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І. Техническа характеристика 

Представеният на вниманието ни дисертационен труд представлява значителна по 

обем разработка от 249 страници, които обхващат основния текстови корпус, библиография, 

едно приложение и в допълнение 4 страници цветни илюстрации.  

Структурата на труда отговаря на логиката на едно научно-теоретично изследване. 

Разгърната е в стандартния научноизследователски ред: предговор, четири глави, 

заключение, библиография и приложения.  

Като цяло техническо изпълнение на дисертационния труд, със задължителните 

входни елементи, научнометодичен апарат и дизайн, е на добро ниво. 

ІІ. Информационно осигуряване. Библиография 

Библиографията към труда „Новозаветни модели на женственост в българската 

лайфстайл преса” е целесъобразна и достатъчна като обем. Но тъй като не е номерирана, е 

невъзможно да се посочат точен брой използвани източници. Приблизително са около 200, 

от които около 100 са българските заглавия и около 100 заглавията на латиница. 

Тук обаче не мога да не възразя на употребата на думата „литература” за 

озаглавяване на базата от информационни източници. Механичното имитиране на местна 

традиция не оправдава методологичното объркване между понятието от информационните 

науки - „библиография”, с клона на изкуствата – литературата. В публицистиката може и да 

не се смята за грешка, но в науката не бива да се допуска подобна инертност. Списъкът с 

библиографски описания на научни източници има световно утвърдено заглавие и то е 

„Библиография”. Позитив на този списък е стриктното описание на публикациите по 
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действащите национални стандарти. Всички библиографирани източници присъстват много 

интензивно в текста на дисертацията и се цитират коректно и ефективно.  

ІІІ. Актуалност и значимост на разработвания проблем 

Предложената за официална защита дисертация е иновативна, интересна, 

съвременна, богата на информация и изводи. По характера си не е строго медиологична, 

каквато и трябва да се очаква по темата за търсенето на актуалния български модел на 

женственост през призмата сцеплението между една религиозна парадигма и една 

лайфстайл медия и затова е достатъчно провокативна и контроверзна (съдържаща дилеми) 

от висш социологичен, културологичен и философски интерес. 

Такава дисертация е нещо необичайно в българската комуникационна наука. На 

фона на неотехнологичните, технократски и нерядко сциентистки търсения на младите 

изследователи, консервативната релевантност на ракурса на Силвия Петрова е нещо по-

балансирано и неконюнктурно. При това патосът й не е захранван от увлечения по ню ейдж 

вълни, както предубеден читател би могъл да интерпретира връзката с християнския сюжет, 

а е сериозно социално и хуманно подплатен. 

Научната рефлексия на авторката Силвия Петрова правилно й подсказва, че 

неразбирането на промените в женската идентичност на българката се дължи на три 

обстоятелства: 1) на отсъствието на изследвания върху актуалната постфеминистична 

култура; 2) на отсъствието на научен интерес към постмодерната връзка между религия и 

женска идентичност (женскост) на територията на масовата култура и 3) на необяснената 

социалнопсихологична роля на лайфстайл медиите в България. Допълнителна мотивация за 

изследването си Петрова е открила и в неяснотата по въпроса на какво се дължи огромният 

брой женски и лайфстайл списания у нас, на пръв поглед абсолютно несъразмерен за 

мащаба на държавата. 

Трайните интереси на авторката към културноантропологичните промени и 

девиации сред аудиторията на местните лайфстайл медии й дават основания да опровергае 

окачествяването на българското демократично общество като „консумативно”. Една от 

научните новини в представената дисертация е неназованият досега парадокс: именно 

поради икономически причини голяма част от потреблението сред българите се извършва 

имагинерно – не толкова чрез буквално пазаруване, колкото чрез консумация на образи и 

истории от страниците на лайфстайл пресата. 

 



РЕЦЕНЗИЯ 3 

ІV. Аналитична характеристика на съдържанието. Цел, обект, предмет, задачи 

и методология на изследването  

Исканата квалификационна степен има образователни измерения и за това 

предговорът и първата глава на дисертационния труд са важни за оценката на 

методологичната култура на докторантката и за степента на познаване на състоянието на 

разработеност на проблема. Затова ще се спра подробно на тези два дяла.  

