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МЛАДИЯТ ЧОВЕК – СТРУКТУРИ НА РАЗКАЗИТЕ ЗА И ОТ НЕГО 

 

ДЕЯНА ДРАГОЕВА 

 

The Young Person – Structures of the Stories created from and for Him/Her 

 

Deiana Dragoeva 

 

Резюме: В статията са представени изводите от изследването на сериалите на 

телевизионната компания „Дисни ченъл“, уеб сериалите оригинална българска 

продукция за периода 2013-2018 г., както и разказваческите форми на 

създателите на онлайн видео съдържание за младата аудитория – влогърите и 

ютюбърите. Проследява се изменението на разказите от институционално 

създадени бизнес конструирани продукти до автентични личностни наративи. 

Как тези наративи съществуват в новата информационна система на интернет? 

От друга страна, кои елементи на тези разкази се запазват, видоизменят, какви 

нови разказни форми възникват? Как чрез тях се изграждат и налагат 

поведенчески и мисловни модели, влияещи върху детската и юношеската 

култура във време на глобална свързаност и разпад на локалните връзки. 

Изследването отваря пространство за размисъл кои са новите митове, чрез които 

се предават опит и познание, кои са разказвачите, съвременните шамани, 

доставчици на съдържание, задаващо смисъла, търсещо отговор на въпроса „кой 

съм аз?“. Сред безкрайното пространство на интернет, където героят има хиляди 

лица, не е ли време за завръщането към онази „радикална честност“, която 

изправя търсещия човек пред самия него като най-голямото изпитание. 

Ключови думи: разказвачески форми, дигитален сторителинг, уеб сериали, 

личен наратив, трансмедийни наративи 

 

Abstract: In the article are introduced the conclusions from the research of the series 

produced and distributed by the television giant “Disney Channel”; web series that are 

http://www.medialog-bg.com/
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original Bulgarian production created in the period 2013-2018; and the storytelling in 

the narratives of the video creators – vloggers and youtubers – of content for youth 

public. The task in analyzing these structures is to follow how the stories are changing 

from institutional created business constructs into authentic personal narratives. How 

these narratives exist in the new informational system of Internet? On the other hand, 

which elements of these stories are kept the same or are changed and what new 

storytelling forms arise. How through these storytelling structures are build and impose 

behavioral and mental models that influence on the culture of the children and youths 

in the time of global connection and destruction of the local relationships. The research 

opens the space for reflection what are the new myths that will transmit experience 

and knowledge. Who are the storytellers – the contemporary shamans – that deliver 

the content showing the meaning and searching for the answer of the question “Who 

am I”? In the never ending space of Internet, where the hero has thousands faces, isn’t 

it time for returning to this “radical honesty” that stand the searching man against his 

biggest trial – himself? 

Keywords: storytelling, digital storytelling, web series, personal narrative, transmedia 

narrative 

 

 

Настоящата статия има за цел да представи някои от наративните „находки“, които открих, 

анализирайки различни форми на разкази, предимно сериализирани, създадени за и от 

млади хора (Повече за Принципите и техниките за сериализиране на телевизионния разказ 

може да прочетете в статията ми в брой 2/2017 г. на сп. „Медиалог“). Схващането на живота 

като наративна форма, като „търсене“, е основната ми водеща концепция, допълнена от 

идеята, че смисълът е в начина на живеене (Тейлър, Чарлз: 2000), а от там и търсене на 

изразни форми, чрез които да се запълни вакуумът между „обикновения“ и изпълнения със 

смисъл живот. 

Търсенето и разказването за това търсене откривам в така наречения личен 

наратив (personal narrative), отнасящ се до опита и преживяванията на човек, 

пресъздавани като история от първо лице. По своята същност тези биографични 

http://www.medialog-bg.com/
https://www.medialog-bg.com/?p=734
https://www.medialog-bg.com/?p=734
https://www.medialog-bg.com/?p=691


Деяна Драгоева.  

Младият човек – структури на разказите за и от него.  

с. 8-22 
 

10 
Медиалог/ Medialog,  

бр. 4/2018, ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

миниразкази претендират за истинност, автентичност, емоционална ангажираност. Те се 

възприемат като част от наративите за участие (participatory narrative), като форма за 

изразяване на себе си, включване в света, в социалния живот, в живеенето изобщо. Личната 

перспектива, разбирането на света през разказа за собствения ни живот, споделянето на 

преживян опит е ключов момент в разказите от и за млади хора и по-нататък ще видим как 

това се вплита във всяка структура, която изследвам, а именно телевизионни сериали на 

„Дисни ченъл“, български уеб сериали и авторско съдържание, създавано от влогъри и 

ютюбъри, и разпространявано в каналите им на платформата YouTube. 

Във време на дигитална свързаност и глобални общности възможностите за изразяване 

нарастват, а инструментите за създаване и разпространение на разкази от и за живота са 

лесни и достъпни за употреба. Но как се свързват тези накъсани милиони истории и се 

вплитат в жизнения опит на младите хора, а чрез тях и на модерните общности? Имаме ли 

нужда да се идентифицираме и приобщим към една история, която да следваме дълго 

време? Как съвкупността от истории и начините им на разказване формират модели на 

поведение? Тези въпроси са изследователската задача при анализиране на телевизионните 

сериали, създадени като оригинална продукция или в копродукция в периода 2013-2018 г. 

от компанията „Дисни ченъл“. 

 

„Дисни ченъл“ като въздействащ и формиращ детска култура фактор 

Телевизионният гигант „Дисни ченъл“ се счита за създател на детска култура и въздействащ 

фактор, доколкото допринася за разпространението на определени разбирания, вкусове, 

модели на поведение и система на взаимоотношения, нагласи и ценности чрез предлагане 

на определени кодове за идентификация в глобален мащаб. Мащабът на влияние е 

показателен от портфолиото на компанията, включващо 120 забавни канала за деца и 

техните семейства, достъпно в 164 държави/територии на 34 езика (Disney Channel Facts 

Sheet September 2016). 

Обект на изследване са 13 сериала – 10 оригинални продукции на компанията, една 

копродукция с „Дисни ченъл“ и две, произведени във Великобритания и разпространявани 

в мрежата на компанията („Домът на Рейвън“, 2018; „Бизаардварк“, 2016; „Аз съм по 

средата“, 2017; „Кей Си под прикритие“, 2015; „Райли в големия свят“, 2014; „Лим и Мади“, 

http://www.medialog-bg.com/
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2013; „Къмпиране“, 2015; „Бини и призракът“, 2013 „Не бях аз“, 2015; „Ханк Зипзър – най-

великият неудачник“, 2015; „Лена“, 2016; „Имението „Евърмур“, 2015). Всички те са 

игрални комедии (live-action), създадени и излъчени в периода 2013-2018 г. по „Дисни 

ченъл България“ (не са включени сериалите, стартирали предишни години, както и такива, 

които все още не се разпространяват в България), насочени към детска, тийнейджърска и 

семейна аудитория. От тях анализирах разказната форма на пилотните епизоди на седем 

сериала, като извадих действената последователност под формата на така 

наречения трийтмънт (документ, при който сюжетът се деконструира до 

последователност от събития/сцени по реда им в наратива, с цел да се изведе матрицата на 

разказването, която се повтаря във всеки отделен епизод). 

В резултат на анализа стана видно, че предпочитаната разказна форма на „Дисни ченъл“ 

е формата на ситуационната комедия (10 от сериалите са около 25 минутни ситкоми, а 

три са обявени като комедийни сериали). Изборът на тази структура и жанровата й 

специфика въздействат определящо върху самия разказ и формата надделява, и донякъде 

предопределя съдържанието. Характеристиките на формата предполагат окрупняване на 

ежедневни битови проблеми, а конфликтите са по плоскостта на предпоставените 

обстоятелства, което предизвиква не толкова действие, отколкото реакция, коментар и 

оценка на ситуацията от страна на героите, тъй като не ги поставя пред драматичен избор и 

дилеми. Наличието на друга форма на разказваческа алтернатива, например драма, 

задаваща нова причинно-следствена събитийност и провокираща преартикулиране на 

проблематизираните житейски проблеми, би допринесла за излизането от зоната на 

зрителски комфорт и активирала към критично мислене, водещо до поведенческа 

непредвидимост, която гигант като „Дисни ченъл“ да не може да овладее. Затова и изборът 

на корпорацията е повторение на разказния шаблон на ситкома, чрез който безпрепятствено 

да прониква в различен културен и социален контекст. 

Форматът задава предварително профила на героите, които като че ли са константни и 

отказват да се променят, каквото и да им се случи или да преживеят. Тази „устойчивост“ на 

характера и постоянния комплекс от качества, който притежават, ги прави нереалистични, 

а характеристиката им, често заявена като готови твърдения, подтиква към матрица на 

мислене в посока оценъчност, сравняване, осъдителност. Нещо повече, героите като 

http://www.medialog-bg.com/
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качества са изведени като типажи в крайностите „добри“ и „лоши“, „умни“ и „глупави“, 

за да може между тях да възникват повече точки на противоречие, които да се използват 

като повод за различните ситуации. 

Експлоатирането на цялостното съдържание, което носят героите, често води до нахлуване 

в интимно-личното пространство, което по норматива на ситкома остава безнаказано и 

допустимо като взаимоотношения. Епщайн определя жанра като „садистичен“, тъй като се 

базира предимно на силни негативни емоции като физическа болка, отвращение, изпитания 

за сетивата, неловко, унизително положение и срамни, неудобни ситуации, фрустрация, 

провокирана от множество последователни неуспехи, страх и т.н. (Epstein, 2006). 

Амбицията на компанията „Дисни ченъл“ да произвежда конвертируеми в цял свят 

поредици обяснява избора на достъпни теми от каталога на детството. В желанието си да 

ангажира публиката си, компанията прилага различни разказвачески подходи, чрез които 

не просто създава отделни истории, а цял взаимосвързан „Дисни“ свят. Това се случва 

чрез поколенческа приемственост (сериал за тийнейджъри, а след време нова поредица за 

тийнейджърите на тези тийнейджъри, които вече са родители); създаване на 

продължителни във времето разкази – всички сериали са с повече от един сезон; 

поддържане на еднаква структура на разказване, създаваща консистентност на целия 

разказ на „Дисни“ така, че преминаване от един сериал в друг става лесно, защото формата 

на разказа е позната, приета и очаквана от зрителите; превръщане на ежедневността и 

всекидневността в „големите теми“ и елиминиране на сложните въпроси, които биха 

„вгорчили“ комедийния характер и усещането за лекота на битието. 

Наред с това, компанията продължава да преопакова така наречените „принцески“ 

наративи, създавани вече 100 години, и принцеството започва да се доближава до 

съвременната концепция за идеалното детство на момичетата, към които основно е 

ориентирано съдържанието на телевизионния гигант. Все по-предпочитаното от 

компанията принцеско центриране и феминизиране на образите може да се сравни с 

търсенето на митологични фигури като принцеси и герои, които да се превърнат в значими 

за децата. 

 

Персонализиране на разказа 
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Тенденцията към удребняване на събитийността, черпене от ежедневни битови ситуации се 

запазва във всички от разказаните в сериалите истории, като с това повествователят „Дисни 

ченъл“ споделя всекидневното, но го организира по свои правила. За преодоляване на 

когнитивните спирачки се прилага псевдобиографичният личен наратив, който подпомага 

възприемането на персонажния опит. 

Това се постига чрез разказен подход, познат от риалити форматите, а 

именно личният наратив. Това е разказ в разказа, тоест това е личният разказ на определен 

герой по отношение на действения разказ (онова, което се случва). Обикновено се реализира 

като героят споделя лично само на зрителя своите мисли, чувства, оценки, коментари. Този 

наратив, произтичащ от първо лице, е добре позната техника и на убеждаващата 

комуникация. Елена Илиева го нарича Аз-наратив. „Той не конструира личността наново – 

зрителят вече е оформена личност, а успява да пробие установените бариери, да тушира 

противоборстващите когнитивни спирачки, да преконструира усещанията във временен 

псевдоавтобиографичен наратив, така че зрителят да се почувства слят с филмовия 

персонаж и да възприеме неговия начин на виждане на света. […] Присвояването на 

персонажния опит и приравняването му към собствения опит изисква комуникация…“ 

(Илиева: 2016). Това и прави „Дисни ченъл“, трансформира комуникацията със зрителите 

на своите сериали чрез създаване на личен наратив, който обрамчва разказа. 

Личните наративи се появяват не само като прерогатив на главните герои, но и на 

останалите. Думата за споделяне на мислите и чувствата си с публиката получават не само 

децата, но и техните родители. Личният наратив има експозиционна функция – разкрива 

факти и обстоятелства, останали недостъпни; изгражда емоционална връзка между 

героите и публиката чрез споделяне на интимни и лични преживявания, подпомага 

съпричастността и самоидентификацията, припознаването на чуждия опит като част 

от своя, повишава емпатията и укрепва субективната перспектива; служи 

като компенсаторен механизъм в разказа, чрез който по-лесно и бързо се запълват 

действените празнини. 

 

Български уеб сериали 
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С развитието на интернет средата и дигиталните устройства възможностите за достъп до 

обеми с жизнен опит и негово симулирано преживяване се увеличиха. Променените 

технологични и индустриални условия създават среда за конструиране и циркулиране на 

екранно съдържание, в която аудиторията получава пълното право да участва в създаването. 

Появяват се наративи, в чийто фокус е дигиталният сторителинг, в основата на който 

е личният наратив, форма на наратив на участието. Подходящо е въвеждането на 

понятието „трансмедиен сторителинг“ (Matt Hills: 2015), което включва разширяването на 

средата на разказа чрез преминаването му през различни медии. То може да се разбира и 

като пресечната точка на производствения дискурс и дискурса на публиката. 

Това провокира изследователски интерес към новия дигитален наратив, реализиран чрез 

уеб сериалите българска продукция. В него се отразяват телевизионните, комуникационни, 

социални и индустриални практики, въздействащи върху интернет съдържанието, което 

търси своята творческа форма на изразяване. Технологичните промени водят до появата на 

така наречената „колективна интелигентност“ (Matt Hills: 2015) за информация, 

интерпретация и дискутиране на комплексни наративи, които предполагат участващо 

отношение и ангажиране. Може да се говори вече не толкова за жанрове на наратива, а по-

скоро за „дискурсивни практики“ (Matt Hills: 2015). 

Уеб сериалите, които анализирах, са 8 български продукции („Типично“, 2013; „Типично: 

In Da Кръчма“, 2015; „Не така, брат!“, 2016; „#КИФЛА“, 2016; „Апартамент 404“, 2016; 

„Следвай ме!“, 2017; „Килерът“, 2018; „Новакът“, 2018 ), създадени в периода 2013-2018 

година. Шест са продуцирани от компанията 7Talents, което ги институционализира и ги 

подчинява на определени правила на производствения цикъл. Два са продукт на група 

младежи, заявени като Cybertronic Studios, които на практика слагат началото на опитите за 

уеб разказване, като един от техните сериали е продуциран от 7 Talents. 

Уеб сериалите се проявяват като форма на междинен сторителинг, повлиян от наративните 

стратегии и производствени практики за разпространение на телевизионно и интернет 

съдържание. Те са по-къси от повечето телевизионни епизоди и често се дистрибутират 

онлайн през платформи за споделяне на съдържание. Уеб сериалите адаптират сериалните 

и сценарни традиции към новия медиум, но все още търсят своята разказваческа формула. 
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Ситкомът остава предпочитаната форма на разкази за младежка публика. Превес има 

комедийното и развлекателното съдържание, което би могло да се причисли към така 

нареченото от мен „поискано“ от потребителите съдържание. В уеб сериалите 

потребителите все още „участват“ частично, като реагират, оценяват, абонират се, 

коментират, задават въпроси и дават идеи на творческите екипи, т.е. използват всички 

възможности за включване в разказа, дадени им от функционалностите в платформата за 

споделяне на авторски видеа. 

Уеб сериалите, създадени като оригинални български продукции, са не само отделен 

творчески продукт, подчинен на правилата на екранните изкуства, а следва да се разглеждат 

и възприемат в един по-широк контекст, който органично свързва изкуствената структура 

за разказване на история, създавана сценарно, с автентичния потенциал и житейско 

съдържание на актьорите, основните характеристики на които често съвпадат с тези на 

самите герои, в които се превъплъщават. Вплитането на историята на актьора и героя се 

наблюдава в почти всички изследвани сериали. 

Екипите, реализиращи уеб продукции, освободени от конвенциите на телевизията, 

имат свободата да експериментират с различни по тематика истории и начини на 

разказването им. Работещата по други принципи екосистема на онлайн пространството е 

наситена с трансмедийни разклонения на всяка история, които, веднъж попаднали там, 

избуяват в най-разнообразни иновативни разказни форми. В тях често автентичното и 

истинното се преплитат с измисленото, сценарно предопределено. „Срастването“ на живота 

на сериала с живота на истинските актьори е осезателно и търсено, защото така се създава 

сходна на зрителите ситуация, придава се реално усещане, че това е животът и така се живее 

той. 

Тук не става въпрос, че се пренася „риалити“ формат, познат в телевизията, в който 

представената история се базира на истински събития или за пресъздаването й са 

използвани истинските герои. Това е съвсем различно, това е създаване на псевдо-

биографичен разказ, който търси да се припознае в своя актьор-герой, за да се вкорени 

в собствената му автентична биография и да завзема съдържание от нея. 

Дигиталната среда, с дефицита си на ориентири за истинност, с размити граници за 

реалност, създава сценарни „аватари“ през уеб сериалите си, които намират в 
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действителността своите съвпадения и така стават едно цяло, легитимират разказа и го 

верифицират в двете пространства. 

Границата между фикция и реалност се размива през нов дигитален разказ, който бих 

могла да нарека „хибриден трансмедиен наратив“. Това се постига с допълнителен микс 

от дигитални продукти и форми, създавани и разпространявани през платформи за 

споделяне на авторско съдържание – поредици, влогове, кратки видеа. Чрез тях основната 

история или ключов елемент от нея – актьор, измислен герой, събитие или друго, стават 

повод за създаване на нови ракурси на историята, за да може тя, подобно на 

непрекъснатостта в разказването на Шехерезада, да съществува постоянно, да ангажира 

вниманието и да изгражда по-устойчив собствен свят, доколкото това е възможно в бързо 

променящото се флуидно онлайн пространство, в което всеки разказ бързо се отмива. 

В дигиталната среда 24/7 се генерира ново съдържание, а „дневният ред“ на информацията 

се преподрежда непрекъснато. Това задава редица предизвикателства пред екипите, които 

създават уеб съдържание, и по-специално сериализирано, тъй като те следва да отчетат 

краткия живот на продукта си и необходимостта да произвеждат ново съдържание 

непрекъснато, за да поддържат формираните общности и оправдаят очакванията на 

последователите си (по статистика на платформите за авторско съдържание, най-многото 

гледания се генерират в първите 24 часа). Създават се нови по форма серийни разкази, 

започнали като уеб сериал или уеб поредица, с определен състав от актьори/участници, в 

определен жанр, и сюжет. Често главната тема в сериала се отклонява и от това отклонение 

се изгражда нова повествователна линия, в която на фокус е историята на някой от 

второстепенните герои. Доразказването на историите на героите от уеб сериала, за които 

няма време в него, се случва паралелно, като зрителите сглобяват парчетата на цялата 

история. 

Създателите на уеб сериалите си служат с похвати за сериализиране на телевизионния 

разказ така, че да задържат потребителското внимание не само в рамките на серията, но и 

на сезона. Уплътнява се „дългият наратив“, преплитат се няколко паралелни 

повествователни линии, които се развиват с различно темпо, разработват се по-активно 

отношенията между героите и т.н.  Появяват се по-нишови сериали, насочени към 

определена публика като „нърдовете и геймърите“, в които сюжетите, специфичният език 
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и цялостния свят не само, че не е адаптиран за широката публика, а напротив – търсена е 

автентичност чрез подбора на герои сред самите геймъри, познати в средите. 

Тенденцията към разказни структури, в които се залагат лесно разкодиращи се 

идентификационни матрици, използват се типажи и стереотипни образи, се продължава в 

уеб сериалите на компанията 7Talents. Навярно това се свързва с опита на „продукта“ да 

достигне до повече потребители и да прив+лече рекламодатели. Но компанията не се 

лишава от това да използва силата на личния наратив и привлича автентични, 

естествено родени в уеб средата и набрали популярност герои за продукциите (влогъри 

от Vbox7 с повече последователи, тийн звезди певци и др.). В политиката си залага да търси 

и създава „инфлуенсъри“ и тийн идоли. Това до известна степен противоречи на 

естествения ред, съществуващ в екосистемата на интернет, в която създатели и потребители 

са с равни права, но компанията се нуждае от „звезди“, които да отгледа, а след това да 

продава под различна форма на мърчандайз. 

 

Структура на уеб сериалите 

Уеб сериалите не следват структурно или поне не са задължени да следват толкова стриктно 

конюнктурата на телевизионните нито по отношение на начин на конструиране на разказа, 

нито по отношение на времетраене, брой на епизодите, периодичност и т.н. Но навичността 

на публиката се пренася и в онлайн средата, която изисква редовно да получава обещаната 

серия, в точно определен ден, а епизодите да бъдат по-дълги като времетраене (пределът е 

около 20 минути). 

