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СТАНОВИЩЕ  

за дисертационния труд на Надежда Петева Петрова на тема: „ТАНЦЪТ В 

СТРУКТУРАТА НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ РИАЛИТИ ФОРМАТИ В БЪЛГАРИЯ“ 

за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност  3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика- Култура и медии) 

Член на научното жури: доц. Ясен Вълчанов 

През последните години в българското телевизионно медийно пространство се 

забелязва присъствието на риалити предавания, които представят и интерпретират 

атрактивно танцовото изкуство в неговите различни жанрови форми. Високата 

популярност на танцовите риалити предавания, които показват естетическата стойност 

на танца обуславят актуалността на темата на дисертационния труд на Надежда 

Петрова. Значението на танца като социокултурен феномен е несъмнено, но пречупен 

през медийната призма и представен чрез изразни средства на телевизията, неговата 

същност става достъпна за аудиторията. Като цяло танцовите телевизионни риалити 

формати се отличават с положителен заряд, акцентират върху красотата на 

изпълненията, пищната сценография и ефектните костюми, но толерират в повечето 

случаи личностни качества като трудолюбие, воля, издръжливост, смелост и талант. 

Дисертационният труд на Надежда Петрова е в обем 239 страници. Той се 

състои от увод, четири глави със съответните подглави, заключение, библиография, 

която обхваща над 180 заглавия на източници, включващи книги, научни трудове, 

статии, монографии, сборници, интернет сайтове на български, английски, италиански, 

френски и руски език. Последната част, приложенията, съдържа анкетните карти на 

проведеното от автора емпирично изследване във връзка с влиянието на танца и 

танцовите риалити формати в България върху аудиторията. 

Целта, която авторката си поставя и изпълнява успешно е да се изследват и 

анализират връзките в триадата танц- телевизионно риалити шоу–аудитория. 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 2004-2012г. Прецизно са дефинирани основните задачи 

на научния труд и адекватно са подбрани методите за тяхното осъществяване, като от 

голямо значение за изпълнението им е проведеното от авторката емпирично 

изследване, чийто резултати и основни изводи са систематизирани в четвърта глава. 

Изследователската стойност на дисертацията обаче, се откроява още в първа 

глава, където е направена културно- историческа ретроспекция на развитието на 

танцовото изкуство от древността, през епохите на Ренесанса, Барока, Романтизма, 

Двете световни войни, през 50-те години на XX век до наши дни. Авторката уместно 

представя неговото трансформиране от племенен ритуал с религиозна стойност до 
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начин на личностно изразяване и пресъздаване на различни емоционални и душевни 

състояния.      

Добре систематизирани и ясно дефинирани са и различните видове танци, 

подчертано е тяхното културно значение за общностната идентичност и 

нематериалната им  стойност за човечеството. За един танцьор, колкото повече танцови 

стилове владее, толкова повече се обогатява. Авторката показва отлични познания 

както относно историята и спецификата на класическия балет (34-37стр.), така и на 

модерния балет (37-40 стр.). Балетистът трябва да владее до съвършенство тялото си, 

техниката на танца, за да създаде най-важното - образа. Но по дълбочина на 

характерите съвременният балет е далеч по-интересен. Той може да се счита за една 

философия в движение. Танцьорът превръща тялото си в инструмент за емоционално 

откровение, но в същото време той трябва да притежава умението да открива характера 

на партията, да я изпълва със собствена история, да намира кинетичния ключ, през 

който да моделира образа. Изграждането на специфична кинетична лексика позволява 

движението да бъде тълкувано  във взаимовръзка с общия текст на спектакъла, а не 

като самостоятелно изпълнение. Танцовото движение е експресия, знак на мисъл, 

състояние или чувство, стъпката е действие, проявление, а не поза. Авторката обръща 

внимание и на значението на хореографията, която очертава техническата конструкция 

на спектакъла, а артистичността на танцьорите, одухотвореността на техните 

изпълнения изграждат посланието, естетизират танца, превръщат го в изкуство.  

