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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на заседание на 

катедра „История и теория на журналистиката“ на Факултета по 

журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“.  

 

 

 

Дисертационният труд „Танцът  в структурата на телевизионните 

риалити  формати в България“  обхваща  239  страници. Той се състои от 

увод, четири глави със съответните подглави, заключение, библиография и 

приложения. Последната част, приложенията, съдържат анкетните карти 

на проведеното от автора емпирично изследване във връзка с влиянието  

на танца и танцовите риалити формати в България върху аудиторията. То е 

направено сред две групи респонденти: непрофесионалисти, зрители и 

любители на танцовото изкуство и инструктори, хореографи и 

професионални танцьори. Библиографията към настоящия дисертационен 

труд обхваща над 180 заглавия на източници, включващи книги, научни 

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

английски, италиански, френски и руски език. 

 

 

Ключови думи: танцово изкуство, риалити формат, комуникация, 

бълграски телевизионен ефир, инфотейнмънт.  

Key words: Dance Art, Reality Show, Communication, Bulgarian Television Air, 

Infotainment.  
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Увод 

 

Настоящият дисертационен труд е посветен на темата „Танцът  в структурата на 

телевизионните риалити  формати в България“. Нейната актуалност се обуславя както 

от развитието на медийната обстановка в страната в тази посока през последното 

десетилетие, така и от обществения отзвук, който възниква вследствие на появата на 

нови и алтернативни продукти на медийния пазар, които популяризират танцовото 

изкуство сред аудиторията.  

През последните десетина години риалити шоуто навлезе сериозно в 

програмата на националните телевизии. Харесван, критикуван, осъждан или дори 

отричан, този жанр реализира високи нива на популярност сред телевизионната 

аудитория, при това в широк възрастов диапазон. Отчасти може би това се дължи на 

непринудеността на този тип предавания, тясната им връзка с реалното ни ежедневие и 

същевременно развлекателния им и забавен характер. Танцовите риалити предавания 

са част от този формат, но за разлика от други видове риалити шоу, те популяризират 

танцовото изкуство сред обществото и толерират личностни качества като 

трудолюбие, воля, издръжливост, смелост и талант. 

Развитието на танцовото изкуство е свързано със социо-културните особености 

и характеристики на историческите епохи.  

       Рисунките на пещерните хора още в Древността свидетелстват, че танцът е бил 

част от ежедневието им. В този исторически период не бихме могли да го 

класифицираме като изкуство, тъй като той е съпътствал различни ритуали, 

изпълнявани от племето. Комуникационната роля на танцът обаче се откроява още в 

древната епоха, тъй като хората са смятали, че чрез движенията на телата си изпращат 

послания до боговете. Човешкото тяло може да се разглежда като проводник и медия 

на различни послания, отправени с изразните средства на танца. Поставен в контекста 

на различни събития в човешкия живот като раждане, смърт, женитба и др., танцът 

остойностява значението им, придава им важност и социализира и обединява хората.  

       Изтънчеността на танца и социалното му значение се проявяват силно през 

Ренесансовата епоха, където той намира място и в литературните творби на Джовани 

Бокачо например. Тогава танцът се възприема като социално умение, появяват се 

първите учители  в кралските дворове.  През този период комуникационната му роля не 
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е свързана с трансценденталното, а по-скоро изпълнява социализираща и 

интегрираща функция във висшето общество. 

           В годините на бароковата епоха танцът запазва позициите в кралските 

кръгове, но специфичността на времето се отразява и на развитието на това изкуство. 

Френската мода и стил имат централно място в европейското общество, а Раул Фейе 

систематизира и описва чрез символи на принципа на нотното писмо 

специфичността  на танците. 

    През Романтизма танцът започва да опростява композицията си, да залага на 

непринудеността при изпълнението си, за да се стигне до XX век, когато 

социокултурните промени в Европа налагат по-неформален стил на общуване в 

обществото. В годините след Първата и Втората световна война танцовото изкуство е 

своеобразен отдушник за младото поколение, форма на себеизразяване, начин за 

социализация и критика към остарелите норми в обществото.  

  Екстериорната комуникационна връзка на танца с публиката, с останалите 

танцуващи или с партньора в танцовото изпълнение се разширява след развитието на 

модерния танц, като започва да се акцентира и върху свързаността на човека с 

неговото собствено тяло. Съвременният танц е форма на себеизразяване, която 

невинаги се реализира според строгите хореографски правила.  

Танцът е изкуство, което е част от нематериалното културно наследство на 

човечеството, а  ЮНЕСКО включва в Списъка си с нематериално културно наследство 

самбата и тангото, както и различни ритуали и танцови композиции, предавани от 

поколение на поколение до наши дни. В този аспект танцовото изкуство се явява като 

културна форма, съхраняваща традициите, предаваща  определени ценностни 

послания, носител на характерен културен код на общностност и част от нейната 

специфична идентичност.  

Развитието на телевизията и обособяването на риалити шоуто като телевизионен 

жанр се превърнаха в т.нар. пасивни форми за  забавления на аудиторията. Подобен 

жанр предавания интерпретират всекидневни и непретенциозни теми, близки и познати 

на зрителите. Постепенното развитие на риалити жанра довежда и до появата на 

танцовите риалити предавания, които днес може да се каже, че са едни от най- 

обичаните и гледани риалити формати в телевизионния ефир. Едновременно с това 

танцовото изкуство и различните видове танци се популяризират чрез медиите, 

хората обогатяват и познанията си за произхода им, който е свързан с културата на 

съответната държава и с националните специфики на населението. 
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        Друг положителен аспект на продукциите е развитието на таланта на 

участниците, мобилизиране на волята за победа, поощряване на усърдието и 

дисциплинираността. Качества, които са необходими и при практикуването на 

различни видове спорт. В този смисъл танцът може да се каже, че е хибридна форма 

между спорта и изкуството. Чрез неговото усвояване се възпитават умения и качества 

като дисциплина, трудолюбие, борбеност и сила на духа, които обаче са „облечени“ в 

различни креативни форми, чиито израз са завършените танцови композиции.  

       Риалити форматите са част от инфотейнмънт тенденцията в развитието на 

журналистиката и можем да ги считаме за една успешна продукция, чрез която се 

поднася  информация на аудиторията относно особеностите на танцовото изкуство и 

хореографията. Преимуществата на ннфотейнмънта могат да бъдат използвани от 

създателите и сценаристите на танцовите риалити предавания да генерират 

допълнително знание за танцовото изкуство, възползвайки се от образователната 

функция на медиите. 

След 2000г. в кино индустрията се увеличава производството на филми, 

които включват в сюжета си танца, процесът по подготовката на хореографията и на 

участниците в танцовото шоу. Чрез разказването на истории във филмовото изкуство, 

танцът е поставен в различен контекст за разлика от риалити форматите. 

Привлекателността на танците и положителната нагласа на публиката се оформят и 

чрез образа на персонажите, мащабността на продукцията, оригиналността на 

сценографията. Тези показатели са ключови за изграждането на цялостния имидж на 

танцовото изкуство в киното.  

Резултатите от проведеното от автора изследване във връзка с влиянието на 

танца и танцовите риалити формати върху аудиторията в България показва, че 

зрителите са положително настроени към подобен тип предавания. Респондентите 

разбират и естетическата стойност на танцовото изкуство, неговата комуникативна 

роля в рамките на колективните изпълнения, както и значението на невербалната 

комуникация за транслиране на различни емоции от изпълнителя към публиката. За 

професионалните танцьори, инструктори и хореографи от най-голямо значение при 

практикуването на танца е възможността за себеизразяване, което подчертава 

важността на танца като специфична форма на комуникация с публиката. 

         Предвид че риалити шоуто дебютира в българския телевизионен ефир през 

2004 г., темата за танцовите телевизионни риалити формати все още не е подробно 

разработена от българските изследователи. Настоящият труд се опитва за първи път да 
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проследи развитието на танцовото риалити шоу в България, да направи  

систематизация и анализ на телевизионните риалити формати в България, както и да 

обясни механизмите за въздействие на този тип предавания върху аудиторията и 

високите нива на популярност, до които те достигат. 