Структурата на разказване на уеб сериалите сериозно страда от кратката продължителност 

на видеата (средно тя е между 5-10 минутни, като не включваме похвата на двойния епизод, 

който се предлага като пилотен или финален). Разказът е ограничен да се разгърне 

действено и може да се говори за някакво структурно развитие не толкова в рамките на 

всеки епизод, а по-скоро на целия сезон (прекъсването на епизода е съвсем механично). 

По отношение на темите и събитията в изследваните уеб сериали се наблюдава 

продължаване на тенденцията за удребняване на събитийността и черпене на 

съдържание предимно от всекидневието. Особено активната линия на междуличностни 

взаимоотношения, подсилена от плътния личен наратив, се използва, за да 
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компенсира липсата на действие (а то липсва по финансови причини, неумение за 

разказване, липса на време, опит да се приложат разказни форми, практикувани от влогъри 

и ютюбъри, станали популярни сред младежката аудитория). По този начин се предлага 

една псевдоистория, която не виждаме в нейното събитийно развитие, но от разказите на 

другите разбираме какво се е случило. Преобладаващите диалози, склонността към 

мелодраматизиране и бавният развой на действието създават по-скоро усещане за 

разказната форма на „сапунената опера“. 

Любопитното тук е какво се случва с личния наратив, с интимната история на героите 

(техните най-тайни мисли, чувства, страхове, изповеди, интимни преживявания и т.н.), 

които са готови да я споделят „радикално честно“ единствено със зрителите. В уеб 

сериалите Аз-наративът се появява почти задължително под различни форми – глас зад 

кадър, споделяне „очи в очи“ със зрителя (субективна камера), писане на дневник, създаване 

на влог, изпращане на съобщения по чат и т.н. Личният наратив все по-често следва 

паралелно събитийността на повествованието, дори на моменти взема превес. Споделянето 

на мисли, чувства, намерения, вкусове, оценки и коментари става по-важно от това да 

действаш. Потребителят на това съдържание е принуден да приема всичко така, както го 

казва героят, защото не може да види сам действията, да разбере причинно-следствените 

връзки, контекста и да прецени. 

Уеб сериалите биха могли да се нарекат „маргинализирана“ разказна форма, тъй като дават 

пространство и възможност на групи от разказвачи да създадат своята история, от която не 

биха се заинтересували телевизиите. Нещо повече, те са освободени за наративни 

експерименти и иновативни разказни форми. 

Уеб сериалите биха могли да се разглеждат през три перспективи – като технология, като 

културна практика и като част от серийната наративна традиция. По-евтини, лесни за 

правене и разпространение, те директно достигат до потребителите си. Започнали като 

„маргинализирана“ форма на наратив, те постепенно се превръщат в индустриално 

създадени наративи с шаблонна структура и цикъл на производство. 

 

Автори на оригинално уеб съдържание 
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Технологическото приложение на разказвачеството търси непрекъснато нови форми за 

изразяване на определено съдържание, създавано с приноса на онлайн потребителите. 

Ползвателите на компютър променят ролята си от пасивни получатели на съобщението в 

креативни създатели на нови и нови послания чрез различни разказни форми, в които ги 

въплъщават. Дигиталните истории на онлайн разказвачите се превръщат в „натрупващ“ 

наратив, вследствие на постоянното си „дописване“ и интеракцията на последователите им 

със самата история. Разказите стават хибридни трансмедийни наративи, пренасяни не само 

от различни медии, а черпещи съдържание с еднаква сила от реалното и фантазното. 

Стигам и до третата основна част на изследването ми на разказите от млади хора, като 

хипотезата е, че те обвързват общности около своя Аз-центристки наратив, съставен от 

продължителни във времето мини разкази, обхващащи най-интимните и лични 

моменти, чрез които не само се предава опитност, а се споделя самото живеене в 

неговото всекидневно и екзистенциално измерение. Освободени от медийна 

конюнктура, те могат да експериментират с форми, жанрове и формати при създаване и 

разпространение на своето съдържание, но дали успяват да постигнат нови разказни форми 

или комбинират и прилагат по нов начин практики от серийното телевизионно разказване, 

вмъкват игрови елементи и подходи от сценичните изкуства, присвояват техники от 

маркетинга и рекламата? 

Авторите на видео съдържание са наричани „влогъри“ като под това се разбира създаването 

на видеодневник, в който те споделят моменти от всекидневието си, свои пътувания, 

преживявания, опит, чувства, мисли за живота и т.н. лични истории. Със старта на YouTube 

през 2005 г. видео споделянето на съдържание става особено лесно и все повече хора 

започват да правят оригинално съдържание, което включва и влогове, но не само. Появяват 

се всякакви форми на дигитални истории и това разнообразие надскача разбирането за влог. 

От тук, създателите на видео клипове, разпространявани в YouTube, сами започват да се 

наричат „ютюбъри“. В техните канали има различни видеа – влогове комедийно 

съдържание, предизвикателства, колаборации, реакции и какво ли още не. 

Третият панел на проучването включи 40 популярни български създатели на 

оригинално авторско съдържание, които го споделят през канал 

в YouTube. Критериите за подбор са самите автори да са млади хора до 30 години, да имат 
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повече от 50 хиляди абоната в канала си и да създават съдържание на български език. Друг 

основен критерий за подбора на тези автори е да имат в канала си и влогове, което изключва 

от анализа авторите на изцяло фокусирано и нишово съдържание (например, каналите, 

посветени на видео игри и компютърни теми). 

Влогърите са героите и разказвачите на истории, форматирани за онлайн средата. Те 

превръщат себе си в разпознаваема марка, изграждат собствен стил и печелят лидерските 

позиции сред младежките аудитории. Разказните форми и техниките, които използват за 

ангажиране на публика, носят повече от характеристиките на комуникацията лице в лице, 

отколкото на медийно опосредстваната, въпреки, че на практика е такава. За това спомага 

интерактивността, предоставена от платформите за разпространяване на оригинално 

авторско съдържание, чрез която зрителят участва в диалога, доколкото технологиите му 

предоставят тези възможности. 

Като комуникационна форма, влогърството носи своите специфики, които го отличават и 

доближават до междуличностното общуване. Те са свързани, от една страна, с похватите, 

ползвани при заснемане и монтаж на видеата, а от друга – с подходите, чрез които се постига 

емоционалност и автентичност на разказа, печелещи доверие и привързаност от страна на 

последователите. 

Личният наратив тук е водещ и чрез него се печелят внимание, абонати и споделяния. 

Автентичната и спонтанно разказана лична история е онова, което те прави различен. 

Личният наратив се трансформира в различна форма – може да е просто къс разказ, или 

кратък филм/репортаж с документални моменти на места, събития, истински участници в 

историята. Авторите коментират и отразяват собствената си история, ден по ден, създават 

разказ за себе си. Понякога се създава история от нищо и за нищо, просто един ден, в който 

някакво всекидневно събитие става център на вниманието. Чест формат са и така 

наречените рутини (сутрешни/вечерни разкази за обичайното). Обичайното, ежедневното, 

обикновеното става повече от интересно, когато е разказано интересно. 

Най-мощното разказваческо оръжие на влогърите е тяхната „радикална честност“. Те 

допускат зрителите в стаята, дома си, споделят най-интимни тайни, говорят по табу теми и 

въпроси, които всички избягват, дават съвети, помагат, разбират, обменят опит, показват 

им се непресторени, негримирани и махмурлии. Интеракцията със зрителите е 
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непрекъсната чрез коментарите под видеото и социалните мрежи. Влогърите веднага 

получават реакция и обратна връзка и отговарят на това в следващото видео. Участващият 

момент на публиката е безспорен. Сега тя задава посоката, темите, идеите на съдържанието, 

задава въпроси, предизвикателства, провокира. Личният наратив, обогатен от историите на 

своето разказване, се превръща в нов наратив. 

Личният наратив често е под формата на монолог, когато се добави чувство за хумор, се 

превръща в стендъп комедия, а когато се драматизират моменти от разказа, се получава 

истинско представление. Личният наратив е изповед, разкриване, споделяне на чувства и 

мисли. Но „личната история“ често се продава, или поне се печели правото част от нея да 

бъде споделено. Така, под формата на въпроси и отговори, влогъри и ютюбъри разкриват 

себе си пред нарастващото количество абонати (на всяко определено число абонати се 

заснема видео с част от биографията на авторите). Другите за влогърите също е част от 

личния наратив. В тази схема на разказване под различна форма – състезания, 

предизвикателства и др., гости-влогъри, приятели, семейство помагат за по-доброто 

опознаване на автора. 

Интересно е да се отбележат някои от новите форми. Характерните за ситкомите реакции 

на публиката се пренасят в онлайн средата като реактване, т.е. феновете заявяват на какво 

биха искали да реагира влогър, чийто канал следят. Искат да го виждат как гримасничи, 

докато възприема това, на което реагира, да го чуят какво мисли, как го оценява, с какви 

думи го коментира. Това е форма на „търсене“ на лидерското мнение или просто 

провокация към влогърите, за да ги проверят какво ще направят. 

Вкарването в ситуации се случва чрез предизвикателства, пранкове (шеги с останалите, 

които се заснемат със скрита камера), колаборации с други влогъри, и т.н. За да са 

интересни, ютюбърите и влогърите непрекъснато измислят различни видеа и превръщат в 

разказ всичко, независимо колко дребно и незначително е то. В своите „лични медии“ те не 

само реагират и коментират по теми, които са интересни за тях и за потребителите им, а 

самите те се превръщат в общност, която се подкрепя, в която възникват определени 

взаимоотношения и от тях произтичат нови разкази. 

В заключение, личният наратив все повече присъства във всички форми на разказите от и 

за млади хора, като пречупва през субективната гледна точка разказа за света и живота. 
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Разказването за живота става изразното средство, чрез което младите хора се опитват да 

осмислят самия живот. 
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БЪЛГАРСКАТА МЕМОАРНА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД 1990 Г. ПРЕХОДЪТ ПРЕЗ 

СПОМЕНИТЕ НА ТОШО ТОШЕВ, ГЕОРГИ МИШЕВ, ЕВГЕНИЙ ДАЙНОВ 

 

БИСТРА ВЕЛИЧКОВА 

 

The Memoir Literature in Bulgaria after 1990. The Transition period through the 

Memories of Tosho Toshev, Georgi Mishev, Evgeniy Daynov 

 

Bistra Velichkova 

 

Резюме: Базирайки се на думите на Мамардашвили, че „смисълът на миналото 

се случва сега“, искаме да видим как съвременниците на времето след 1990 г. в 

България, времето на преход от социалистическа форма на управление към 

демократична, си спомнят периода, и как от позицията на настоящето 

интерпретират събитията от миналото. След изследване на издаваната българска 

мемоарна литература в периода 1990 г. – 2018 г., чрез изчерпателен списък, 

придобит от Кооперираната онлайн библиографска система и услуги – COBISS, 

избрахме трима автори на мемоари, чиито книги да анализираме в детайли. 

Изборът на авторите направихме чрез два критерия: 1) активното им участие в 

обществения и политическия живот на страната, както в първите години след 

1990 г., така и до днес; 2) и тримата представят професии, свързани със словото. 

В настоящата разработка разглеждаме и анализираме мемоарните книги на 

журналиста и издател Тошо Тошев, писателя Георги Мишев и политолога 

Евгений Дайнов. Основната ни цел е да установим как  те виждат и 

интерпретират времето след 1990 г. в своите мемоари. 

Ключови думи: мемоар, памет, мемоари, преход, спомени 

 

Abstract: Based on Mamardashvili’s words that “the meaning of the past is happening 

in the present,” we would like to investigate in what way the contemporaries of the 

period after 1990, period of transition from socialism to democracy, remember this 
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time, and how do they interpret the events of the past from the perspective of the 

present. After a research on the published Bulgarian memoir literature from the year 

of 1990 to the year of 2018, based on a detailed list from the Collaborated Online 

Bibliographic System and Services (COBISS), we have chosen three authors of 

memoirs, whose books we are going to analyze in details. We have chosen these 

authors by two criteria: 1) their active participation in the social and political life of 

the country, both in the first years after 1990, and until today; and 2) the three authors 

are representatives of professions which are connected in some way with the words 

and writing. In this paper we are going to analyze the memoirs of the journalist and 

publisher Tosho Toshev, the writer Georgi Mishev and the political scientist Evgeniy 

Dainov. Our main goal is to analyze how do they see and interpret the period after the 

1990, in their memoirs. 

Keywords: memoir, memory, transition, memories 

 

 

 

Спомен и памет 

Най-напред ще разгледаме теоретичните определения на понятията „спомен“ и „памет“. 

Дефинициите на изследователи, които активно работят и анализират тези понятия, ни 

помагат да разберем основата върху която се градят и създават мемоарите. Споменът 

осмисля миналото в настоящето. В „Изповеди“ Свети Августин казва, че миналото и 

бъдещето съществуват единствено като настояще, в което си спомняме или предсказваме и 

очакваме. Когато разказваме за минали събития, които действително са се случили, ние 

черпим информация от нашия спомен за тях в настоящето. Това не са действителните 

събития, защото те вече са минали. Това е реконструкция на тези събития чрез думи, 

базирани на паметта за тях. „Моето детство, което вече го няма, съществува в настоящия 

ми спомен за него“ (St. Augustine, 1998). По подобен начин разсъждава и Мамардашвили, 

който твърди, че „Смисълът на миналото се случва сега“. Той казва още, че може да се 

помни само онова, което не се е сбъднало, както и може да се забрави само онова, което не 

се е сбъднало (Цит. по Деянова, 2009: 29). „Именно за това“, казва изследователят, „трябва 
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да дадем възможност на миналото да се случи” (Цит. по Деянова, 2009: 32). Споменът за 

миналото в настоящето ни помага да го променяме, да го създаваме наново според начина, 

по който го интерпретираме в момента. Спомняйки си миналото, ние търсим смисъл в 

случилото се, или, както го изказва Мамардашвили: паметта е „машина за пораждане на 

мисъл“ (Цит. по Деянова, 2009: 30). В момента на разказването обаче ние променяме 

миналото и го пречупваме през настоящата си интерпретация за събитията, случили се 

„някога”. От друга страна, Лиляна Деянова казва, че „интерпретацията е част от факта, факт 

и преживяване не са различни неща, преживяването е страна на факта и се конструира в 

момента на разказването“ (Деянова, 1994: 29). 

Цветан Тодоров прави разграничение между „възстановяването на миналото“ и „по-

нататъшното му използване“ (Цит. по Деянова, 2009: 91). Той казва, че паметта не е 

противоположна на забравата, а е „между заличаването (забравата) и съхраняването, във 

взаимодействие между тях“ (Цит. по Деянова, 2009: 91). Морис Халбвакс разработва 

понятието колективна памет (Халбвакс, 1996: 5): обществото има т. нар. „колективна 

памет”, която зависи от социалната рамка, в която дадена група съществува в обществото. 

Затова, казва той, има не само индивидуална памет, но и групова, която живее извън 

отделния индивид. В същото време, паметта на един индивид, който си спомня миналото, е 

силно обвързана с груповото съзнание (Халбвакс, 1996: 7). Както отбелязва Таня Неделчева, 

колективната памет в разбирането на Халбвакс се различава от „колективно несъзнаваното“ 

на Карл Густав Юнг: докато за Юнг колективната памет е биологично унаследена и е 

неволна памет, за Халбвакс тя оживява в комуникативността и може да бъде наречена 

„социално конструктивистка”, тъй като поставя началото си от идеята за „миналото като 

социален конструкт, изграден от нуждата за смисъл в рамките на съответното настояще“ 

(Неделчева, 2010: 217). Халбвакс казва още, че способност да си спомнят имат само 

индивидите. Индивидите, обаче, са част от дадена група, от обществото. Именно затова 

ученият твърди, че паметта е колективна. Морис Халбвакс казва, че индивидите си спомнят 

в качеството си на членове на дадена група (Таушанова, 2012: 168) – индивидуалното 

спомняне е колективно. Споменът може да бъде нещо лично – индивидът си спомня, но 

паметта е колективна – групата си спомня. При нея може да има „общи долавяния и 

схващания на времето“ (Попова, 2001: 15). 
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Ян Асман казва, че „паметта е основата, която ни позволява да осъзнаем идентичността си 

едновременно на лично и на колективно ниво” (Assman, 2008: 109-118). Идентичността е 

свързана с времето. Човешкото Аз е „диахронна идентичност”, изградена от „нещата на 

времето”. Този синтез от време и идентичност се осъществява чрез паметта. Асман 

разграничава устна и писмена памет: устната памет, обхващаща около 70 години, той 

нарича комуникативна памет и културна памет. Богдан Богданов отбелязва, че двете 

памети „поддържат трайни спомени на колектива за едно абсолютно минало“, което се 

проявява като митология (Богданов, 2006: 1). Писмените текстове поставят нов тип 

отношение към миналото и настоящето – оформя се визия за миналото, в която „се прави 

разлика между по-далечни и по-близки времена, които влизат в сложни отношения с все по-

ясно очертаващото се настояще“ (Богданов, 2006: 2). Снежана Попова казва, че „Сега е 

своеобразен „източник“ на събитията /разказите, „синхронизиращи“ индивидуалните 

съзнания“ (Попова, 2001: 15). По думите ѝ „Живяното и разказаното време са 

взаимодопълващи се модалности на човешкия опит“. Не само това, а като индивиди, 

разказващи миналото в настоящето, ние дори имаме очаквания към това „минало“ (Попова, 

2001: 16), доизграждаме го, дослучваме го в момента на разказване. 

Спомените и паметта са основни източници при писането на автобиография и мемоар/ 

мемоари. Автобиографията се фокусира върху живота на един индивид в определен 

исторически период, като проследява разказа за неговия живот и неговото лично виждане 

и взаимовръзка със света (Weintraub, 1982: 13). Автобиографията се определя като 

литературен жанр, който чрез разказ в ретроспекция описва живота на автора или 

конкретна, важна част от житейския му път. Мемоарът/мемоарите се концентрират по-

малко върху личността на автора (Pascal, 1960)  и обръщат повече внимание на хората, 

които са били част от неговия живот; залага се повече внимание на авторовите разсъждения 

за случилите се събития. Мемоарът/мемоарите разчитат много повече на колективната 

памет. В тях се разказва за събития, които са преживени и от други хора, по подобен начин, 

както са преживeни от автора (колективната памет). 

 

Българската мемоарна литература след 1990 г. 
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За изчерпателно разглеждане на българските мемоарни книги, които излизат в периода 1990 

г. – 2018 г., използваме пълен списък на издаваните книги от Кооперираната онлайн 

библиографска система и услуги – COBISS1. Във Виртуалната библиотека – България в 

COBISS, и по-конкретно в споделената библиографска база: COBISS.BG, зададохме 

търсене по ключова дума за съответния период. Проведохме търсенето според две ключови 

думи, които имат най-точно и пряко отношение към търсената от нас литература, а 

именно ключовите думи „мемоар” и „спомени”. 

При проведеното разширено търсене по ключова дума „мемоар” за периода 1990-2018 г. 

броят намерени записи на публикуваните книги на български език е 1264. При проведеното 

разширено търсене по ключова дума „спомени” за същия период броят намерени записи 

на публикуваните книги на български език е 3233. Трябва да отбележим, че някои от 

книгите се припокриват в двете категории. 

Вземайки под внимание проведения анализ, трудно може да се каже, че определена 

тематика на мемоарните книги преобладава повече от друга. За нашето изследване са 

важни онези мемоарни книги, които разказват за конкретния исторически период и правят 

опит да осмислят времето след 1990 г. В този смисъл, няма да бъдат от значение спомените 

за личния живот на неизвестни хора и техните житейски борби, а по-скоро спомените на 

личности, участвали активно в обществено-политическия живот на България в съответния 

период. 

След анализ на българските мемоарните книги, отпечатани след 1990 г., решихме да се 

спрем на мемоарните книги на три личности, избрани по два критерия: 1) активното им 

участие в обществения и политическия живот на страната, както в първите години след 1990 

г., така и до днес, и 2) и тримата представят професии, свързани със словото. Избрахме 

авторите с различни професионални позиции, обединени от словото, така че да се даде 

разнообразен поглед на историческия период и да се види как се разказва от различни 

                                                           
1 Системата COBISS е проектирана през 1987 от Института за информационни науки (IZUM) в Марибор 

(Словения), създаден в бивша Югославия за разработване на библиотечни информационни системи. След 

обществените промени през 90-те години голяма част от страните в Югоизточна Европа приемат тази функция 

на IZUM, включително и България. През 2003 година е подписано Споразумение за установяване на мрежата 

COBISS.net и свободен обмен на библиографските записи, създадени в независимите библиотечно-

информационни системи на участващите страни. (Платформа COBISS: https://www.cobiss.net/bg/platforma-

cobiss.htm 
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гледни точки за времето след 1990 г. Тримата мемоаристи, чиито книги ще разгледаме, 

са журналистът и издател – Тошо Тошев, писателят – Георги Мишев и политологът 

Евгений Дайнов. Основната ни цел е да анализираме как в своите мемоари те виждат, 

интерпретират и назовават времето след 1990 г., времето на преход към демокрация. 