Като плод на своя многогодишен интерес и явен социален ангажимент 

докторантката Петрова ни предоставя едно притежаващо високи теоретични и приложни 

достойнства научно изследване.  

Темата е разгърната в четири достатъчно съдържателни и дедуктивно обвързани 

аспекта, напълно съгласувани с поставената цел и изведените от нея задачи. Аналитичният 

обзор в първа глава „Неуловимата идентичност в епохата на постмодернизма” показва 

умението на докторантката да се ориентира в документалния научен поток, да извлича най-

същественото от него за доказване на основната си теза. Умее да анализира и оценява 

критично голям масив от определения. Притежава компетенции да разпознава работещи 

спрямо актуалните императиви теоретични модели.  

Обектът и предметът на изследователския интерес са коректно дефинирани и в своя 

изчистен вид присъстват в заглавието на самия дисертационен труд. 

Най-остро стоящият пред мен въпрос беше защо предмет на емпиричен интерес е 

единствено българското списание „Ева”. Силвия Петрова обаче аргументира този избор 

достатъчно добре: 1) списание „Ева” е подходящ за изследване обект, защото за жанра си е 

сред най-четените, престижни и актуални издания на българския пазар; 2) „Ева” е 

емблематично за българската действителност след 10 ноември женско списание, тъй като 

продължава традицията, завещана от класическите списания „Жената днес” и „Лада”, но под 

западно влияние изгражда собствен, особен модел; 3) „Ева” е първото женско лайфстайл 

списание, което започва да с издава в България след 10 ноември 1989 г. и е образец за 

подражание за всички следващи български женски списания; 4) със специфичния си стил 

списание „Ева” заема свободна до момента на излизането му пазарна ниша, която обхваща 

не само богатите и успели жени, а и значително по-широка аудитория, благодарение на 

желанието на българката за вписване в тази малка група – макар и само въображаемо.  

С аналогична убедителност авторката аргументира избора си и на предмета на 

съпоставителния анализ – каноничното Евангелие от Лука: в стремежа да се открият 
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символните образи на жената в християнската традиция се оказва, че това е новозаветният 

текст, в който се срещат най-много женски фигури (с. 3). 

Хипотезата, основният проблем и целта на дисертационния труд са формулирани 

така, че оправдават напълно заглавието и получените изводи. Авторката действително 

открива коя е символната основа на днешния български образец за женственост, 

катализиран от лайфстайл преса – новозаветните фигури на четири жени от Евангелието на 

Лука. При формулиране на задачите обаче е нарушено методологичното мислене и дори 

можем да кажем, че отсъства постановка на задачи, отговарящи на целта, обекта и най-вече 

на предмета на изследването (с. 4).  

За положителния резултат от дисертационния проект допринася правилно избрания 

интердисциплинарен подход: съчетава теоретичен и методологичен ресурс от областта на 

културологията, културната антропология. медиологията, социологията, теологията и 

митологията.  Приложеният подход е релевантен, тъй като обектът на дисертацията 

принадлежи на т.нар. изследвания на жените (woman studies), който е интердисциплинарно 

академично поле с теми, отнасящи се до жените като пол, политика, творчество и джендър 

изследвания. За ефективността на резултатите в подобни изследвания, обаче, е нужно по-

сериозно познаване и на етиологията, генеалогията, философията и психологията на жената. 

Избраният от Силвия Петрова методологичен метод на Вебер за конструирането на 

идеални типове (idealtypen) действително е най-подходящ за настоящото изследване, тъй 

като е съвместим с метода на екстраполация между два коренно различни корпуса от 

текстове (лайфстайл списания и Новия завет) и между два джендър модела – от канонични 

евангелски архетипи на жена към съвременни национални модели на женственост. В 

изследването се използват само качествени методи като вниманието на авторката е 

съсредоточено върху появата или липсата на съответните значещи единици – новозаветните 

стереотипи (майка, домакиня, грешница и т.н.). Същинската аналитична част от 

дисертацията е тип антропологично теренно проучване – освен анализа на текстовете, са 

провеждани и „включени наблюдения” и интервюта  в редакцията на списание „Ева” (в 

Приложение 1).  

