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1. АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА. 

 

Актуалността на  избраната  дисертационна тема  е свързана  с  няколко 

важни  медийни обстоятелства.  

 

Първото  обстоятелство  е   следствие  от  развитието  и  нарастването на 

популярността  на риалити форматите  като телевизионен жанр  и   

утвърждаване  на   развлечението като  водеща  функция  на телевизията.  

В рамките на разнообразните , по вид и тематика,  риалити  ТВ формати,  

се  създава  и  танцовото риалити шоу, което дава възможност на зрителя  

да   наблюдава и съпреживява   от  малкия екран  едно  много  красиво  

пластично  изкуство.  

 

Второто  обстоятелство е свързано  със  собственото  развитие  на  танца  в  

рамките  на риалити  формата, неговото  адаптиране  към изискванията на 

телевизията, с необходимостта  от  специфично  развитие на ТВ екран  на 

хореографията/музиката/участниците/ оценяващите. Телевизионното 

танцово риалити  е  сложно съчетание  от  тези основни  компоненти . Към  

тях  задължително се добавят операторската  работа/ режисурата/ 

водещите, които създават неговия  цялостен  екранен  образ.  

 

Третото  обстоятелство произтича  от насрещното  влияние на 

телевизионния  риалити формат- върху класическия танц, който вече е 

принуден да съществува в интегрална медийна и пластична среда. 

Телевизионният образ на танца несъмнено променя неговия традиционен  

образ - по форма, съдържание, изразни средства.  
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Избраната тема за докторска дисертация  е  нова за българското 

медиазнание,  което я прави оригинална,  дава  възможност  на 

докторантката  да предложи  и  развие  собствена методология и  

изследователски подходи. Да формулира своя  изследователска  теза, да 

провери  редица  хипотези  чрез специално проведени изследвания, да има 

свои  научни приноси. 

 

Анализът и осветляването на  танца и неговата  роля  в  модерното ТВ 

развлечение  е  пръв  опит в българското медиазнание  за цялостно 

изследване на  този  интересен , колкото медиен, толкова и естетически  

проблем .   

 

2. ОБЕМ, ИЗТОЧНИЦИ И СТРУКТУРА НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ  ТРУД. 

 

Представената докторска  дисертация  се  състои от Увод, четири глави, 

заключение, библиография и  приложения. Нейният обем като основен 

текст обхваща 239 страници. Приложенията  съдържат  анкетни  карти на 

проведеното  от  докторантката  Надежда Петрова  емпирично  изследване 

на влиянието  на танца и танцовите  риалити формати в България върху  

ТВ аудиторията. То е направено сред  две групи респонденти: 

непрофесионалисти, зрители и любители на танцовото изкуство- и 

инструктори, хореографи и професионални танцьори. Библиографията 

към  дисертационния труд  включва над 180 заглавия на източници- книги, 

научни трудове, статии, монографии, сборници, интернет сайтове на 

български, английски, италиански, френски и руски  езици. Прегледът на 

използваните източници показва  отлична  професионална  осведоменост 

на докторантката  по темата, което прави  дисертационният труд  много  

представителен  от  научна гледна точка.  

 

Основният научно- изследователски интерес на докторантката Надежда 

Петрова  е да  разглежда и анализира  връзките в триадата танц-ТВ 

риалити шоу- аудитория. Обект на дисертационното изследване са 

танцовите риалити формати, излъчени в ТВ програми с национален обхват 

в периода 2004-2012г.  За осъществяване на тази научна цел, докторантката 

използва дедуктивен подход, като най-напред  разглежда танца като вид 

изкуство, неговото възникване в  световен мащаб, развитието му  в 

основните фолклорни области в България, видовете танци, развитието на 

танца  като част от нематериалното културно наследство (първа глава).  

 

След което  се  представя  танцовото риалити шоу като медия и 

комуникация ( втора глава).  В трета глава се проследяват танцовите 

риалити  формати в България, видовете риалити предавания, някои 
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специфики на танцовите риалити формати у нас.  Четвърта глава, 

разглежда влиянието на танца и на танцовите риалити формати върху 

аудиторията, въз основа на проведеното от  докторантката емпирично 

изследване. Докторантката прецизно представя избраната методика, 

основните критерии ,  на които отговарят респондентите в хода на 

изследването. Тя прави обстоен анализ на получените  резултати,  и 

доколко те потвърждават или отхвърлят първоначално формулираните 

хипотези. 

Направеното изследване е първо по рода си, то е осъществено  чрез 

въвеждане на собствена методика, което безспорно е научен принос на 

докторантката.  Това показва, че  Надежда Петрова има професионален 

поглед и отношение към избраната изследователска тема,  тя  я   осветлява  

от  различни  гледища, с помощта на теоретични и емпирични методи. 

 

Основната  изследователска теза  в дисертацията  е, че ТВ риалити 

формати, чрез своята универсалност и достъпност, развиват танца като 

постижимо творческо умение и изкуство,  формират  у зрителя 

положителна нагласа към него, запознават го с част от световното 

културно наследство, изграждат и популяризират определени социални и 

медийни  послания. За осъществяване на научното изследване, 

докторантката си поставя следните основни  научни задачи: 

 

 „анализ на специализирана литература, свързана с понятията 

медия, телевизия, риалити шоу, инфотейнмънт, танц, история на 

танца, култура, невербална комуникация, нематериално културно 

наследство”. 

