
Становище 

за дисертационния труд на Силвия Маргаритова Петрова  

„Новозаветни модели на женственост в българската лайфстайл преса 

(според списание „Ева” и Евангелие от Лука)  

от проф. Ангел Валентинов Ангелов, дн 

 

Представеният за дисертационен труд съдържа: увод, четири глави, 

заключение, библиография, приложение, справка за научните приноси, списък 

на публикациите, свързани с труда с общ обем от 250 с. Страниците на 

приложението не са номерирани.  

 

Уводът посочва основния проблем - моделите за женственост в сп. „Ева” и 

тяхната символна основа. На много места в труда Силвия Петрова доуточнява 

или разширява така поставения проблем. Изследователският проблем е актуален, 

подходите за изследването му (които авторката прилага) – също. Социалната 

значимост на моделите е в това, че те и предлагат, и формират идентичности. 

Трудът може да бъде разделен на две части, което не съвпада с подялбата 

по глави. Първата част до с. 93 е културологична и представя схващания за 

развоя на феминизма, за идентичността на жената в постмодерността, както и за 

женските фигури в християнството. Втората част от с. 94 до края е именно 

изследване на моделите за женственост в сп. „Ева”; тази е приносната част на 

труда. В тази част задачата е определена като: „да дешифрира новия мит за 

женствеността” в българската лайфстайл преса.  

В първата част авторката заявява, че „методологичният й подход” следва 

теорията на Макс Вебер за идеалните типове. (с.5) Но авторката прилага и други 

подходи. Тя е усвоила различни концепции (Гидънс, Скот, Бътлър, др.). 

Българските изследователки на феминизма също са взети пред вид. Така 

понятието „джендър” вместо социален пол е обосновано чрез трудовете на К. 

Славова, Кр. Даскалова, Т. Коцева.  

Тъй като в докторската степен има както научна, така и образователна 

страна, Силвия Петрова ни убеждава, че е образована в културологичната 



проблематиката за социалните роли на жените и на (пост)модерността. 

Впечатлението ми е, че в работата са представени повече концепции и понятия, 

отколкото са необходими за изследването. Вярно е също така, че тази значителна 

литература е усвоена не изобщо, а в отношението й към тема, по-обхватна от 

проблема на дисертацията, а именно - как се формират и променят исторически 

социалните ролите на жената. Авторката не само се ориентира в проблематиката, 

тази проблематика й е близка, за нея тя не е само от научен, а очевидно и от 

жизнен интерес. Поради това изложението става интересно и на читателя. 

Отбелязвам тази лична страна в представянето, особено на феминизма (от 1970-

те до днес), като достойнство на работата.  

Втората глава: „Между Ева и Богородица: пътят на женствеността” (с. 51-

83) разглежда образите на Богородица, на Мария Магдалина и на Марта и Мария 

в Новия и префигурациите им в Стария Завет. Изложението следва: а) 

съвременни американски автори с различна насоченост; б) български 

православни източници, но не и съвременни автори. Навярно поради тази двойна 

оптика се случва един и същ деятел на християнството да се яви със западно и с 

източно произнасяне: Амбросий (с. 62) и Амвросий Медиолански (с. 68) са едно 

и също лице; Мария Магдалена в източната християнска традиция е Магдалина. 

Авторката е навлизала в проблематиката, пишейки за нея. Писането е и най-

добрият начин да се усвои една материя. Любознателността на Силвия Петрова е 

несъмнена и именно тя я е подтикнала към прочит на допълнителна литература 

върху теология и история на християнството, което отново надхвърля темата на 

дисертационния й труд. Проявеното интелектуално любопитство намирам за 

стойностна характеристика.  

Ако в страници 53-64 тя следва англоезични автори и западна 

проблематика, то частта за иконографските типове (с. 69-72) се отнася само за 

православния канон. Кой е източникът на знанието за иконографските типове 

обаче, не научаваме. В библиографията по този въпрос има две статии 

(Бакалова) и една книга (Етингоф). На български обаче има достатъчно 

литература по темата „иконография”, заслужаваща споменаване.  