 

Преходът през спомените на Тошо Тошев, Георги Мишев, Евгений Дайнов 

Журналистът Тошо Тошев, дългогодишен главен редактор на в. „Труд”, издава своите 

мемоари в три книги, под заглавия „Лъжата”: „Лъжата. Жан, Иван и другите” – книга 1 

(„Труд”, 2003 г.); „Лъжата. Жан, Иван и Величеството” – книга 2 („Труд”, 2004 г.); „Лъжата. 

Бойко, Георги и разни негодници” – книга 3 („Стандарт”, 2011 г.). 

Тошев се фокусира върху онези факти и реални случки след 1990-а година, които имат най-

значимо влияние върху вътрешната политика на България – смяната на различни 

правителства и премиери – Луканов, Виденов и т.н. Тошев разказва предимно като 

персонаж, от първо лице. Той самият е главен герой на действието. Събитията, за които 

разказва, не следват хронологично и последователно според годините, в които са се 

случили, а често следват паметта на автора – кога и какво точно си спомня за даден момент 

или хора. Самият той представя себе си като човека, който ще каже истината за времето 

след 1990 г. Това е заложено и в оксиморонното заглавие на мемоарите – „Лъжата”: 

„Надеждата ми е да съм казал нещо, което да ни помага по-точно да разберем откъде 

идва лъжата в днешния ни ден.” (стр. 7, “Лъжата. Жан, Иван и другите” – книга първа 

(2003 г.). Заглавието е оксиморон, тъй като Тошев претендира, че в мемоарите си ще каже 

истината за времето след 1990 г. в България. За да подчертае, че той ще каже истината, 

озаглавява книгата си „Лъжата“. Т.е. именно той ще ни разкрие кое е лъжа и кое не. 

Прави впечатление, че когато разказва своите спомени за важни събития и срещи с 

политици и други известни общественици, Тошев сравнително рядко прави обобщения и 

анализи на случилото се. В повечето случаи описва подробно срещата, щрихира накратко 

впечатленията си от дадения човек, с когото се е срещал, описва разговора или го предава 

в диалог. Начинът по който пише Тошо Тошев е репортерски. 

„След избирането на Желю за президент през лятото на 1990 г. пламна Партийния дом, а 

Луканов получи втори мандат за ново правителство. Изведнъж държавата заприлича на 
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полигон. Бомби бяха огромните мрачни тълпи, прелели по улиците. Всеки миг можеха да 

избухнат. Въпрос на въпросите бе ще има ли ново червено правителство. Третото за 

годината!” („Лъжата. Жан, Иван и другите” – книга първа (2003 г.), Тошо Тошев, с. 128) 

Професионалната му работа във вестника неминуемо повлиява върху стила му и в 

мемоарните книги. Тошев предава своите спомени в журналистически стил. Бидейки 

централен образ на действието обаче, се създава усещането, че авторът винаги представя 

себе си в благоприятна светлина, изтъква индиректно своите професионални и човешки 

качества. След представяне на спомените си за времето на Прехода, Тошев сам заключва 

какво е за него този период: „Демокрацията през тези тринайсет години у нас е като 

жадна за обич жена, на която мъжът ѝ не става. Не му става, не му стиска, а му се 

иска…” („Лъжата. Жан, Иван и другите“ – книга първа (2003 г.), Тошо Тошев, с. 158). 

За разлика от репортерския стил на Тошев, писателят Георги Мишев пише мемоарите си 

по-описателно и разказвателно, влагайки повече емоция. В мемоарната си книга „Мир на 

страха ни. Бележки под линия” („Хермес“, 2014 г.), Мишев изразява своето разочарование 

от неслучващите се демократични промени след 1990 г. Той ни занимава предимно със 

субективното преживяване на времето. Авторът прави това чрез писателски похвати, като 

предава емоциите от надеждите, стремежите на хората за промяна и накрая настъпилото 

разочарование. 

„По време на гладната Луканова зима, изпращаха камионетки с провизии за своите 

депутати, поети и народни деятели на културата. Трудно бе да преодоляваме 

безпардонността, самонадеяността и нарцисизма, изблиците на примитивни чувства и 

нетолерантност, заради които Георги Марков бе напуснал бащиния си край, за да се 

превърне в скитник.“ („Мир на страха ни“ (2014 г.), Георги Мишев,  с. 497). 

В мемоара си Мишев представя множество примери за това как демократичните промени в 

страната не се случват, както повечето хора са очаквали. И при Мишев се забелязва игра 

със заглавието на книгата – „Мир на страха ни”, което е препратка към известната фраза – 

„Мир на праха му/им”. Т.е. за Мишев страхът вече е погребан, не съществува. Може да се 

интерпретира по различни начини – страхът от промяната, страхът от бъдещето… След 

неслучилите се промени, българинът вече не го е страх от нищо. Подобно на Тошев, и 

Мишев залага основната си идея на мемоара още в самото заглавие. Авторът остава 
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непримирим и разочарован в своите спомени за Прехода. За него Преходът е време, в което 

не се случва преминаването от една форма на управление към друга. Преходът си остава 

нарицателно за време на хаос, в което ценностите са объркани, бившите комунисти 

продължават да управляват и да не позволяват демокрацията да се случи, докато народът 

емигрира и се опитва да оцелее навън. Ако можем да обобщим в едно изречение какво е 

времето след 90-те години за писателя Георги Мишев, можем да го цитираме: преходът е 

„посткомунизъм, епохата на ментето, на фарса и безкултурието, на 

посредствеността, наречена „чалга“. („Мир на страха ни. Бележки под линия“, Георги 

Мишев, с. 470). 

Политологът Евгений Дайнов в мемоарите си също изразява разочарованието си от 

неслучващите се демократични промени. Той пише своите мемоари в три тома: „Записки 

по революцията. В България и другаде (1962 – 1989). Том 1“ („Милениум“, 2014 г.), 

„Началото на Прехода. Записки по революцията. 1989-1996 г. Том 2“ („Милениум“, 2015 

г.), „Записки по революцията (1997-2017). Том 3“ („Ера“, 2017 г.). И при него наблюдаваме 

игра със заглавието, което напомня заглавието на известната творба на Захари Стоянов 

„Записки по българските въстания“. Т.е. заглавието на книгата на Дайнов внушава, че той 

ще представи записките си за важно историческо събитие, сравнимо с въстанията за свобода 

от османско иго по времето на Захари Стоянов. 

Евгений Дайнов описва преживяното и видяното в годините след 1990 г. от своята лична 

гледна точка. Подробно описва промените, които настъпват в държавата, смяната на 

правителствата и управляващите. В мемоарите си поставя себе си като основен персонаж и 

централно действащо лице. Книгата е изключително фокусирана върху неговата личност и 

представянето ѝ в героична светлина на революционер, който активно участва в 

демократичните промени на страната. Авторът използва изключително много популистки 

език на говорене, заявява своята позиция на базата на общоприети твърдения за това кое е 

правилно. Той самият казва, че говори от позицията на народа, от позицията на „прашинка 

на революцията“. В книгата си Дайнов представя себе си като интелектуалец-бунтар, който 

е „неудобен“ и преследван от комунистическия режим и старото управление. Въпреки че е 

странно как някой може да бъде преследван от режим, който на практика е паднал и вече 

не съществува след 1990 г. На страница 178 на том 2, Дайнов разказва за срещата си с 
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американския финансист Джордж Сорос, на която отива, според неговите думи, като 

небрежен хипар-революционер, но бърза да представи и интелектуалната си 

принадлежност: 

„За да престане да се притеснява от бунтарския ми външен вид, си позволих да се издам, 

че освен уличник, съм и преподавател по политология в СУ. “ („Началото на Прехода. 

Записки по революцията (1989 – 1996) “, с. 178) 

През мемоарните книги на Дайнов се прокрадва стремежът на автора да представи себе си 

като героичен образ, който активно е участвал в промените след 1990 г. На много места 

обаче в книгите му се срещат противоречия. За Евгений Дайнов времето след 1990 г. е време 

на  революция „тук на улицата“, където е фронтовата линия, на която „щяха да се 

сблъскат армиите на революцията и контрареволюцията – не на 

пресконференции…“. („Началото на Прехода. Записки по революцията (1989 – 1996) “, 

Евгений Дайнов, с. 68.) 

В обобщение можем да кажем, че в мемоарите на тримата автори, които разгледахме – Тошо 

Тошев, Георги Мишев, Евгений Дайнов, забелязваме потвърждение на думите на Лиляна 

Деянова, че „интерпретацията е част от факта“. Авторите си спомнят времето на Прехода, 

като преплитат фактите със своите тълкувания за тях. Разказвайки своите мемоари, те 

дослучват миналото, разказват го заедно с добавена стойност от гледната точка на 

настоящия момент. Забелязва се общ поглед и при тримата за времето след 1990 г. в 

България. И тримата автори, без връзка с техните професии и позиции, изразяват 

разочарованието си от случващите се промени или по-скоро демократичните промени, 

които не успяват да се случат. И тримата представят своето недоволство и критика към 

продължилото управление на комунистическата власт след 1990-та година, от бедния живот 

на хората, от липсата на свобода и високото ниво на емиграция. И при тримата автори 

наблюдаваме едни и същи основни ключови събития от времето след 1990 г., за които 

разказват в книгите си: 1) Първите демократични избори за Велико народно събрание – 10 

юни 1990 г., 2) Виденовата зима – 1997 г., 3) Емиграцията и др. 

 

Изводи 
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Накрая можем да направим два основни извода: 1) Мемоарите, които разгледахме, са 

повече разкази за себе си и за автора във времето. Спомените за събитията са накъсани 

със случки, които могат да бъдат фактологични, но въпреки това преживяването остава 

водещо. И в трите случая има самоизмисляне, повече или по-малко контролирано. И при 

тримата фигурата на автора е поставена в центъра и е основно действащо лице. 2) Второто 

заключение, което можем да направим е, че в мемоарите на тримата автори личи 

силното влияние на професионалния стил на писане – журналистически, писателски и 

стилът на политолога, който е по-скоро популистки, отколкото политически. 

При тримата мемоаристи, които разгледахме, периодът на преход към демокрация, след 

1990 г. в България, е представен в идентична светлина – време на промени и трудни опити 

за навлизането на демокрацията като форма на управление. И тримата автори изразяват 

разочарованието си от неслучващите се демократични промени и от задържането на 

комунистическата власт в страната. Всеки един от тримата мемоаристи назовава периода 

след 1990 г. по различен начин. Тошо Тошев го нарича, както е наричан в медиите 

–  „преход“. Георги Мишев го определя като „посткомунизъм“. За Евгений Дайнов това е 

време на „революция“. И при тримата наблюдаваме авторови хипотези, че ако 

комунистическата власт реално си е отишла след 1990 г., тогава промените към демокрация 

са щели да се случат. Вследствие на неслучващите се промени, времето след 1990 г. и от 

тримата е определяно като време на хаос, на объркани ценности, безпътица, на преходен 

период към демокрация, която не се случва, както е очаквано. 

В крайна сметка, можем да заключим, че чрез различните стилове на изказ при тримата 

мемоаристи, идентичната светлина, в която е представено времето след 1990 г., придобива 

индивидуален характер и виждаме периода през три различни гледни точки, белязани от 

спецификите на словото на журналиста, на писателя и на политолога. 
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MЕДИЙНИЯТ ЧОВЕК В ТЪРСЕНЕ НА ЛЮБОВТА. ОНЛАЙН ЗАПОЗНАНСТВА И 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ 

 

АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА 

 

Man, Media and the Quest for Love. Online dating and Self-identity 

 

Anelia Alexandrova 

 

 

Резюме: Концепцията за онлайн запознанствата не е непозната в българското 

общество, но със сигурност не е сериозно изследвана. От своя страна, 

технологиите неуморно предоставят все по-нови и нови начини за установяване 

на социални контакти, разклащайки нагласи, традиции, стереотипи. Как в тази 

нова ситуация, в която сме надмогнали ограниченията на време и пространство, 

а всеки човек е сам по себе си медия, да намерим отново себе си, новата 

представа за себе си? Себеидентификацията, по смисъла на Гидънс, не е 

статична, а процес, който отразява възприемането на човека в рамките на 

неговата или нейната биография. Как се себеидентифицираме онлайн, как се 

представяме и как се разкриваме? Случаят Тиндър: изграждане на идентичност; 

идеалният Аз/идеалният Друг; свързаност и самота. 

Ключови думи: социални контакти, онлайн запознанства, технологии, 

идентичност, свързаност, самота 

 

Abstract: The concept of online dating is not completely unknown in Bulgarian 

society but it is certainly not sufficiently researched. On the other hand, technology 

constantly provides newer ways of establishing social contacts online, shaking cultural 

norms, traditions and stereotypes. Ultimately, we have overcome the limitations of 

time and space with regard to meeting and matching and we now have to establish a 
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new way of experiencing “the self”. According to Giddens, self-identity means the self 

as reflexively understood by the person in terms of her or his biography. It’s not static 

but “something that has to be routinely created”. So how do we self-identify online? 

And how do we self-represent online? The Tinder case: self-image, self-identity and 

self-representation, the ideal You and ideal Me, social interaction and loneliness. 

Key words: social interaction, online dating, technologies, self-identity, connect/ 

disconnect, loneliness 

 

 

В своята история хората постоянно изграждат връзки чрез комуникация и социално 

взаимодействие, важна част от които са интимните или романтичните отношения. 

Намирайки се в ситуация на глобално мрежово общество (Castells, 2009) и четвърта 

индустриална революция (Schwab, 2016), в която границите между физическия, дигиталния 

и биологичния свят все повече се размиват, не можем да не допуснем, че и концепцията за 

интимни връзки и откриването на подходящ партньор се трансформира. 

Експоненциалното развитие на технологиите и навлизането им в ежедневието влияят върху 

начините на създаване на отношения и тяхното поддържане (Donn, 2002). Междуличностни 

връзки се създават с употребата на онлайн сайтове за запознанства и апликации за мобилни 

телефони. Под онлайн запознанства или онлайн дейтинг разбирам всяка форма на 

запознанство или друг стадий на междуличностни отношения, осъществени на базата на 

размяна на съобщения, чат, ползването на апликации, социални мрежи или уебсайтове, 

където участниците публикуват своя снимка и предоставят информация за себе си (Donn, 

2002: 111). 

Това, че хората се свързват един с друг онлайн, не е изненада. Преди това векове наред са 

се срещали чрез обяви и са общували с писма. Исторически развитието на онлайн 

запознанствата следва плътно това на технологиите. Прототип на съвременните платформи 

за онлайн запознанства са опитите за компютърно опосредствани запознанства от края на 

50-те и 60-те. Съвременните услуги за запознанства се различават съществено от своите 

предшественици, най-малкото защото предлагат много по-големи потребителски бази и по-

сложни и разработени начини за себепредставяне. Социалните мрежи (като Facebook) и 
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апликации за онлайн запознанства (като Tinder) трансформират и превеждат на медиен език 

личните процеси на социализиране и заявяване на идентичност, които традиционно 

принадлежат на частната сфера. 

Полето на онлайн запознанствата предоставя възможност да се документират промените в 

културните норми, съпътстващи технологично опосредстваното формиране на интимни 

или романтични отношения. С масовизирането на интернет, развитието на технологиите и 

мобилните устройства и постепенно намаляващата стигма, дълго тегнеща над тази практика 

(че привлича единствено отчаяните и самотните), набюдаваме нейното динамично 

превръщане от маргинална в популярна. Изследването на темата локално може да даде 

представа за важни аспекти на онлайн поведението на българския потребител, начините, по 

които градим идентичност и провеждаме своите стратегии на себерепрезентация. 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ЗАПОЗНАНСТВА – 1 

Историята на компютърно опосредстваните запознанства, най-новата глава от която са 

онлайн запознанствата от типа на мобилните апликации като Tinder, започва в края на 50-

те и 60-те години на 20 век, а пионерите на тази индустрия обикновено са студенти, имащи 

достъп до университетски компютърни машини, по онова време немислимо скъпи за 

персонална употреба, а също така и с огромни размери. Първите опити, прототипите на 

днешните онлайн запознанства (Operation Match, Project TACT и други) приличат на 

автоматизирани тестове за съвместимост  – базирани са на въпросници, които желаещите 

попълват, след това данните се пренасят на перфокарти и машината прави изчисления на 

база зададени критерии. 

През 70-те и 80-те, когато компютрите започват „да говорят“ един с друг, се появява 

схващането, че поради отсъствието на невербални знаци в процеса, компютърно 

опосредстваното общуване е твърде неистинско, нереално, за да предизвика, улесни 

социално сближаване. През 90-те това опасение е развенчано – хората ползват е-мейл, по-

богати онлайн медии, изпълнени с образи (снимки), повече текст, интерактивност. 

Настроението може да се изрази с емотикон (Slater, 2013: 63-64). 
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В началото на 90-те дейтинг индустрията в САЩ е доминирана от личните обяви във 

вестниците, телефонни услуги за запознанства, видео-дейтинг услуги и агенциите за 

запознанства. С масовизирането на Интернет се раждат и онлайн сайтовете за запознанства. 

Един от първите в мрежата е Match.com, онлайн от април 1995 и aбсолютен лидер в сектора 

до към 2011, малко преди да се появят мобилните апликации като Tinder, които променят 

изцяло фокуса. 

Но преди това няколко думи за Интернет, без чиято поява и социални ефекти темата за 

запознанствата онлайн е немислима. 

 

ИНТЕРНЕТ И СОЦИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

Още през 1993 Хауърд Рейнголд, „първият гражданин на Интернет“, в интродукцията към 

своя днес класически текст The Virtual Community казва така: „Преките ми наблюдения на 

онлайн поведение по целия свят през последните десет години ме водят до заключението, 

че когато CMC (computer mediated communications – от англ. компютърно опосредена 

комуникация – бел.моя) технология стане достъпна до хората, където и да са те, те 

неизбежно построяват виртуални общности с нея, точно както микроорганизмите 

неизбежно създават колонии“. 

Рейнголд познава виртуалната общност от собствения си опит в The WELL (Whole Earth 

‘Lectronic Link), един от най-ранните примери за добре развита и в големи мащаби социална 

интеракция между хора, които в началото са непознати, но скоро започват да се осъзнават 

като общност. Не след дълго членовете на The WELL започват да организират и срещи 

помежду си в реалния живот, за да подсилят връзките си, докато основно продължават да 

комуникират в компютърно опосредена реалност. 

Рейнголд говори за глад за общуване, за създаване на общности, който вече не може да бъде 

задоволен от намаляващите възможности за човешки връзки на физическото пространство. 

От друга страна, появил се е нов медиум, който позволява на хората да се свързват, въпреки 

физическата дистанция помежду им. Тази нова възможност неизбежно и автоматично кара 

хората да се възползват от онова, което им позволява – и поведенията, които тя прави 

възможни – за да изпълнят нуждата си от човешка връзка. Новият медиум предлага и нови 
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начини за комуникация и нови начини за взаимодействие, като по този начин повишава 

преди наличните възможности. 

През първото десетилетие, в което човечеството постепенно обживява своето творение 

Интернет, се оформят два противоположни възгледа за ефекта му върху общността и 

социалните връзки. Мнозина изразяват опасения, че новата свобода, която идва с новите 

медии, ще фрагментира социалните отношения. Другият популярен възглед е, че 

„виртуалните общности“ ще представят нова форма на човешко комунално съществуване, 

осигурявайки нови възможности за изграждане на споделен опит на човешка интеракция. 

Само след няколко години емпирично се установява, че ефектът на Интернет върху 

социалните отношения е много по-комплексен (Benkler, 2006). 

По-новите изследвания показват, че Интернет определено има ясно въздействие върху 

човешката общност и интимните социални отношения и то не е нито в посока разруха, нито 

в посока превъзходство, но със сигурност е подобрение спрямо света на телевизията и 

телефона по повечето измерения на нормативна загриженост за социалните отношения. 

По думите на Бенклер, видими са два ефекта, от които първият е в посока „сгъстяване на 

преди съществуващите отношения с приятели, семейство и съседи, особено с тези, които не 

са били лесно достъпни в пред-интернет средата“ (Benkler, 2006: 357). Днес родителите 

могат да използват инстантни съобщения, за да общуват с децата си, които учат на друго 

място, а приятели, които са се преместили и живеят далеч едни от други, сега имат 

възможност да държат връзка повече от преди, когато не са имали имейл, защото 

електронната поща не изисква координация на точно време за разговор или скъпи такси за 

услугата. На второ място, той посочва появата на все повече отношения с ограничено 

предназначение или повече слаби връзки, които дори и да не съвпадат с идеалния модел на 

„виртуалните общности“ и да не са част от дълбоката концепция за „общността“ като 

основен източник на емоционален контекст и подкрепа за човека, са ефективни и значими 

за участниците в тях. 

„Всеки процес на голяма технологична промяна създава своя собствена митология“, казва 

Кастелс, за да обясни защо винаги има бездна между социалната промяна и разбирането за 

нея (Castells, 2014). За пример дава популярния и до днес медиен рефрен, че интензивната 
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употреба на интернет повишава риска от отчуждение, изолация, депресия и дори оттегляне 

от социума. Фактите обаче сочат друго – колкото по-общителни са хората, толкова повече 

използват нета. И колкото повече го използват, толкова повече повишават общуването си 

онлайн и офлайн, повишава се и гражданската им ангажираност, и наситеността на 

семейните и приятелски отношения. 

