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България” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” 
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информационни науки (Журналистика – Култура и медии) 

 

Член на научното жури: доц. д-р Мария Попова 

 

Дисертацията на Надежда Петрова е сериозен и интересен труд, 

посветен на актуалната, оригинална и модерна тема за развитието на 

риалити форматите в рамките на съвременните медийни системи. През 

последните години се наблюдава трайна и устойчива промяна на 

телевизионното програмиране, при което развлекателните и лайфстайл 

медийни продукти доминират все повече, като успяват успешно да 

комбинират разностранни характеристики от познати медийни форми като 

документалните филми, сериалите, ток шоу програмите, новините. Така се 

създават програми, които често се определят с общото понятие 

инфотеймънт, но и които активно моделират социалното и персонално 

поведение на телевизионните зрители. Риалити програмите се явяват 

средство не само за пълноценно забавление на аудиторията, за запълване и 

структуриране на свободното време, а и възможност за предаване на важни 

социални модели на поведение, намаляване на социалното напрежение, за 

коригиране на съществуващи предразсъдъци и активизиране на значителни 

комуникационни послания, които да преструктурират остарели форми на 

социално консолидиране, за обучение и личностно израстване. Въпреки че 

дисертацията на Надежда Петрова е фокусирана само върху определен 

аспект на риалити програмите, а именно танцувалните предавания, 

докторантът съумява да очертае цялостната рамка на тяхното медийно и 
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обществено значение, с което да генерализира наблюдението си върху по-

глобални научни проблеми. 

Като съдържание дисертационният труд е в обем от 240 страници, с 

още 13 страници приложения и е разделен на 4 глави. Важно е да се 

посочи, че докторантът показва добри умения за композиционно 

сегментиране, съобразно мащабите на научното си изследване, използва 

ясно концептуално и графически издържано диференциране между 

различните аспекти, логически обвързани хипотези и заключения, добри 

визуални допълнения с таблично илюстриране на част от впечатленията 

си.  

Точно е представена основната научна теза, която фокусира 

изследователските търсения на Надежда Петрова, а именно, че  

телевизионните риалити формати представят танца като достижимо 

изкуство със специфична форма на комуникация. 

Според докторанта темата за риалити форматите не е добре 

разработена от българските изследователи, а тези предавания имат голямо 

въздействие върху телевизионната аудитория. Същевременно научното 

наблюдение на танца като изкуство и комуникационно средство позволява 

да се анализира неговата роля за културното и социално себепредставяне 

на индивидите. Макар да е съсредоточена преди всичко върху 

танцувалните риалити програми в България в периода между 2004 и 2012 

г., в дисертацията се прави преглед на разнообразни като тематика и 

наратив предавания. В практически план изследването може да послужи 

като източник на информация за програмните ръководства на медиите 

относно предпочитанията на аудиторията, както и като подробна справка 

за изследователите на телевизионните формати. В това отношение може да 

се допълни, че подробни и разбираеми изследвания, които активно да 

бъдат ползвани от медийните практици, рядко се правят, както в 

българската, така и в световната научна литература. Което силно адмирира 

научното изследване на Надежда Петрова. Освен това избраната тема, 
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посветена на риалити програмите, също е сред по-слабо анализираните 

научни проблематики, с което настоящата разработка явно демонстрира 

своя успешен приносен характер. 

В съдържателно отношение в първа глава на дисертацията цялостно 

и задълбочено се проследява развитието на танца като ритуал, изкуство, 

социална проява и комуникационна дейност. Описанието полага 

въздействието на танца от древността до наши дни. Започва се от 

първобитните изображения на танцьори и обвързването на танците с 

племенните ритуали, като част от фолклора, от религиозно-обредните 

форми в ключови цивилизационни модели като Древен Египет и Древна 

Гърция. Чрез отделни подточки се разглежда присъствието на танца в 

периодите на Ренесанса и Барока, когато се забелязва неговата дуална 

употреба едновременно като част от фолклорната култура (при 

простолюдието и селяните) и от елитарната култура (при аристокрацията и 

кралското управление), както и използването на танците за социално 

общуване и като част от дворцовия ритуал. В текста са описани различни 

танци, популярни през двата периода, включително социални и театрални, 

развитието на танцувалните техники и на музикалното изкуство. 