Третата глава проследява идеологията в образите на жената (която 

авторката тук нарича „разкази за женствеността”) в Западната модерност и по 

времето на социализма и на прехода в България. Едва тогава се обръща към 

разказите на женските списания. Това създава историческа среда, в която да се 

възприеме съвременната употреба на женските образи на християнството. 

Историческата перспектива е сред качествата на изследването.  

Неубедителен обаче ми се вижда доводът, че сп. „Ева” е избрано, защото 

„за дълъг период това е изданието, което се радва на най-високи рекламни 

приходи и на постоянна читателска аудитория.” Или защото се обръщало към 

успелите жени. (с. 98) Темата на труда не е икономическият успех на медията 

или на читателската й група, а новозаветните модели на женственост. Важният 

въпрос е има ли в другите списания подобни новозаветни модели, ако има – 

защо не са изследвани – нали заглавието казва в българската лайфстайл преса. 

Или няма и тъкмо затова, защото „Ева” е единственото списание с подобни 

модели, то е предметът  на анализа. Анализът на повече материал от лайфстайл 

пресата в България би усилил приносната страна на изследването. Това се отнася 

и за взетите интервюта; те са важна част от изследването, не просто приложение 

и добре щеше да е, да са повече. Визуалното приложение също е важно. 

Значителна част от въздействието на списанието, в което ни убеждават и 

интервютата, е именно визуалната страна; тя обаче е оставена без внимание. 

Убедителни са анализите на социалните роли на съвременната успяла в 

професията си жена, както и на промените, извършващи се с тези роли 

(майчинство, тяло, раждане, деца, сексапил, семейство, кариера). Дисертантката 

успява да представи сложността при съчетаване на по-традиционни и на 

постмодерни роли, на опита да се заличи границата между публично и частно в 

ролите, на търсенето на удоволствие, на стремежа към щастие. „Култът към 

удоволствието е погълнал в себе си жертвеността, страданието и болката.” (с. 

153) Християнските образи като Богородица, Мария Магдалина, Марта и Мария 

помагат на авторката „да каталогизира” материала, но анализът й е убедителен и 

без позоваването на тези образи.  



Последната глава проследява фазите на консумация по отношение на 

моделите за женственост. Тези части, в които се прави общ преглед на проблема 

се отнасят до България само отчасти. Последната част, основателно, щом ще 

става дума за монотеистична религиозност, е посветена на стратегиите за 

спасение в сп. „Ева”.  

Заключението обобщава постигнатото в дисертационния труд, то е и най-

свободно и най-уверено написаната част от труда. Тук Силвия Петрова ни 

убеждава, че е постигнала самостоятелност както по отношение на материала, 

така и на подхода към него. Позицията й към женските образи в лайфстайл 

пресата е съпричастно критична, тя често използва тип коментиращ анализ. Тази 

позиция й позволява достатъчно дистанцирана рефлексия, чрез която тя прави 

видима идеологията на образите в лайфстайл пресата у нас. 

Въпроси за употребата на няколко термина. 

Каква е разликата между понятията „мит” и „модел”, които авторката 

употребява като равностойни? 

Каква е разликата между стереотип и архетип, употребявани като 

синоними.  

Защо образ и разказ също се употребяват като синоними? 

  

Авторефератът отговаря на съдържането на труда. Приносите съответстват 

на направеното в дисертационния труд. 

В заключение смятам, че работата е принос към изследваният на пола в 

областта на масовата култура у нас. Силвия Петрова има и знанията и 

качествата, които са необходими за да й бъде присъдена „образователната и 

научна степен доктор” по специалността „Обществени комуникации и 

информационни науки”. За присъждането на степента гласувам с убеденост. 

 

4. ІX. 2011 


