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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

    С Т А Н О В И Щ Е  

Автор на дисертационния труд:  Надежда Петева Петрова  

  

Тема на дисертационния труд:  „Танцът в структурата на телевизионните риалити 

формати в България”  

   

 

Надежда Петрова се  обучава в докторска програма към катедра „История и теория 

на журналистиката“ с научен ръководител проф. д-р Любомир Стойков. 

 

 Телевизионните риалити формати са сравнително нов феномен, показващ устойчивост 

и нарастваща популярност – както сред зрителите, така и сред продуцентите, но и 

пораждащ дискусионност със социокултурни, естетически, морални, но рядко 

икономически измерения. 

Сред безспорните фаворити в епохата на медийна конвергенция риалити формата е 

явление отразяващо трансформациите в начина на създаване и потребление на културен 

продукт, във форматите на забавление. А появата на танцовите риалити формати поставя 

и нови въпроси – как се променя танцът когато става елемент от културните индустрии, 

предефинират ли се комуникационните канали на изкуство, придобило медиен формат? 

  

От:    

  

Доц. д-р Биляна Томова, Университет за национално и световно стопанство 

Относно:  

  

Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по 

научна специалност Журналистика“ (Култура и медии), 3.5 Обществени 

комуникации и информационни науки 
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В представения дисертационен труд тези въпроси са естествена канава върху която 

последователно и добре обосновано се разгръща проследяването и анализа (в 

исторически, естетически, медиен и социокултурен аспект) на феномена „танцов 

риалити формат“. Ето защо, представеният труд може да бъде определен като:  

- Актуален и посветен на тема по която има фрагментарни национални изследвания; 

- Интердисциплинарен, както поради избраните методи на анализ, които включват и 

емпирично социологическо изследване, така и заради многобройните аспекти, които 

авторката прилага при анализа на феномена – исторически, социокултурен, 

естетически, медиен; 

- С практико-приложен потенциал при разглеждане на „триадата: танц- 

телевизионно риалити шоу–аудитория“; 

 

Дисертационният труд е с общ обем 253 страници, от които 14 страници Приложение. 

Той се състои от увод, четири глави, заключение, библиография, приложение и съдържа 

една фигура, 32 графики  и 3 таблици. В Приложението са дадени анкетните карти на 

проведеното от авторката емпирично изследване. Библиографията обхваща над 180 

заглавия на български, английски, италиански, френски и руски език. 

 

Уводът съдържа всички необходими атрибути полагащи основите на изследователския 

труд – цел, задачи, предмет, обект, методология и т.н. На тази база Надежда Петрова 

рационално последователно в отделните глави : 

- Разглежда и проследява танцът като исторически, културен и социален феномен и 

част от нематериалното културно наследство. Не са пропуснати и етапите на 

неговото институционализиране (От Кралската академия до Комитета по бални 

танци), както и постепенното преливане между субкултура и индустрия, например 

при хир-хопа. Допълнителен ракурс към аудиовизуалните аспекти на танца се правят 

при разглеждането му и като обект на интерпретация от киното (1 глава). 

- Анализира танцовото риалити шоу като медия и комуникация, като се търси 

механизма на неговото въздействие. В тази глава има и фокус върху така наречените 

неикономически фактори на търсенето като среда, субкултурна група и култура (2 

глава). 



  3  

- Представя особеностите на риалити шоуто като телевизионен жанр и видовете 

танцови риалити предавания, като анализира спецификата на представените танцови 

риалити формати в България. За таза цел разглежда 13 световни танцови формата от 

1946 година до днес, а  за България са разгледани, както появата на риалити формата, 

така и характеристиките на всички представени танцови риалити формати в страната 

от 2006 до 2012г.(3 глава) 

- Обосновава факторите за гледаемост и успех на отделните танцови формати, т.е. за 

въздействие, като са изведени и конкретни изводи.(3 глава) 

- Изследва влиянието на танца и танцовите риалити формати в България върху 

аудиторията  чрез непредставително емпирично социологическо изследване, като на 

тази основа защитава предварително заложените хипотези.(4 глава) 

 

Сред достойнствата на представената докторска дисертация могат да бъдат 

изведени няколко основни:  

1.Актуална тема с  иновационен потенциал и практически измерения при анализа 

на триадата „танц- телевизионно риалити шоу–аудитория“. 

2.Танцовият риалити формат е разгледан като многоизмерен феномен, като за 

целта се използва интердисциплинарен подход на анализ. Това е позволило в 

дисертацията да се направи интердисциплинарна оценка на танца като изкуство, спорт, 

форма на комуникация, образователен елемент, медиен формат. 

3.Силна емпирична аргументация чрез емпиричните изследвания на двете групи 

реципиенти - зрители и професионалисти в танца. Качествени и добре подготвени анкетни 

карти с обосновка на всеки въпрос. На база направени изводи от изследването са 

потвърдени заложените хипотези, което става  основа и за финалните обобщения.  

4.Отлична литературна осведоменост и езикова култура. 

 

Авторската самооценка на приносите е направена коректно. Бих добавила, че 

дисертацията е новаторска като научно търсене и обогатява представите за танца като 

елемент на културните индустрии. 

  

По дисертацията могат да бъдат направени и следните препоръки:   
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1. Относно подадената информация за проведеното непредставително 

емпирично изследване би следвало да се посочи и времето на неговото 

провеждане, както и да се уточни обхвата от посочените сто реципиента дали 

се отнася за двете групи. 

2. Дисертацията съдържа една фигура, 32 графики  и 3 таблици за който би 

трябвало да се направи и приложи списък. 

Направените бележки не влияят върху общата положителна оценка на дисертационния 

труд. 

Представеният автореферат съответства на дисертационното изследване и е направен 

коректно.   

Представените   публикации  отразяват аспекти от дисертацията и по този начин е 

спазено изискването да бъдат представени публично  научните резултати. 

  

В заключение, като се основавам на постигнатите резултати, които представляват 

научни приноси, отговарящи на изискванията на теорията и практиката с убеденост 

давам положителна оценка на рецензирания дисертационен труд. И препоръчвам на 

уважаваните членове на Научното жури да вземат положително решение и да  присъдят 

на Надежда Петева Петрова образователната и научна степен „доктор” по научна 

специалност Журналистика“ (Култура и медии) - 3.5 Обществени комуникации и 

информационни науки. 

 

Доц. д-р Биляна Томова  

19.01.2014г. 