Селектиран и операционализиран е адекватен терминологичен апарат като 

задължителна част от инструментариума на теоретичните трудове: водещо за 

изследователката Петрова е понятието „идеален тип” на Макс Вебер; последвано от термина 

„християнски образи на жената”, който заменя конвенционалния „новозаветни образи”. 

Останалите термини „джендър”, „женско(ст)”, „женствено(ст)”, „лайфстайл”, концепциите 
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за феминизма, флуидната идентичност и постфеминизма, за съжаление не са заявени в 

предговора, а тяхната интеграция към методическия пакет от инструменти е оставена на 

потребителя на изследването, тъй като се появяват за пръв път далеч напред в изложението. 

Безспорно необходимо е решението на авторката да уточни защо запазва англоезичния 

термин „джендър” в българската му транслитерация. За целта обосновава употребата му във 

вече доказания научен смисъл на „социално и културно конструиран пол”, с което Петрова 

декларира приемственост с други български автори (Красимира Даскалова, Татяна Коцева). 

Извършено е и задължителното фиксиране на изследователските рамки чрез 

ограничаване на мисловния периметър: авторката заявява познанията си и върху други 

библейски и небиблейски модели на жената, които днес подлежат на реновиране или 

реставрация – сред които нимфа/нимфетка, хетера, дори вещица (веща жена), но поради 

необходимостта от концентрация и задълбочено проучване на най-важния за нея модел – 

християнската новозаветна жена, тя ги „замразява” за следващи свои научни проекти. 

Уточнен е и хронологичният обхват на емпиричния медиен терен: българската лайфстайл 

преса и конкретно списание „Ева” с броевете му от 90-те години на XX век и първото 

десетилетие на XXI век (с. 4). 

Изложението като цяло е строго линейно. В текста няма онагледяване, а 

доказателственият материал, представен във вид на група интервюта с редакционния екип 

на списание „Ева” и 4 илюстрации на негови корици, е изнесен в едно-единствено 

приложение. Подобно изследователско решение е трудноприемливо, тъй като принципите 

на документалността и емпиричността изискват представителна извадка и от симетричния 

предмет на съпоставителния анализ – текстът на Евангелието от Лука. Коментираното 

Приложение 1 е доказало своята целесъобразност чрез системно и интерактивно позоваване 

в целия процес на аналитикосинтетично надграждане. 

Авторката използва много богат език, което е индикатор и за висока читателска 

активност. Притежава умение за придържане към научен стил на писане, макар и да личи 

известен бюрократичен почерк с избягване на повторението на предлога „на” (напр. „за 

изследване символната логика на моделите” - в Приноси). 

Отлично впечатление прави прецизността в позоваването на използваните научни 

източници, както и самата техника на цитиране съобразно специфичния за 

комуникационните и информационните науки академичен стил „Ванкувър” (Vancouver 

Style). 

V. Основни научни и приложни приноси в дисертационния труд 
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1. Авторката е формулирала претенции за 5 приноса (неномерирани), които 

присъстват и в основното печатно тяло на дисертацията, така и в Автореферата. Принципно 

приемам заявките за приносите, макар че могат да се тушират някои генерализации.  

2. Основният принос на авторката и респективно на труда й обаче не е изрично и 

експлицитно, кратко и вербално отразен. А той е: методологичното синхронизиране и 

обвързване на теологията с медиологията или, в частност, апликиране на поведението на 

елитни печатни медии в цивилизационната спирала на християнството.   

3. Съществува важна хипотеза, невербализирана, но проверена в дисертационния 

труд: съгласно ретрофутурологията и регресивната теория („назад в бъдещето” или „назад 

по рачешки”, както я нарече Умберто Еко) доказаното от Силвия Петрова реставриране на 

„сценарии за жена” от новозаветното време е закономерен процес на ротация на 

„историческите цикли” на Арнълд Тойнби. Макар че авторката не привлича в методиката си 

тази общонаучна закономерност, изводите от изследването й са поредното научно 

доказателство за валидността й. А именно: че протича „завръщане към традиционните 

ценности”, че джендър идентичността днес е „своеобразно завръщане и подчертаване на 

вечните символни образци” (с. 12) и че „рязкото обръщане към нормите, представите и 

образите за жената, формирани от християнската традиция” се случва най-явно в полето на 

женската лайфстайл преса от ХХІ век. И тъй като още в предговора научаваме, че „текстът 

на дисертацията се обръща именно към символните основи, за да изследва съвременните 

модели на женственост” (с. 2), априори е ясно, че тази амбиция е напълно реалистична и ще 

допринесе за още едно потвърждаване на закономерността за цикличността на Тойнби в 

масовата култура и медиите. 

