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                                                   Р Е Ц Е Н З И Я 

 

             за дисертацията на Кристина Руменова Пайташева на тема:  

           “Младежките субкултури  в контекста на блог комуникацията” 

 

                       Рецензент: проф. д.ф.н. Иван Стефанов  

 

 

        Темата на предлаганата от Кристина Пайташева дисертация е 

разработена на 255 страници, заедно с включения каталог на субкултурите, 

речник на използваните термини, анкетна карта, графики и илюстрации. 

Твърде значителен сам по себе си обем, но го приемам като неизбежен. 

Защото темата за субкултурите у нас е все още слабо застъпена. 

Определено в тази област има изоставане и поради това, за да бъде 

разбрано понятието”субкултура”, трябва да се тръгне от по-общото 

понятие “култура” и чак след това да се стигне до блог комуникацията, 

която е главен център на авторския анализ.  

        Наред с това искам да отбележа, че самият автор е и емоционално, а 

не само интелектуално увлечен от изследователската тема и така като  

резултат разполагаме с дисертационен труд, който иска да каже всичко за 

субкултурата и за нейното присъствие в съвременните форми на 

комуникацията. Този стремеж към изчерпателност има за резултат текст с 

много и богата информация. Това говори също и за значителната ерудиция 

на автора по въпросите на субкултурата. 

        В първата глава на дисертацията изследователското внимание е 

насочено към търсене на по-подробен отговор на въпроса какво 

представлява субкултурата.  Най-общо под субкултура правилно ни се 

казва да разбираме комплекс от ценности, интереси и вярвания, които 
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отличават членовете на дадена група от другите социални групи в дадено 

съвременно общество.  Но към тази най-обща характеристика на 

субкултурата - именно като групова, общностна култура на хора с 

различен тип поведение, в сравнение с това на мнозинството - авторът 

добавя и някои други същностни характерни  черти. А именно, че всяка 

младежка култура трябва да се разглежда в контекста на определено 

собствено музикално направление. Към това още се добавя, че като групова 

реакция и групово поведение субкултурата се отличава със своята 

спонтанност, автентичност и различност. По-точно - субкултурата е 

форма на бунт срещу доминиращите културни ценности и означава 

огромна свобода за индивидите и групите, които я приемат и практикуват. 

Субкултурата е против установените от доминиращата култура норми, тя 

показва различие, което се демонстрира чрез начина на обличане, 

поведение и музикално предпочитание. Следователно субкултурата е 

необходима, доколкото подтиква младежките общности да бъдат себе си, 

да търсят и откриват своя идентичност и в последна сметка  - да 

представляват форма на комуникация, сплотяване, изразяване и 

репрезентация на големи части от младото поколение.   

        Но наред със стремежа към по-точна дефиниция на разглежданото 

явление, в тази глава се обръща специално внимание и на проблема какво  

представлява съвременната младежка субкултура от края на 19 и началото 

на 20 век. Факт е, че след 80-те години на миналия век в субкултурната 

среда настъпват лавинообразно значителни промени. Те се отнасят до 

бързото роене на нови течения, до тяхното сложното преплитане, както и 

обратно – до тяхното фрагментиране. Същевременно тези промени 

означават, че субкултурите не са само начин на живот, а същевременно и 

бягство от реалността и подмяната й с желани от младите хора други, 

имагинерни светове. Субкултурите стават повече забавление, игра, начин 

на прекарване на свободното време Те стават култури на вкуса. В 
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дисертацията много добре е отбелязано и присъствието на пост-

субкултурната теория, която държи сметка за бързите промени на 

субкултурните направления и превръщането им от идейни течения в нещо 

като “племенни култури” или в особен “лайфстайл”, или дори във форми 

на колективно шоу. В дисертацията е подсказано, че тези промени могат да 

се обхванат чрез усилено  разработваното през последните три десетилетия 

понятие “субкултурен стил”, което означава уникален синтез на облеклото, 

прическите, украшенията,  начините на репрезентация и предпочитаната 

музика. Тъкмо стилът може да се разглежда като най-ясната характерна 

особеност на дадена субкултура, защото той е особено силно средство за 

общностна идентификация на младите хора. 