За да разберем напълно ефектите на Интернет върху обществото, Кастелс припомня, че 

трябва да мислим технологията като материална култура, която се създава в рамките на 

социален процес, на базата на идеи, ценности, интереси и знание за продуциращите я. В 

този процес участват и потребителите на технологии, които не просто приемат или не 

дадена технология, а по-скоро я адаптират и модифицират, произвеждайки я отново в един 

„безкраен процес на интеракция между технологичното производство и социалната 

употреба“ (Castells, 2014). 

 

ОТ ВИРТУАЛНИ ОБЩНОСТИ КЪМ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 

Виртуалните общности на Рейнголд, понятие, което самият той допълнително развива и по-

късно обвързва с „наличието на общи интереси“ (Rheingold, 2001), става отправна точка за 

мрежовия индивидуализъм и мрежовото общество на Кастелс като новата социална 

операционна система, която превъзмогва сравнително затворените общества на силни 

връзки. Нетуъркингът е преобладаващата организационна форма, индивидуализацията е 

основна ориентация на социално поведение, а културата на автономията е култура на 

мрежовото общество (Castells, 2014). 

Сайтовете за социален нетуъркинг (SNSs) или социалните мрежи като Facebook, Twitter, 

Instagram днес са изключително популярни глобално. Всъщност най-важните активности в 

Интернет на този етап се случват именно в социалните мрежи, отдавна надвишили като 

употреба електронната поща. През тях индивидите изпълват своята нужда от свързаност – 

създават се нови приятелства и се поддържат вече съществуващи такива, включително и 

романтични. Разбира се, използват се и за много други дейности – търговия, маркетинг, 

обучение, разпространение на медийно съдържание, забавление, различни форми на 

активизъм. Спрямо данни от изследване от 2013 (Pew Research Internet Project, 2013), от 
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всички хора онлайн 73% използват социални мрежи, а преобладаващите потребители са на 

възраст между 18 и 29 години, като 90% от тази възрастова група е онлайн в Западния свят 

(Riva, Wiederhold, Cipresso, 2016: 145). 

Този тип социални мрежи най-общо се дефинират като „уеб базирани услуги, които 

позволяват на индивидите (1) да конструират публичен или полупубличен профил в 

определена система, (2) да създадат списък с други потребители, с които са свързани, и (3) 

да преглеждат и променят своя списък с връзки, както и онези, направени от другите в 

системата“ (Boyd and Ellison, 2007)1. Спецификите на различните социални мрежи могат да 

варират по време, цел, култура, брой ползватели, но всички притежават изброените 

характеристики. 

На базата на това определение, апликациите за онлайн запознанства от поколението на 

Tinder могат да бъдат мислени като социални мрежи – потребителят създава свой профил, 

видим в системата; потребителят се свързва с други потребители; може да преглежда и 

променя своя списък с връзки – т.нар. „съвпадения“, другите също могат да влияят на 

списъка с връзки – при Tinder „съвпадение“ (на англ. match) има, само когато двама 

потребители са харесали профилите си и съответно само тогава могат да започнат 

комуникация; всеки един от тях може да прекъсне тази комуникация във всеки един момент 

с опцията unmatch. 

Социалните мрежи се различават от предишните медии по отношение на две възможности, 

които предлагат. Първата е способността да правят видими и използваеми собствените ни 

социални мрежи, през които всеки може да идентифицира персонални, социални и 

професионални възможности, които по друг начин не са непосредствено очевидни. Втората 

е управление на впечатлението или възможността да решаваш как да представиш себе си 

на хората в мрежата. В този смисъл определението за социална мрежа от психологическа 

гледна точка е дигитално пространство, което позволява на потребителите да менажират 

както собствената си социална мрежа от контакти, така и своята социална идентичност 

(Riva, 2016: 5). 

                                                           
1 Определението е на Boyd и Ellison, 2007, цитирано в Riva, Wiederhold, Cipresso (2016), p. 145. 
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Основната причина, която тласка потребителите да използват социални мрежи, а от тук – и 

апликациите за онлайн дейтинг, е, от една страна, възможността да откриват релевантни 

възможности в тях, а от друга – шансът да получат най-добрия опит чрез тях. Още в ранните 

дни на компютърните запознанства на Джеф Тар2, хората смятат, или се надяват, че фактът, 

че технологията е посредник, означава не просто повече срещи, а по-качествени, по-добри 

срещи. „Великият бог Компютърът трябва да знае нещо, което ние не знаем…“ (Slater, 2013: 

83). 

Всъщност сайтовете за социален нетуъркинг са конструирани от самите потребители въз 

основа на различни критерии за групиране. По думите на Кастелс, те са „самоконструирано 

общество“, което не е виртуално, а реално. Той настоява, че между виртуалните мрежи и 

тези в живота има много близка връзка. Затова и ги нарича „хибриден свят“, който е 

напълно реален (Castells, 2014). Автори като Джузепе Рива също са съгласни, че социалната 

мрежа може да се мисли като социален хибрид или „интерреалност“, която позволява на 

виртуалното да влезе в реалния свят и обратно, предоставяйки мощен инструмент да 

създаваме и/или модифицираме своя социален опит (Riva, Wiederhold, Cipresso, 2016: 9). 

Благодарение на тази интерреалност, можем да използваме социалните мрежи, и в частност 

платформите за онлайн запознанства, както като инструмент в подкрепа на собствената ни 

социална мрежа, така и като инструмент да изразяваме своята социална идентичност или да 

анализираме социалната идентичност на другите. 

 

СЕБЕИДЕНТИФИКАЦИЯ И СЕБЕРЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Себеидентификация е разбирането, което индивидът има за собствената си роля в света, по 

какъв начин се различава от другите и кое е общото, което има с тях. Себеидентификацията, 

според Гидънс, не е статична, а „процес, който отразява самовъзприемането на човека в 

рамките на неговата или нейната биография“ (Giddens, 1991: 52-53). Различните социални 

                                                           
2 Джеф Тар е един от пионерите в областта на компютърните запознанства. През 1965 заедно със състудента 

си от Харвард Вон Морил създават Operation Match, използвайки въпросник и компютър IBM 1401 (един от 

първите масови модели и един от най-успешните модели компютри в историята изобщо), за да свързват 

студенти. Boston Globe отразява предприемчивия проект със статия на първа страница със заглавие 2 Harvard 

Men Replacing Cupid with Computer, първото задълбочено отразяване на феномена. 
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контакти и отношения, в които индивидът влиза, и опитът, който натрупва от тях, формират 

разбирането, което индивидът има за себе си и начините, по които описва себе си. Периоди 

на криза или преход са фази на нестабилност на себеидентификацията и могат да променят 

себепредставата, себеописанието. 

Индивидът се идентифицира и със социалните групи, от които е част. Собствената му 

идентичност е изправянето на отделното човешко същество срещу групата. Груповите 

идентичности се раждат от непрекъснатия комуникационен процес, в който индивидите 

участват със собствените си индивидуални идентичности, които отново влияят на 

груповите идентичности. Или, както го поставя Кристиян Фукс, „процесът на 

себерефериране постоянно свързва индивидуалното с колективното” (Fuchs, 2008: 244). 

Според традиционните концепции, идентичността се оформя в ранните години на човешкия 

живот и остава относително стабилна. Постмодерният подход (изследователи като Шери 

Търкъл, Марк Постър) я възприема като плуралистична, динамична, променяща се, 

флуидна, а всеки човек би могъл да има множество идентичности. 

В съвременното общество социалният живот и обществото имат безличен характер за 

мнозина, много хора чувстват, че сякаш нямат контрол над собствения си живот и 

решенията, които ги засягат. За много хора ситуацията на глобализация на света се изразява 

в усещането за отчуждение (което Фукс разбира като това да нямаш контрол над условията 

на собствения си живот). В един глобален свят, в който начинът на живот е много различен 

за различните хора и ценностите се променят, интимността все по-често е нещо, което 

откриваме не локално, а сред хора, с които ни делят време и пространство, но ги достигаме, 

благодарение на комуникационните технологии. Тоест, наблюдаваме и глобализация на 

интимното. 

Теса Пъркинс, която се занимава с изследвания на кинокултурата, казва: „…филмите, 

заедно с другите форми на репрезентация, играят важна роля в оформянето на идеи за и 

отношение към света, в потискането на тревожността и дори в разсейването на конфликти 

– накратко, вършат политическа работа“ (Perkins 2000: 70).  В този смисъл, разбирам 

себерепрезентацията като политика. А начините, по които правим себерепрезентацията си 
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– винаги като избор, стратегия на това кои аспекти от себе си искаш да покажеш и как точно 

го правиш. 

 

В ТЪРСЕНЕ НА ЛЮБОВТА 

От сегашната перспектива, която се оформя след исторически събития и процеси от 

миналия век като сексуалната революция, хапчето за контрол над забременяването, все по-

голямата социална и политическа видимост на жената, доминацията на масовите медии и 

много други, в западното общество любовта сякаш се явява е единственото условие за 

съвместен живот. Имаме право да се събираме по любов, след като векове преди това са 

властвали други норми. В този смисъл, големият любовен наратив, подхранван от масмедии 

и попкултура, е натоварил значително възприемането на любовното, то изпълнява функции 

и на фантазен модел. 

Любовните истории изпълват живота ни и са навсякъде около нас. Почти всяка книга, филм 

или песен е за любов или неизменно съдържа някакъв дори и вторичен любовен разказ. 

Автоматично смятаме, че всички тези репрезентации на любовта са отговор на естествените 

нужди на човека и, в този смисъл – отражение на реалността. Романтичните наративи 

обичайно се консумират като ентертейнмънт и често открито се възприемат като фантазни 

(като на кино), но дори и в този най-песимистичен вариант това не спира повтарящия се 

модел да функционира като модел. Според Гидънс, именно фикционалният статус на 

наратива може да позволи на читателя да го използва съзнателно като хипотетичен модел 

(Giddens, 1992: 45). 

В книгата си Modern Love Дейвид Шумуей твърди, че тези фикционални наративи за 

любовта и отношенията (по смисъла на дискурса на Бурдийо или кодексите/кодовете на 

Луман, които съставляват различните социални практики) ни учат и задават устойчиви 

представи, дори и когато не осъзнаваме, че това е така. Както и че всички тези истории, 

които западната култура ни е разказвала, са се променили. Шумуей нарича новия 

дискурс интимност и, според него, той се оформя през третата половина на 20 век, отчасти 

в отговор на брачната криза. Един от примерите за тази промяна е бумът на селф-хелп 
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литературата относно връзките и отношенията, като най-популярните книги и в наши дни 

се продават повече от всеки литературен шедьовър. 

С появата на Интернет и развитието на технологиите, във времена, когато сме неразделни 

от смартфоните си, Шери Търкъл настоява, че сме в ситуация, в която преосмисляме себе 

си и междуличностните си отношения през нов тип интимност – тази, която имаме с 

машините. (Turkle, 2011). Отново като елемент на технологично обусловеното общуване, 

други автори въвеждат употребата на термина ембиънт интимност – възможността да си 

свързан с другите, да поддържаш регулярни отношения, независимо от време и място 

(Hjorth, 2012). 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ЗАПОЗНАНСТВА – 2 

В началото на текста проследих накратко развитието на технологично опосредстваните 

запознанства до влизането им в мрежата и превръщането им в платформи за онлайн 

запознанства. Сега ще скицирам ситуацията след това и ще се опитам да изведа някои 

съществени промени, които се наблюдават в света на запознанствата. Както споменах, един 

от първите и много успешни уеб сайтове за запознанства в мрежата е Match.com, онлайн от 

април 1995. Други подобни големи сайтове за запознанства са еHarmony (стартира през 

2000) и OkCupid (от 2004). Въпреки различията си, те всички комбинират написани 

профили, снимки и алгоритъм, базиран на отговори на въпроси. Тези сайтове, заедно с 

много други, които приличат на тях, формират Фаза 1 от еволюцията на индустрията на 

онлайн запознанствата (Slater, 2013). За България подобни сайтове са Elmaz.com и 

Sladur.com. Може да се каже, че тази първа фаза е в голяма степен фокусирана върху 

търсенето на (въобразения) идеален друг. 

Втората фаза се характеризира с прехода от уеб сайт към мобилно устройство и започва 

през 2007, когато е лансиран iPhone и стартира напълно нова вълна на употреба на смарт 

телефоните и уеб базираното съдържание. 3G смарт телефоните влизат на масовия пазар и 

разтварят вратите за дейтинг апликациите – вече ще може да се общува и в движение. Преди 

това, разбира се, се е появил Skype (през 2003), чиято употреба също задава определена 

посока на развитие за общуването (връзка от разстояние, в реално време). През 2004 се 
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ражда и Facebook. И въпреки че в самото начало социалната мрежа не се заявява като 

онлайн дейтинг услуга, има огромно влияние върху начина, по който се запознаваме, 

срещаме и общуваме онлайн. Тази нова фаза, в която започват да доминират апликациите 

за онлайн запознанства, които все повече се припознават като социални мрежи, се 

характеризира вече не толкова с търсенето на най-подходящ партньор, а по-скоро с 

презентацията на идеалния Аз и разширяването на социалната мрежа на индивидите, в 

която се допускат нови участници. 

Ще разгледам мобилната апликация Tinder, един от глобалните лидери в областта, за да 

демонстрирам по-ясно кои нови трендове се очертават. Tindеr стартира през септември 2012 

и само 17 месеца по-късно регистрира един милион потребители, а списание Time нарича 

апликацията „културен феномен“. Към момента Tinder има регистрирани 20 милиарда 

съвпадения, според информацията в сайта им. Там четем още: „Мислете за нас като за най-

надеждното си крило – където и да сте, ние ще сме там. Ако сте тук, за да се срещнете с 

нови хора, да разширите социалната си мрежа, да се запознаете с местните, когато пътувате 

или просто така, ей сега, сте на правилното място. Има причина да сме една от най-големите 

дейтинг апликации в света – палим искрата на повече от 26 милиона срещи на ден“. 

Смартфон апликацията предлага модел, при който потребителите могат да качат своя 

снимка (максимум 6 снимки) и кратък текст (до 500 символа), в който да опишат себе си. 

Нова характеристика е възможността за локализация – апликацията е базирана на 

местоположение. Потребителите виждат профилите на потенциални партньори в близост (в 

максимален радиус до 150 км) и могат да „прелистят“ (на англ. – swipe) вдясно, ако харесат 

профила, и вляво, ако не. Съвпадение има, само когато двама души са се харесали взаимно 

и едва тогава може да започне разговор помежду им. В противен случай, нямат никога 

повече достъп до информацията и профила на другия. 

При традиционните дейтинг сайтове се изисква сравнително по-дълъг период от време, в 

който потребителят прекарва пред компютър, пишейки или четейки дълги биографии, 

докато революцията на Tinder е, че прилича на игра, която можеш да пробваш навсякъде, в 

движение. Приложението е свързано с Facebook, откъдето директно може да се пренася 

лична информация, включително име, възраст, интереси и общи приятели, но тези данни 
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могат и да се редактират. На базата на само три инструмента (снимка, текст, локация) 

потребителите могат да общуват с нови, непознати хора и да преживяват т.нар. ембиънт 

интимност. 

До този момент услуги като еHarmony, Match.com и OKCupid твърдят, че собствените им 

алгоритми могат да изчислят истинската любов, но в Tinder по-скоро залагат на 

предположението, че поне в началото на една връзка най-важно е одобрението на външния 

вид, по простата причина, че и в реалността е така3. 

В самото начало потребителите на Tinder могат единствено да си изпращат текстови 

съобщения. Постепенно апликацията интегрира инстаграм профили, потребителите вече 

могат да споделят любимо свое парче (моят химн), други предпочитания, да си разменят 

снимки и линкове в чата – тоест, действа като социална мрежа. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В новата ситуация хората имат възможност да научават важни аспекти за другия в рамките 

на секунди. В този смисъл, процесите на себеидентификация и себепрезентация също се 

динамизират и преформатират – индивидът е изправен пред задачата да избере не просто 

себе си, а най-добрата версия на себе си, така че да се отличи, да стане атрактивен, 

разполагайки с минимален ресурс от инструменти (снимки, кратък текст, локация). 

Може да се каже също, че онлайн апликации за запознанства от типа на Tinder дават на 

потребителите по-силен контрол над собствените им междуличностни отношения. Чрез с 

тях се научаваме с лекота да блокираме всеки, който не ни е приятен, и да общуваме само с 

онези, които намираме за привлекателни и те ни отговарят със същото. 

Новите апликации за запознанства предлагат бърз, дори светкавичен достъп до големи бази 

с потенциални партньори – свързваме се много по-бързо от преди и с по-голяма лекота 

допускаме непознати в живота си. Но също така се наблюдават нови феномени в 

общуването като, например, ghosting (от англ. ghost – дух) – новият начин да зарежеш 

                                                           
3 В интервю за New York Times от октомври 2014 Шон Рад, един от създателите на приложението, коментира 

така: „Кога за последно влязохте в бар и някой ви каза Извинете, може ли да попълните този въпросник и 

ние ще ви намерим съвпадение с някой от хората тук? Не си представяме така срещите с нови хора в 

истинския живот“. 
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някого с един клик. Сполучлив превод на български би бил глагола „духвам“, но едва ли е 

достатъчно „кул“, за да опише ситуацията на раздяла, възможна в ерата на Tinder, при която, 

ограничавайки достъпа на другия до социалното ти присъствие онлайн, той практически 

спира да съществува. Тоест, свързваме се по-бързо, но и се разделяме също толкова бързо, 

и то на нищожна емоционална цена. 
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МУЗИКАЛЕН ПАЗАР И ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ В УСЛОВИЯ НА 

ДИГИТАЛНА МЕДИАТИЗАЦИЯ 

АННА НИКОЛОВА 

 

Music Market and Consumer Attitudes in the Context of Digital Mediatization 

 

Anna Nikolova 

 

 

Резюме: Дигиталните медии и популяризирането на музиката във всичките й 

жанрове са неизменно свързани посредством новите начини на комуникация 

между композитори, изпълнители, продуценти, маркетолози, PR специалисти и 

публика. Социалните актьори са в непрестанна и скоростна симбиоза, която 

е възможна посредством и предизвикана отразвитието на новите технологии. 

Настоящата дигитализация дава нови правила на медийната игра, която е 

двупосочна – едновременно формира и зависи от нагласите на потребителите. 

Затова, от една страна, новите медии са проводници на музикални произведения, 

а от друга, музиката намира нови методи (чрез дигитализиране) за изразяване, 

благодарение на каналите, които я разпространяват, и е зависима от тях, както и 

от предпочитанията на публиката. Конвергенцията между 

въздействието на и чрез новите медии и популяризирането на музика може да се 

обясни чрез разглеждане на основните процеси, които предизвикват 

потребителя да „лайкне“ (хареса) или/и да плати, за да слуша дадена 

песен. Проследявайки дълбокия съюз медии-изпълнители-потребители и 

настоящата статистика относно печалбата на музикалната индустрия от 

дигитални продажби, статията дава отправни точки за прогнозиране на връзката 

между медии и музикален пазар. 

Ключови думи: дигитални медии, потребителски нагласи, музикален пазар, 

медиатизация 
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Abstract: The digital media and the music promotion (in all its genres) are invariably 

connected through the new means of communication between composers, performers, 

producers, marketers, PR specialists and audiences. The social actors are in a 

continuous and immediate symbiosis that is possible through and evoked by the 

expansion of new technologies. The contemporary digitization sets new rules of the 

media game, which is bi-directional – it is formedand depends on the attitudes of the 

consumers. On the one hand, the new media produces musical creations, and on the 

other, music finds new ways (through digitization) of expression through the channels 

that distribute it, and depends on them, as well as on the preferences of the 

audience. The convergence between the impact of and through the new media and the 

promotion of music can be explained by following the main processes that cause the 

customer to „like“ and / or pay to listen to a certain song. Some perspectives can be 

pointed out regarding the relationship between the media and the music market by 

understanding the deep alliance of consumer-artist-media and current statistics on the 

industry’s profit from digital sales. 

Keywords: digital media, consumer attitudes, music market, mediatization 

 

 

Не е толкова далечно времето, когато медийният човек в България се осведомяваше за 

концерти и излизането на пазара на нови албуми предимно от радиото, телевизията, пресата 

и плакатите, разлепяни из града. Освен традиционните медии, силен фактор за успешното 

популяризиране на предстоящ концерт бяха референтните групи. Често нишката между 

осведомеността за и посещението на дадено събитие преминаваше през радио анонс, 

обсъждане с приятели и купуване на билети от няколко зали. И сега, и през последните 20 

години, и винаги, публичното пространство, референтните групи продължават да са 

основен проводник на информация. 

Развитието на музиката като медийна форма (Димов, 2010) и превръщането й в 

продукт/услуга благодарение на новите технологии и културата на всекидневието, водят до 

промяна в начините, по които потребителите достигат до нея. Каналите вече са различни. 