Наблюдението е фиксирано върху важните европейски държави, през 

които преминава развитието на танцовото изкуство – първо Италия, 

Франция, после Великобритания и САЩ. Реално текстът изгражда една 

своеобразна история на света през историята на танца. Интересни са 

частите, в които се концептуализира връзката на танците с различни  

контракултурни течения, с което се очертава силното присъствие на 

мултикултурализма в културната и социалната практика на 20 век. Поради 

това се разглеждат музикални и танцови течения като джаз, рокендрол, 

диско, въприемане не само като мейнстрийм в световната музика и 

култура, но и като мощен субкултурен процес, който осмисля социалните 

и политически промени – разделянето на света на два политически блока, 



4 

 

бунта на младите срещу статуквото на обществото, обвързването им с 

навлизането на телевизията, явяваща се структуроопределяща медия. 

В рамките на първа глава е отделено място и за описание на 

българските танци. Първоначално те са част от българската фолклорна 

традиция, поради което докторантът търси тяхното проявление в 

различните фолклорни области у нас, в активното социално, културно и 

ритуално смесване на танцовите и песенните изпълнения. След това 

танците прерастват в самостоятелна сфера на изкуството чрез развитието 

на балета и състезателни танци, чийто особености Надежда Петрова 

проследява – от класическия балет, през модерния балет до състезателните 

и социалните танци (като например хип-хоп и брейк). В отделен раздел е 

споменато и за някои специфични танци, принадлежащи към дадени 

регионални култури, които са част от световното културно наследство и се 

опазват под егидата на ЮНЕСКО.  

Пълноценно изградената историческа перспектива и 

многоаспектната социокултурна интерпретация в първа глава са добри 

маркери, които позволяват на дипломанта да разкрие социалното влияние 

на танците едновременно като творческа проява, комуникационен обмен, 

ритуално и духовно утвърждаване. С това дисертацията пълноценно и 

широкомащабно полага основата на същинското научно наблюдение. 

Ситуирането на танците като ключова тема в рамките на научната теза 

позволяват да се изяснят основни понятия и да се очертае динамично 

научно поле, което, в последствие, да бъде филтрирано в медийната среда. 

Това е важен научен модел и Надежда Петрова демонстрира добър научен 

подход. 

Във втора глава на дисертацията се изследва медийното 

приложение на риалити форматите чрез описание на основните функции 

на медиите. По-специално е акцентирано върху типологизирането им 

наинформираща, съветстваща, развлекателна и образователна функция. В 

текста са въведени и интересни медийни феномени – особеностите на 
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телевизионното послание, нарастващото медийно потребление, значение 

на медийното въздействие върху социалната среда, характеристики на 

различните култури и ценности, проявление на екранния език. Особено 

важна е частта, в която се анализира развитието на инфотеймънта, на 

развлечението и забавлението чрез медиите, защото чрез тях се обяснява 

значението и популярността на риалити предаванията. Откроени са 

причините за налагането на развлечението като значим социален и медиен 

феномен, а именно неговата мотивация и динамика, форми на 

забавлението (например разказване на истории, гледане на телевизия), 

разделянето на активни и пасивни забавления, причини за телевизионното 

потребление – чрез очертаването модел, при които взаимно се преплитат 

вертикална връзка между зрителя и предаването, хоризонтална  връзка 

между различните зрители и вертикална връзка между зрителя и героите. 

На всички нива на своя научен анализ докторантът прави препратки към 

основната тема на своята научни разработка – значението на танцовите 

риалити програми. С такава цел е изведена и научно възприета 

класификация на видовете риалити предавания (например разделянето им 

на лайфстайл шоу, риалити програми, документални и сапунени опери, 

игри, ток шоу, ситкоми, таблоидни новини). 

