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ПОПКУЛТУРА И ЖЕНИ: 

КОНТЕКСТИ В СП. „ЖЕНАТА ДНЕС“  

ПРЕЗ 60-ТЕ И 70-ТЕ 

Юлия Владимирова 

 

POPULAR CULTURE AND WOMEN: 

CONTEXTS IN ‘THE WOMAN TODAY’ MAGAZINE IN 

THE 60S AND 70S 

Julia Vladimirova 

 

Резюме: Като едно от водещите женски списания, сп. „Жената днес“ е 

интерерсно медийно явление, което ни дава поглед към облика на жените по 

време на държавния социализъм в България. Какви са те, какво обичат да 

консумират и как искат/ или трябва да живеят. Каква трябва да бъде 

(социалистическата) жена и това еднородно понятие ли е? Като масово 

женско списание, то задава тенденции, поставя въпроси и насочва към 

определени консуматорски практики. Този облик обаче се променя в 

различните епохи на самия социализъм и задава различни контексти, в които 

жените могат да бъдат разглеждани. Тесктът се стреми да изгради 

противоречията и перспективите в начина, по който женския образ се 

нюансира в страниците на списанието от 60-те 70-те години.  

Ключови думи: жени, женски списания, социализъм, попкултура 

 

Abstract: As one of the leading women's magazines, “The Woman Today” 

magazine is an interesting media phenomenon that gives us a look at the 

appearance of women during the state socialism in Bulgaria. What kind of women 

they are and should be, what do they like to consume and how do they want and / 

or should live. What should a (socialist) woman be like and is this a homogeneous 

concept? As a mass women's magazine, it give the trends, asks questions and 

focuses on certain consumer practices. However, this image is changing in 

different epochs of socialism itself and sets different contexts in which women can 

be seen. The text seeks to build contradictions and perspectives in the way the 

female image is nuanced in the pages of the magazine from the 60s and 70s. 

Keywords: women, women’s magazines, socialism, popular culture 

 

 

Въведение 

Женските списания по време на социалистическия период 

представят освен една солидна база за изследване на стереотипите по 

отношение на половете, също така рамка, в която може да се 
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идентифицира образа на жената, създаден именно през консумацията на 

такъв тип продукт: женското списание.  

Ако днес в ерата на дигиталните медии женските идентичности 

минават през изработването на профили в социалните мрежи, то 

социалистическото женско списание „Жената днес“ създава идеала, с 

който всяка жена да може да се идентифицира. 

Печатните медии изиграват важна роля в процеса на създаване на 

образа на едно общество, власт и полови роли. Вестниците и списанията, 

в епохата преди да отшумят за сметка на дигиталните медии, са служили 

за основни пропагандни форуми, които са били ползвани от 

политическите власти като основно средство за социализиране на 

населението.  

Печатната преса е била основният канал за комуникация между 

Комунистическата партия и хората, и решаващо средство за 

разпространение на пропагандата. Медиите на социализма са основното 

оръжие за сближаване с обществото и средство да се наложат нужните 

промени в неговата идентификация и самовъзприемане (Липчева, 2013).  

Репрезентирането на жените става главно в официалния дискурс, 

популярната култура и изкуствата. Социалистическата идеология 

създава цял комплекс от образи, включващ въпроси за това - каква 

трябва да бъде жената и какво се очаква от нея, - по-нататък 

възпроизвеждани на всички равнища чрез политическите и научни 

текстове, професионалните и обществените организации (Национален 

български женски съюз, Отечествен фронт и други), изкуствата и не на 

последно място чрез медиите (Стоичкова, 2009).  

Обект на изледването е списание „Жената днес“ като основна 

женска медия по време на държавния социализъм в България. Предмет 

на изследването е отношението между половете и ролята на жените, 

женската еманципация в популярната култура. Текстът се базира на 

методология, която изследва културно-историческите процеси през 
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анализи на медийни текстове като базов материал. Разгледани са над 100 

броя на списание „Жената днес“ от посочения период.  

 

Женските образи и социализма 

Жената, която социализмът трябва да създаде, трябва да се 

различава качествено от жената, която е била репрезентирана през други 

власти. Социалистическата жена е трябвало да бъде създание, желаещо 

да подчини собствените си интереси на интересите на обществото, да 

бъде прогресивна сила и да съучаства в преобразуването на обществото 

(Стоичкова, 2009).  

