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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. Георги Лозанов 

 

относно: присъждане на образователна и научна степен „доктор” 

по научна специалност „Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика – Масова култура)” 

на Силвия Маргаритова Петрова 

за дисертационния й труд на тема: Новозаветни модели на 

женственост в българската лайфстайл преса (според списание 

„Ева” и Евангелие от Лука) 

 

Темата и изследването, което води след себе си, безспорно е 

провокация – в добрия, евристичен смисъл на думата, спрямо 

артикулацията на полетата на научно мислене у нас (пък и не 

само у нас). Тя апелира за смяна на подхода в анализите на 

днешната публичност, с което създава, освен написания, и един 

втори „неписан текст” на критическа рефлексия върху самото 

писане за медиите. 

Провокацията е не само и не толкова в пресичането (в режим на 

предмет и метод) на проблематики – медийната и библейската, 

които културният стереотип традиционно раздалечава, пази една 

от друга, колкото в символната археология на медиите, в 

разтварянето и изучаването на културните им недра. И още по-

дръзко – в настояването, че такива недра въобще съществуват и 
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изследователят оттам трябва да върши своята работа; че въпреки 

ускорената си преходност медийните послания (словесни и 

визуални) се опират – в перспективата на интертекстуалността, 

върху непреходни текстове, а в последна сметка и върху 

Библията – казано на едро, текстът „пред-текст” на всички по-

сетнешни текстове. 

Подобно четене/разчитане на медийните послания от 

„дълбокото” предопределя ключовия за мен теоретичен принос 

на труда: проследяването на прехода във влиянието на медиите 

от общественото мнение (до което „по правило” спира 

медиазнанието) към идентичността на аза; движението на това 

влияние от социалните групи до индивида – персоналното му 

интериоризиране. Възползвам се от правото си не само на 

коментатор, но и на научен ръководител на работата, за да 

опростя максимално логиката й: ако погледнеш вътре в човека от 

консумативното общество, ще видиш медийни модели, ако 

погледнеш вътре в тях, ще видиш библейски модели. 

Този общ процес с комуникационни, социологически и 

антропологични измерения, които задават интердиспиплинарния 

характер на изследването, е опредметен на принципа на 

„мострите” – чрез редуцирането на предмета до показателни за 

него частни случаи. 

Така проблемът за идентичността е въведен чрез 

инструментализиране на мисловните фигури и кризи на късния 

феминизъм. Интересното е, че тя – и когато му се подчинява, и 
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когато му се изплъзва, разкрива своята постмодерна 

неустановеност, „разграбена” както от изкушенията на 

консумацията, така и от архетипичната си предопределеност, от 

невъзможността да й се противопостави, да я деконструира. 

За медиите „мостра” е лайфстайл пресата, която е едновременно 

журналистически феномен и феномен на масовата култура в 

нейните свързаности с контракултурата, културата на свободното 

време и градската култура. Това дава възможност проблемът за 

идентичността на съвременната жена, видян в светлината на 

библейските модели на женственост, да тръгне от медиите, но да 

стигне далеч извън тях, а работата на Силвия Петрова да се 

разгърне като приложно медийно изследване в полето на 

културологията. 

За мостра на лайфстайл пресата е използвано едно единствено 

„женско” списание – „Ева”. И не само, и не толкова, защото то 

още с името си се вглежда хипотетичната зависимост на неговите 

разкази за жената от библейския, колкото защото години наред е 

определяно като най-успешното (и като тираж, и като качество на 

продукта) българско женско лайфстайл издание, което при това 

налага печеливша местна алтернатива на лицензните издания. 

Може да се приеме, че „Ева” до голяма степен лансира собствен, 

съобразен с културния терен, модел на лайфстайл преса, 

интегрирал в себе си най-доброто от останалите предложения на 

пазара. Чрез него изследването оглежда до голяма степен 

цялостно практиката на женските списания у нас. 
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За да не превръщам становището си в рецензия, ще спра само до 

описанието и коментара на общата рамка на изследването, но и 

това е напълно достатъчно, за да препоръчам убедено на нашето 

уважаемо жури да гласува за присъждането на Силвия Петрова на 

научно-образователната степен „доктор”. 