Практическата стойност на  настоящия труд се изразява в потенциала му да 

послужи като източник на информация за програмните ръководства на медиите 

относно аудиторните предпочитания, а може да бъде полезен и на всички, които се 

интересуват от танца и телевизията като медийни и социални феномени. Целта на 

подобни медийни продукции е танцът, както и свързаните с него изкуства като музика, 

кино, театър, мода и др. да бъдат популяризирани масово в обществото, да бъде 

събуден зрителският интерес към тях, както на хората в активна възраст, така и на 

подрастващите поколения. Тревожен е фактът, че българските деца са на едни от 

първите места в Европа по затлъстяване, сърдечни проблеми, психични разстройства и 

други сериозни заболявания. Сходни са данните и за гражданите в активна възраст – 

хипертонията, сърдечно-съдовите заболявания и наднорменото тегло са проблеми на 

голяма част от обществото. Може би това се дължи на обстоятелството, че значителен 

процент от децата, младежите и възрастните прекарват свободното си време пред 

телевизора, компютъра или в заведенията за хранене.  Спецификата на танца от своя 

страна предполага сериозна физическа активност, която в същото време се осъществява 

в приятелска, неформална среда, развива редица личностни качества, образова, 

възпитава и социализира. Затова медийното влияние би могло да се използва за 

стимулиране на активност, възпитание и развитие на общата култура на аудиторията по 

отношение на танците. 

  Обект на  настоящото изследване са българските телевизионни риалити 

формати, а негов предмет е танцът в структурата на телевизионните риалити формати 

в България и влиянието му върху аудиторията за периода 2006-2012г. 

Целта на настоящия труд е да се изследват  и анализират връзките в триадата  танц- 

телевизионно риалити шоу–аудитория. 

Изследователската теза е, че телевизионните танцови риалити формати са 

рефлексия на и следствие от развлекателната функция на медиите, и като част от 

инфотейнмънт тенденцията в журналистиката реализират образователната и 

социализиращата функции на телевизията, представейки танца като изкуство и 

специфична форма на комуникация, формирайки положителна нагласа към него сред 

аудиторията.  
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За реализиране на настоящото изследване очертаваме следните основни 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 проучване за влиянието на танца и танцовите 

риалити формати върху аудиторията в България.  

Методите, използвани в този труд са: 

 Анализ на теоретична литература, свързана с проблемите на риалити шоуто, 

медиите и телевизията, танцът, културата и изкуството, инфотейнмънта, 

развлечението и невербалната комуникация, популярната култура и медиите.  

 Наблюдение и анализ на всички излъчени танцови риалити предавания в 

България за периода 2006-2012г.  

 Проследняване на развитието и анализ на филмови продукции на танцова 

тематика от 1935г. до 2012г. 

 Анализ на данни от анкетно проучване на респонденти непрофесионалисти в 

танцовото изкуство и хореографи, инструктори и танцьори относно влиянието 

на танца и танцовите риалити формати върху аудиторията в България.  

 

Предвид обширността на темата на настоящото изследване, си поставяме следните 

ограничения: 

- По период: анализирани са танцовите риалити формати в България, 

реализирани и излъчени в периода 2006-2012г. Анализът на филми с танцова 

тематика е за периода 1935- 2012г. 

- По обхват: проследени са телевизионните продукции в този жанр излъчени 

по БТВ, Нова телевизия и ТВ 7.  

- По жанр: обектът на изследване е съсредоточен върху танцовите риалити 

предавания, реализирани като самостоятелно съществуващи продукции по 

посочените национални телевизии. Изключение е разглеждането на риалити 
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формàта „Танцувай с мен“, който е част от вечерното ток шоу „Шоуто на 

Слави“. Анализът на филми включва продукции само с танцова тематика.  

        

             В ПЪРВАТА ГЛАВА на дисертацията, озаглавена „Танцът като вид изкуство“ 

се анализира развитието и спецификите на танцовото изкуство от древни времена до 

наши дни. Изведени са и харектеристиките на танците в България, разгледани са 

основните видове танцови форми. В подглава 1.4. са формулирани и функциите на 

танцовото изкуство.   

1.1.Културно-историческо развитие на танца в световен мащаб 

        Танцът е едно от най-древните изкуства, познати на човечеството. Свидетелства за 

неговото практикуване откриваме още в пещерните рисунки при първобитните 

общества.  Запазени са редица изображения, доказващи съществуването на 

разнообразни видове танци, изпълнявани от хората по различен повод. Това 

означава, че в началото танцът не е бил възприеман в качеството си на изкуство, на 

продукт на човешката креативност, а е бил разбиран като племенен ритуал. Хората са 

смятали, че като движат  телата си под звуците на определен ритъм, по този начин 

изпращат различни послания към божествата.  

    Танцът е признат и като изкуството на боговете и има своите закрилници в 

различните митологии. Съществували са и ритуални танци, посветени на тези богини. 

Тяхното изпълнение е  считано за свещено, защото се е смятало, че чрез танца се  

осъществява общуването с тях. Много по-късно тези танци са наречени фолклорни и 

отразяват специфичните особености на бита и културата на района, в който са се 

зародили. „Богиня Хат/х/ор е позната в древен Египет около 5000 години преди Н. Е. 

като покровителства музиката, любовта, танца и съдбата (Hator, Lady of Heavan, 1996-

2010...).  В Египет жреците и жриците танцували под акомпанимента на арфи и гайди и 

разказвали чрез телата си божествената история.  В древна Гърция свещени събития 

като Олимпийските игри например, (датиращи от VIII век преди Н. Е.) са били 

съпровождани и с танц на девиците към храмовете, който се е наричал „хорос“. В 

същността си „хоросът“ представлява танц, изпълняващ се в кръг в чест на бога. През 

VI век този ритуал заема централно място в гръцкия театър. В Индия преднамерените 

движения на жриците в индуските храмове са описани в документи, датиращи от I век 

след Н. Е. Всеки определен жест е имал конкретно значение. Класическият танц 

„бхарата натаям“ се базира именно върху тази основа и се изпълнява и до днес от добре 
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подготвени танцьори. В Китай пък, освен човешкото тяло, има три основни елемента, 

които присъсват в танците: ветрило, меч и дълги ръкави или панделки. 

Ренесансът в Европа се характеризира с интензивно развитие на науките и 

изкуствата.  Според американския културолог Ричард Пауърс през ХIV век танцът 

увеличава своята изтънченост и социално значение, но от този период няма запазени 

хореографски описания на танците. Р. Пауърс посочва, че сведения за тях в този период 

могат да бъдат открити в големите литературни творби, датиращи от тази епоха. 

(Powers, Guidelines for Dance Research…).  

Първите запазени исторически източници за танца по време на Ренесанса 

датират от XV век. В някои оцелели ръкописи от този период са описани танците на 

аристократичните кръгове, които по-късно играят важна роля за развитието на това 

изкуство. 

Двата века, бележещи периода на Ренесанса, се различават  значително един от 

друг. Музиката, танца, изкуството, литературата, техническите иновации, търговията, 

архитектурата, градското планиране и модата, всички те бележат значителен напредък 

в  развитието си през XVI век.  В този период царедворците продължават да се доказват 

чрез личностните си и социални умения, което в голяма степен включва и 

танцовите им способности. Въпреки че танцът е част от театралните представления, 

през Ренесанса, той има най-вече социални функции. Танцът също е включен в 

дворцовия ритуал, затова танцовите умения на благородниците се придобиват още в 

ранното юношество. 

Бароковата епоха се характеризира с невероятна пищност, помпозност, 

стремеж към демонстриране на лукс и благополучие. Ярка личност в историята на 

Франция и епохата на барока е крал Луи XIV, известен като Краля – Слънце.   Той е 

страстен привърженик на танцовото изкуство и взема участие в редица постановки. В 

този период активно се развиват два типа танци – социални танци, които се 

танцуват по приеми и балове и театрални танци, изпълнявани по време на дворцовите 

представления.  

В началото на XVIII век Раул Фейе публикува първия учебник по танци, в който 

са събрани и описани чрез система от символи (подобно на нотното писмо) голяма част 

от танците на благородниците, танцувани през отделните социални сезони. През 1679 г. 

крал Луи XIV основава Кралската музикална академия, в която през 1672 г. Ж. Б. Лули 

прави своя балетна школа. Тази школа съществува и до днес, помещава се в парижката 

опера и е най-старото балетно училище в  света (Anderson, 1993: 31-74).  
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След смъртта на Краля – Слънце през 1715г. аристократите продължават да 

танцуват по време на дворцовите представления, но вече професионалните танцьори 

представяли социални танци в своите постановки. Театралните танци от своя страна 

дават основата на класическия балет – едно от най-фините и изящни изкуства, 

включително и в наши дни.  

             През XIX век много от американските танцьори идват от Европа и като 

истински танцови учители внасят новите танцови тенденции от Лондон и Париж. 