И мъжете, и жените играят пълноценна и равнопоставена роля в 

изграждането на социализма, но моделът на „новата жена“ има 

допълнителна характеристика – тя също трябва да възпроизвежда 

населението и да бъде домакиня. Балансирането на работата и 

семейството не се оказва лесно, особено на фона на променящите се 

икономически и демографски приоритети, и затова се правят 

периодични промени.  

Още от XIX век и развитието на периодичния печат женските 

списания формират общност от милиони жени, чието внимание е 

фокусирано от „женските“ теми, свързани със семейството, 

домакинството, външния вид и грижите за дома. В този смисъл 

женските списания фиксират образи на идентичности, такива каквито 

пазарът и съответната власт ги желаят. Както казва хонгконгският 

професор по медии, комуникации и популярна култура Антъни Фунг, 

културното потребление на жените, създава конструира и 

разпространява идентичности чрез въображаеми общности и 

моделиране на поведение (Fung, 2010: 49). Освен това той казва, че 

жените гледат на „общностите“ като на подслон за връзка и утеха от 

емоционалните и релационни проблеми от реалния живот (Fung, 2010: 

53).  
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Женските списания в историята обаче са и тези, които събират на 

едно място критически статии и въпроси, свързани с женската ситуация 

и правата на жените и изобщо женския активизъм, вслушването в 

гласовете на дейни жени или колективи. Ако сравняваме „Жената днес“ 

като социалистическа женска популярна медия със същите издания в 

западните държави, то разликите са идеологически, но не и 

концептуални – всички женски списания „промотират“ полово 

дефинирана консумация – представя ни се свят, който определя нашата 

полова идентичност и ни дава „поле“, в което да разгърнем нейните 

характеристики. Обикновено женските списания са под мото, което е 

свързано с въпросите „какво търсят жените“, „от какво се нуждае една 

жена“, „какво искат жените“... Затова независимо от видовете власт, 

женските списания формират обща идентичност на група хора, които 

трябва да бъдат поставени в общи интереси и обща консумация на стоки. 

 

„Жената днес“ – кратка история  

Макар на пръв поглед сп. „Жената днес“ да може да бъде наречено 

„домакинска преса“, то има и нелеки задачи на обществено-политически 

функции („Жената днес“, 1967/2:7). 

Би било важно да се проследи как популярна медия за жени, 

каквато е списание „Жената днес“, е маркирала промените в джендър 

стереотипите в самите рамки на държавния социализъм, които очевидно 

не са имали монументален и застинал характер. Днес виждаме кампании 

срещу демографската криза, които си служат с метафората на тигана, за 

да сигнализират, че жените е добре да си знаят мястото зад/ пред тигана 

и да раждат.  

„Жената днес” излиза от октомври 1945 г. до ден днешен. Това 

списание, наред  с вестник „Труд”, е и най-дълголетната печатна медия 

в България. То е месечно илюстровано издание с променящ се в 

годините обем. 



Изкуство. Журналистика. Критика Юлия Владимирова. Попкултура и жени: 

контексти в сп. „Жената днес“ през 60-те и 70-те  

с. 139-152 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 11/2022  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

143 

Основано през 1945 г., през годините с различни издатели, 

списанието променя редакторската си политика по отношение на 

съдържанието си и променящите се контексти на времето. 

Първата главна редакторка се казва Дарина Бояджиева. А най-

дългогодишният главен редактор през първите две десетилетия след 

основаването на „Жената днес” е Рада Тодорова. 

В своя пик през 60-те, 70-те и 80-те години на ХХ век „Жената 

днес”  се печата в тираж 500 000 на български и 150 000 на руски език. 

Заради лимитът на хартия, която се е определяла централно-планово, 

списанието не е могло да излиза в по-голям тираж. От печалбите от 

продажбите му в най-успешните години се издържа не само редакцията 

на „Жената днес”, но се покриват и всички разходи на организираното 

женско движение в България. Надвишавайки тираж 500 000 броя 

месечно, списанието става втората печатна медия в държавата по тираж 

и влияние след вестник „Работническо дело” (който излиза в ежедневен 

тираж 800–900 хиляди. Абонаментът за „Жената днес“ през 70-те и 80-

те е бил изключително сложен, тъй като списанието е имало по-малък 

тираж, отколкото желаещи да го получават и четат.  