Пространствата са мултиплицирани. Времето е паралелно. Референтните групи са пълни с 
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непознати. Потребителят умело борави с новите форми на комуникация, но неговите 

изконни желания и подбуди не се променят. 

Прогнозни статистики за развитието на музикалния пазар сочат, че възможностите, които 

културата на участие Web 2.01 предоставя, могат не само да увеличават несъответствието 

между приходите, които някои онлайн платформи генерират, и възнагражденията, които те 

изплащат на правоносителите, но и да предложат разнообразие от музикални стилове, които 

всеки потребител да припознае като предпочитани и съответно да подкрепи и финансово. 

Очертаване на специфичните техники за привличане на приходи онлайн е възможно 

посредством обръщане внимание на условията, в които вирее съвременният музикален 

пазар; интеракцията с потребителите; значението на дигиталната медиатизация и 

прогнозите за развитие на музикалната индустрия. Доколко онлайн потребителите в 

България са склонни да плащат за музика и какво би ги накарало да го направят? Следва ли 

глобалните тенденции музикалният пазар в страната? 

 

Медии, изпълнители, потребители. Тогава и сега 

Дигиталната медиатизация2 и популяризирането на музиката във всичките й разновидности 

са неизменно свързани посредством новите начини на комуникация между потребители, 

медии, творци и посредници (продуценти, маркетолози, PR специалисти, журналисти и 

т.н.). Социалните актьори са в непрестанна и скоростна симбиоза, която е възможна 

посредством и е предизвикана от развитието на новите технологии. Настоящата 

дигитализация3 дава нови правила на медийната игра, която е двупосочна – едновременно 

формира и зависи от нагласите на потребителите. Затова, от една страна, новите медии са 

                                                           
1 Терминът Web 2.0 е употребен за първи път през 1999 г. от Дарси Динучи в статията „Фрагментирано 

бъдеще“. Понятието се развива, надгражда и до днес, като най-често се свързва с името на Тим О’Райли и 

статията му „What is Web 2.0“, публикувана в интернет на 30 септември 2005 г. (O’Reilly, 2005)  
2 В „The Mediatization of Society“ Stig Hjarvard проследява развитието на понятието за медиатизация и по-

специално разбирането му в контекста на консумативната култура: „Jansson (2002) започва да разглежда 

основно медиатизацията в съвременната култура, която описва като „процес, чрез който медиатизираните 

културни продукти придобиват значение на културни референти и по този начин допринасят за развитието и 

поддържането на културните общности. С други думи, медиатизацията на културата е процес, който укрепва 

и разширява сферата на медийната култура“ (Hjarvard, 2008 :108). 
3 Според „Речник на новите думи в българския език“ дигитализацията е процес на конверсия (трансформация) 

на информация на аналогов носител (текст, звукови и видеосигнали, телефонни импулси) в дигитална форма 

с помощта на електронни устройства по метода на сканиране, който обхваща процесите на преобразуване на 

аналоговата информация в цифрова. 
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проводници на музикални произведения, а от друга, музиката намира нови методи (чрез 

дигитализация) за изразяване, благодарение на каналите, които я разпространяват, и е 

зависима от тях, както и от предпочитанията на публиката. Конвергенцията между 

въздействието на и чрез новите медии и популяризирането на музика може да се обясни 

чрез разглеждане на основните процеси, които предизвикват потребителят да „лайкне“ 

(хареса) или/и да плати, за да слуша дадена песен. 

 

Всекидневно изчезване и пресътворяване 

Посредством разпространяването на всекидневни практики, обвързани с дигитализираната 

съвременна среда, индивидът както управлява, така е и зависим от медийния поток. 

Медиите като канали на комуникация едновременно ограничават и стимулират културни 

практики, създавайки условия, в които те да се развиват. 

Според Марк Постър „дигитализираните културни обекти обаче поемат и характеристики 

на аналоговата или механична репродукция. В случая със звука дигиталното 

възпроизводство позволява да се постигне точно копие на оригиналната песен или на 

изречените думи“ (Постър, 2004: 19). Авторът стига до извода, че дигиталните медии 

клонират културни обекти по-добре от аналоговите. Дигиталните звуци, подобно на 

дългосвирещите записи и аудиокасетите, но по-ефективно от тях, позволяват масово 

възпроизводство на копията и широкото им разпространение по целия свят. Така 

„потребителите“ се превръщат в „производители“, тъй като функциите на репродуциране и 

дистрибутиране в интернет са структурирани като автоматични операции“ (Постър, 2004: 

19). 

Новите медии, за разлика от традиционните, успяват да се „впият“ в тялото и усещанията 

на индивида заради ежедневната им „употреба“ в постмодерното общество като основен 

източник не само на информация, но и на забавление, на досег с изкуството. 

Федърстоун посочва основните характеристики на постмодернизма в изкуството, които са 

и отправни точки за обрисуване на ситуацията, в която новите медии съдействат за 

популяризиране на културните обекти (и за тяхното предефиниране) – „заличаване на 

разликата между изкуство и всекидневен живот; премахване на йерархичното делене на 

висока и масова/популярна култура, стилистичен промискуитет, който благоприятства 
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еклектизма и смесването на кодове, пародия, пастиш, ирония, игрови характер, тържество 

на повърхностната „плиткост“ на културата; упадък на оригиналността/гениалността на 

артиста и допускане, че изкуството може да бъде само повторение“ (Федърстоун, 2017: 9). 

Темата за изчезването на оригиналния производител, на автора, на създателя (на музикални 

или каквито и да е други произведения) е възможна като реална констелация единствено в 

новото измерение, което дигиталните медии изграждат, в киберпространството, където 

продуктът, представляващ интерес, може да се видоизменя още по време на използването 

му. Например, още преди потребителят да е чул дадено парче, той може с помощта на 

технически настройки на възпроизвеждащото устройство напълно да промени начина, по 

който то звучи. 

Самите културни обекти биват мултиплицирани, позволявайки на всеки потребител да бъде 

и производител, видоизменящ повтореното съдържание до безкрайност, докато самият 

първоизточник постепенно избледнее, за да изчезне напълно. В състояние на 

мултифункционалност, на условия на възможности за пълна трансформация, водеща до 

непрекъсната повторяемост, новите медии свързват все повече потребители с все повече 

културни продукти, но и ги обезличават. Заличават се специфичните особености както на 

произведенията, така и на начините, по които медийни хора ги потребяват. 

Вероника Димитрова в „Нови култури на музикалния обмен“ се фокусира върху т.нар. 

„загубена група“ – групата, която се е формирала около общо потребление на музика, 

удържало общността чрез размяна на аудио носители и информация. Тоест „с навлизането 

на Интернет взаимодействията между микрокултурите са се усилили посредством 

пребиваването на носителите им в няколко паралелни свята – действителността е станала в 

пъти повече множествена, а с това се е делегитимирало и музикалното потребление като 

затварящо индивида в една група“ (Димитрова, 2009: 91). 

Аналоговото минало се привилегирова, защото е обвързано с носталгия по загубената 

затворена група, отличаваща се с идентификация, благодарение на липса на общодостъпни 

торенти и онлайн платформи. 

Жаждата по непрекъснато пресъздаване и тясно таргетирана информация в необятното 

киберпространство може умело да бъде използвана при налагане на даден музикален 

продукт чрез условията, които съвременните онлайн платформи задават. За целта е 
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необходимо привличане на аудитория посредством разпространяване на информация за 

творбата в затворени групи в социалните мрежи, специализирани форуми, чатове и 

запознаване с нея на личности, чието мнение е от значение за референтните групи. В 

основата на успешно промотиране на продукт е използването на точните канали, 

достигането по най-бързия път до сърцето на потребителя. 

  

Медиатизация на потреблението 

Доминик Волтон определя медиатизацията като най-големия печеливш от „това 

разширяване на общественото пространство и от увеличаването на броя на медиите и 

носителите“ (Волтон, 2016: 117). Той разглежда медиатизацията като положителен процес, 

тъй като „говорим по-естествено за почти всичко“ (Волтон, 2016: 117). От друга страна, 

„хората търсят излияния, живот, чувства, а не много сложни неща. Културата да, но на „i-

pad“… Човек с удоволствие приема културата, при условие, че тя прилича на 

функционирането на всички други техники и всичко (трябва) да става бързо“ (Волтон, 2016: 

118). 

Тоест, дори да бъде създаден качествен музикален продукт, ако той не успее да достигне до 

точната публика бързо, творбата умира. Времето е незабавно, интересът на потребителя 

съществува само тук и сега и ако из необятното кибер поле, облъчващо го с внушения, 

образи, звуци, конкретен продукт се закачи в съзнание му за 3 секунди4, той има шанс… да 

бъде консумиран. Защото „тази символика на скоростта, на лесния достъп, на 

фрагментирането на съдържания и увеличаването на взаимодействията е също така огромен 

пазар на аудиторията под всичките му форми“ (Волтон, 2016: 118). 

Така индивидът, в ролята си на потребител, пребивава в дигитално пространство и огромен 

пазар, доминиран от хипер конкуренция. На разположение са хиляди нови и нови 

музикални предложения, които са трудно отличими и които утвърждават статуса на 

съвременната музика като зависещ от медиите. 

Марк Постър се опитва накратко да докаже основната си теза, че „тези опосредствани, 

„медиатизирани“ потребителски стоки влияят върху придобилите ги субекти и ги формират 

по начини, които трудно се съгласуват и хармонизират със съществуващите властови 

                                                           
4 Повече за привличането на аудитория за 3 сек. в The Irresistible Offer на Mark Joyner. 
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структури“ (Постър, 2004: 7). Затова пред музикалната индустрия от навлизането на 

дигитализацията насам стои въпросът за авторското право, и по-специално за спазването 

му в среда на засилена онлайн медиатизация или справяне с т.н. value gap – 

„несъответствието между приходите, които някои онлайн платформи генерират, и 

възнагражденията, които изплащат на правоносителите“ (IFPI, 2017: 25). 

Съществуването на това несъответствие и невъзможността за прилагане на законите на 

авторските права от ерата на Web 2.0 (културата на участие)5 насам, се дължи на 

революционната промяна в музикалната индустрия, продиктувана от условията на 

дигитализация. Преди нея се наблюдава вертикална структура на звукозаписния пазар, 

която може най-общо да се обясни с голям брой артисти (композитори, текстописци, 

изпълнители и т.н.), осигуряващи продукти и услуги за големи звукозаписни компании, 

които, от своя страна, записват, издават, разпространяват, продуцират и продават 

творенията им (Hviid, Jacques, Sanchez, 2017). 

Албумите като физически носители са основна форма на музикален продукт преди 

дигиталната ера. Постепенно потребителите предпочитат да имат музикални файлове в 

компютрите си, а с напредването на технологиите – да възпроизвеждат музика онлайн (чрез 

стрийминг6), без да я „притежават“. Съответно, дигитализацията води до рязък спад на 

продажбите на албуми. 

Нелегалното теглене на продукция нараства, не може да бъде регулирано и срива печалбите 

на влиятелните звукозаписни компании, които все още не могат да реагират на удара. 

„Смъртта“ на най-големия пиратски уебсайт Napster не е достатъчна, за да се спре процесът 

на свободен обмен. По-голямата част от потребителите масово теглят и, съответно, 

разпространяват музика нелегално. Apple е първата компания, която създава iTunes Music 

                                                           
5 Според Орлин Спасов „Web 2.0 се характеризира с нарастващата активност спрямо производството на 

съдържание от самите юзeри, спрямо участието им в дискусии и въвличането им във формиране на рейтинги. 

Ето защо културата на Web 2.0 може да бъде описана като култура на участието“ (Спасов 2007). Или Web 2.0, 

за разлика от Web 1.0, се възприема като платформа, която се доизгражда от потребителите. Съвременните 

компании, включително тези в музикалния бизнес, трябва да се адаптират към промените, за да генерират 

продажби. 
6 Петко Дурмана, Център за медийни изследвания „Интерспейс“, дава следното определение на стрийминга: 

„Българският превод на стрийминг медия е поточна медия, като възможно най-простата й дефиниция е 

аудиовизуално съдържание, което се излъчва в мрежова среда и основно в интернет“  (Дурмана, 2004). 
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Store през 2003 г. (според данни на IFPI от 2017 г. продажбите през iTunes намаляват), за да 

отговори на нуждите на дигиталното общество. 

Започва нов революционен етап при разпространяването на музика. За да печели, 

индустрията трябва да се адаптира. Големите дистрибутори на музика започват да залагат 

на рекламата и стрийминга по модела на Spotify, създаден през 2008 г. – срещу определена 

сума, по-малка от цената на един албум, платена като месечна абонаментна вноска, 

потребителят получава правото на достъп до милиони песни и изтегляне на дигитализирано 

висококачествено музикално съдържание. Този модел определя заплащането на даден 

изпълнител спрямо популярността на музиката му в платформата и общия брой плащащи 

потребители в дадената страна7. Противоречието в случая Spotify произтича от факта, че 

въпреки растящите приходи, от няколко години платформата е на загуба заради високите 

комисионни върху авторските права (Лазаров, 2018). 

Специализирани сайтове също са ключови при промотиране на музика. YouTube замени 

телевизията. Повечето музиканти се възползват от/използват социалните мрежи – 

комуникират с феновете и привличат нови такива чрез Facebook, Twitter, Instagram и т.н. 

Вече се създават звезди изцяло и само чрез разпространение на продукция в интернет и чрез 

каналите на новите медии. Едновременно с това таргетирането на потребителите е все по-

лесно. Това спестява време и пари на рекламодателите; лишава често автори от правата им, 

но творбите им достигат до повече заинтересовани публики. Facebook, Google, Twitter и 

Amazon продължават да са компаниите, които най-умело таргетират потребителите (DJ 

Pamgburn, 2017). 

Начините за осъществяване на достъп до разпространение на съдържание в определена 

медия са свързани с т.нар. „gatekeepers“ – хора, специализирани в проучвания на нагласите 

на таргетирани потребители. Традиционните канали – радио, телевизия, кино, печатни 

издания и др., дълго бяха основните медии за разпространяване на музикално съдържание 

и, съответно, т.нар. gatekeepers работиха за тях. Статията „The Music Industry’s New 

Gatekeepers“ в The Wall Street Journal идентифицира новите gatekeepers – те са служители в 

Apple, Spotify и Amazon. 

                                                           
7 Подробно описание на модела Spotify е изложено в „Theorizing Music Streaming: Preliminary Investigations“ 

на Kenneth Barr. 
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Всички тези процеси оказват пряк ефект върху музикалната индустрия. През 21 в. 

звукозаписните компании вече имат специални отдели, които търсят нови канали за 

промотиране на продуктите си. Рекламите за концерти, нови сингли и албуми залагат на 

силно онлайн присъствие. Саундтраците не само за филмови продукции, но и за видео игри, 

сериали и спортни събития се радват на масов успех. В настоящите сложни взаимодействия 

в киберпространството музикалната индустрия се пренася в нова ера, изискваща адаптация 

на всички, които се занимават с откриване, създаване, рекламиране, подпомагане и 

финансиране на музикални продукти. 

 

Музикална индустрия в условия на дигитална медиатизация. Прогнози 

В началото на 2018 г. световната консултантска агенция PwC8 разпространи изследване, 

което се фокусира върху развитието и перспективите пред сектора Entertainment & Media 

(развлекателна индустрия и медии). Основаващо се на предишна статистика, то дава 

глобални прогнози за печалбите на сектора през следващите пет години – от настоящата 

2018 до 2022 година. 

Прогнозите се базират на наблюдение и анализ на развитието на сектора в 53 страни, а 

авторите се фокусират върху промяната в „екосистемата“ на пазара, характеризираща се с 

нова и различна вълна на сливане, породена от всеобхватните възможности на технологиите 

и високите очаквания на потребителите. Разглежда се взаимодействието между изкуство, 

медии, технологии и телекомуникации, при което избледняват разликите между печатни и 

дигитални медии, видео игри и спорт, фиксиран и безжичен интернет и т.н. Това се дължи 

на ускоряването на процесите на медиатизация, на постепенното въвличане на все повече 

медийни канали на комуникация, на сливанията/придобиванията на големи компании, на 

новите начини на дистрибуция и др. (Pwc.com, 2018). 

Един от основните изводи в анализа е, че съвременните компании трябва да се съсредоточат 

върху начините за директно взаимодействие с таргетираните групи, внимателно избирайки 

точния канал за пряк достъп до потребителя, който би се заинтересувал от тяхната 

услуга/продукт. 

Основните фактори, характеризиращи съвременната дигиталната пазарна среда, са: 

                                                           
8 Повече информация за компанията тук – https://www.pwc.com/gx/en/about.html 
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• масов достъп до интернет – подобряване на качествата на свързаност, бързината на услугата 

и обхвата й; 

• разширяване на възможностите на мобилните устройства, които ще продължават да се 

усъвършенстват; 

• необходимост от нови източници на приходи; 

• увеличаване на печалбите на онлайн платформите – потребителите прекарват все повече 

време онлайн и черпят информация предимно посредством дигиталните медии. От друга 

страна, традиционните медии продължават да създават и онлайн платформи, за да отговорят 

на очакванията на потребителите; 

• методите за персонализация – именно постоянните трансформации на съдържание с цел 

достигане на таргетирани групи са ключови за успешния бизнес. Компаниите ще определят 

потребителския профил на купувача и по този начин ще могат да преценят посредством кои 

канали могат да достигнат до него. 

Конкретните прогнози на PwC от доклада са: 

1. Глобалните приходи от индустрията ще продължават да се увеличават и ще достигнат до 

2.4 трилиона долара; 

2. Радиостанции, подкаст и стрийминг музикални платформи ще се стремят да доставят 

единствено исканото от потребителя аудио съдържание; 

3. Тенденциите в онлайн маркетинга също са свързани с ненатрапчива, силно таргетирана 

реклама; 

4. Печалбата от стрийминг ще продължава да расте за сметка на печалбите от даунлоуд 

(изтегляне, прехвърляне на данни от сървър към клиент в мрежата). 

В настоящата, постоянно трансформираща се медийна среда, прогнозите относно 

развитието на медиите и музикалната индустрия, особено за дълъг период, са истинско 

предизвикателство. Истинско предизвикателство е и проверката на основната ми 

хипотезата, че посредством интеграцията на революционните възможности, които онлайн 

платформите след Web 2.0 дават, може не само да се увеличи несъответствието между 

приходите, които някои онлайн платформи генерират, и възнагражденията, които те 

изплащат на правоносителите, но и да се предложи разнообразие от музикални стилове, 
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които всеки потребител да припознае като предпочитани и съответно да подкрепи, дори 

финансово. 

Бъдещи изследвания, съсредоточени в развитието на музикалния сектор в България, биха 

били полезни както за потребителите и творците, така и за компаниите в страната, които се 

стремят да достигнат до таргетирана аудитория в условията, които интернет 

предлага/налага. 
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ЧОВЕКЪТ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА ОБЩНОСТ 

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА 

 

People in the Virtual Community 

 

Gergana Georgieva 

 

Резюме: Въвеждането на термина „виртуална общност“ се свързва с 

американския писател, критик, преподавател и журналист на свободна практика 

Хауърд Рейнголд и едноименната му книга (The Virtual Community: 

Homesteading on the Electronic Frontier) от 1993 г. Той теорeтизира виртуалните 

общности като „социални общности, които възникват в мрежата, когато 

достатъчно хора водят публични дискусии достатъчно дълго и с достатъчно 

вложено човешко чувство, за да създадат мрежи от лични взаимоотношения в 

киберпространството”. В книгата си Рейнголд разсъждава върху компютърно-

опосредствaната комуникация на базата на личния си опит с една от най-старите 

и все още функциониращи виртуални общности The WELL (от Whole Earth 

‘Lectronic Link), създадена през1985 г.  Какви са типовете виртуални общности 

и какви са техните отличителни характеристики и атрибути? Какъв е жизненият 

цикъл на виртуалната общност и какви са различните нива навзаимодействие и 

участие сред нейните членове? Какви са основните елементи надигиталното 

гражданство? 

Ключови думи: виртуална общност, социални медии, нетикет, нетизен, 

технологично-опосредствана комуникация 

 

Abstract:  The introduction of the term “virtual community” is accredited to the 

American writer, critic, teacher and freelance journalist Howard Rheingold and his 

seminal book from 1993 The Virtual Community: Homesteading on the Electronic 

Frontier. He theorizes the virtual communities as “social aggregations that emerge 

from the Net when enough people carry on those public discussions long enough, with 
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sufficient human feeling,to form webs of personal relationships in cyberspace.” In his 

book Rheingold reflects on computer-mediated communication based on his own 

experience with one of the oldest and still functioning virtual communities The WELL 

(from Whole Earth ‘Lectronic Link), created in 1985. What are the types of the virtual 

communities and their characteristics and attributes? What is the life cycle of a virtual 

community and what are the different levels of interaction of its members? What are 

the main elements of the digital citizenship? 

Ever since the 90s of the 20th century the definition of the virtual community has been 

evolving and upgraded by a number of researchers in the field of the new technology-

mediated communications. The rapid development of technology and their growing 

presence in everyday life pose more and more questions in front of theorists and 

practitioners. 