В същото време чернокожите роби, родом от Африка, комбинират местна 

африканска музика със съществуващи европейски форми. В края на XIX и 

началото на ХХ век тази уникална американска музика се обособява в ново музикално 

течение – синкопирана рагтайм музика (Powers,  Social Dances of the Ragtime Era...). 

Танците през 50-те години на ХХ век се характеризират с голямо разнообразие 

на стилове и движения. Много от тях са базирани на суинга, но самият суинг варира и 

развива свои местни и регионални форми, променящи се на всяко десетилетие през 

последните тридесет години. Танцът също се превръща в символен израз на бунт от 

страна на тийнейджърите срещу възрастните.  Рок музиката набира популярност 

сред младите хора, а тя  изисква съвсем различен стил на танцуване и понякога дори е 

огледален образ на здравия рок саунд. Друг източник на нови танцови стилове е 

телевизията. За да запълнят времето между дневния телефилм и вечерното шоу, са 

наемани радио диджеи, които пускат музика на живо в телевизионното студио и 

младежи, които да танцуват. 

Диско ерата започва в началото на 70-те години на ХХ век в Ню Йорк. Диско 

танците възраждат танцуването по двойки, както и стиловете на  суинга и диско хъстъл. 

През първите осем години изключително се набляга на танцуването с партньор. 

Това се променя обаче през 1977 г. с появата на филма „Треска в събота вечер”.  След 

излизането му хората масово започват да експериментират с танцовите движения в 

нощните заведения, копирайки танците във филма.  

След като проследихме накратко развитието на танците в Европа, нека да 

разгледаме и специфичността на българския фолклор, който има важна функция за 

съхраняването на българската култура, както и зараждането на балета и спортните 

танци в страната ни.  

1.2. Характеристика и развитие на танца в България 

        Фолклорът на всеки народ отразява неговите особености, местни обичаи и 

традиции, митовете и легендите, вярванията, преданията, музиката и танците, 
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характерни за даден регион. Предвид историческия път на България, липсват 

достатъчно факти и свидетелства за развитието на българския фолклор по време на 

пет вековното турско робство, под което е била страната ни. Повечето сведения за 

този период се черпят именно от фолклора, предаван от поколение на поколение, или 

от спомените на будни българи, съхранители на българската история и култура. 

         Фолклорните песни и танци обаче не са еднакви за цялата страна. България се 

дели условно на няколко фолклорни области, всяка от които отразява спецификите на 

съответния регион спрямо песните, танците, характерните музикални инструменти, 

народните носии и диалекта. Обикновено фолклорните области съвпадат с областта на 

езиковите диалектни групи. 

       Фолклорните области в България са шест. Те са:  

 Родопска фолклорна област. 

 Пиринска фолклорна област. 

 Шопска фолклорна област (Средна Западна България). 

 Тракийска фолклорна област (с подобласт Странджа-Сакар). 

 Добруджанска фолклорна област (Североизточна България). 

 Северняшка фолклорна област. 

        

1.3. Развитие на балета в България 

Характерно за стила на българския балет е, че той още от създаването си 

формира собствена специфичност, като съчетава в себе си техники от руската 

класическа школа и от немския свободен изразен танц.  

   След 1945 г. влиянието на руската школа върху българския балет е още по-

осезателно. Стига се до там, че руски хореографи поставят български постановки 

на фолклорна тематика. Създава се и Народно училище по танцово изкуство (днес 

НУТИ). Балет се изучава и в клубове към младежките домове, читалищата и домовете 

на културата в цялата страна. След 1990 г. се откриват и частни балетни школи, 

ръководени от известни български балерини (История, Балет... ).   

 

1.4. Създаване и развитие на състезателните танци в България 

            Спортните танци в България започват да се практикуват през 1967 г. Също като 

балета, те се развиват в клубове към читалища, културни и младежки домове. 

Състезателните танци са под управлението на Центъра за художествена самодейност 

към Комитета по културата, секция „Състезателни танци”. През 1986 г. българската 
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организация е приета като член на Международната федерация по спортни танци. От 

1988 г. започва участието на български състезатели в европейски и световни 

първенства по състезателни танци. Днес съществуват множество частни клубове, 

които подготвят състезатели, както и такива, които обучават любители танцьори. В 

учебната програма на Националната спортна академия е включена специалността 

„Треньор по спортни танци” (Българска федерация по спортни танци...).  

1.5. Видове танци 

Класическият балет е в основата на танцовото изкуство, а френската столица 

Париж получава определението „световна столица на балета”.  

През 1661г. Кралят- Слънце основава в Париж Кралската танцова 

академия, която по-късно се превръща в Парижка опера и балет, и сама по себе си е 

първото професионално училище по танц. 

Половин век по-късно настъпва метаморфоза в света на балета. Френският 

хореограф Жан-Жорж Новер критикува професионалните танцьори в книгата си 

„Писма за танца”. Той защитава тезата, че танцът трябва да изразява чувства. 

Приканва танцьорите да спрат да носят маски, огромни костюми  и перуки: „ако 

жестовете и чертите им (на танцьорите) бъдат винаги в хармония с техните чувства, то 

те ще ги изразяват и ще дават живот на представлението” (Никифорова, 2011:33). Той 

счита, че тялото на танцьора трябва да е способно да изразява емоции като ярост, 

радост или любов. Новер развива действения балет- това е тази форма на балет, 

която разказва история чрез движението. По това време драмите и историите с тежки 

сюжети, вдъхновени от митологията, започват да отстъпват място на романтиката в 

постановките. 

Освен Парижката, се развива и Санкт Петербургската школа, а знакови 

имена в руския балет са Анна Павлова, Вацлав Нижински и Сергей Дягилев.  Михаил 

Фокин е първият хореограф от трупата на Дягилев. Той налага техника, която включва 

в танца цялото тяло на танцьора докато изпълнява композицията. Един от балетистите 

в школата – Енрико Каккетти по-късно се прочува със собствена методика за обучение 

по балет.  

           Модерният танц е течение в танцовото изкуство, възникнало почти 

едновременно в Германия и САЩ през 20-те години на ХХ век. Това е форма на 

сценичен танц, създадена от артисти, които искат да се освободят от строгата 

рамка на класическия балет. Като жанр модерният танц се обособява едва след Втората 

световна война и се развива и до днес в това, което наричаме „контемпорари“. 
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Модерният танц набляга изключително много на връзката на човек със 

собственото му  тяло. Модерният танц не използва кодиран език както при 

класическия балет, тук всичко е лично, персонално и уникално, съобразно вижданията 

на хореографа. Тялото се движи свободно, подтикнато от желание да открие ново 

отношение с времето и пространството.  На практика модерният танц е стилистична и 

културна еволюция на свободните форми за себеизразяване, утвърдени 

благодарение на авангардни артисти.  

Контемпорари стилът се ражда от необходимостта за нова изразна форма, 

която може на артистично танцувален език да разкаже за съвременното общество. 

Тук няма правила и категории, а всичката творческа енергия  е насочена към 

общуването – с природата, с хората, с всичко, което ни заобикаля.  

В тази глава на дисертацията са разгледани още спецификите на състезателните 

(спортни) танци: стандартните танци като валс, фокстрот, куикстеп, 

латиноамерикански танци (румба, пасо добле, ча-ча-ча и др.), социални танци, които 

включват карибските танци като меренге, бачата, салса и др. Отделено е внимание и на 

особеностите на хип- хопа и рокендрола като стилове и субкултурни течения, които 

имат особено важна социализираща роля за младото поколение.  

През 2009 г. ЮНЕСКО обявява тангото за културно наследство на 

човечеството, обединяващо хора от различни култури. В дисертацията са 

разгледани някои от фолклорните ритуали, базирани на танцовото изкуство и  

определени като част от нематериалното световно културно наследство. 

         Предавани от поколение на поколение,  те са непрекъснато пресъздавани  от 

различните общностни групи като вид рефлексия към заобикалящата ги среда, при 

взаимодействието им с природата и интерпретирането на историята, 

предоставяйки им чувство за идентичност и приемственост. Балерината Диляна 

Никифорова потвърждава това така: „Изкуството често обръща поглед назад към 

своите първоизточници и от там черпи идеи за бъдещо развитие” (Никифорова, 

2011:41). 

      Можем да изведем четири основни функции на танца: 

• Социализираща – чрез танца хората се обединяват в групи по интереси, 

формират нови междуличностни отношения, утвърждават приятелства, обменят 

информация чрез невербална комуникация. 
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• Развлекателна – танцът е вид развлечение за човека, независимо дали го 

практикува или го наблюдава. Той носи естетическо удоволствие и душевно 

обогатяване. 