Успоредно Надежда Петрова е потърсила разбиране на мисията и 

комуникацията чрез танца, на вътрешнопсихологическото състояние на 

танцьорите. В текста е посочено, че „в съвременното динамично общество 

танцът има високи позиции на популярност сред все по-голяма част от 

обществото. Като социален феномен той събира хората в общности по 

интереси, социализира, въплъщава различни социални послания и т.н. До 

голяма степен това се дължи на свободата на танца – той е променлив и 

адаптивен, няма строги правила, има големи възможности за импровизация 

и не се нуждае от специална подготовка, за да бъде разбран. Освен това, 

танцът, както и песента, са способни за кратък интервал от време да 

предадат значимо послание към дадена аудитория. Днес възможността за 
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пренос и разпространение на тези послания се увеличава многократно от 

електронните медии – телевизията, интернет, социалните мрежи” (с.94). С 

това твърдение Надежда Петрова добре мотивира популярността и 

полезността на танца в рамките на медийното потребление. Неговото 

консолидиращо значение отговаря на интегративните и социализиращи 

функции на медиите, динамиката и многоаспектността му активизират 

медийната консумация, а социално ретранслиращите му особености 

кореспондират с комуникационната природа на масмедиите. Това са все 

характеристики, които гарантират зрителския интерес към танцувалните 

риалити предавания. 

Навярно с такава цел във втора глава е нправен опит за изясняване 

символиката на танца (чрез неговата емоция, импулс, общуване, 

удоволствие). Значението на танца като изкуство и творчески израз, 

посочени са аспекти на хореографската изява и моделирането на 

комуникационните послания, общуването между танцьорите и между 

танцьорите и публиката. Наблегнато е на спецификите на езика на тялото 

(физически и зрителен контакт, жестове и мимики, индивидуалност на 

танцьорите), особености на воденето и следването в двойка чрез 

активно/пасивно поведение и позиция на тялото (глава, очи, рамене и т.н.). 

В дисертацията са изяснени и някои характеристики на 

комуникационния процес, вербална и невербална комуникация, значение 

на популярните личности в комуникацията на телевизионните предавания, 

тяхното типологизиране (звезди, знаменитости, герои), тяхната символика 

и въздействие (например компетентост, популярност, атрактивност, 

ефективност), включително и по отношение ролята на водещите на 

телевизионните предавания. Потърсено е мястото на танца в киното чрез 

изреждане на някои популярни филми, в които танцувалното изпълнение 

има ключово въздействие върху фабулата, включително интересни 

американски филми и мюзикали, чийто сюжет е концентриран върху 

танците. 
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В трета глава се характеризират телевизионните риалити формати – 

тяхната история, същност, видове, връзката им с документалистиката, 

таблоидната журналистика и сериалите. Включени са и някои от важните 

им особености – например заличаването на границите между публично и 

частно, възвеличаването на участниците и придобиването на статут на 

звезди, едновременното третиране на национални черти, но и на 

универсални послания, ситуирането на важни социални проблеми, 

професионализма при създаването на продукцията, но и манипулацията на 

участниците и зрителите.   

Подробни, интересни и полезни са частите, които проследяват 

налагането на риалити формати по света и в България. Макар превес да се 

дава на американските и английските програми, са включени и някои от 

други държави по света, споменати са телевизионните канали, по които 

оригинално са излъчени, продуцентските компании, които държат техните 

права. По сходен модел са представени и риалите форматите в България, 

като е акцентирано върху танцувалните програми – продуценти, сюжет на 

предаването, награда, участници, причини за успеха им. 

В тази глава Надежда Петрова успява да премине през няколко 

големи тематични области, като съчетава различни научни похвати – 

историческо описание, теоретично концептуализиране, медиен анализ. 