В ранните си години списанието показва героични образи на 

жената като „строителка“ на комунизма. Това може да се види в 

броевете на списанието между 1945 г. и края на 50-те. Текстовете и 

визиите са насочени към жената, която е представена предимно с нейния 

принос към обществото, не с личните ѝ интереси и практики. Но тя е 

представена в образа на независима в социално-икономически аспект от 

патриархалния модел, който тогава все пак е бил доста силен 

(Стоичкова, 2009: 12).  
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„Жената днес“ след средата на 60-те – отвъд официозния 

дискурс 

След 60-те години на ХХ век и новите идеологически посоки на 

социализма и властта, постепенно се излиза от демонстрирания дотогава  

семпъл образ на жената – работничка и жената – здрава, силна майка. В 

началото се прави опит да се съчетаят едновременно образът на 

труженичката и женствеността, а в края на 60-те години на ХХ век 

жената постепенно излиза от селото и полето и става по-градска, 

започват да ѝ се задават модни хоризонти и изисквания за грим и 

прическа, образи на консуматорски свят, който да обитава. 

В списание „Жената днес“ от 60-те години четем текстове, които 

предизвикват мъжете да се включат по-активно в ролята си на бащи, 

които ги убеждават,  че не е толкова страшно да се грижат за децата и 

да сменят пелени (Ghodsee 2017: 17-36). Примерът, който Годзи дава, е 

с юлският брой на „Жената днес“ от 1968 г., където на две страници са 

публикувани много фотографии на бащи с техните деца, както и текст, 

който да привлече аудоторията към грижата на бащата, който трябва да 

бъде включен в отглеждането на детето. Серията фотографии с текст се 

казва „Бащи“. Идеята, че „преди“, „някога“ всичко това е било 

отговорност само на майката, но „днес“ вече бащите носят също така 

отговорност.       

Брой 10 за 1984 г. пък излиза с корица, на която в сянка са 

изобразени мъж и жена, дефокусирани на заден план и момиченце, което 

държи цветя отпред. А темата е: „Повторният брак“. Списанието 

дефинира още от корицата, че в съдържанието си, различни читателки, 

специалисти и експерти, ще се включат в дебата за нещо, което е 

нормално да се случи на всяка една жена в социалистическа България – 

да избере своя път (тоест, че пътят ѝ не е предначертан до живот с мъжа, 

за когото се е омъжила). 
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Дадените примери насочват вниманието именно към гъвкавостта 

в половите стереотипи на държавния социализъм. Това е изключително 

интересно и дава перспектива и към по-късните пост-социалистически 

отношения между половете в страната и западните битки за равенство 

между половете и  равно заплащане.  

В навечерието на 1968 г., списанието публикува обширно интервю 

с Леда Милева, която тогава е директорка на Българската телевизия 

(„Жената днес“, 1968: 4). Един от въпросите на журналистката е свързан 

с това, че Леда Милева е единствената жена директорка на телевизия в 

света. Освен прогресивният характер на факта, че интервюираната е 

може би единствената жена ръководителка на телевизия, един от 

зададените въпроси в интервюто съдържа данни за трудовата 

ангажираност на жените в медията: „Общо 283 жени, 5 началници на 

отдели, 30 редакторки, 6 режисьорки, 17 асистент-режисьорки, 10 

инженерки, 2 операторки, 3 художнички, счетоводителки, мотнажистки, 

лаборантки и т.н.“ („Жената днес“, 1968: 5). 

„Жената днес“ през годините е изглеждало по различен начин и е 

имало съвсем различни послания и стил. Различните главни редактори 

през годините също така оставят различни свои характеристики. През 

различните свои периоди, женският журнал сменя своите 

идеологически посоки, свързани с отношението към женския въпрос и 

критичността към ситуацията на жените. 

Ако в началото списание „Жената днес“ представя тежкия живот 

на жената на полето в стилистиката на социалистическия реализъм и 

участието на жените в развитието на земеделието в народната 

социалистическа република, както и образа на майката-домакиня, то 

през 60-те години могат да се видят съвсем различни послания. Самата 

власт критикува редакционния екип на списанието, че на страниците му 

все повече се появяват дребнобуржоазни анализи и теми – става дума за 
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заплашително писмо лично от Тодор Живков, получено на 25-ата 

годишнина на списанието (Тодоров, 2018: 19). 