Keywords: virtual community, social media, netiquette, netizen, technology-mediated 

communication 

 

От 90-те години на XX в. насам дефиницията за виртуална общност е развивана и 

надграждана от редицаизследователи в полето на новите технологично-опосредствани 

комуникации. Светкавичното развитие на технологиите и все по-осезаемото им присъствие 

вежедневната човешка дейност на най-елементарно ниво пораждат нови и новивъпроси 

пред теоретици и практици в областта на комуникациите. 

Присъствието на всеки човек в Интернет оставя трайни следи както за самия него, така и 

захората и средата около него. С възникването си глобалната мрежа създава условияза 

появата на нови форми на социални взаимодействия и отношения, част от коитосе развиват 

и осъществяват в нововъзникналите виртуални общности. 

Целта на тазистатия е да даде дефиниция за виртуални общности, които в 

последнитедесетилетия все по-динамично се променят вследствие развитието на 

технологиите,както и да очертае типовете виртуални общности и техните 

отличителнихарактеристики, различните нива на взаимодействие и участие сред 

технитечленове. В заключение ще обърнем внимание и на връзката между 

виртуалнитеобщности и социалния капитал. 
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ВИРТУАЛНА ОБЩНОСТ – РАЗВИТИЕ НА ДЕФИНИЦИЯТА 

Въвеждането на термина „виртуална общност“ се свързва с американския писател, критик, 

преподавател и журналист на свободна практика Хауърд Рейнголд и едноименната му книга 

(The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier) от 1993 г. Той теоретизира 

виртуалните общности като „социални общности, които възникват в мрежата, когато 

достатъчно хора водят публични дискусии достатъчно дълго и с достатъчно вложено 

човешко чувство, за да създадат мрежи от лични взаимоотношения в киберпространството” 

(Рейнголд, 1993: 6). В нея Рейнголд дискутира компютърно-опосредствaната комуникация 

на базата на личния си опит с една от най-старите и все още функциониращи виртуални 

общности The WELL (от Whole Earth ‘Lectronic Link), създадена през1985 г. По неговите 

наблюдения хората във виртуалните общности спорят, разменят любезности, участват в 

интелектуални разговори, търгуват, обменят знания,  търсят и отдават емоционална 

подкрепа, правят планове, клюкарстват, флиртуват, влюбват се, създават и губят 

приятелства, играят игри, създават изкуство, организират различни активности – всичко, 

което правят и в реалния живот, но лишени от физически контакт. Рейнголд предвижда, че 

технологиите, които опосредстват съществуването на виртуалните общности, имат 

потенциала да дадат огромно предимство на обикновените граждани на ниска цена –

интелектуално, социално, икономическо и най-вече политическо предимство, ако този 

технологичен потенциал е използван разумно и  съзнателно от едно информирано общество 

(Рейнголд, 1993: 3-16). 

В изследването си „A Typology of Virtual Communities: a Multi-Disciplinary Foundation for 

Future Research“, публикувано в бр. 10 на Journal of Computer-Mediated Communication през 

ноември 2004 г., Констанс Елис Портър надгражда определението за виртуална общност 

като „съвкупност от индивиди или бизнес партньори, които взаимодействат едни с други 

около споделен интерес, където взаимодействието е поне частично поддържано и/или 

опосредствано от технология и е водено от протоколи и норми.[…] Тази дефиниция приема 

ключови компоненти от вече дадени в съществуващата литература дефиниции, като 

включва елементи като взаимодействащи си групи хора, споделен интерес и технологична 
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опосредстваност“ (Портър, 2004). Портър изтъква, че нейната дефиниция дава четири 

съществени подобрения на предишни дефиниции: 

• предложената дефиниция е по-пълна, тъй като припознава обществата като съставени от 

индивиди и/или бизнес партньори и така дава поле за изследване на вътрешнофирмени 

връзки, опосредствани от технологии, като виртуални общности; 

• отчита факта, че виртуалните общества могат да бъдат изцяло виртуални или частично 

виртуални; 

• предложената дефиниция припознава технологиите, които не са компютърно базирани. 

Дефиницията на Портър приема, че взаимодействията в една виртуална общност могат да 

бъдат опосредствани от всякаква технология, напр. мобилни технологии, което е особено 

важно, предвид технологично динамичната среда, в която се развива светът; 

• на последно място дефиницията включва понятията роли, протоколи, политики и/или 

норми, които изследователи теоретизират, че съществуват както в традиционните, така и 

във виртуалните общности (Портър, 2004). 

 

ВИРТУАЛНИ ОБЩНОСТИ – НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ 

За да се включи активно в една виртуална общност, индивидът трябва да се съобрази с 

идентичността на събеседниците си, техните роли, норми, ценности и начин на 

комуникация. През 1994 г. Вирджиния Ший публикува подробен наръчник по нетикет 

(събирателен термин за нормите на поведение и общуване в Интернет) в едноименната 

Netiquette. Потребност от спазване на нетикет има във всички виртуални общности: 

електронна поща, форуми, чат и платформи за съобщения, социални мрежи, виртуални 

светове. Нуждата от специфични правила за общуване се налага особено много поради 

липсата на физически контакт лице-в-лице, когато хората могат да се ориентират в 

контекста на общуването, разчитайки езика на тялото и израженията на лицето. Правилата 

за поведение се смятат за общоприети, но различните общности могат да въвеждат и свои 

допълнителни специфични изисквания, обикновено оформени в отделен документ към 

общността, който може да е „Често задавани въпроси“, „Правила за поведение“ и т.н. 

Нетикетът засяга както съдържанието, така и формата – обиди и заплахи, лични нападки, 

рекламиране извън изрично регламентираното, спам, офтопик теми, флудване, 
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превземането на дискусионни тредове, употреба на главни букви, писането на 

„шльокавица“ (за българските потребители). 

 

ВИРТУАЛНИ ОБЩНОСТИ – ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В главата Information Communities от сборника „Encyclopedia of community: from village to 

virtual world” Карън Фишер и Кристин Дюранс извеждат няколко отличителни 

характеристики на виртуалните общности: 

Виртуалният и реалният офлайн свят се допълват, а създадените взаимодействия лесно и 

често преминават от виртуалното към физическото пространство и обратно. 

• виртуалните общности възникват благодарение на създаваните от новите комуникационни 

технологии възможности за обмен на информация, като осигуряват пространство, където 

тя може да бъде постоянно публикувана и обновявана, натрупвана и анализирана, което е 

невъзможно с помощта на други технологии; изграждат метавръзки с друга, съотнасяща се 

към разглеждания проблем информация; потребителите могат да бъдат анонимни и да 

разширят своите знания по съответния проблем почти веднага, правейки връзки с 

множество други сайтове по съответната проблематика; 

• виртуалните общества се формират благодарение на взаимодействието между разнообразни 

по своя характер индивиди и групи, които обаче споделят общ интерес и информационни 

ресурси; 

• виртуалните общности събират хора със сходни интереси и потребности, като в тяхното 

формиране територията играе второстепенна роля; 

• виртуалните общности преодоляват лесно всякакви предходни пречки при обмена на 

информация и на първо място препятствията, свързани с времето и пространството. 

• виртуалните общности подсилват и разширяват съществуващи комуникации между 

отделни участници и включват допълнително знания за различни други подобни групи 

(Фишър и Дюранс, 2003: 659-660). 

 

ВИРТУАЛНИ ОБЩНОСТИ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ 

Различните общности имат различни нива на взаимодействие и участие сред своите 

членове. Според Ейми Джо Ким всеки един нов член на виртуална общност започва първо 
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катопосетител, който все още не е част от общността. Посетителят все още не е регистриран 

член на общността и не е взел решение дали иска да се включи. Разбира се, тази роля не е 

валидна за затворените виртуални общности. Посетителите не са запознати с привичките и 

поведението в общността и иматмного въпроси, на които търсят отговори. Следващата 

стъпка в жизнения цикъл на групата са начинаещите. Те са вече членове на общността, но 

тепърва започват да се запознават с живота в нея. С придобиването на повече опит 

начинаещите стават редовни членове. Редовните членове познават механизмите на 

общността, знаят какда търсят и споделят информация, знаят какви са възможностите на 

общността икак да комуникират с останалите членове. Следващата стъпка в израстването 

салидерите. Те помагат на новоприсъединилите се да разберат правилата, нормите иетикета 

на общността, участват в доброволчески инициативи. Лидерите отговарятна въпроси и 

помагат на членовете да разрешат свои проблеми в общността, планират и координират 

дейности в общността и дори могат да предоставят ресурсиза нейното функциониране. На 

последния етап от жизнения цикъл на общността састарейшините, които след дълго време, 

прекарано в общността, се оттеглят отсвоите официални роли и остават в общността като 

уважаван източник на знание ивътрешна информация за общността. 

Подобен модел на анализират Лейв и Венгер. Те показват пет етапа на развитие: 

• периферен (наблюдател) – наблюдава общността и споделеното съдържание, без да добавя 

към него или да се включва в дискусии; 

• входящ (новак) – започва да се ангажира с общността, като добавя съдържание, участва в 

дискусии или коментира чуждо съдържание; 

• вътрешен (редовен) – напълно отдаден участник в общността. Взаимодейства с останалите 

членове, постоянно добавя съдържание, коментира и участва в дискусии; 

• граничен (лидер) – ползва се с доверието на другите членове, посредничи във 

взаимодействията между отделни членове и групи от членове, редовно предоставя 

съдържание и участва в дискусии; 

• изходящ (старейшина) – в процес на напускане на общността вследствие на появата на нови 

взаимоотношения, нови постове и нови перспективи или поради несъгласие с посоката на 

развитие на общността.  
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Lave and Wenger, novamind.com,  What is an online community? 

 

В статия за socialmediatoday.com Елиът Волкман отделя няколко различни категории 

индивиди, които участват по различен начин в цикъла на социалните мрежи: 

• архитект – създава виртуалната общност, задава цели и предназначение на общността; 

• мениджър – следи за развитието на общността, налага правила и норми, помага на нови 

членове, популяризира общността; 

• професионален член – член на общността, който получава заплащане за допринася със 

съдържание към общността и да я поддържа активна; 

• неплатени членове – най-често се включват в живота на общността и дейността им е от 

ключово значение за нейния живот; 

• пасивни наблюдатели – не допринасят, но попиват съдържание и съвети; 
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• активни наблюдатели – потребяват съдържание и го споделят с други мрежи и общности; 

• активни потребители – хората, които инициират нови дискусии, имат влияние над 

общността и могат да играят ролята на мениджъри. 

 

Еlliot Volkman, socialmediatoday.com, What is an online community? 

 

Андреас Зонебихлер доразвива модела на Ейми Джо Ким и други изследователи, като 

добавя отделна роля „трол“. Троловете са негативни членове на общността и традиционно 

се ползват с ниско ниво на доверие. Дейността им обикновено е силно интензивна за кратък 

период от време и целят да провокират и злоупотребят с общността. В общия случай 

присъствието им в общността е кратко, след което излизат от нея и създадения акаунт и 

могат да се върнат с нова самоличност (Зонебихлер, 2010). 

В „Множества на несъгласните“ Валентина Георгиева наблюдава динамиката на различни 

виртуални общности. В някои от тях посещенията са регулярни, а участниците с времето 

развиват своя онлайн идентичност, като влагат в нея ресурси, време, социален капитал. 

Някои групи прерастват до мрежи на доверие, докато в други не успяват да протекат 
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процеси на създаване на връзки и доверие. Някои групи окуражават свободното 

присъединяване на нови членове и свободни дискусии, докато в други се въвежда праг за 

достъп и могат да установят по-рестриктивен режим на изказвания, контролиран от 

модератори и администратори на групи/форуми (Георгиева,  2017: 96).  Ружа Смилова 

отбелязва, че често виртуалните общности се превръщат в „стаи на ехото“, където вместо 

да се аргументират противоположни позиции, постоянно се повтаря една и съща теза, която 

евентуално набира нови поддръжници (Смилова, 2011: 259-283). 

 

ВИРТУАЛНИ ОБЩНОСТИ – ТИПОЛОГИЯ 

В изследването си Констанс Елис Портър предлага типология на виртуалните общности с 

две основни категории и съответните подкатегории. Типологията, която Портър предлага, 

започва от разделянето на виртуалните общности на „инициирани от членовете“ и 

„инициирани от организации“. Инициираните от членовете общности са съответно тези, 

при които общността е създадена и поддържана от своите членове. Инициираните от 

организации общности са общности, създадени от търговски или нетърговски 

(правителствени, общински, с нестопанска цел, неправителствени и т.н.) организации. 

Съответните организации имат ключови заинтересовани страни и/или бенефициенти, които 

са неделима част от мисията и целите на организацията. На второ ниво в предложената от 

Портър типология тя предлага категоризация на база взаимовръзките, които се оформят във 

виртуалната общност. Инициираните от членовете общности създават или социални, или 

професионални взаимоотношения между членовете си, докато инициираните от 

организации общности създават отношения както между отделните членове (напр. клиенти, 

служители), така и между отделните членове и самата   организация (Портър, 2004). 

Констанс Елис Портър отделя пет основни атрибута на виртуалните общности, или „петте 

P-та на виртуалните общности“ (Портър, 2004): 

• Предназначение (purpose) – съдържание на взаимодействието – темата, около която се 

оформят взаимодействията в общността (родителство, градинарство, готварство, спорт, 

филми и т.н.). Виртуални общности могат да бъдат създадени около неограничен брой 

споделени интереси; 
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• Място (place) – доколко технологично опосредствано е взаимодействието – дали 

взаимоотношенията са изцяло базирани онлайн или само частично; 

• Платформа (платформа) – дизайн на взаимодействието – синхронно, асинхронно или и 

двата вида е взаимодействието. Например, чат стаите поддържат комуникация в реално 

време (синхронна комуникация), докато имейл листите позволяват на членовете на една 

общност да изберат времето за взаимодействие (асинхронна комуникация); 

• Популация – модел на взаимодействието: 

o виртуалните общности като компютърно опосредствани социални мрежи – поддържат 

силни, слаби или стресиращи връзки между членовете; 

o виртуалните общности като малки групи или мрежи – ограничено членство, силно 

интензивни взаимодействия и обособени действия в малките групи срещу голям брой 

членове и по-слабо активни взаимодействия между тях в мрежовите социални структури; 

o виртуалните публики като виртуални общности. 

• Ползи – доколко общността притежава конкретна икономическа стойност, като стойността 

се определя като генериране на приход. 
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Constance Elise Porter,academic.oup.com, A Typology of Virtual Communities: a Multi-

DisciplinaryFoundation for Future Research 

 

ВИРТУАЛНИ ОБЩНОСТИ – ВИДОВЕ 

Интернет форуми 

Онлайн форумите са места, където хората могат да споделят мисли и да обсъждат идеи на 

най-разнообразни теми. Потребителите могат да изберат тред (дискусия), в който да се 

включат като наблюдатели или като активни участници с мнения, като дискусията стартира, 

след като някой от потребителите във форума пусне пост с определена тема. Другите 

потребители, които решат да се включат в дискусията, могат да отговорят на поста с пост 

по всяко време, така оформяйки тред или дискусия. Дискусиите не са задължително (и дори 

в повечето случаи не са) в реално време и потребителите трябва активно да следят уебсайта 

на форума за отговори в дискусията. Всеки желаещ може да севключи в онлайн форум, като 

не е задължително непременно да участва с постове, а може и само да следи дискусията, 

като чете мненията на други потребители. За разлика от чат стаите, форумите практически 

могат да поддържат почти безкраен брой активни или пасивни потребители. Потребителите 

могат да се изключат отдадена дискусия без никакви обструкции практически във всеки 

един момент и запазват опцията си да са напълно анонимни във виртуалната общност, като 

изберат да не споделят своя пол, възраст, етнос, семейно положение, начин на живот и т.н. 

В България едни от най-активните форуми през годините са онлайн форумът на в. Сега 

(близо 42 000 активни потребители на segabg.com/forum), клубовете по интереси в dir.bg, 

форумът bg-mamma.org (над 1.2 милиона реални потребители по данни на Gemius към 

октомври 2018 г.). 

Онлайн чат стаи 

Появата на онлайн чат стаи позволява на хората да говорят с всекиго, който е онлайн в 

момента в реално време, вместо – както е с Интернет форумите – да се съобразяват с часова 

разлика, заетост на другите потребители и т.н. Първоначално чат стаите се обособяват 

около конкретна тема, като потребителите могат да изберат да се присъединят към вече 

съществуваща чат стая, която ги интересува, или да създадат нова. Чатът в реално време 

навлиза и във виртуалните игри, където, докато играят, потребителите могат да общуват 
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помежду си на различни теми, не задължително свързани с игрите. Потребители в чат стаите 

комуникират посредством текстови съобщения, като прозорецът за съобщения дава 

възможност да се следи разговорът, вкл. часовете на отделните съобщения, както и 

потребителите, които в момента са онлайн. 

Виртуални светове 

Във виртуалните светове потребителите се свързват посредством аватар в компютърно 

базиран свят, който им дава възможност да проектират виртуална самоличност и живот. 

Макар и доста подобни на компютърните игри, виртуалните светове нямат конкретна цел, 

освен да дадат възможност на потребителите да проектират и „живеят“ фантазен живот във 

виртуална реалност. Потребителите могат да проектират виртуалната си самоличност на 

база самите себе си или да създадат изцяло нова самоличност/самоличности за себе си във 

виртуалния свят. За разлика от чат стаите и форумите, където потребителите могат 

единствено да дискутират/говорят помежду си, във виртуалните светове хората могат да 

осъществяват различни дейности заедно и аватарите им да бъдат физически на едно и също 

място. Един от най-известните виртуални светове е Second Life (57 милиона създадени 

акаунта към 2018 по официални данни на компанията), а огромни виртуални общности се 

формират във виртуалните светове на massively multi-player online role-playing games 

(MMORPG) като World of Warcraft (5.5 милиона абонати по последни официални данни на 

компанията от 2015-та година), Eve Online (500 000 абонати по последни официални данни 

на компанията), Final Fantasy (над 142 милиона официално продадени копия) и т.н. 

С развитието на VR (virtual reality, виртуална реалност) технологиите и все по-голямата им 

достъпност за масовия потребител се развиват и VR социални платформи като High Fidelity, 

RecRoom, AltspaceVR, Facebook Spaces, Sansar, Sinespace, Steam VR, VRchat. 

Социални мрежи 

Към момента социалните мрежи са най-разпознаваемата и най-разпространена форма на 

виртуална общност. Социалните мрежи са уебсайт или платформа, чрез която се създават и 

поддържат взаимодействия между отделни индивиди и групи от хора. Сред най-

използваните социални мрежи са Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Vkontakte, 

Qzone, Reddit. Различните платформи дават разнообразни възможности на потребителите 

си да формират взаимоотношения с хора, които познават реално или само виртуално, 
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посредством персонални профили с информация за потребителя, снимки и видео, чат, групи 

по интереси, каузи, групови чатове и т.н. 

 

Rosamund Hutt,weforum.org, The World’s Most Popular Social Netoworks, mapped 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ ОБЩЕСТВА 

Специализираните информационни общности концентрират около себе си специфични 

групи потребители, които се интересуват от конкретна тема, като потребителите споделят 

собствено съдържание, обвързано с темата, и могат да продължат да общуват помежду си в 

специализирани групи или форуми. Такъв пример е уебсайтът „Веселият готвач“ 

– http://receptite.com, на който потребители публикуват собствени готварски рецепти, 

качват снимки към вече добавени рецепти, коментират различните рецепти, вкл. предлагат 

подобрения, обсъждат кулинарни теми в специализиран форум, организират конкурси и т.н. 

 

ВИРТУАЛНИ ОБЩНОСТИ И СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ 
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Американският политолог Робърт Пътнам описва социалния капитал като „черти на 

социалната организация като мрежи, норми и социално доверие, които улесняват 

координация и взаимодействия от взаимна изгода“ (Putnam, 1995: 66). Социалният капитал 

са именно нашите общности – реални и виртуални, в които ние осъществяваме връзките си 

с околните, в които градим своите отношения с тях и създаваме взаимно доверие. 

Една от човешките дейности, които служат за създаването и изграждането на социален 

капитал, е доброволческата дейност. Доброволчеството спомага за интеграцията на 

индивида и е ключов фактор за подобряване на социалното сближаване. Основни ценности 

като справедливост, солидарност, приобщаване и чувство за гражданска принадлежност 

виждаме на дело именно чрез доброволната работа. Технологичното развитие на 

обществото превръща гражданския активизъм и доброволчеството в неотменна част от 

съвременната дигитална среда, която е подходящо и плодотворно място за тяхното 

съществуване и осъществяване. Обект на мое бъдещо критическо изследване са именно 

виртуалните общности в България, които се зараждат около и/или се занимават с 

доброволчество и граждански мобилизации, като обособени общности със собствен жизнен 

цикъл и роли на различните членове на общността. В работата си изхождам от хипотезата, 

че интернет потребителите често имат доста по-големи социални мрежи от тези, които 

рядко ползват интернет. Излизайки от мрежите на семейството и контактите от 

училище/университет/месторабота, благодарение на интернет индивидът има възможност 

да се свърже с много по-голям брой други хора и да сформира много по-голям брой 

социални мрежи, като използва именно интернет като допълнително средство за 

комуникация, а не като заместител на общуването лице-в-лице. От там и хипотезата, че 

виртуалното общуване не възпрепятства създаването на социален капитал, а спомага за 

неговото развитие от формирани вече офлайн връзки, пренесени онлайн, или от изцяло 

онлайн базирани. Моето изследване на виртуалните общности ще потърси възможностите, 

които онлайн средата в България дава като средство за осъществяване на доброволчески 

практики: 

• солидарно финансиране на обществено значими проекти (краудфъндинг); 

• предоставяне на ресурси (краудсорсинг); 

• координация – набиране на доброволци; 
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• организация и логистика и т.н. 