VІ. Критични бележки и препоръки 

1. Методиката на изследването е едно от слабите места на дисертационния труд. 

Тя не е добре изведена там, където би трябвало да се направи това – в предговора на 

дисертационния труд. Пропуснато е очертаването на пълния методологичен 

инструментариум за постигане на интердисциплинарност. Оставам с впечатление, че 

авторката няма концепция още в самото начало на труда си: дали само теоретично 

изследване чрез методологията на Макс Вебер ще прави, или и емпирично. Заявеният 

изследователски инструментариум е предимно понятийно операционализиране. А 

съдържанието на списание (печатна медия) само с терминологичен инструмент (понятие) не 

може да се изследва. В предговора е лаконично споменато (с. 4), че емпиричният материал 

(корпусът от текстове на списанието) ще се изследва и чрез още два от най-функционалните 
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за комуникационните науки метода – „по-малко контент анализ (content analys) и повече 

„преценка на съдържанието” (content assessment)”. Но освен това телеграфно споменаване, 

не съществува описание на потребността от тези два метода, как ще бъдат прилагани в 

изследването, кои изследователски задачи ще бъдат решени чрез тях. Не съществуват 

доказателства за проведен „контент анализ”. Сериозна е липсата и на въвеждаща 

методологична рамка на същинската емпирична част от труда – трета и четвърта глава, в 

които се реализира споменатият емпиричен метод „преценка на съдържанието” (content 

assessment). Акцентирам на слабостите в методиката на дисертацията, не само защото е един 

от критериите за научност, а и защото методологичният корпус от обяснения на входа на 

изследването винаги е бил особено важен, за да се елиминират съмненията в описателност, 

обзорност и субективност на получените резултати и изводи. 

2. Допуснато е дублиране в несъгласуван вид, на места дори разминаване, при 

дефиниране на целта и хипотезата на изследването. Целта е изписана на три различни места 

по три различни начина (два пъти на с. 4 и трети път на с. 11, вече в рамките на първа глава). 

Неустановена е и хипотезата – фигурира в три версии в продължение на 3 страници. 

3. Заключението на работата представлява едно интересно и ценно разсъждение 

относно механизма на реставрация на 4-те женски „аури” от Евангелието на Лука в 

контекста на текущата идеология на консумацията, но авторката не успява да сумира 

постиженията на работата си и не обобщава ясни, лаконични и категорични изводи.  

4. Дисертационната теза провокира многостранни асоциации, но и очаквания за 

още по-дълбинно от предложеното изследване (което би могло да се получи за сметка на по-

пестеливото излагане на чужди теории в първа глава и на сюжетни преразкази във втора 

глава). Например, ангажираният читател на това научно изследване би искал да открие 

отговор на въпроса си: ако точно Мария Магдалина от Евангелие на Лука е медийно 

реинкарнираната чрез лайфстайл списанията от ХХІ век, означава ли, че тя служи за 

вдъхновение на всяка „жена, от която бяха излезли седем бяса” и че тези списания предлагат 

консумация на пресинформация срещу своеобразен екзорсизъм и пречистване от някаква 

нечиста сила? Това ли е същността на установената от Силвия Петрова „декриминилация” 

на терена на сп. „Ева”? Историческата логика на изкушения читател отвежда още по-

надълбоко – към степените на пречистване в култа на асировавилонската богиня на 

чувствената любов Астарта или Ищар, актуален по времето на Исус, респективно на жените 

от Евангелие на Лука,  след това към модела на богинята на плодородието и 

сладострастието Инана и още по-назад към образът на богинята майка (архетип на 



РЕЦЕНЗИЯ 8 

Богородица). Дефакто, точно тези образи-архетипи са платформата на възродената и много 

актуална европейска философия на неопаганизма. Дали днешното постфеминистично, дори 

контрафеминистично възраждане на култа към женското се дължи на елитни лайфстайл 

списания или изобщо на глобализацията на медийната масова култура? 