Новата редакционна политика на списанието формулира 

промяната в образа на жената: „Помествало в продължение на години 

репортажи, очерци, разкази и стихове за ударничките, звеноводките, 

инженерките, лекарките, фрезиските и стругарките, нашето списание 

сега иска да поговори със своите читатели на езика на социологията и 

да предложи на вниманието на обществеността поредица от цифри, чрез 

които науката измерва достойнствата, качествата, възможностите, 

завоеванията и трудностите на онеправдания до скоро пол“ (Динкова, 

1970: 4). Тук читателките на списанието са насочени към новите 

прогресистки търсения на журнала в началото на едно ново десетилетие 

с нови политически ветрове на промяната (Тодоров, 2018:19).  

В края на 60-години на ХХ век на страниците започват да се 

появяват писма на читателки, в които се оплакват от брака си, тежестта 

на домакинската и работа и тежката ситуация на жената – да бъде не 

само труженичка, но и майка, и домакиня у дома. От този период 

нататък прави впечатление, че освен повече искрени писма от различни 

типове жени, списанието започва да публикува и редица 

социологическите изследвания, 

През 1965 г. главна редакторка на списанието става Соня Бакиш, 

която е жена на министър-председателя Станко Тодоров. По време на 

нейната работа като главна редакторка, списанието поема на плещите си 

теми, които до момента са смятани за „табу“ в социалистическата 

реалност на страната. В годините между 1960-1980 под нейно 

ръководство списанието неведнъж си позволява доста „по-

разкрепостени“ теми в своите анализи и коментари, както и публикува 

текстове на читателки, в които се проблематизират въпроси, били 

проблем дори и западните капиталистически медийни издания на 
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популярната култура по това време като темата с хомосексуалността, 

двойната смяна в ролята на жените („Жената днес“, 2020). 

Интересно е как се стига до тази „свобода“: дали тя е се дължи на 

личната позиция на Соня Бакиш, коато като съпруга на министър- 

председателя на НРБ Станко Тодоров може да си позволи да отстоява 

публично? Или е дадена по „структурна“ линия, тоест прокарана според 

желанието на властта да се покаже по нов начин „пропусклива“ и 

„гъвкава“, защото иска да промени до голяма степен консервативните 

възгледи за ролите на мъжете и жените в социалистическото общество?  

Според изследването на американската феминистка 

изследователка Кристен Годси, противно на възприетите от времето на 

Студената война схващания за масовите социалистически женски 

организации, комунистическите лидери са били много внимателни в 

конструирането на половите роли и са използвали женските списания 

като „форуми“, в които да се дискутират широко и отворено 

променящите се идеали на женствеността и мъжествеността (Ghodsee, 

Mead, 2017: 17-36).  

Тук ще насоча вниманието върху няколко примера от женското 

списание „Жената днес“ през социализма (1945-1989). Макар в 

действителност да става дума за  „домакинска“ преса, каквато е такъв 

род издание, все пак още от самото начало то излиза като „месечно 

обществено-политическо и културно-художествено списание“ на 

Българският народен женски съюз, по-късно на Комитета на 

демократичните жени в България. Можем да го определим като 

своеобразен хибриден формат, принадлежащ както към свързаните с 

популярната култура и всекидневието, така и към медиите, натоварени 

с немаловажни общественополитически функции. Едно изследване на 

представянето на жените на страниците на списанието следва да 

включва и поглед към конкретните периоди в неговата история – 50-те, 

60-те, 70-те и 80-те години. Цялостният контекст на социалистическата 
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преса също е важен, доколкото тя е основният създател и генератор на 

тези обществени и политически функции, проводник на държавната 

идеология с нейния монопол върху онова, което се налага и възприема 

като „образ на жената“.  

Макар списанието винаги да се придържа към стила на 

социалистическа популярна медия за жени, които трябва да съчетават 

ролята на майки, на домакини и на силни 

професионалистки/труженички, през 1967 г. на страниците на „Жената 

днес“ се появява голяма статия със заглавие „Да отменим втората 

смяна!“. Тази статия съвсем открито критикува домашния труд (който в 

втората смяна за жените, които се прибират от работа). Статията 

проблематизира резултатите от анкета за времето на работещите жени – 

това, което прекарват на работното си място и времето, отделено в грижа 

за семейство, деца, домакинство: „Едно социалистическо общество не 

може да допуска половината от неговите членове да изпитват сериозни 

и понякога непреодолими затруднения в стремежа си към обща култура, 

към по-висока професионална квалификация, в своите педагогически и 

семейни задължения. То не може да позволява преодоляването на тези 

трудности да става често пъти с цената на големи лични жертви и 

усилия“ („Жената днес“, 1967/6) 

 

„Да отменим втората смяна“, „Да облекчим труда на жените“ 

 

Комитетът на българските жени (КБЖ) полага усилия за промени. 