        Към изложените идеи в тази първа глава имам една забележка. От 

една страна Кристина Пайташева правилно отбелязва, че субкултурите не 

могат и не бива да се разглеждат като някаква форма на културен или 

социален упадък, но от друга страна тя пише, че те до голяма степен са 

обвързани с девиантното поведение. Смятам, че субкултурите не е научно 

коректно да се разглеждат като девиантно поведение – те не са колективно 

или групово престъпление, а преди всичко търсене на други културни 

алтернативи в днешната високо технологизирано общество. Това общество 

се променя много бързо и младите хора изпитват затруднения при 

адаптирането си  към  динамичните промени. Субкултурите са неизбежни 

именно като форма на адаптация към съвременния високо технологичен 

свят. Това много добре е разгледано от Теодор Розак в неговата станала 

вече класическа книга “Контракултурата” (Th. Roszak “The Making of a 

Counter Culture”, New York, 1968),  която, за съжаление,  не е цитирана в 

списъка с използваната литература.  

        Във втората глава от дисертацията се анализират отношенията на 

субкултурата с медиите. Много точно се посочва, че като форма на бунт 

или ценностна съпротива субкултурите стоят настрана от официалните 
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масови медии. Последните винаги са проводник на доминиращата в 

обществото култура и културни ценности и затова субкултурните 

активности са свързани главно с тази сфера, която се покрива от понятието 

“ъндърграунд”. В дисертацията целесъобразно се посочва, че в 

официалните медии, доколкото се появяват съобщения за младежките 

субкултурни движения, те са свързани главно с намерението да се 

компрометират, да се включат техни елементи в бизнеса или да се 

изтъкнат като източник на морална заплаха за обществото.  

        Тук обаче би трябвало да се изтъкне още , че масовите медии много 

често се използват като средство да се блокират или да се размият 

границите на субкултурните движения.  Това става като масмедиите заемат 

едни или други популярни, но и по-безобидни символи на младежката 

култура и след това ги тиражират почти неограничено. На тази основа 

субкултурите стават източник на по тихи, но продължителни културни 

напрежения в обществото или дори - на малки културни войни. 

        По-нататък Кристина Пайташева логично достига до констатацията, 

че ключово значение за развитието, влиянието и популяризирането на 

субкултурите имат микромедиите: списания, постери, пиратски радия, 

флаери и др.  Те все повече се очертават като основни фактори за 

формирането на днешните субкултурни движения. Но най-бързо 

развиващата се като подходяща за доверието и разцвета на субкултурите  

среда е тази на микромедията интернет. В текста много добре е казано, 

че именно виртуалното пространство се явява средството, благодарение на 

което субкултурните общества претърпяват цялостна метаморфоза. 

Имейли, сайтове, форуми, блогове, социални мрежи са тези, които 

ускоряват формирането на новите  младежки течения. “Субкултурният 

човек” се превръща във “виртуален човек” и по този начин се еманципира 

от масовите комуникации, придобива имунитет по пътя на анонимността и  

включването в онлайн комуникацията.  
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       Особено ефективно е сливането на субкултурите с комуникацията чрез 

блоговете. Последните са представени в дисертацията като фактор с 

особено значение, доколкото те позволяват на всяка субкултура да се 

легитимира и да съществува много свободно във виртуалната среда, да 

показва незабавно своите характерни особености и ефективна 

комуникационна същност. От особено значение е и това, че благодарение 

на блог комуникацията субкултурите успяват да се разкрият цялостно и да 

надградят върху комуникационните офлайн модели своите онлайн 

проекции. 