 проследяване на историческото развитие на танцовия риалити 

жанр от четиридесетте години на ХХ век до днес. 

 културно- исторически преглед на изкуството на танца от 

древността до наши дни. 

 анализ на филмови продукции на танцова тематика в периода 1935-

2012г.  

 провеждане на емпирично изследване  за влиянието на танца и 

танцовите риалити формати върху аудиторията в България.” 
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Тези  научно-изследователски  задачи  са  обширни,  те  показват   

искреното желание  на докторантката  да  разгледа  максимално  широко 

изследвания  проблем  , като го постави в няколко  възможни  научни 

контекста-  на световния опит на танца, на танца като медия и 

комуникация, на историята на танцовото риалити в България, на 

развитието на  танцовото телевизионно  риалити, на танца  в оценките  на 

ТВ аудиторията.  

 

Това  обяснява  приложената  от   Надежда  Петрова интегрална  методика, 

която синтезира средствата на теоретичния и емпиричния анализ.  

Докторантката  прави  изследване на  конкретни издания на танцовото ТВ 

риалити  шоу в периода : 2004-2012г., исторически преглед и анализ на 

филмовите продукции на танцова тематика в периода 1935г.-2012г.  А 

също  и много интересно  емпирично изследване, проведено от  нея,  на 

мненията и оценките на два вида публики  относно  водещите послания  и 

ползи  от  тацовото ТВ риалити шоу.  Поради  големия  времеви  обхват и 

телевизионен  обем, в дисертацията  се  поставят  някои  необходими  

ограничения, които  редуцират  танцовото  риалити шоу  само до 

медийните практики  на  телевизионните програми с национален обхват-

bTV, Нова телевизия и ТВ7. 

 

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА. 

   

  ПЪРВА ГЛАВА е посветена на  танца като вид изкуство.  

Докторантката Надежда Петрова разглежда  развитието на танца от 

древността  до  наши дни, и най-вече  неговото развитие  у нас– в 

отделните фолклорни области, класическия балет, стандартните, 

латиноамерикански  и социални  танци. Докторантката въвежда читателя в 

изследователския проблем, свързан с танца като посредник в човешкото 

общуване,  събитие, което  създава нова културна  комуникация, друга 

естетическа реалност.  
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 ВТОРА  ГЛАВА е посветена на танцовото шоу като медия и  

комуникация. Докторантката представя някои особености и функции на 

телевизията,  като акцентира върху  нейната развлекателна функция, 

създаването на инфотейнмънт, начините за общуване между участници и 

зрители с посредничеството на танца, ролята, която популярните личности  

изпълняват в   разгръщането  на танцовото ТВ шоу. В тази глава се 

разглежда и някои основни  филмови интерпретации  на танца. 

 

      ТРЕТА  ГЛАВА е посветена  на  танцувалните риалити формати  у  

нас. Докторантката  разглежда риалити шоуто като специфичен ТВ 

формат. Направен е още исторически преглед на възникването и 

развитието на танцовото риалити шоу- появата на различни танцови  

стилове в 20 век и в първото десетилетие на новия век.  Анализират се и 

няколко танцови  формата, излъчени от националните ТВ програми- 

Танцувай с мен, Денсинг старс, Байландо. 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА е посветена на влиянието на танца и танцовите  

риалити формати върху аудиторията, въз основа на  получените  данни от 

проведено от докторантката  емпирично изследване по собствена 

методика.  Разгледани са две групи респонденти- зрители на ТВ риалити 

танцовални формати и професионални танцьори, инструктури и 

хореографи. Направен  е  задълбочен контент- анализ  на получените 

резултати от  проведеното изследване. 

   
 

4.  ИЗВОДИ И ПРИЛОЖЕНИЯ 

  

 Извършеното научно изследване предполага формулирането на 

някои основни изводи.  Главните от тях  произтичат  от  някои 

резултати , получени от  проведеното от докторантката  емпирично 

изследване. 

 

 Танцът е специфичен вид комуникация, която съдържа  елементи 

от спорта и специфики на пластичните  изкуства. Респондентите 

в изследването подчертават естетическата стойност на танца, 

но те не подценяват  неговото комуникативно значение  и  

специфичния език за общуване между партньорите. 

 Изследването сред професионалните танцьори, инструктори и 

хореографи  показва, че  за тях от съществено значение е 

възможността за себеизразяване чрез танцовото изкуство, 
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което те посочват като основен мотив за избора на подобна 

професия.  

 Популярността, която генерират ТВ риалити формати предоставя 

възможности за кариерно развитие на професионалните 

танцьори, инструктори и хореографи. Това е прагматичен мотив, 

с който  те обясняват желанието си за участие в този вид 

телевизионни продукции. Непрофесионалистите биха се включили в 

риалити форматите,най-вече заради удоволствието и 

емоционалното удовлетворение, което им носи танца.  