• Образователна – практикувайки и/или наблюдавайки танцовото изкуство, човек 

придобива и разширява своите знания за музиката, танците, историята, културата и 

идентичността на различни нации и общности. 

• Социокултурна – като част от нематериалното културно наследство, танцът 

съхранява и предава в исторически аспект културните ценности и традиции на  нациите 

или дадено общество. 

ВЪВ ВТОРА ГЛАВА на дисертацията „Танцовото риалити шоу като медия и 

комуникация“ се анализират фукциите на медиите и в частност характеристиките, 

особеностите и функциите на телевизията. В тази глава се разглежда подробно и 

структурата на механизма на въздействие на танцовото риалити шоу, анализирана през 

призмата на тенденцията за инфотейнмънт в журналистиката, необходимостта от 

развлечение, танцът като начин на общуване и комуникация, невербалният език на 

телевизията и ролята на популярните личности в комуникационния процес на 

телевизионните предавания.  В подглава 2.3. е представен танцът като обект на 

интерпретация от киното.  

 

2.1. Функции на медиите. Характеристика, особености и функции на телевизията 

     Понятието „медия” включва цялата техническа част за разпространение на 

произведения на ума и съзнанието в писмен, аудио или визуален вид. Медията в 

широкия смисъл на това понятие е средство за разпространение, предаване и 

съобщаване на информация.  

„Тъй като околната среда, в която действат масмедиите и в която те реализират  

своите главни цели и задачи, е  обществото, то  основните области, в които се оценяват 

резултатите от тяхното функциониране, са три: социалната, политическата и 

икономическата, а заедно с това медиите реализират и една друга функция- 

информационната, чрез която действат в полза и на трите сфери- социалната, 

политическата и икономическата“ (Буркарт, 2000:269).  

Днес медиите се използват предимно за отдих и развлечение, а аудиторията търси 

най-често разтоварваща и неангажираща информация.  

Жак Ив Молима посочва четири основни функции на медиите: 

- Информираща 
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- Съветваща 

- Развлекателна 

- Образователна (Jacques Yves Molima, La couverture médiatique d'une zone de 

conflit armé…).  

Здравко Райков застъпва тезата, че след като медиите са основен източник на 

информация, те в много голяма степен определят и поведението на хората, „защото 

всеки поведенчески акт се предшества от възприета и осмислена информация“ (Райков, 

2008: 48-49). Медийните послания достигат до всеки, предоставяйки му не само 

ориентири за социалната среда, но и работещи модели за подражание. Телевизията 

създава висока степен на доверие у зрителя чрез ефекта на присъствие на мястото на 

събитието. 

Според Маргарита Пешева „без телевизията XX век би изглеждал съвсем различен. 

Рей Бредбъри я измисли като „телевизионната гостна“, литературен образ на 

днешния чат, който едновременно те свързва и изолира от света. Оруел прозря 

могъщата сила на телеекраните, които тотално манипулират и смазват човешката 

индивидуалност. Телевизията от невръстна се опитва да превърне живота в 

хербарий, изпълнен с образи и сънища, но образцовото американско семейство, което 

първо заживя в компанията на тв камери, впоследствие се разпадна“ (Пешева, 

2003:142).  

  Ефектът на телевизионното послание се обуславя до голяма степен и от 

съответствието / несъответствието между потребностите на аудиторията и функциите 

на телевизията. 

Най-общо основните потребности на аудиторията са: 

 потребност от знание; 

 потребност от информация; 

 потребност от развлечение; 

В своята книга „Въведение в журналистиката” Щ. Рус – Мол извежда четири 

основни функции на медиите: 

 развлекателна функция – „Медиите и журналистиката са интегрална част от 

„обществото на удоволствията”, което се наслаждава до смърт (Postman, 1985). 

Медиите задвижват „икономиката на развлеченията” (Wolf, 1999), те оформят и 

повлияват обществото.”  

 образователна функция – „... ние придобиваме една значителна част от общото 

си образование чрез тях (чрез медиите -  бел. моя)”   
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 социализираща функция, лидерство – „ Медиите социализират хората, те ги 

„ръководят”, също така ги и „възпитават”... медиите упражняват решаващо, 

макар и трудно разбираемо влияние върху нашите възгледи и начин на 

поведение... Реалити телевизията като „Big Brother“  или „Germany`s Next 

Topmodel“, комедийни шоута като „TV Total“ задават на младежите и 

възрастните ценностни мащаби и норми на поведение.  

 информационна функция – „Медиите градят мостове между житейските светове” 

(Рус– Мол, 2012: 29-31). 

Като обобщение можем да отграничим основните функции на телевизията като: 

 образователна; 

 развлекателна; 

 възпитателна; 

 информираща; 

 творческа; 

 убеждаваща. 

 

Именно чрез социализиращата си функция телевизионното риалити оказва 

своето влияние върху аудиторията на базата на развлечението (под формата на танц, 

забавно шоу, чрез включването на известни участници). Така то може да формира 

модели на поведение в аудиторията, да предава послания, да популяризира и налага 

ценности.  

Днес телевизията е най-масовото, бързо и достъпно средство за информация, 

което се използва от широка по своите параметри аудитория.  Тя, от своя страна е 

вътрешно диференцирана по възрастов, образователен, етнически, социален и т.н. 

признак. Според направени редица проучвания телевизионното послание има най-

силно въздействие върху аудиторията спрямо останалите средства за масова 

информация (радио, печат, интернет). Това се дължи и на факта, че телевизионният 

продукт въздейства върху повече от едно сетиво едновременно за разлика от 

останалите медии. 

За да се обясни успехът на едно предаване трябва първо да се изясни механизма 

на потребление на един продукт, в това число и телевизионен. Телевизионните 

програми се съставят въз основа на  потребителските нагласи в обществото. 

Зрителят в качеството си на консуматор на телевизионни продукти определя до 

голяма степен медийния пазар.  
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             Риалити форматите са продукти на т.нар. инфотейнмънт тенденция в 

развитието на журналистиката.  Понятието „инфотейнмънт“ е сравнително ново, но 

явлението се налага като водещо течение дори и в информационно – публицистичните 

жанрове. Неговата етимология възниква след сливането на двете понятия „information” 

(от англ. – информация) и “entertainment”(от англ. – развлечение). Инфотеймътът 

може да се разглежда като нов медиен жанр, който възниква и се оформя вследствие 

на нуждата на хората в процеса на забавление и развлечение да получават и знания, и 

информация. 

         Счита се, че по-неформалното поднасяне на информацията се приема по-

лесно от аудиторията и по-бързо възбужда интереса й. Това се дължи на факта, че 

един от основните мотиви за гледане на телевизия от голяма част от хората  е именно с 

цел развлечение и забавление. Бихме могли да заключим, че в съвременното общество 

инфотейнмънтът е успешната форма за предаване на информация на аудиторията 

по начин, който не изисква вниманието на зрителите и тяхната концентрация на 

съзнателно равнище (както при формалното обучение и формалните съобщения, 

сериозните политически, икономически, социални и др. предавания), а самата публика 

го следи и приема с интерес заради неформалния маниер за поднасяне на 

информацията. Именно на тази характеристика на танцовите риалити предавания се 

базира и транслирането на послания към аудиторията. 

В книгата „Психология на медийното развлечение: размиване на границите 

между забавление и убеждаване“ Кристъл Ръсел, Андрю Норман и Сюзън Хеклер 

изследват различните измерения на телевизионната „свързаност“ и извеждат някои от 

нейните основни характеристики (Hotchkiss, The Psychology of Entertainment...). 

Когато се опитваме да изградим подобна психологическа връзка с предаването, 

ние се стремим да преодолеем преградата, която ни държи на дистанция от него.  

Ръсел, Норман и Хеклер смятат, че това може да стане по три начина: 

 Вертикална връзка между зрителя и предаването. 

Тази връзка е много подобна на привързаността към определена марка. Ние ставаме 

фенове на „марката“ на шоуто. Гледаме всеки епизод, чувстваме се неспокойни ако 

пропуснем някое излъчване.  

 Хоризонтална връзка между зрител и зрител. 

Тази свързаност разглежда предаването като фактор за социализация. То ни дава 

общата основа за започване на дискусия в нашите социални кръгове. Това ниво на 

свързаност може да увеличи гледаемостта на едно предаване.  
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 Вертизонтална (Vertizontal) връзка между зрителя и характера на героя. 