        В третата глава на разглежданата дисертация  се изследва развитието 

на субкултурите във виртуалната блог комуникация и се обособяват най-

важните характерни елементи на субкултурната аура. Тези най-характерни 

елементи, без отчитането на които не е възможно адекватното анализиране 

на промените на субкултурната личност или на аурата на дадена 

субкултура са следните: 

- субкултурен език – нетрадиционен, най-често вулгарен, с множество 

крайни модификации в смислово и лингвистично отношение; маргинално 

образование, което в новата медийна среда свободно проявява своята най-

мощна  същност и цветущо присъствие; 

- места за среща и общуване – те незабавно се асоциират с определена 

субкултурна визия и формират чувството за пространствена 

принадлежност към дадена субкултура; 

- субкултурно тяло – то е нещо, което неизменно се променя и 

модифицира според ценностните соматични и естетически представи на 

дадена субкултура; създание на въображението, то  често придобива 

свръхнормални измерения или се надарява с нови способности и 

възможности за реализация.  

        Динамичната промяна на всяка субкултура, попаднала в блог 

комуникацията налага и въвеждането на новото  понятие “субблогинг”. То 
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означава образуванието, което се получава при синтеза на дадена 

субкултура с блогърството.  Всяка субкултура, проявяваща се в своя блог 

формат придобива уникалност и въздейства по особено силен начин върху 

аудиторията. Затова и Кристина Пайташева подкрепя тази своя теза с един 

анкетен анализ, посветен на присъствието на субкултурите в блог 

комуникацията  и формирането на новите субкултурни форми. Анкетното 

проучване показва, че блогът се възприема като тази нова реалност, която 

позволява субкултурният човек да се покаже такъв, какъвто е. Особената 

близост между членовете на една субкултура  спомага за по-свободната 

онлайн комуникация, като по този начин блог общуването спомага и за 

личностното развитие. “Всеки блогър сам по себе си е автор във 

виртуалното пространство. А авторският труд е неприкосновен – той е 

“детето” на пишещия, което не може да бъде отнето от създателя му. 

Висшата потребност от творчество и  себедоказване е изходната точка, от 

която трябва да се изхожда при анализ на блог комуникацията. Това е 

изконна човешка потребност, която намира отдушник именно във 

виртуален формат на блога” (159 стр.).   

          Блог комуникацията не само разрешава голяма свобода  на 

творческите изяви, но и действа като катализатор и спомага за сливането 

на различни субкултури. Така субкултурите бързо се трансформират, 

преливат се една в друга, границите между различните субдвижения 

непрекъснато се размиват по такъв начин, че за субкултурния човек става 

все по-трудно – както показва анкетата - да отговори на елементарния 

въпрос към коя точно субкултура принадлежи. 

        Искам да подчертая, че третата глава е най-старателно и най-подробно 

разработена, тук са най-добрите  постижения на Пайташева. Към това 

веднага ще добавя, че втора и трета глава, след известна преработка, могат 

да послужат като основа за издаването на изследването в самостоятелна 

книга. 
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        И една по-обща забележка. В текста, с оглед на специфичната 

проблематика, се употребяват думи и изрази, които не са получили широко 

признание.  Употребяват се  съществителни нарицателни имена като 

“рекламисти”, “маркетолози”, “клубъри”, “субкултуристи” и др. подобни, 

глаголи като “таргетирам”, “линквам” или “блогвам”; питам се, доколко 

това е оправдано от спецификата на темата?  

        В заключение ще посоча, че дисертацията “Младежките субкултури в 

контекста на блог комуникацията” дава отговор на остри съвременни 

въпроси, свързани с виртуалното съществуване на субкултурните 

общности днес и в това е нейният основен принос По своя характер 

изследването има завършен и цялостен облик, но същевременно разкрива и 

възможности за нови съдържателни продължения. Затова препоръчвам на 

уважаемото Научно жури да присъди образователната и научна степен  

“доктор” на Кристина Руменова Пайташева за представения  

дисертационен труд.  

 

  

31.08. 2011 г.                                                   Рецензент: 

София                                              (Проф. д.ф.н. Иван Стефанов) 

           

        