 Телевизията  е комуникационен канал за популяризиране на 

танцовото изкуство, за неговото по-добро разбиране и 

възприемане  от младите хора. За тази цел е необходимо 

подобряване на качеството на ТВ риалити формати в този жанр.  

 Киното е също комуникационен канал  за популяризирането на 

танцовото изкуство. Прецизното техническо изпълнение и 

естетическото удоволствие е важно условие за добрата 

екранизация на танцовото изкуство, но не бива да  се  пренебрегва 

и  филмовият  сценарий, режисурата, изпълнението на актьорите.   

  

5.  ОСНОВНИ  НАУЧНИ   ПРИНОСИ  
 

 На първо място,  научен принос е изборът на темата за докторска 

дисертация, която е оригинална и първа по рода си в българското 

медиазнание и медийни изследвания. За първи път в българското 

медиазнание  се осъществява научно изследване, което разглежда ТВ 

риалити формат на танца и неговото влияние върху аудиторията.  

Анализирането  на танца в структурата и развитието на ТВ риалити шоу е  

оригинална научно- изследователска задача, която  заслужава  внимание и 

уважение. 

 

 На второ място,   научен принос  е прилагането на интегрална 

методика при разработването на докторската дисертация, което позволява 

на  докторантката  да изследва  танца от различни гледища и възможни 
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контексти- в историческото му развитие през вековете, в неговото видово и 

жанрово многообразие, в неговите конкретни форми на развитие на 

филмовия и ТВ екран. Всичко това обогатява не само историята и теорията 

на танца, но и историята и теорията на ТВ риалити формати, тяхното 

видово и жанрово многообразие. 

 

 На трето място, докторантката е провела собствено  емпирично 

изследване за нагласите на аудиторията към танцовото изкуство. То е 

реализирано сред  две  групи респоденти- професионалисти и 

непрофесионалисти. Получените резултати  показват  голямото  значение 

на танца в структурата на човешката комуникация, положителното 

отношение на аудиторията към него, неговата социализираща и 

развлекателна функция. 

 

 На четвърто място, докторантката е проверила валидността на 

първоначалните си  теоретични хипотези чрез  получените  резултати, 

които ги доказват. 

 

 На пето място , докторантката разглежда и  формулира  някои   

отличителни характеристики и специфични особености на танцовите 

риалити  ТВ формати  у  нас.  

  

 Приносните  моменти в дисертацията се свеждат до: интегралната 

методика, създадена  за целите на проведеното изследване; 

комуникационните аспекти на танцовото изкуство и ролята на 

популярните личности  в  неговото развитие; основните характеристики на 

танцовите форми  като част  от  съвременната  култура ;систематизирането 

и осмислянето на кинопродукциите, които интепретират танцовото 

изкество от 1935г. насам.  

 

 Всичко това ми дава основание да смятам, че  представената 

докторска  дисертация  е  оригинална, тя е написана интересно,  с отлично 

познаване на изследвания проблем,  с помощта на теоретичен анализ на  

факти и събития от историята на танца в световен мащаб, и емпиричен 

анализ на конкретно получени данни от специално проведено за целта 

изследване.  

 
 

6.  НАУЧНИ  ПРЕПОРЪКИ. 

 

Представеният дисертационен труд показва, че докторантката Надежда 

Петрова  прилага  сериозен научен подход  към  изследвания  проблем, тя  
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го анализира  в исторически  и в съвременен план, с помощта на 

теоретични и емпирични методи. 

 

Основните  ми препоръки  към  докторската дисертация  се отнасят най-

вече до нейното възможно публикуване като научна монография: 

 

1.  Необходимост  от  известно олекотяване  на съдържанието, което  ще 

спечели, ако съдържа по- малко параграфи и под- параграфи; 

  

2. Допълване на съдържанието  с   илюстративен материал,   който 

представя  световните, но и  българските  танцови  практики в рамките на 

ТВ риалити шоу; 

 

3.  Допълване на съдържанието  с  илюстративен  материал,  който 

представя фрагменти  от  най-известните  филми, които  налагат  танца във  

филмовото  изкуство; 

 

4. Изработване на Показалец  на заглавията на основните филми, които 

представят  танци  в своите  сюжети  от 1935г. насам; 

 

5. Изработване на Показалец  на развитието на танцовите ТВ  риалити 

формати  в българските  телевизионни  практики. 

 

Като изхождам  от действителните качества на представения 

дисертационен  труд, от  актуалността на темата и нейната оригинална 

разработка,  категорично препоръчам на уважаемите членове на научното 

жури да присъдят  на Надежда Петева Петрова  образователната и научна  

степен „доктор” за  нейната докторска  дисертация на  тема: ” Танцът в 

структурата на телевизионните  риалити  формати  в  България”,  

научна специалност  Журналистика-култура и медии , шифър 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки. 

             

 

 

София, 15 януари 2014г.                        проф. д-р  Маргарита Пешева 

                                                      

                                                                  ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий” 

 

       margo.pesheva@gmail.com 