На това ниво връзката между реалността и фантазията се размива. Често 

почитателите започват да се идентифицират с персонажите, а понякога забравят, че те 

са измислени. Аспектите на предходните две връзки се комбинират. Има връзка между 

зрителя и програмата, но социалната свързаност преминава границите на 

лоялността (Hotchkiss, The Psychology of Entertainment: Our Connection...). 

Тези три нива на свързаност водят до успеха на телевизионното предаване. Във 

всеки епизод се излъчва видео с подготовката на участниците за изпълнението им. 

Пред камерата те споделят трудностите, с които са се сблъскали, напредъкът, който са 

постигнали в собствените си очи и в очите на треньора си (който в повечето случаи е 

професионалния партньор, с който танцуват), разказват какво са научили за себе си и за 

партньора си по време на съвместната им работа. Тези видео материали представят 

участниците, в това число и популярните личности, непринудено, в неформална среда, 

създавайки по този начин близост и свързаност с телевизионната публика.  

Комуникацията чрез танца може да бъде разгледана в два аспекта: 

- Комуникация между танцьора/танцьорите и публиката. 

- Комуникация между самите танцуващи. 

         Според Алма Хоукинс, професор в Калифорнийския университет, човешкият 

импулс за комуникация чрез движенията е заложен в действието, породено от 

мотивации, които от своя страна могат да бъдат строго социални, а в други случаи да са 

чисто вродени, природно експресивни. Като социално групова активност танцът 

действа като интегрираща, обединяваща сила. „Чрез ритмичното движение 

индивидът се свързва с останалите от общността по социално задоволителен начин. 

Като експресивна дейност танцът  позволява на индивида да се свърже с 

обкръжението си по възвишен и уникален начин.  Чрез своя експресивен опит танцът 

дава на своя създател чувство за себеинтеграция и хармонични отношения със 

собствения му свят“ (Hawkins, 1988:5).  

Комуникацията между танцьорите и публиката е съзнателна и 

преднамерена. Предизвикателство пред хореографа и танцьорите е в този отрязък от 

време да бъде представена история с въведение, кулминация и развръзка, която да бъде 

разказана само чрез езика на тялото. 

Езикът на тялото е показател за състоянието на човек в даден момент и 

ситуация. Затова общуването между танцуващите в двойката е несъзнателна 

комуникация. При танца в двойка партньорите комуникират по няколко начина: 
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 Чрез контакта – сила, начин на захват, телесна температура и дистанцията 

между телата. 

 Чрез погледа. 

 Чрез мимиките и  жестовете. 

Обективно невербалната комуникация е първичната комуникация в човешкото 

общество. Тя се е зародила още в древността, преди възникването на речта и езика. 

Невербалната комуникация безспорно е изключително важна и неизменна част от 

нашата ежедневна комуникация. В същността си телевизията не произвежда собствен 

комуникационен продукт, а технически опосредства и препредава човешката 

невербална комуникация. Именно по този начин комуникативната функция на танца се 

проектира чрез комуникативната функция и посредничество на телевизията.  

В книгата си „Власт и известност” Дейвид Маршал разглежда динамиката на 

известността и механизмите на славата като вид социална власт. Той обръща внимание 

на медиите, в това число киното и телевизията, които създават, развиват, утвърждават 

статута на популярните личности, а оттук и предимствата и недостатъците на 

този обществен статус. Маршал допълва функциите на знаменитостта по следния 

начин: „Няколко са значимите последици от дефинирането на знаменитостта като 

знак. Първо, като знак знаменитостта се откъсва от собствената си субективност 

и индивидуалност и се превръща в организираща структура за станалото 

общоприето значение.” (Маршал: 2003:82)  

Любомир Стойков класифицира известните личности  в три категории: 

- Герои– действително известни хора, които са направили нещо значимо. 

- Звезди– актьори и  политици, които се стремят да формират активни 

персонажи в очите на публиката и електората. 

- Квазери – личности предимно от света на шоубизнеса, неофолка, чалгата, 

политиката, бизнеса и т.н., които са известни с това, че са известни (Стойков, 

2010:119-130).  

Ако направим анализ на участниците в един танцов риалити формат, 

можем да открием следното: квазерите не са толкова предпочитани от публиката 

в сравнение със звездите и героите.  
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2.3.Танцът като обект на интерпретация от киното 

Танцът е неразделна част от света на киното още от най-ранния период на 

създаване и развитие на филмовото изкуство.  Предвид социалната значимост на танца 

и бидейки неразделна част от ежедневието на обществото, танцът е обект на 

интерпретация от множество филми. Mоже да се посочат и някои сцени, които са 

останали знакови в историята на седмото изкуство: 

- Тангото на Ал Пачино в „Усещане за жена” (1992). 

- Танцът на Деми Мур в „Стриптийз” (1996).  

- Танцът на барманките в „Грозна като смъртта” (2000).  

- Тангото на Арнолд Шварценегер във „Войната на семейство Роуз” (1989).  

В тази подглава от дисертацията са разгледани филмовите продукции, които 

развиват в сюжета си темата за танцовото изкуство. Развитието на индустрията в тази 

теметична линия е проследено от 1935г до 2012г.  През 1935г. е реализиран първият 

значим за историята на киното танцов филм „Цилиндър” („Tophat”) с участието на 

известния танцьор на степ Фред Астер и популярната по онова време актриса  и 

танцьорка Джинджър Роджерс.  

Мюзикълът също има своето място в света на киното, но при адаптирането му на 

големия екран чрез танца се популяризира сюжета, който се представя в 

произведението. Тук като пример може да се посочи мюзикълът „Клетниците“ (2013), 

създаден по едноименния роман на Виктор Юго. Други емблематични мюзикъли със 

запомнящи се танцови сцени в тях са „Котките“, „Коса“ и др. 

От анализа на представените филми може да се направят следните изводи: 

- След 2000 г. се наблюдава активно производство на филми, посветени на  

танците. 

- През 2006г. излизат 6 танцови филма и това би могло да се обясни с появата  

на танцовото риалити „Strictly Come Dancing”  и последващото разпространение в 

световен мащаб на формата под марката “Dancing with the Stars”. 

- Смесването в киното на различни на пръв поглед несъвместими стилове води  

до развитие и обогатяване на танцовото изкуство и поява на нови хибридни стилове 

– хип-хоп салса, латин поп и др.  

- С развитието на салсата като един от най-масовите и популярни социални  

танци, се наблюдава все по-голямо присъствие и на този танц в танцовите филми.  

- Интерпретацията на танцовото изкуството в киното винаги го поставя в  
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социален контекст, предствя го като вид терапия за главните герои, като 

социализиращ инструмент за младежите. Комуникационната му роля е свързана с 

адаптация към социалната действителност, като способ за преодоляване на 

психологически прегради и преоткриване на личностни качества и заложби.  

- Не се пропуска и естетическата наслада от танцовото изкуство, ясно  

подчертана във филмови продукции като „Мулен Руж“, „Чикаго“, „Бурлеска“, където 

специфичността на танца е предадена чрез  костюмите, сценографията и актьорските 

образи.  

ТРЕТА ГЛАВА на дисертационния труд е озаглавена „Танцовите риалити 

формати в България“.  В нея са анализирани особеностите на риалити шоуто като 

телевизионен жанр и видовете риалити предавания, разгледани са различните риалити 

предавания и състезания, а специален акцент е поставен върху танцовите риалити 

програми. В подглава 3.2. е проследено тяхното зараждане и развитие в САЩ и Европа, 

а в подглава 3.3. се обръща подробно внимание на  особеностите на танцовото риалити 

шоу  в българския телевизионен ефир.  

3.1.Особености на риалити шоуто като телевизионен жанр и видове риалити 

предавания 

С настъпването на ХХI век все повече риалити формати навлязоха в 

телевизионното ежедневие и се превърнаха в един от най-печелившите медиини 

продукти. Зрителите остават с впечатлението, че тази телевизионна продукция е нова, 

но това далеч не е така. Въпреки че този жанр съществува още от зората на 

телевизията, настоящото рязко покачване на популярността му датира от около 

2000 г. (най- вече заради предавания като  „Сървайвър“  и „Биг брадър”, излъчвани и в 

България). 

Любомир Стойков смята, че риалити шоуто възниква в резултат на изострящите се 

очаквания на телевизионната публика от нови и истински, автентични и 

неподправени предавания и шоу-програми. Той допълва още, че: „полезността на 

риалити шоуто 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 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.)... 

Сериозен недостатък е илюзорното усещане за идентичност, самочувствие и  
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прославеност,  което дават на участниците подобен тип предавания“ (Стойков, 2010: 

301-302). 