Колкото и да се предпазва от буквализма в екстраполирането на сценарии-матрици 

от зората на християнството, авторката не би трябвало да отхвърля очевидното: възродените 

през ХХІ век „култ към насладата”, „аптеките на щастието”, изкушенията, съблазните, 

женските радости и фантазии (с. 156), скопофилията (удоволствието от гледането), 

амнистирането на голото тяло, плътта и еротизма от греха (4.2.1.), имат документиран 

първообраз в изброените ритуали и жизнени модели от Юдея, Финикия, Халдея през 

Вавилон и по-назад. И именно там са по-богатите стереотипи, които търси в продължение 

на 229 страници дисертацията на Силвия Петрова. Описах накратко тази липсваща 

логическа верига, защото все пак мисията на науката е да вижда отвъд очевидното, откъдето 

мнозинството консуматори никога не е помръдвало. 

VІІ. Оценка на автореферата 

Авторефератът е с обем 33 стр. и е изготвен по научния стандарт. Изпълнението му 

е с вид и концепция на самостоятелно издание. Структурата му е детайлна и логично 

издържана и включва, освен обща характеристика на дисертационния труд, и цитирани 

източници, справка за научните приноси и списък с публикациите по темата. Авторефератът 

отразява вярно съдържанието на оригиналния труд и дава обективна представа за целта, 

задачите, етапите и резултатите на проведеното изследване. Забележката ми е, че е съставен 

в голяма степен като „индикативен реферат” (описва за какво става дума), което е погрешна 

тенденция не само при този дисертационен труд. Би трябвало да се състави като 

„информативен реферат”, т.е. чрез критично и компетентно „свиване” на изложението на 

самата дисертация по начин, заместващ напълно запознаването на неизкушения читател с 

пълния й текст. 

VІІІ. Публикации по темата 

Докторантката е представила списък с 3 публикации, пряко свързани с темата на 

дисертационния труд. Всички са публикувани в научни печатни издания. Този списък е 

достатъчен показател за научното качество на резултатите и за осъществената публична 

апробация на постиженията на Силвия Петрова. 

ІХ. Заключение 
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Предложената за официална защита дисертация едно ерудирано, научно и 

обществено потребно изследване, с голяма доза научна интрига. Критичните ми бележки не 

биха могли да променят позицията ми, че рецензираният труд е не просто завършен като 

теза и с постигната цел, а и със силен научноприложен заряд.  

Представеният дисертационен труд отговаря на изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав, на Правилника към него и на Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийски 

университет "Св. Климент Охридски".  

Основанията ми за това заключение се съдържат в следните факти:  

 дисертационният труд  представлява новост не само за комуникационна наука, а и 

за социалните и хуманитарните науки в България; 

 дисертационният труд  притежава оригиналност на изследователския ракурс; 

 дисертационният труд  надгражда съществуващите знания и творчески ги 

развива; 

 авторката притежава висока ерудиция и интердисциплинарна подготовка, познава 

научните трудове по темата си, умее да ги интерпретира и да обосновава нови научни 

задачи.  

 овладяла е съвременни изследователски методики и методи.  

 дисертационният труд  гарантира приемственост и предполага приложение на 

приносите в нови  интердисциплинарни аспекти. 

От изброеното следва, че са изпълнени двете квалификационни задачи на 

докторантурата – образователната и научната, и завършеният писмен труд може да получи 

заслужена положителна оценка.  

Достойнствата на дисертационния труд, както и личните ми впечатления от Силвия 

Маргаритова Петрова като любознателен и целенасочен изследовател, ми дават основание 

да предложа на многоуважаемите членове на Научното жури да й присъди образователната 

и научна степен „Доктор”.  

 

12 септември 2011 г.           Рецензент:   

гр. София                  (доц.д-р Милена Цветкова) 

 