Във втора глава на дисертацията си Надежда Петрова обръща внимание и на 

танца като начин на общуване чрез протичащата невербалната комуникация при 

изпълненията (94 стр).  Правилно подчертава, че на сцената, на репетиция, трябва да 

има усещане между партньорите в зависимост от това какви персонажи се претворяват. 

В същото време е необходимо да се търси и контакт с публиката, която усеща 

невербалното послание на движението на подсъзнателно ниво.   

В танцовото изпълнение действието преминава през емоционалната и душевна 

призма на танцьорите и това е своеобразно предизвикателство при претворяването на 

танцовия спектакъл. Именно тази различна индивидуалност на изпълнителите прави 

спектакъла всеки път различен. Танцът  е предизвикателство колкото от страна на 

волята към тялото, толкова и израз на неповторим талант и характер.  

Надежда Петрова правилно посочва, че съвременния танц (контемпорари) „няма 

правила и категории, а всичката творческа енергия  е насочена към общуването – с 

природата, с хората, с всичко, което ни заобикаля, както се вижда и в произведенията 

на едни от най-изтъкнатите творци в този жанр – Пина Бауш, Мърс Кънингам, Марта 

Греъм и др“ (40 стр.). Авторката обръща внимание и на интерпретацията на танцовото 

изкуство в киното, като в един от изводите  си  намира пряка зависимост между 

засиленото производство на филмови продукции през 2006 г. с появата на танцовото 

риалити предаване „Strictly Come Dancing”  и разпространението му  в световен мащаб 

под марката “Dancing with the Stars”.  



3 

 

Телевизията като едно от най- влиятелните средства за масова информация 

несъмнено допринася за популяризирането на танцовото изкуство, особено чрез 

атрактивността на риалити форматите. В трета глава Надежда Петрова прави 

систематизация на развитието на танцовите риалити предавания в САЩ (1946-2011г.) и 

България (2006-2011г.), като прави извод, че на тези продукции славата се дължи на 

развлекателния им характер, красивите изпълнения, интересните костюми на 

участниците, световните  знаменитости, вземащи участие в тях, целият блясък и 

красота, които присъстват във всяко едно танцово риалити шоу. От кратки 

телевизионни уроци по танци, танцовите риалити предавания се развиват до добре 

режисирани състезателни игри, генериращи емпатия и напрежение сред аудиторията. 

Това зрителско внимание спомага и за популяризирането на танца като комуникация, 

представяйки неговата естетическа стойност, културна специфика и начините, които 

той може да предложи за развлечение.  

Въпреки непредставителния характер на изследването на Надежда Петрова в 

четвърта глава, става ясно, че зрителите в България са положително настроени към 

танцовите риалити предавания, защото, докато продукции като „Биг Брадър“ и 

„Сървайвър“ изчерпват ресурсите си за задържане на вниманието на зрителите чрез 

преекспониране на скандалното в поведението на участниците, танцовите риалити 

шоута могат да се развиват в градивна за общата култура посока.  

Изводите в заключението са прецизно формулирани и ясно очертават основните 

аналитични обобщения във всяка глава на дисертацията.  

Като недостатък бих могъл да посоча преобладаваща описателност,  за 

сметка на аналитичността при представянето на танцовите риалити формати. 

Също така е необходим точен превод на някои имена, като например Мариус 

Петипа, а не Морис или Енрико Чекети, а не Такети (36-37 стр). Имам и един 

въпрос към докторантката: Според вас, би ли имало успех танцово риалити предаване, 

чийто формат е изцяло български, а не адаптиран по чужд лиценз и на какви танцови 

стилове би могъл да заложи?  

Посочените несъвършенства не омаловажават достойнствата на представения за 

защита труд, защото Надежда Петрова представя изследване, което има висока 

практическа и теоретична стойност и за танцовото изкуство, и за мястото на танцовия 

риалити формат в медиите. Приносите и приносните моменти на дисертацията са 

несъмнени предвид, че 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. Препоръчвам на уважаемото 

научно жури да присъди образователната и научна степен „доктор” на Надежда 

Петева Петрова за нейната дисертация на тема “Танцът в структувата на 

телевизионните риалити формати в България ”. 

5.01.2013г.                                                                                  Доц. Ясен Вълчанов 