Поставяйки риалити телевизията в съревнование с документалистиката, пред 

изследователите възниква въпросът за „реалното“ в тези предавания. По отношение на 

вътрешната структура на сюжетите в риалити програмите, аудиторията няма 

възможност за пряко изказване на социална позиция, която да помогне за разрешаване 

на ясно поставени социални проблеми, а програмите не са структурирани на базата на 

множествеността на аргументите, нито предлагат процес, който да включва 

разследващия поглед  на реализиращите продукцията и на аудиторията.  

Традиционните медии са изправени пред проблема с адаптирането на медийното 

съдържание към увеличаващите се изисквания от страна на зрителите, така че то да 

отговаря и на нейния интерес. Тогава възниква въпросът до колко медийната реалност 

отразява коректно обществената действителност, дали не се използват съзнателно 

манипулативни методи, които да оформят определени нагласи и мнения или да изведат 

в обществения фокус определени теми и проблеми. Не можем да отречем обаче, че 

появата на нови формати по-конкретно в телевизиите, увеличава медийната 

консумация. 

За да разберем същността и спецификите на риалити форматите, трябва да 

разгледаме тяхната обвързаност с документалистиката, таблоидната журналистика и 

сериалите. Развитието на риалити телевизията е процес, който включва хибридно 

преплитане на тези медийни форми, а основната цел е развлечението. Тя включва 

разкази за интересни човешки преживявания, лични драми, забавни истории с високо 

ниво на истнност, които са форматирани в  серийна продължителност. „Този жанр 

може да се определи като докусоап (docusoap)- смес между документалистика и 

сапунени сериали. Джонатан Бигнел пише, че риалити телевизията е форма на 

докусоап, която набляга на личните истории, опира се на истинността на 

документалния филм, но се базира повече на забавлението, отколкото на 

автентичността на документалистиката и не би могъл сам по себе си да се обезценява 

като телевизионна форма (Цит. по Popova, 2012, Reality TV in Bulgaria…).  

Връзката на риалити телевизията с документалистиката, освен претенциите за 

достоверност и истинност на показваното, са свързани и със серийността на 

излъчваното. 

„Вторият формат на риалити телевизията залага на таблоидната журналистика. 

Нейното развитие започва в началото на двадесети век в американските вестници, а 
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след това променя и британската преса. Таблоидната журналистика умело смесва 

истината с измислените истории, популярни с обикновени хора, информация, сензация, 

клюки, политически скандали, криминални истории, разследваща журналистика“ 

(Popova, 2012, Reality TV in Bulgaria…). Третата форма на риалити телевизията е 

свързана със забавлението и се отнася до програми като толкшоуто, геймшоуто, където 

водещата медийна функция е тази на развлечението. 

Мария Попова в статията си „Reality TV in Bulgaria : Social and Cultural Models and 

National Peculiarities“ извежда шест характеристики на риалити форматите в България, 

разгледани в подглава 3.1. на дисертацията.  Първата тяхна особеност е процесът на 

самоопознаване в подобна ситуация на доброволна изолация, втората  е възможността 

обикновените хора  да  получат  известност и популярност, третата особеност е 

свързана с включването на различни социални проблеми като в тази рамка се разискват 

въпросите за сексуалната ориентация, хората в неравностойно положение и т.н. 

Четвъртата специфика, която Мария Попова извежда  е свързана с предаността и 

интереса на самите участници към шоуто, петата- професионализмът, с който се 

създават подобни програми и шестата отличителна черта включва възможностите за 

съзнателно манипулиране на зрители и участници (Popova, 2012, Reality TV in 

Bulgaria…).  

Към днешна дата танцовите риалити формати са едни от най-известните и обичани 

риалити предавания в световен мащаб. Славата им се дължи на развлекателния 

характер, красивите изпълнения, интересните костюми на участниците, световните  

знаменитости, вземащи участие  в тези предавания, целия този блясък и красота, които 

присъстват във всяко едно танцово риалити шоу. Танцовите предавания обаче не са 

продукт на последните 10 години както се счита от голяма част от аудиторията – те 

имат дълга медийна история и са преминали през много форми, за да се стигне до 

вида, в който ги познаваме днес.  

В подглава 3.2.  на дисертацията, озаглавена „Възникване и развитие на танцовото  

риалити шоу“ е направен хронологичен преглед на развитието на риалити форматите 

от 1946 г. до 2012г., като са разгледани накратко особеностите на предавнията 

„Let`srumba”(1946)“, .„Come Dancing“(1949)“, “The Arthur Murray Party” (1950), “Dance 

Fever” (1979), “Star Search” (1983), „Strictly Come Dancing”  (2004), което  през 2008-ма 

година печели и наградата за „Най-популярно шоу за таланти”, а в Книгата на Гинес 

остава като най-успешното телевизионно риалити шоу в 38 страни по света. 

Представени са още предаванията “So You Think You Can Dance” (2005), “Dance 
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Machine” (2008), “Ballet Chancers”  (2008), “Step It Up And Dance”(2008), “Got to Dance” 

(2009), “Superstars of Dance” (2009), “The Dance Scene” (2010), “The Ultimate Dance 

Battle”  (2011), “Just Dance” (2011).  

3.3.Риалити шоуто в българския телевизионен ефир и специфика на 

представените танцови формати в България 

          Феноменът риалити шоу навлезе сравнително отскоро в българския телевизионен 

ефир, но за сметка на това се забелязва интензивно присъствие на различни риалити 

предавания в програмните схеми на националните телевизии. Риалити предаванията 

започнаха да се излъчват по Нова телевизия и БТВ, а от близо две години към тях се 

присъедини и ТВ7. 

  Според Теодора Петрова при продуцирането на едно телевизионно предаване се 

определят седем идентификационни признака за неговата насоченост: 

 Конфликт и съперничество. 

 Комедиен ефект. 

 Любовно романтичен и сексапил. 

 Човешки интерес. 

 Възбуждане на емоциите. 

 Информация. 

 Обществено значение (Петрова, 2002:112). 

          Предвид спецификата и съдържанието на отделните видове риалити предавания, 

излъчени в българския телевизионен ефир би могло да се допусне, че риалити 

форматите отговарят едновременно на голяма част или дори на всички горепосочени 

признака: 

 Всички риалити предавания имат състезателна насоченост (съперничество) под 

формата на периодични игри, както и голяма награда за финала на формата. 

 Неизбежно в процеса на общуване между участниците се пораждат комични 

ситуации, изказват се смешни изрази и т. н., които забавляват телевизионната 

аудитория. 

 В голяма част от излъчените риалити формати се зараждат лични отношения 

между някои от участниците, които биват представени и на публиката и 

отразени в медийното пространство, успоредно с новини за самото риалити шоу 

като съдържание и развитие. 
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 Човешкото любопитство и интерес, подкрепени от „воайорството”, 

насърчавано от телевизията ни прави част от развитието на сюжетите в риалити 

предаването. 

 Възбуждането на емоциите у зрителите тук се провокира именно от сблъсъка на 

характерите на участниците, оценяването от страна на  журито в различни 

игри (предимно в танцовите и певческите формати) и др. Възбуждането на 

емоциите може да бъде провокирано и от предните два признака – 

съперничеството и любовно романтичният елемент. 

 Като предавания с инфотейнмънт насоченост, риалити предаванията 

предоставят различна информация на зрителите предимно от сферата на 

изкуството, спорта и културата. 

 Риалити предаванията реализират благотворителни сезони, в които 

участниците се състезават в името на определена кауза – събиране  на средства 

за лечение, облагородяване на обществени пространства, екологични кампании 

и др. 

          В книгата си „Журналистическата теория” Мария Попова обяснява така 

явлението риалити шоу: „Успехът на риалити предаванията се дължи на умелото 

миксиране на провокативна, забавна информация, акцентирането върху поведението 

на оригинални или социално престижни личности и поднасянето им в удобна за 

ползване от аудиторията форма. Така в реципиентите се създава усещането, че 

могат да влияят върху хода на развитието на телевизионното повествование и при 

избора на печелившите участници (Попова, 2012:167). Вниманието към участниците не 

стихва и след края на риалити предаването –те участват в различни телевизионни 

предавания, дават интервюта, стават редовни гости на светски партита и така се 

превръщат в „новите звезди на деня“.  

Що се отнася до спецификата на танцовите риалити формати в България, ние можем 

да ги разделим  на два вида според участниците в тях: 

 Обикновени участници – лица, непознати на широката аудитория. 

 ВИП участници – популярни личности от света на шоубизнеса, модата, 

музиката, изкуството, спорта, политиката и т.н. 

