерни изводи и ценни приноси.  

 Първата глава на дисертацията е озаглавена „Танцът като вид 

изкуство“. В нея компетентно и стегнато се интерпретира развитието и 

спецификите на танцовото изкуство от древността до наше време. 

Отделните подглави и параграфи са обособени както следва: културно-

историческо развитие на танца в световен мащаб, характеристика и 

развитие на танца в България, развитие на балета в България, създаване и 

развитие на състезателните танци в България и преглед на различните 

видове танци. 
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 Втората глава - „Танцовото риалити шоу като медия и 

комуникация“, фокусира авторовия анализ по посока на фукциите на 

медиите и по-конкретно на характеристиките, особеностите и дейностите 

на телевизията. Тук не е пропуснато интерпретирането на механизма на 

въздействие на танцовото риалити шоу. „Стъпвайки” на теорията и 

практиката на инфотейнмънта в журналистиката, Надежда Петрова 

аргументира коректно както необходимостта от развлечение и схващането 

за танца като начин на общуване, така и невербалния език на телевизията. 

Отделено е място и е изведена ролята на медийните звезди и известните 

личности в телевизионния комуникационния процес, в контекста на 

отделните емисии и предавания.   

 Надежда Петрова се доближава още по-решително до централната 

тема на своето изследване с третата глава, наименована „Танцовите 

риалити формати в България“.  Тук вещо и задълбочено се разглежда 

спецификата, същността и проявленията на риалити шоуто като 

телевизионен жанр и видовете риалити предавания, излъчвани в родния 

ефир. Проучени са различни риалити предавания, конкурси, състезания и 

други, но тежестта – съвсем логично, е поставена върху танцовите риалити 

програми. Изключително важна за постигането на крайната цел на труда е 

последната, четвърта глава „Влияние на танца и танцовите риалити 

формати в България върху аудиторията”. В нея се излагат основните 

резултати от авторовото емпирично изследване за влиянието  на танца и 

танцовите риалити формати в България върху аудиторията (то е проведено 

сред две групи респонденти: непрофесионалисти, зрители и любители на 

танцовото изкуство, от една страна, и инструктори, хореографи и 

професионални танцьори, от друга. Това изследване, макар че няма 

представителен характер, служи за добър ориентир за нагласите към танца 

и телевизионния риалити формат. Преди това, обаче, е направена 

съответната характеристика на емпиричното изследване. Надежда Петрова 
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се проявява като много добър интерпретатор на анкетните единици, което 

личи от начина на обработването и представянето на получените 

стойности от проведените изследвания и от съответния анализ на 

резултатите от проведените изследвания. 

 Като цяло признавам основни научни приноси в дисертацията 

на Надежда Петрова. Специално бих желал да откроя два от тях:   

1. Изведени са четири основни функции на танците: социална, 

развлекателна, образователна, социо-културна. 

2. Формулирани са отличителните характеристики и 

специфични особености на адаптираните в България риалити 

формати и в частност танцовите риалити формати. 

В никакъв случай не бива да се подценяват и другите приноси и  

приносни моменти, като това, че за първи път в България се предлага 

научно изследване, посветено конкретно на същността и особеностите 

на телевизионния танцов риалити формат и се разглежда 

концептуално неговото въздействие върху масовата аудитория, 

успоредно с разработването и провеждането на собствено емпирично 

изследване за нагласите на аудиторията към танцовото изкуство. Има 

и редица още приносни моменти, кореспондиращи с предлагането на 

методология и методика за изследването на танцовото изкуство, 

обвързването на танцовото риалити с механизма на въздействие на 

инфотеймънта, динамиката на медийната култура и развлечението и 

др.  

 Дисертацията е написана интелигентно и задълбочено. Похвален е 

авторовият стремеж към оригиналност и новаторство в научната мисъл. 

Положителен факт е, че в труда личи комбинирането на теоретичните 

принципи с успешните танцови практики, които Надежда Петрова е 

натрупала в досегашния си опит в това отношение. Можеше, разбира се, да 

бъде постигната още по-респектираща теоретична аргументираност, както 
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и по-прецизно да бъдат представени схващанията и възгледите на други 

изследователи в зоната на медийната култура, риалити форматите и 

танцовото изкуство. Текстът не е лишен и от други недостатъци и 

пропуски. Но повечето от тях бяха отстранени след обсъждането на 

вътрешната защита и предварителните рецензии, а останалите са от 

второстепенно значение.  

 Ще задам три въпроса на докторантката: 

1. По какво основно се различават чуждестранните танцови формати и 

родните риалити шоута в тази сфера? 

2. Кои са най-големите слабости и грешки в досегашните танцови 

телевизионни риалити формати у нас? 

3. Какво е бъдещето на танцовото изкуство в неговата телевизионна 

риалити версия? 

 В българската наука, както вече отбелязах, са много крехки 

традициите в сериозните изследвания на поп-културата, субкултурите, 

шоу-бизнеса и развлекателната индустрия. Затова всеки по-сериозен и 

задълбочен опит в тази директория трябва да бъде адмириран и насърчен. 

Вземайки под внимание модерността на този дисертационен труд, 

научната иновативност, изследователската отговорност, концептуалния 

подход,  както и важните изводи и приноси от културен и медиен характер, 

препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди образователната 

и научна степен „доктор” на Надежда  Петева Петрова за нейната 

дисертация на тема: ”Танцът в структурата на телевизионните  

риалити  формати  в  България”.  

 

15 януари 2014 г. 

София                                                                                          

                                           Проф. д-р Любомир Стойков  