Четвърта глава на дисертацията се оказва също толкова основополагаща за 

доказване на научната теза, колкото и първа глава, и нейното успешно 

проблематизиране се явява приносно умение на докторанта.  

Добре конструирана и синтезирана е четвърта глава, в която 

Надежда Петрова представя собственото си емпирично проучване за 

влиянието на танцувалните риалити формати. Наблюдението започва с 

обяснение на задачите и целите, заложените научни хипотези. 

Използваната извадка е малка, за да генерира представителност, затова 

Надежда Петрова правилно отбелязва, че научните резултати имат 

непредставителен характер и служат като ориентир, поради това се 
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цитират и официални данни от рейтингите на предаванията. Анкетната 

карта на изследването също е съставена и представена професионално. 

Има две части, първата е насочена към телевизионни зрители, а втората 

към професионални танцьори, инструктори и хореографи. Ясно са 

определени социално-демографските характеристики на участниците (пол, 

възраст, образование, професионален и семеен статус), а получените 

резултати са представени таблично. 

Анализът показва, че съотношение по пол е почти еднакво, 

възрастово зрителите на танцувалните риалити програми са млади хора, с 

висше образование, работещи. За най-интересна те определят първата 

подобна програма – „Денсинг старс”, а основните показатели, които са 

задържали вниманието им в тези предавания са динамиката на танца, 

желанието за победа на участниците, присъствието на известни личности. 

Става ясно, че анкетираните виждат в танците красивото изкуство, имат 

личен интерес, тъй като тренират танци или програмите ги мотивират да се 

насочат в тази сфера. Анализът на втората част от извадката по отношение 

на социално-демографските показатели също е сходен. За 

професионалните танцьори танцът е форма на себеизява, начин на 

общуване, емоция, повечето танцуват от ранна възраст и участват в тези 

телевизионни програма с цел популяризиране на таланта си и израстване в 

професионалната кариера.      

Посочените от докторанта научни приноси действително извеждат 

важните постижения на научното изследване. Това се отнася и до 

представените научни публикации, които напълно отговарят на темата на 

дисертацията. 

Основната ми забележка е свързана с необходимостта от по-ясно 

отличаване на характеристиките конкретно на българските риалити 

програми. Затова бих помолила Надежда Петрова да се опита да 

диференцира какво е специфично от гледна точка на риалити форматите 

именно на българските танцувални шоупрограми и с това да затвърди 
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тяхното силно медийно въздействие. Като препоръка бих предложила 

текстът на дисертацията да бъде издаден публично като самостоятелно 

научно изследване, защото смятам, че то ще предизвика значим интерес 

сред научната и професионална медийна общност у нас.  

В заключение дисертационният труд на Надежда Петрова е 

интересно, полезно и актуално изследване, в което са използвани 

разнообразни източници на информация, с ясна и логически обвързана 

композиция. Сред позитивните страни е използваната методология, в 

която има добро съчетаване на аналитични и научно-приложни методи. В 

дисертацията се демонстрира добра научна рефексия, чрез коректно 

използване или позоваване на множество и разнообразни научни 

източници. Разработваната тема е представена пълно и многоаспектно, 

постигнат е баланс между различните констатации, заложени от 

докторанта (танц, телевизионно риалити шоу, медийна аудитория). 

Медийното и социално значение на текста се допълва от направеното 

собствено непредставително социологическо изследване, при което се 

забелязват добре формулирани въпроси, добро визуализиране.  

Като вземам предвид научната тежест на представения научен труд, 

актуалността и значимостта на неговата тема, аргументираните и 

разноаспектни заключения, библиографската му пълнота, убедено 

препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на Надежда 

Петева Петрова образователната и научна степен „доктор” по научна 

специалност 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

(Журналистика – Култура и медии) за нейната дисертация на тема: 

„Танцът в структурата на телевизионните риалити формати в 

България”. 

  

15 януари 2014 г. 

                                          Доц. д-р Мария Попова 

 