Разглеждайки взаимовръзката между натрупването на социален капитал и виртуалните 

общности, Анита Бланчард и Том Хоран разграничават два типа виртуални общности. 

Първият тип общност е традиционна физическа общност, която добавя електронни ресурси 

за нуждите на гражданите. Вторият тип виртуална общност, която разглеждат, е географски 

разпръсната общност, в която хората се включват поради споделени интереси по дадена 

тема, а не физическа близост (Бланчард и Хоран, 1998: 295-296). На базата и на подобно 

разделение, в разглеждането си на виртуалните общности ще потърся и отговори на 

въпроси, свързани със съществуването на виртуалните общности като среда за развиване на 

социалния капитал, натрупан от доброволчество,: 

• как виртуално създадените общности влияят на физически базираните; 

• какво чувство за общност и принадлежност се формира в различните общности; 

• как могат физически базираните общности да спечелят от съществуването на виртуални; 

• какъв е потенциалът на виртуалните общности за увеличаване на социалния капитал и 

гражданското участие и действия. 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

 

ГЕОРГИЕВА, Валентина (2017) Множества на несъгласните: Антропология на 

протестните движения в България (2009-2013). София: Университетско издателство „Св. 

Климент Охридски“. 

СМИЛОВА, Ружа (2011). Нови технологии и демократични ценности – между дигиталните 

„стаи на ехото“ (echochambers) и електронните общи мери (commons). В: Дичев, Ивайло, 

Орлин Спасов. Нови медии – нови мобилизации. София: Отворено общество.  
BLANCHARD,Anita and Tom HORAN (1998). Virtual Communities and SocialCapital. 

Available from: http://ssc.sagepub.com/cgi/content/abstract/16/3/293  
FISHER, Karen E. and Joan C. DURRANCE (2003). Information Communities. 

In: Encyclopedia of community: from village to virtual world. Ed. by Christensen, Karen and 

Levinson, David, Vol. 2. London: Sage. 
KIM, Amy J. (2000). Community Building on the Web: Secret Strategies for Successful 

OnlineCommunities. Berkley: Peachpit Press. 
LAVE, Jean and Etienne WENGER (2008). What is an online community? Available 

from: https://web.archive.org/web/20081230084537/http://www.novamind.com/connect/nm_doc

uments/show_branch/joaoa/cb1c68a7-38b0-49d1-a475-eb45a0e6488d/658.  
MACDONALD, Keza (2013). Eve online passes half a million subscribers. Available from: 

https://www.ign.com/articles/2013/02/28/eve-online-passes-half-a-million-subscribers 

http://www.medialog-bg.com/
https://web.archive.org/web/20081230084537/http:/www.novamind.com/connect/nm_documents/show_branch/joaoa/cb1c68a7-38b0-49d1-a475-eb45a0e6488d/658
https://web.archive.org/web/20081230084537/http:/www.novamind.com/connect/nm_documents/show_branch/joaoa/cb1c68a7-38b0-49d1-a475-eb45a0e6488d/658
https://www.ign.com/articles/2013/02/28/eve-online-passes-half-a-million-subscribers


Гергана Георгиева.  

Човекът във виртуалната общност 
с. 60-75 

 

75 
Медиалог/ Medialog,  

бр. 4/2018, ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

PORTER, Constance E. (2004). A Typology of Virtual Communities: a Multi-Disciplinary 

Foundation for Future Research. 

Available:  https://academic.oup.com/jcmc/article/10/1/JCMC1011/4614445 
PUTNAM, Robert (1995). Bowling alone: America’s Declining Social Capital.  Available from: 

http://archive.realtor.org/sites/default/files/BowlingAlone.pdf 
RHEINGOLD, Howard (1993) The Virtual Community: Homesteading on the Electronic 

Frontier. Reading: Addison-Wesley Publishing Company. 

SONNEBICHLER, Andreas (2010). A Community Membership Life Cycle. Available from: 

https://arxiv.org/pdf/1006.4271.pdf 
VOLKMAN, Elliot (2011) What is an online community? Available from: 

https://web.archive.org/web/20120101225201/http://socialmediatoday.com/elliot-

volkman/343142/what-online-community 
 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 
 

BONASIO, Alice (2018). Infographic: 15 Years of Second Life. https://techtrends.tech/tech-

trends/infographic-15-years-of-second-life/  
bg-mamma.com (2018). http://mediaconnection.bg/stats/internet/54 

STATISTA. (2018).  https://www.statista.com/statistics/276601/number-of-world-of-warcraft-

subscribers-by-quarter/] 
 

http://www.medialog-bg.com/
https://academic.oup.com/jcmc/article/10/1/JCMC1011/4614445
http://archive.realtor.org/sites/default/files/BowlingAlone.pdf
https://arxiv.org/pdf/1006.4271.pdf
https://web.archive.org/web/20120101225201/http:/socialmediatoday.com/elliot-volkman/343142/what-online-community
https://web.archive.org/web/20120101225201/http:/socialmediatoday.com/elliot-volkman/343142/what-online-community
https://techtrends.tech/tech-trends/infographic-15-years-of-second-life/
https://techtrends.tech/tech-trends/infographic-15-years-of-second-life/
http://mediaconnection.bg/stats/internet/54
https://www.statista.com/statistics/276601/number-of-world-of-warcraft-subscribers-by-quarter/
https://www.statista.com/statistics/276601/number-of-world-of-warcraft-subscribers-by-quarter/


Пламена Петрова. До Каварна и назад.  

Метъл фестивали и медии – образи, отразяване и развитие 

с. 76-91 
 

76 
Медиалог/ Medialog,  

бр. 4/2018, ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

ДО КАВАРНА И НАЗАД. МЕТЪЛ ФЕСТИВАЛИ И МЕДИИ – ОБРАЗИ, 

ОТРАЗЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

 

ПЛАМЕНА ПЕТРОВА 

 

To Kavarna and back. Metal Festivals and Media – Images, Coverage and Development 

 

Plamena Petrova 

 

Резюме: Докладът проследява фестивалите за метъл музика в България и 

връзката им с медиите. Включени са специализирани метъл фестивали и рок 

фестивали, в чиято програма има и метъл изпълнители. Фокусът е върху XXI 

век, но са споменати и фестивали от края на ХХ век, за да се очертае развитието 

на фестивалите за метъл в България. Демаркационна линия е фестивала в 

Каварна, чиито мащаби го позиционират като своеобразна кулминация на това 

развитие. Изследвани са и някои феномени във връзка със самите фестивали, 

тяхната аудитория и медийното им отразяване. Обърнато е внимание на 

релевантните медии и начина, по който метъл фестивалите са включени в 

тяхното съдържание. Промяната в медийния пейзаж и начинът, по който се 

говори за тези събития, са сред фокусите в доклада. Направен е опит да се 

очертаят някои основни медийни образи, свързани с метъл фестивалите. 

Ключови думи: метъл, фестивал, медии, отразяване, медийни образи, развитие 

 

Abstract: The report studies the festivals for metal music in Bulgaria and their 

connection with the media. Specialized metal festivals and rock festivals, the program 

of which includes metal performers, are included in the study. The focus is on the XXI 

century, but festivals from the end of the XX century are also mentioned, so that the 

development of the metal festivals in Bulgaria can be outlined. The demarcation line 

is the Kavarna festival, the size of which positioned it as a culmination of this 

development. Some phenomena, in connection with the festivals themselves, their 

http://www.medialog-bg.com/


Пламена Петрова. До Каварна и назад.  

Метъл фестивали и медии – образи, отразяване и развитие 

с. 76-91 
 

77 
Медиалог/ Medialog,  

бр. 4/2018, ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

audience and media coverage are also investigated. Attention is paid to the relevant 

media and the way metal festivals are included in their content. The change in the 

media scenery and the way these events are spoken about is among the focuses of the 

report. An attempt is made to outline some main media images, connected to the metal 

festivals. 

Key words: metal, festival, media, coverage, media images, development 

 

Настоящият текст е част от изследователската ми работа върху българската метъл музика и 

нейните медийни образи. В този текст изследвам фестивалите за метъл музика в България 

и връзката им с медиите. Очертавам някои основни моменти в развитието на фестивалите, 

отразяването им в медийното пространство и правя опит да щрихирам определящите ги 

медийни образи. Темпоралният фокус е върху XXI век, с акцент върху актуалното 

десетилетие, а 80-те и 90-те години на ХХ век присъстват като необходим исторически 

контекст за очертаване на развитието на българските фестивали от появата на метъла в 

България през 80-те години на ХХ век до 2018 г. Текстът представя и сравнява фестивали с 

по-големи мащаби и ъндърграунд фестивали, както и медийните образи на двата вида 

събития. 

 

За границите на метафората и изследването 

Заглавието е в известна степен метафорично. Рок фестивалът в Каварна е използван като 

демаркационна линия в развитието на фестивалите в България заради своите мащаби и 

значение. „Каварна Рок“ бележи един от етапите на развитие на фестивалите в България и 

е своеобразна кулминация на това развитие, по отношение както на самата субкултура, така 

и на медийното отразяване на събития, определящи тази субкултура, в това число 

създаването на медийни образи, някои от които продължават да съществуват, макар и в друг 

контекст. Каварна оставя своята следа върху фестивалната карта на България и променя 

начина, по който се говори за събития, като същевременно проправя път за създадените 

след това „фестове“. Наред с това, „Каварна Рок“ е един от най-устойчивите фестивали за 

„тежка“ музика в България – и като образ, и като продължителност на съществуване на 
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формата. Това е и причината тя да бъде позиционирана като медиана във фестивалното 

развитие в страната. 

Фестивалите, свързани с метъл музиката, са два типа. Първите са специализирани метъл 

фестивали. Вторите – рокфестивали, които събират на една сцена различни стилове в рока, 

един от които е метъл. Включването в изследването и на рок фестивали, в които участват 

метъл групи, е необходимо, от една страна, заради избрания период – през 80-те години 

метъл музиката присъства на музикални фестивали като част от програмата, но данни за 

специализирани метъл фестивали липсват. От друга страна, анализът на метъл музиката в 

контекста на българските фестивали няма да е достатъчно изчерпателен и достоверен, ако 

борави само с ограничената оптика на малки специализирани събития и медийните 

публикации за тях, още повече, че метълът присъства и в по-широкоспектърни в стилово 

отношение рок фестивали. Изключването на събития с по-големи мащаби и жанров обхват 

би повлияло и на анализа на определящите медии, на начините на отразяване и медийните 

образи. Събития с малък мащаб – например, локални или фокусирани върху определен 

поджанр на метъла – обикновено се отразяват от специализирани и локални медии, но рядко 

се откриват в съдържанието на мейнстрийм медиите, извън рамките на специализирано 

предаване или рубрика. Изследвам основно фестивалите, провеждани в рамките на два или 

повече дни. На еднодневните фестивали се спирам при дефинирането на понятието 

„фестивал“. В изследването не са включени мото събори. 

Разбира се, настоящият текст не е достатъчен за обстойно анализиране на всички 

фестивални и медийни специфики, феномени и образи. В него очертавам основните 

понятия, моменти в развитието, образи и проблематика на фестивалите за метъл, а по-

подробно ще анализирам посочените проблеми в следващ етап от изследването си върху 

българската метъл музика. 

 

Необходими терминологични уточнения 

Какво представлява фестивалът? Къде е границата между концерт и фестивал? Коректна ли 

е употребата на „фестивал“ за събитие, състоящо се в рамките на един ден? Ще се опитам 

да отговоря на тези въпроси чрез теоретична база и информация от фестивално-медийната 

практика. В онлайн версията на оксфордския речник са посочени две значения на думата 
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„festival“ – „ден или период на празнуване, обикновено с религиозен характер“ и 

„организирана серия от концерти, пиеси или филми, обичайно провеждана ежегодно на 

едно и също място“ (Festival, definition. Oxford Dictionaries). Пряко свързана с изследването 

е втората дефиниция, отнасяща се до културни събития. Според това определение 

събитието трябва да съдържа няколко еднакви структурни елемента (концерти, филми) и 

предполага устойчивост по отношение на локация и честота на провеждането. Уточнен 

период няма, но в първото посочено значение на думата като празник е вписана 

възможността да е и един ден. Речниковата дефиниция е важна от етимологична гледна 

точка, която, в крайна сметка, се оказва ключова за разбирането и на употребата на думата 

в областта на музиката. 

В българската научна традиция са изследвани като феномен главно музикалните фестивали, 

свързани с художествена (Кутин, 2004), фолклорна (Пейчева, 2008) и етнопоп (Димов, 2013) 

музика. Наблюденията върху цитираните български публикации извеждат някои изводи за 

музикалните фестивали, които могат да бъдат полезни и за бъдещото изследване на метъл 

фестивалите. Фестивалите, според Лозанка Пейчева, заедно с концертите, са част от 

модерното сценично представяне на музиката. При фолклорните и етнофестивалите си съ-

съществуват официално и неофициално, организирано и спонтанно, представяно и 

преживяно, но по същество те, като част от модернизацията и глобализацията, са 

организирана, церемониално оформена комуникация чрез сценична репрезентация на 

национална или етническа музикална традиция (Пейчева, 2008: 231-242). Макар че 

етимологически фестивалът е свързан с празника в традицията, че в корените на всеки 

фестивал има следи от митологизма и празнично-игровото начало на фолклорната култура, 

днешните музикални фестивали са културни практики на модерното време, свързани са с 

културна индустрия и политика и следват пазарни, идеологически, пропагандни, рекламни 

стратегии (Димов, 2013: 83-84). В първото българско монографично изследване на 

фестивалите като феномен на художествената култура Любомир Кутин определя 

музикалните фестивали като социална практика, целеви изкуствени образования, които 

създават нови събития, свързани са с публичното представяне на музиката, имат 

самостойно битие като културна институция. Според него, в съвременна България има 

фестивално многообразие, което може да типологизира наблюдаваните фестивали като 
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състезателни и представителни; на „живите“ и на технически възпроизведените изкуства; 

традиционни, експериментални и авангардни; на масовата култура и на елитарните 

изкуства; регионални, национални и международни; на професионални артисти и на 

любители и т.н. (Кутин, 2004: 9-15; 87-133). 

В полето на изследванията на популярната музика се обръща внимание на връзката рок и 

фестивали. Някои фестивали се организират по време на празници – „Valentine’s Massacre”, 

„Hardcore X-Mas”, а музикалният фестивал, по същество, е вид празненство на съответната 

субкултура. Според Рой Шукър, фестивалната публика е „временна общност, обединена от 

празнуването и отдаването на почит на изпълнителите/жанра“ (Shuker, 2005: 106). 

Връщайки се към обща дефиниция за фестивал, Шукър го определя като „концерт, 

обикновено на открито, често провеждан в рамките на няколко дни“ (Shuker, 2005: 104). По 

отношение на участниците, изследователят пише, че фестивалът „обикновено включва 

набор от изпълнители, често разпределени в рамките на няколко дни на няколко сцени“ 

(Shuker, 2005: 105). „Често“ е ключова дума в дефиницията, като се предполага, че това не 

е задължително условие за определянето на музикално събитие като фестивал. Локацията 

също не е определяща, за да може да се говори за фестивал – събития, провеждани в зали и 

клубове, влизат в тази категория, ако отговарят на останалите условия. Тоест участието на 

повече от един изпълнител е единственият задължителен елемент, за да може един 

концерт да бъде наречен фестивал. 

Това повдига въпроса къде е границата между концерт и фестивал? Възможно е еднодневно 

музикално събитие да се нарече фестивал, според дефиницията, ако в него участват повече 

изпълнители. Концертът обаче не е непременно само на един изпълнител – напротив, в 

много случаи изпълнителите са поне двама (т.нар. „подгряващ“ изпълнител и „хедлайнер“), 

а понякога и повече. В даденото от Шукър определение няма фиксиран брой изпълнители 

– число, което да играе ролята на демаркационна линия по оста концерт-фестивал. 

Посочено е, че числото е множествено, но конкретно число няма. Къде, в такъв случай, 

следва да бъде поставена тази граница и има ли значение дали изпълнителите са четири, 

шест или осем, или разграничението зависи от конкретните организатори и е продиктувано 

от някаква друга причина? Няма ли друго понятие, по-подходящо за еднодневен фестивал, 

когато все пак се стигне до определянето му като нещо, различно от концерт? Някои 
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организатори се опитват да направят разграничение, поне в някаква степен базирано и на 

брой изпълнители. В интервю за „Неделен рок блок“ по радио „Реакция“ Жо Василев от 

„Black Nebula Events”, организатор на фестивала „Valentine’s Massacre” и други 

ъндърграунд музикални събития, описва подобен опит и дава отговор на част от 

повдигнатите въпроси за понятието „фестивал“. Той използва „мини-фестивал“ или „мини-

фест“ за еднодневни формати. Споменава, че е забелязал употребата му и в медиите 

(Интервю с Жо Василев (Black Nebula Events) – 11.02.18: 33:43 – 35:32). Бърза проверка в 

„Metal Hangar 18“ потвърждава използването на определението в специализирани медии. 

Търсене с ключови думи „мини-фест“ открива 39 резултата (Резултати от търсенето на 

мини-фест. В: Metal Hangar 18), а при разделно изписване, „мини фест“, резултатите са 294 

към 05.11.2018 г. (Резултатите от търсенето на мини фест. В: Metal Hangar 18). Разбира се, 

при разделното изписване на думите търсачката на сайта показва и резултати, съдържащи 

думите отделно – т.е. не всички ще са релевантни за настоящото изследване. В публикация 

за „Thrash/Death Invasion In Varna”, например, е използвано именно определението мини-

фест. Събитието е проведено в рамките на един ден с участието на четири групи (Втора 

Thrash/Death инвазия във Варна на 6-ти октомври. В: Metal Hangar 18, 30.08.2018). Това 

отговаря на въпроса дали има по-подходящо понятие за еднодневни „фестивали“ – да, има. 

Другият неясен параметър в дефиницията е броят изпълнители. В споменатото интервю за 

радио „Реакция“ Жо Василев казва, че „когато направиш един ден с шест изпълнители не е 

много фестивал“, а като брой изпълнители, за да е фестивал, се спира първо на 10-11, 

впоследствие уточнява, че шест групи в един ден се вписват в „мини-фестивал“. Посочва 

друг организатор на събития, който предпочита да включва повече от шест групи във 

фестивалите (или „мини-фестове“), които организира (Интервю с Жо Василев (Black Nebula 

Events) – 11.02.18: 33:43 – 35:32). С оглед на това, че „мини-фест“ се използва в практиката 

от организатори и журналисти, ще използвам него за обозначаване на музикални събития с 

фестивален характер, провеждащи се в рамките на един ден. Необходимият минимален 

брой участници, за да бъде дефинирано събитието като фестивал или мини-фестивал, не е 

конкретизиран категорично. От наличните данни може да се екстраполира, че четирима 

изпълнители са достатъчни, за да бъде едно събитие мини-фестивал, но по-големият брой 
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участници е предпочитан от организаторите, когато това е възможно от логистична гледна 

точка. 

Най-общо казано, един концерт е фестивал, когато включва няколко изпълнители, 

обединени стилово и/или тематично под шапката на едно събитие, маркетирано като 

фестивал със съответното име, графични елементи, тематика и честота. 

 

Метъл музика и фестивали преди 2006 г. 

Метъл групи, свирещи на фестивал, има още в края на 80-те години на ХХ век, но в рамките 

на рок или поп и рок фестивали. Например, в своя публикация (във в. „Пулс“ от 1989 г., 

цитирана в книгата „Цветя от края на 80-те“) за втората национална Панорама на 

младежкото любителско песенно творчество, поп и рок музика във Видин, Емил Братанов 

съобщава, че са свирили група „Епизод“ (Братанов, 1989. В: Братанов, Янев, 2014: 158). В 

друга публикация във вестник „Диалог“ от 1989 г. същият автор споменава участие на 

групите „Ахат“, „Ера“ и „Епизод“ на рокфестивал, участия на „Тротил“ на фестивал във 

Варна и на „Рокринг’89“ в София. Материалът засяга и някои специфики на рок 

фестивалите и аудиторията им, като агресивно поведение от страна на метъл феновете и 

предполагаеми изпълнения на плейбек на хеви метъл група, което е показателно за 

проблемите в метъл сцената в периода. На твърдението за изпълнения на плейбек няма да 

се спирам, тъй като не е пряко свързано с проблематиката на настоящото изследване, а 

доказването на достоверност на твърдение от 1989 г. е трудно осъществимо, особено в 

рамките на сравнително кратка текстова форма. Агресивният метъл, от друга страна, е 

устойчив образ, актуален и през 2018 г. Според цитираната публикация, проблемът с 

девиантното поведение на хората в метъл сцената съществува още от ранния период на 

метъла в България. Аудиторията и склонността й към деструктивност са посочени като 

причина за негативното отношение на „някои организации и ведомства, отговарящи за 

рокконцертите или поддържането на реда по време на самите концерти“ към група 

„Тротил“, резултат от което е, според автора, малкият брой участия на групата във 

фестивали и концерти (Братанов, 1989). 