Съответно според статуса на участниците се променя и смисъла на риалити 

шоуто. Докато при обикновените състезатели може да се наблюдава по-слаб 

зрителски интерес, но и по-обективна оценка на база на самите им личностни 



28 
 

качества, то при ВИП участниците фактор за оценка и гледаемост е и личният 

имидж на всеки един от тях. Това носи своите предимства, защото по този начин може 

да бъдат предавани индиректни послания на аудиторията. Освен това само по себе си 

риалити шоуто носи характеристиките на жълтите медии и провокира зрителския 

интерес. 

        В тази глава са разгледани адаптираните версии на танцовите риалити 

формати „Денсинг старс“ 1, „Денсиснг старс“ 2, „ВИП Денс“, „Байландо“ и „Танцувай 

с мен“ като част от вечерното ток шоу „Шоуто на Слави“.  

Удоволствието от гледането и практикуването на танцовото изкуство не е 

единствената цел, с която се развива риалити жанра. Известността, която осигурява 

телевизията се използва в този тип предавания за разгласяване на различни 

благотворителни каузи, развиване на потенциала на талантливи участници, 

поощряване на усилията им в усъвършенстване на танцовите умения. Не бива да 

се пренебрегва тази посока на обогатяване на танцовите телевизионни продукции, 

защото тя може да се окаже една успешна ниша, в която риалити форматът би могъл да 

се усъвършенства.  

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА на дисертационния труд е посветена на авторотово 

емпирично изследване и е озаглавена „Влияние на танца и танцовите риалити 

формати в България върху аудиторията“.  

 

4.1.Същност и характеристика на емпиричното изследване 

Изследването е непредставително, но въпреки това резултатите и изводите от него 

потвърдиха част от данните на представителните проучвания по отношение на 

демографските характеристики на аудиторията и нейните предпочитания относно 

танцовите риалити предавания.   

Проучването е разработено и проведено спрямо темата на дисертационния труд. 

Избраният метод за изследване на респондентите  е анкета с въпроси от закрит тип, с 

изброени отговори. Структурата й се обуславя от следните основни характеристики: 

- Запазва се анонимността на респондентите и това предполага достоверност на 

посочените отговори. 

- Въпросите са от закрит тип, което предполага бързо и лесно попълване от страна 

на респондентите. 
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- Емпиричното изследване е разделено в две части, според характеристиките на 

изследваните групи реципиенти - зрители–непрофесионалисти и професионални 

танцьори, инструктори и хореографи. 

Първата част на изследването има за цел да установи какви са нагласите на 

аудиторията спрямо танцовите риалити предавания, как тя възприема танца като 

вид изкуство и какво е мястото на това изкуство в ежедневието.  В проучването взеха 

участие зрители в активна възраст между 18 и 65 години, непрофесионалисти по 

отношение на танца.  

Втората част на изследването е насочена към професионалистите – танцьори, 

инструктори, хореографи, участвали или неучаствали в различни танцови риалити 

формати.  Целта тук е  да се анализира отношението на специалистите към танцовите 

риалити предавания, предимствата и недостатъците, заблудите и илюзиите, които те 

създават по отношение на танца. Анкетната карта е разделена на две части – 

демографско-социална и анкетна част.  

 И при двете анкетирани групи се откроява висок процент на младите хора в 

активна възраст, които се интересуват от танцовото изкуство като 

любители и такива, които са го превърнали в своя професия.  За тези 

възрастови групи (26-35 години) това може да се превърне в хоби или вид 

спортно занимание за здравословен начин на живот. Най–голям процент 

респонденти и при професионалистите, и при непрофесионалистите са 

висшисти, което предполага високо ниво на обща култура и компетентност 

по отношение на танцовото изкуство.  

 Своеобразната форма на комуникация между танцуващите, особено когато 

те са популярни личности и предаването на невербални послания между тях в 

зависимост от спецификата и характера на танца задържат вниманието на 

аудиторията и помагат за разбирането на танцовото изкуство.  

 Това възприемане от страна на аудиторията се осъществява по-лесно чрез 

развлекателния характер на предаванията и включването на известни 

личности.  

 Усилията, които се влагат в танците имат възпитателен характер за младите 

хора, защото развиват волята за успех, дисциплинираността и постоянството в 

подготовката на участниците в различни състезания.  
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 Въз основа на резултатите от направеното изследване  за влиянието на танца и 

танцовите риалити формати в България върху аудиторията, можем да направим 

извод, че танцовите риалити формати засилват интереса на хората към 

танцовото изкуство  и увеличават тяхното желание за усъвършенстване на тези 

умения.  

 Танцовото изкуство предоставя преди всичко наслада и начин за развлечение 

на аудиторията, но не бива да се пренебрегва значението му като вид спортна 

дейност за поддържане на добра форма, особено сред младите хора.  

 Въздействието на танцовото изпълнение и неговия ефект върху 

аудиторията могат да бъдат засилени чрез спецификите на изразните 

средства на телевизията. Това би могло да се осъществи чрез добре 

режисирани продукции  и внимателно подбрани участници, които да привлекат 

голям дял аудитория.  

 От направеното проучване сред професионалните танцьори, инструктори и 

хореографи става ясно, че за тях от съществено значение е възможността за 

себеизразяване чрез танцовото изкуство, което е посочено от анкетираните 

като основен мотив за избора на подобна професия.  

 Професионалистите взимат участие в риалити форматите, за да популяризират 

изкуството и уменията си.  Така информацията за танцовото изкуство се предава 

на аудиторията посредством инфотенймънт тенденцията за развитие на 

телевизията, а това от своя страна би могло да помогне за обогатяване на 

общата култура на зрителите в тази сфера и формиране на положителна 

нагласа към танците.  

 Телевизията с потенциала си за популяризиране на личности, идеи и формиране 

на определени нагласи може да бъде използвана като комуникационен канал 

от професионалистите в танцовото изкуство за неговото по-добро разбиране 

и възприемане  сред младите хора. За тази цел е необходимо подобряване на 

качеството на риалити продуктите с тази жанрова насоченост.  

 Киното също може да се счита за комуникационен канал в тази посока. 

Прецизното техническо изпълнение и естетическото удоволствие е важно 

условие за добрата екранизация на танцовото изкуство, но не бива да бъде 

пренебрегван и контекстът, в който танцът се поставя, как той се представя чрез 
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филмовия сценарий, какъв негов имидж се създава посредством изгражданите 

образи на персонажите.   

 

Заключение 

Танцът претърпява редица метаморфози, оформящи разнообразието на 

стилистичните форми, родени и от неговото саморазвитие, и влияещи се от външната 

променчивост. Танцовото изкуство претърпява еволюция от Древността до наши дни. 

Като средство за общуване танцът се развива и обогатява през различните епохи. Ако в 

древни времена той е съпътствал молитвата, ритуалът и може да се разглежда като 

комуникационен код на връзката между човека, боговете и природата, то в епохата 

на Барока, Ренесанса, Романтизма има социализираща и възпитаваща функция. 

Паралелно с това танцът носи удоволствие, той е начин за развлечение както на 

нисшите, така и на висшите класи в обществото. Танцовото изкуство може да се 

разглежда и като форма на интеркултурната комуникация, защото чрез различните 

стилове, освен че се транслират емоционалните послания на танцьора и хореографа към 

публиките, се осъществява и комуникация с различни култури в рамките на 

различни фестивали. Самите танцови стилове са синтез от влиянието на множество 

култури и техните разбирания за връзката на човешкото тяло с природата, кодирани в 

символиката на движенията.  

Танцът носи наслада и удовлетворение както за танцуващия, така и за 

публиката. По този начин авторът може да предаде на хората своето послание, да 

изрази себе си, да отправи апел или благодарност, приветствие или молба. Танцът 

използва движението като суровина, за да осъществи комуникация. 

Хореографирането на движенията в определена форма целѝ изграждането на танцовото 

послание, което е резултат от креативния процес в това изкуство. В него артистът се 

съсредоточава върху това какъв ефект иска да постигне именно с тези движения, какви 

чувства да внуши на публиката. Крайният продукт, в случая танцът, носи естетическа 

удовлетвореност и за наблюдаващите, и за практикуващите.  Комуникацията между 

танцьорите и зрителите е съзнателна и преднамерена. В рамките на танцовото 

изпълнение се осъществява разказване на история чрез езика на тялото, която има 

своето начало, завръзка, кулминация и край. Важна роля играят освен 

хореографията, също така и музиката, костюмите, декорът, осветлението, 
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организирането на пространството, в което се реализира танцовото изпълнение. 