За по-доброто положение на жената в обществото, КБЖ работи в тясно 

сътрудничество със сп. „Жената днес“ и след Юлския пленум през 1968 

г. започва разгръщане на по-широка модернизираща политика по 

отношение на равнопоставеността между мъжете и жените. Важен 

фактор това да се случи е силното участие на жените активистки от 

КБЖ.  
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Свързаността на списанието с Комитета на българските жени, 

които го издават, предпоставя то да се реализира не само като орган на 

женска организация, който изразява гласовете на жените, но и като 

трибуна на техните борби за по-благоприятни условия на труд и живот.  

След статията за отмяната на „втората смяна“ от 1967 г., 

списанието публикува статията „Да облекчим труда на жената“ 

(„Жената днес“, 1960/3: 13). Друга статия – „Разговор за любовта и 

брака“ (1967/4: 17) търси именно този нов тип менталност и предлага 

нов тип дебат относно живота на жените в социализма. В текстовете се 

включват различни специалисти – лекари, психолози, юристи, 

социолози. Започва една нова линия „на образоване“ на читателите. 

Започва да се обръща внимание и на психологически аспекти, например, 

свързаните с възпитанието на малките деца. Ако доскоро списанието не 

е публикувало материали, които дискутират развода или ако е включило 

темата за развода само в негативния дискурс (разводът е немислим за 

една жена), след 1970 г. темата е открита: в рубриката „Писма от 

читателките“ започват откровени разговори за развода („След развода“, 

1970/2: 17). 

В интервю, което съвсем наскоро направих с Кристен Годси по 

повод най-новата ѝ книга, издадена на български език „Вторият свят, 

вторият пол“, публикувано в Dir.bg, тя споделя, че държавният 

социализъм е направил много повече за жените, отколкото 

капиталистическите държави по същото време за техните жени. Според 

Годси западният феминизъм едва ли не е присвоил, „превзел“ заслугите 

си в борбата за равноправие, без да отдава необходимото внимание на 

жените активистки от социалистическите държави:   

„Социалистическите женски движения са направили много важни неща 

в различни държави по различно време от този период, но от моята 

перспектива като американка смятам, че едно от най-важните значими 

постижения е, че те разкриха лицемерието на САЩ, която прославяше 
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свободата и демокрацията в чужбина, докато открито потискаше жените 

и малцинствата у дома“ (Владимирова, 2021). 

Именно женските социалистически движения са тези, които 

призовават ООН да обяви 1975-а за „Година на жените“ и въпросът за 

равенството между половете да стане стане нов фронт в Студената 

война (Годси, 2021: 4). Благодарение на работата на много български 

жени в Международната демократична федерация на жените (WIDF), 

темата за равенството между половете придобива повече от просто 

идеологически стремеж на думи. До голяма степен активистките в тази 

организация, като например Елена Лагадинова, са представени на 

страниците на списанието с коментари на техните тези за постигнатото 

и непостигнатото от строя за жените.  

 

 

 

Заключение 

Списание „Жената днес“ приз годишните на социализма съчетава 

в себе си чертите на популярно-домакинското издание, съдържащо 

практически съвети и текстове за битови проблеми на жените, с теми и 

контексти, които предизвикват разговор отвъд забавно-домакинския 

живот. В него се преплитат критиките на западното общество и лошите 

условия за майчинство на жените там (Андреа Андреен, „Нерешените 

проблеми“, 1968:18), притесненията на социалистическата жена от 

България („Жената днес“, 1978: 22) и опитите да се предложат по-добри 

условия и организация. В крайна сметка списанието оказва натиск върху 

властта така, че тя да наложи по-добри условия за майчинство. 

Образът на жената, който виждаме от страниците на списанието 

през 60-те и 70-те години до голяма степен е флуиден и разкроен в 

различните роли на жената, които предполага социалистическия строй, 

но и в критиката към самия него към целите, които все още не са 
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постигнати. Затова в периода на 60-те и 70-те години на ХХ век „Жената 

днес“ може да бъде четено и като критическо издание, което е както 

идеологически контролиран орган, така и печатно издание, в който 

може да бъде открит женски активизъм.  
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