Именно драматургичният елемент ни позволява да разглеждаме танца като изкуство 

със специфично въздействие върху публиката преди всичко на емоционално равнище. 

            Представянето и популяризирането на танцовото изкуство се осъществява не 

само на междуличностно и общностно ниво, но и чрез медиите. Силно развитие на 

телевизионния риалити жанр и масовото му популяризиране в световен мащаб се 

наблюдава след 2000-та година, когато набират известност предавания като „Биг 

Брадър”, „Сървайвър”, „Мюзик Айдъл” и др. Но би могло да се каже, че танцовите 

риалити формати са едни от първите в този жанр и едни от най-дълго 

просъществувалите продукции в световната телевизионна история, когато в САЩ през 

1946 се излъчва “Let`s rumba”.  

Представянето от медиите на информация по развлекателен и неангажиращ 

активно съзнанието начин, се осъществява чрез така наречената тенденция за 

развитие на инфотейнмънт в журналистиката.  Инфотейнмънт характера на риалити 

шоуто, в частност на танцовото риалити предаване го прави предпочитано от 

телевизионната аудитория за развлечение и забавление. Възприемайки неформално 

предадената информация по-лесно отколкото формално представената такава, риалити 

форматът дава възможност за развитие на образователната функция на телевизията 

като медия. Риалити предаванията чрез развлекателния си характер, историите, които 

разказват и съпричастността, която създават между публиката и участниците в тях 

достигат до широк кръг телевизионна аудитория.  

Освен в телевизионните риалити формати, танците намират своето място и в 

сюжети на различни филмови продукции. Киното е още един комуникационен канал, 

който популяризира танца, помага за неговото разбиране и формира положителна 

нагласа към танцовото изкуство сред зрителите.  Вплитането на танца в конструираната 

на екрана история спомага за изграждането на характера на филмовите персонажи. 

Комуникационната роля на танца  е свързана с по- лесната адаптация към 

социалната действителност, той е разглеждан като начин за преодоляване на 

психологически прегради и преоткриване на личностни качества и заложби. 

Изследователската теза, че телевизионните танцови риалити формати са 

рефлексия на и следствие от развлекателната функция на медиите и като част от 

инфотейнмънт тенденцията в журналистиката реализират образователната и 
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социализиращата функции на телевизията, представяйки танца като изкуство и 

специфична форма на комуникация, формирайки положителна нагласа към него сред 

аудиторията, бе потвърдена.  

Танцовите риалити предавания са не само форма за забавление. Те могат да 

изпълняват и благотворителни функции. „Байландо“ бе телевизионен риалити 

формат изцяло с хуманна насоченост, който в последствие се пренесе на ниво 

субкултура. 

Социалните танци, какъвто е  салсата например, са много подходящи за подобни 

инициативи.  Тя е един от най- широко разпространените стилове в цяла Европа, САЩ 

и Австралия. Ежемесечно се провеждат различни фестивали, на които се събират 

салсероси, любители и професионалисти, демонстрират се уроци, организират се 

партита и състезания. След стартирането на танцовите риалити предавания се забеляза 

тенденция за превръщане на танците в хоби за голяма част от младите хора в 

активна възраст (между 20 и 40 г.). Откриха се нови школи в София, Пловдив, Варна, 

Русе, Бургас, Шумен, Велико Търново, Плевен, Благоевград. Ежегодно в България през 

месец май от 2004г. насам се провежда национален салса фестивал „Фанта Фиеста“, на 

който се събират салсероси от цялата страна. Всяка година се организира и зимен 

фестивал, обикновено в началото на декември, а периодично се провеждат по-малки 

салса фестове в различни градове. На тези събития хората общуват помежду си и се  

сприятеляват именно въз основа на интереса си към салсата.  Вдъхновени от 

„Байландо“, салсеросите в България посредством социалната мрежа „Фейсбук“, се 

събраха и реализираха две успешни благотворителни кампании: салса търг за 

събиране на пари за лечението на журналиста Рачо Колев и поставяне на кутии за 

дарения в салса школите за лечението от левкемия на Ани Паунчева, млада жена от 

Пловдив, танцуваща салса.   

Танцът може да бъде и проводник на социана кауза или начин за привличане на 

вниманието на обществото към даден проблем. Флашмобът е такъв вид социално 

явление, при което група танцьори се събират на обществено място с голям 

човекопоток (метростанция, оживен булевард, парк, мол или др.) и танцуват в рамките 

на няколко минути. Танцът възниква видимо спонтанно, иницииран от анонимната 

маса хора, която след като изпълнението прикючи, се слива отново с тълпата. В него се 

включват последователно организаторите, а целта е и случайни минувачи да започнат 

да танцуват с тях. В западна Европа и САЩ флашмобовете се радват на голяма 
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популярност, като освен танцови, има и тематични, артистични и други видове. 

Напоследък танцовите флашмобове като начин за подкрепа на обществено значима 

кауза, намират място и в киното. „Степ ъп: Революция“ (2012) е посветен именно на 

такава група танцьори, които организират флашмобове, за да привлекат вниманието на 

институциите към различни проблеми в своя град.   

В България флашмобовете набират популярност през последните няколко години. В 

танцови флашобове се включват хора от различни възрасти и се приемат с любопитство 

и одобрение от страна на обществото. Реализирани са флашмобове за Свети Валентин с 

идеята да бъдем по-романтични, булчински флашмоб с опит за рекорд в книгата на 

Гинес и послание към българските мъже да са по- внимателни  към своите половинки. 

Танцови флашмобове се реализират през 2012г. в столични паркове като част от 

европейската седмица, посветена на спорта и движението, а през 2013г. предстои 

повторното им провеждане. Танцов флашмоб бе част и от протестите срещу кабинета 

„Орешарски“, когато част от протестиращите танцуваха танго като препратка към 

емблематичната песен „Последен валс“ от недоволствата през 90-те години на ХХ век у 

нас. 

Танцовото риалити шоу съвместно с телевизията като медия и нейните 

характерни особености имат значителни възможности за влияние върху 

аудиторията. Това тяхно качество би могло да се използва за реализирането на повече 

социални кампании в полза на обществото, за възпитание и образование на 

подрастващите, за формиране на навици за спортуване и здравословен начин на живот 

както сред младото поколение, така и сред възрастните. Танцът е изкуство без граници, 

което не селектира хората по възраст, пол, или етнос, претворяващо по свой 

специфичен начин емоциите, чувствата и комуникацията между хората.  
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Приноси: 

 За първи път в България се предлага научно изследване, посветено конкретно на 

същността и особеностите на телевизионния танцов риалити формат и 

въздействието му върху масовата аудитория.  

 Разработване и провеждане на собствено емпирично изследване за нагласите на 

аудиторията към танцовото изкуство. Проучването е реализирано сред две групи 

респонденти: професионалисти и непрофесионалисти. Резулататите открояват 

комуникативното значение на танца, положителното отношение на аудиторията 

към това изкуство и социализиращата и развлекателната му функция. 

 Въз основа на особеностите и развитието на танцовото изкуство са изведени и 

интерпретирани четири основни функции на танците: социална, развлекателна, 

образователна, социо-културна.  

 Формулирани са отличителните характеристики и специфични особености на 

адаптираните в България танцови риалити формати.  

 

Приносни моменти: 

 В дисертационния труд е приложена интегрална методика за проследяването и  

систематизирано на развитието на танцовото изкуство от Древността до втората 

половина на двадесети век.  Посочени са неговите особености и занчение, 

обвързвайки го със спецификите на всяка епоха и социално- политическото 

развитие на страните, в които се заражда и практикува активно (Европа и САЩ).  
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 Проследено е зараждането, развитието и оформянето на танцовите риалити 

предавания в САЩ и разпространението и адаптирането им в различни държави 

по света.  

 Анализирана е структурата на механизма на въздействие на танцовото риалити 

шоу през призмата на инфотейнмънт тенденцията в журналистиката, човешката 

необходимост от развлечение и забавление чрез медиите, представените 

комуникационни аспекти на танцовото изкуство и ролята на популярните 

личности в комуникационния процес на телевизионното предаване.  

 Анализирана е специфичността на танцовата невербална комуникация по време 

на танцовото изпълнение като важна особеност на този тип комуникационен 

процес. Изведени са и основните характеристики на танцовите форми като част 

от културата и изкуството и е аргуменирана тяхната комуникационна роля.  

 Систематизирани са кино продукциите от 1935г. до днес, които интерпретират 

темата за танцовото изкуство в сюжетните си линии. Анализирано е тяхното 

влияние за формиране на положителна нагласа към танците в представите на 

зрителите.  
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