В споменатите публикации са изброени рок фестивали, в чиято програма има и метъл 

изпълнители, но за метъл фестивали не се говори, доколкото през това десетилетие 
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специализираните метъл фестивали все още не са явление. Те се появяват през 90-те години 

на ХХ в. и броят им се увеличава рязко. С демократизирането на политическата система, 

организирането на подобни събития е по-лесно, съответно, те вече се случват по-често, 

защото могат да се случат. Новооткритата свобода, заедно с нормализирането на рока (в 

известна степен и на метъла), вече символ на протестите и на самата демокрация, се 

реализира в субкултурата и през множеството събития с различен профил и мащаби. 

Популярността на рока и свободно-демократичната символика на младежката 

контракултура в периода са използвани и за политически цели в рамките на различни 

кампании (Стателова, 2011: 35-38), но политическите употреби не променят факта, че 90-те 

години на ХХ в. са началото на нов етап в развитието на „тежката“ музика и свързаните с 

нея субкултури, пространства и формати. Фестивалите увеличават своя брой, диференцират 

се жанрово и тематично, мащабите започват да се променят. 

90-те години на ХХ в. могат да се определят като експерименталнен период в развитието на 

рок и метъл фестивалите в България. Специализиран фестивал за дет метъл в Дупница, 

например, е нещо ново, което преди не би могло да се случи, но през 1994 г. вече е факт. В 

интервю с Иво Манчев, член на Scapegoat, с които са организирали събитието, публикувано 

в Metal Hangar 18, фестивалът в Дупница е споменат като първи фестивал за дет метъл в 

България, чието продължение е „дет фестът“ в Бургас, провеждан в периода 1995-2000 г. 

(Интервю с Иво Манчев (SCAPEGOAT). В: Metal Hangar 18). Тези събития са част от вълна 

фестивали в периода. Специализирани метъл фестивали, дори такива, ограничени до 

конкретен поджанр на метъла, се появяват в много и различни населени места – от 

столицата, логичен център на субкултурата и музиката в началните им години (а и по-

късно), през по-малки градове, до поляна в някое малко селце. Рок фестивали, включващи 

метъл в програмата си, също се случват по-често. „Берксток“ е един от рок фестивалите, 

появили се в периода, който включва в програмата си изпълнители от различни жанрове. 

Сред участниците на първото издание на фестивала през 1998 г. са „Б.Т.Р.“, „Амузия“, 

Камен Кацата, Владимир Тотев – т.е. спектърът на фестивала покрива жанрове от блус 

до траш метъл. Фестивалът прекратява съществуването си през 2005 г., но се провежда 

отново през 2012 г. (Младенова, 2012). 
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Фестивалите в периода до 2000 г. все още не са достигнали мащабите на съвременните, но 

поставят началото на това развитие, което прави по-късните формати възможни. В началото 

на XXI в. еволюцията на българските фестивали за рок и метъл продължава. Именно 

първото десетилетие на века поставя началото и на най-известния рок фестивал в България 

(поне преди актуалния Hills Of Rock) – „Каварна Рок“. 

 

„Каварна Рок“ и след това 

„Каварна рок“ е своеобразна кулминация в дългогодишното развитие на метъл сцената. 

Това е форматът, който превръща Каварна в т.нар. „рок столица на България“, става 

платформата, на която за пръв път се осъществяват изпълнения на редица световноизвестни 

метъл музиканти, превръща се в основно събитие за субкултурата, съществува дълго време, 

в сравнение с другите рок фестивали в България, става причина за изграждане на някои 

нови образи за метъла и рока и е важна част от темата за фестивалите в страната. 

Фестивалът е отразяван обширно от различни медии. Тук се ограничавам до споменаването 

на специалното издание на вече прекратилото съществуването си списание „Про-Рок“, 

посветено на десетото издание на фестивала в Каварна. Специалният брой на списанието 

сам по себе си е феномен – подобен брой на списание за български рок фестивал поне в XXI 

в. няма1. В интервю с Цонко Цонев са очертани основни моменти от развитието на 

фестивала – началото му през 2006 г., популярни участници през годините, промени във 

формата (брой дни на провеждане), промоутъри и влияние (Николов, 2015). Заглавието на 

материала е показателно за „Каварна Рок“ – това е фестивал, свързван пряко с кмет и 

всъщност прекратен с края на последния му мандат. Последното издание беше през 2016 г., 

в първата година от мандата на настоящия кмет на Каварна, Нина Ставрева. Въпреки 

уверението, че „Каварна Рок“ не прекратява окончателно съществуването си, а издание през 

2017 г. няма заради „липсата на фирма, желаеща да го проведе“ (Добринчева, 2017), през 

2018 г. фестивал отново не се състоя. 

                                                           
1 Причините са две – специализирано списание за рок и метъл музика на българския пазар към момента няма; 

рок и метъл фестивалите в България обикновено прекратяват съществуването си преди десетата си 

годишнина. („Hardcore X-Mas” е изключение от това правило, но хардкор музиката не влиза в рамките на 

изследването върху метъла.) 
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Най-мащабният актуален фестивал, съзвучен с изследването, е „Hills Of Rock” в Пловдив. 

В известна степен „Варна мега рок“ имаше потенциал да се превърне в успешно събитие, 

но след провеждането на първото му издание един от организаторите – Цонко Цонев – 

обяви, че през 2019 г. няма да организира второ (Николова, 2018). Международни формати 

също са били прекратявани след едно издание – „Sonisphere”, чието планирано второ 

издание в София беше отменено през 2011 г. (Официално е отменен фестивала Sonisphere. 

В: Metal Hangar 18, 14.06.2011). Следователно, мястото не е гаранция за успешно 

събитие или за дългото съществуване на фестивал; организаторът, сам по себе си – 

също. Дори включването на популярни изпълнители във фестивалната програма не е 

достатъчно условие за успех. Краткият жизнен цикъл на фестивалите в България е един от 

основните проблеми, акцентирани в изследването, защото е дотолкова разпространено и 

устойчиво явление, че могат да се изведат не само основни причини за него, а дори прогнози 

за успешността на фестивал, във връзка с мащаби, организация, маркетинг и години. 

Именно проблеми, свързвани с организация, маркетинг, липса на финансиране и 

нереалистични очаквания са основни причини за неуспеха на много фестивали. 

При някои по-малки събития, особено тези с програма от конкретен поджанр, самата 

нишовост на субжанра и микросубкултурата, свързана с него, често го провалят – фестивал 

само за дуум метъл или за екстремен метъл с чуждестранни ъндърграунд изпълнители не 

е рентабилен дългосрочно и вероятността да съществува повече от няколко години е почти 

нулева. През лятото на 2018 г. организаторът на „Autumn Souls Of Sofia” обяви 

преустановяването на съществуването на фестивала („Autumn Souls Of Sofia” прекратява 

съществуването си като фестивал. В: We Rock, 13.07.2018), който беше с насоченост 

към екстремен метъл, в частност дуум и блек метъл. 

Една от хипотезите ми във връзка с жизнения цикъл на фестивалите е, че има няколко 

ключови издания – като първото и петото – чието протичане е показателно за това дали ще 

продължат съществуването си. По-подробно на това ще се спра по-нататък в изследването 

си върху българската метъл сцена, а в настоящия текст само го щрихирам и ще дам няколко 

примера с фестивали, прекратени след пет години – „Sofia Rocks“, „Wrong Fest“, и след една 

– „Rock In the Wine Valley“, „Varna mega rock“, „Sonisphere“, „Summer Chaos“, като 

приведените примери са само от настоящото десетилетие. 
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Медийно отразяване и образи 

Как медиите отразяват метъл фестивали, кои медии ги отразяват и кои са определящите 

медийния разказ образи? Следва да се отбележи, че има значение каква е медията и за какъв 

тип фестивал става въпрос. За настоящото изследване използвах публикации от сайтовете 

на „24 часа“, „Дарик“, БНР; специализираните медии „We Rock“, „Metal Hangar 18“, уебзина 

„The Other Side“. Като регионална медия, с оглед на изследването и споменатите в него 

фестивали, присъства сайтът haskovo.net. За „Каварна Рок“ е включен и специалният брой 

на списание „Про-Рок“ по случай десетата годишнина на фестивала. Акцентът е поставен 

върху актуалните фестивали и фестивалите, съществували в периода 2006 г. – 2018 г. (в т.ч. 

преустановени формати). 

Големите фестивали от порядъка на „Каварна Рок“ и „Hills Of Rock” се отразяват от всички 

медии. Събития с по-малък мащаб – не. Броят публикации, логично, е по-голям при 

специализираните медии. Например, при търсене с ключови думи „Hills Of Rock”, в сайта 

на „Дарик“ има 21 отнасящи се към темата резултати (Hills Of Rock, резултати. В: Darik 

News), в сайта на „24 часа“ резултатите са 32 (Търсене (Hills Of Rock). В: 24 часа), в БНР 

резултатите са 39, като 9 от тях са без пряка връзка и съдържат само една от ключовите 

думи и 6 са една и съща публикация (Денят в снимки), преведена на различен език (Hills Of 

Rock, резултати от търсенето. В: БНР), в сайта на „Радио Пловдив“ резултатите са 13 (Hills 

Of Rock, резултати. В: БНР. Радио Пловдив). За сравнение, в „Metal Hangar 18“ резултатите 

са 83 (Резултатите от търсенето на Hills Of Rock. В: Metal Hangar 18)2. 

Локалните фестивали се отразяват предимно от регионалните и специализираните медии. 

Специализираните публикуват материали за всички рок и метъл събития, регионалните – 

логично – за местни фестивали; броят публикации в двата типа издания е значителен и 

сравним. 

Специализираните медии публикуват повече материали за утвърдени локални фестивали с 

популярни участници. Например, в сайта „haskovo.net“ се откриват 10 резултата, свързани 

с първото издание на рок фестивала в Хасково при търсене с думата „Октомвриада“, както 

                                                           
2 Данните са валидни към 05.11.2018 г. и включват пубкликации от изданията на фестивала през 2017 г. и 2018 

г. Използвам търсене по ключови думи и брой резултати, защото показват цифровата разлика в отразяването 

на фестивала в различни медии. 
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беше наречено събитието през 2016 г. (Октомвриада, открити резултати. В:Haskovo.net), а 

в „Metal Hangar 18“ резултатът е една публикация за второто издание на фестивала от 2017 

г. (Тридневен Хасково Рок Фест. В:Metal Hangar 18, 01.08.2017). Публикациите, свързани с 

„We Are Going To Мъглиж”, чието шесто издание се проведе през 2018 г., в „Metal Hangar 

18“ са 37 (Резултатите от търсенето на We are going to Мъглиж. В: Metal Hangar 18). 

Фестивалът в Мъглиж е вече утвърден, с шест издания, включващ популярни български и 

чуждестранни изпълнители в програмата си. 

В специализираните медии се използва характерна за жанра и субкултурата лексика, докато 

в неспециализираните тя присъства само донякъде и не във всички материали. При 

мейнстрийм медиите асоциациите с метал, желязо и прочее, характерни думи като „забива“, 

„тава“, „мощ/ен“ (Райчева, 2017), суперлативно и характерно описване на най-популярните 

изпълнители – „величия“ (Iron Maiden идват за концерт в България на 22 юли. В: 24 часа, 

13.11.2017), „ветерани“, „звезди“ (Райчева, 2017) са основно използвани от стандартната за 

жанра лексика. В специализираните медии се добавят и по-агресивните определения за 

изпълнители, събития и практики – „екстремисти“ (Втора банда идва на Metal Madness Fest. 

В:Metal Hangar 18, 15.02.2017), „касапница“, „меле“ (Death Metal касапница от ПРОКАЗА 

на Autumn Souls Of Sofia 2015. В: Metal Hangar 18, 04.06.2015), „сеч“ (Предстои третото 

издание на Metal Madness Festival. В: Metal Hangar 18, 16.01.2017); производни на „тежък“ 

(Три големи имена на Summer Chaos 2017. В:Metal Hangar 18, 14.06.2017) и „мощен“ (“Varna 

Mega Rock 2018”, ден втори – по нещо за всички рок поколения. В: We Rock, 19.08.2018) 

също са често срещани. 

Този тип лексика е свързан с един разпространен образ на метъла (музика и култура) – като 

агресивен, груб и мъжки. Доколкото елементи на изброените определения се откриват в 

самата музика, субкултурата, поведението на феновете, сценичното поведение на 

изпълнителите не винаги резонират с медийния образ на агресивния метъл. Той 

продължава да съществува и да се разпространява, основно през специализираните медии. 

Лексиката сама по себе си е изражение на въпросния образ в неговата безобидна форма. В 

репортаж за „Hills Of Rock” в „The Other Side“ обаче авторът определя „учтивия контакт“ 

на българската метъл група „Odd Crew“ за липса на енергия и излишна благодарност, 

контрастираща с агресивната им музика, и си спомня концерт на други изпълнители, 
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където българска група апелира публиката да внимава в мош пита, а чуждестранният 

изпълнител казва, че иска да ги види как се избиват в пита (Hills of Rock 2018: Фестивал, 

какъвто няма да видите другаде – Разказ втори. В: The Other Side, 21.07.2018). Използването 

на негативен стереотип за група хора, свързан с девиантно поведение като еталон за 

сценично поведение и послание към аудитория, в специализирана медия, предназначена за 

същата аудитория е донякъде проблематичен, защото осигурява устойчивост на 

стереотипа. Трябва да се отбележи, че агресия в музиката има, но нейните изражения във 

физическото пространство са форми на контролирана агресия, претърпели значителни 

промени през годините, за да достигнат до постмодерния си вариант, свързан с по-

спокойно сценично и аудиторно поведение, в сравнение с 80-те или 90-те години (Hoffstadt, 

Nagenborg, 2010: 37-45). „Мъжкият“ метъл не е дълбоко проблематичен, когато се изразява 

в лексикални особености на журналистически материал, но не е така, когато авторите 

започнат да поставят акцент върху външния вид и облеклото на жени изпълнителки (като 

счетеното за важно от автора описание на облеклото на вокалистката на „Jinjer“: „изрязана 

камуфлажна рокля, която час по час придърпва върху бюста си, и с чорапи за ръгби над 

спортните кецове“, и вокалистката на Madame Mayhem: „розовите военни обувки и една 

розова ръкавица приковават вниманието на фона на останалия черен десен“ (Hills of Rock 

2018: Фестивал, какъвто няма да видите другаде – Разказ втори. В: The Other Side, 

21.07.2018). Този подход не се среща в материала за мъжете вокалисти. 

Категоризации на външния вид на изпълнители от женски пол се среща и в други от 

споменатите вече публикации и медии (We Rock, Про-рок, 24 Часа). Основният проблем е 

в диспропорционално честото дефиниране на жените в метъла чрез визуални 

характеристики, в сравнение с  акцента върху изпълнението при мъжете музиканти. 

Последното би трябвало да е логичен фокус в описанието и оценката на музикантите, без 

оглед на половата им принадлежност. Самото „силно“ или „мощно“ (в зависимост от 

конкретната публикация) мъжко присъствие на сцена, позиционирането на бавните песни, 

най-често пауър балади, понякога акустични изпълнения, като песни специфично за жените 

във фен базата, прави образа на „металния мачо“ „токсичен“. В него има и спорадична 

комичност, предимно дължаща се на лексикални конструкти, като „синтезаторът му увисва 

безполезен на колана си“ (Hills of Rock 2018: Фестивал, какъвто няма да видите другаде – 
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Разказ втори. В: The Other Side, 21.07.2018), което е прекрасен пример и за фалическата 

символика на инструментите в рок музиката, която Рой Шукър отбелязва при китарите 

(Shuker, 2001: 152). 

Други образи, свързани с метъла и фестивалите, са този на звездата и фена. Звездата е 

маркетингов инструмент – най-популярният изпълнител се използва за рекламиране на 

събитието, наблягане на неговите мащаби, ексклузивност и значимост; известността, 

музикалният принос и харизмата на изпълнителя всъщност целят привличане на по-голяма 

аудитория и печалба. Открива се във всички изследвани публикации за фестивали с големи 

мащаби. Този образ е по-труден за пренасяне в контекста на малък фестивал, защото 

ъндърграундът има своите популярни хора, но за „звезди“ трудно може да се говори. Фенът 

е колективен образ, често идеализиран в медийни публикации, а и от изпълнители, за да 

привлече аудиторията към медията. Специфичен образ, свързан с фена, е хейтърът, 

утвърждаващ се в онлайн, медийното, а и физическото пространство в последните години. 

Често се открива в коментари под публикация или споменат с цитат по памет, дочут 

случайно. Журналистите понякога също влизат в този образ, когато от критика преминат в 

„хейтърство“, което отразява оплаквания на отделни представители на аудиторията (най-

често финансови или свързани с опашки и тоалетни), често хиперболизирани. 

Според Шукър фестивалите играят централна роля в митологията на популярната музика. 

Те поддържат традициите на музиката и културата (в случая субкултура) живи, 

изграждайки и увеличавайки аудиторията, легитимирайки определени форми на тази 

традиция и създавайки у изпълнителите и феновете усещане за споделена общностна 

идентичност (Shuker, 2005:104). Изграждането на митове през фестивала и връзката с 

медиите, които създават и затвърждават образи чрез повтарящо се позициониране в дневния 

ред на аудиторията (от гледна точка на съдържание и лексикални похвати), обяснява 

темпоралната устойчивост на медийните образи на метъла и фестивала. Специфичен образ, 

свързан с фестивалите в България, е „рок столицата“. Самото понятие „рок столица“ не е 

непременно ендемично, но честотата на опитите за реконтекстуализирането му в постоянно 

променящи се мащаби и локации, де факто лишавайки понятието от всякаква стойност 

заради липсата на устойчивост в него, е специфично българско явление. Каварна беше 

наричана така, когато „Каварна Рок“ съществуваше. С всеки следващ голям (или среден) 
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фестивал се прави опит (поне в медийното пространство) „рок столицата“ да бъде изместена 

там, където е фестивалът. В Пловдив за „Hills Of Rock”, в по-голямата част от 

разглежданите медии; във Варна с „Варна Мега Рок“ – сайт на събитието и някои 

публикации. Понякога дори малки локални събития се опитват да направят същото. 

Заглавието „Хасково става столица на рока от 18 до 20 октомври“ например звучи като 

анекдот за журналистическа и организационна грандомания, но е публикувано в местна 

медия по повод първото издание на рок фестивала през 2016 г. (Хасково става столица на 

рока от 18 до 20 октомври. В: Haskovo.net, 11.10.2016). 

  

Заключение 

Написаното по-горе не изчерпва образите, явленията и проблемите на българските метъл 

фестивали. Развитието им, на свой ред, не може да бъде изчерпано от изследователска 

гледна точка, тъй като еволюцията е продължаващ процес. Музикалните събития се 

развиват, заедно с прилежащата им субкултура, микро-субкултури и релевантни музики. 

Някои от проблемите, свързани с фестивалите и медийното им отразяване, са устойчиви във 

времето и разпространени в различните видове анализирани медии. Интересни са 

откроилите се проблеми: честото използване на образите на „агресивния“ и „мъжки“ метъл; 

създаването на завишени очаквания у аудиторията; употребата на „рок столица“ за 

фестивали с всякакви мащаби. 

След Каварна, „рок столица“ някак се превърна в еквивалент на успешен фестивал и 

развиващ се град, ако се съди по анализираните публикации и събития. „Каварна Рок“ обаче 

беше единичен случай във фестивалната история на България, продължил 11 години и 

оставил дълбока следа в развитието на рок и метъл фестивалите. Позитивната промяна беше 

проправянето на път за провеждане на фестивали с такива мащаби, а негативната – 

разпространяването, най-вече в медиите, на криворазбраната фестивална грандомания, в 

която осъзнаването, че метълът е по-важен от „кметъла“, се губи някъде по пътя. 
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ВИРТУАЛНИЯТ ЧОВЕК: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ ОКОЛО ИДЕЯ 

 

ДЕЛЯНА ГЕОРГИЕВА 

 

The Virtual self: Identity building through Social causes 

 

Delyana Georgieva 

 

Резюме: Темата за ролята на интернет в подкрепата на каузи е важна, защото 

дигиталните технологии носят надежди за публичност на пренебрегвани теми и 

ценности, оптимизирано разпределение на ресурсите и социална промяна. 

Дигиталните технологии са не просто платформа. Интернет променя начина, по 

който представяме себе си, общуваме един с друг и се държим като граждани. 

Промените извеждат значимостта на мрежовата идентичност на преден план. 

Необходимо е е да се разберат механизмите на идентификация, защото 

изграждането на желана мрежова идентичност е водещ мотив за участие и 

правене на добро. Отвъд алтруистичната мотивация дигиталният индивид 

подкрепя каузи онлайн и защото участието е нов начин за свързаност и 

споделеност. 

Целта на настоящия текст е да се представят резултати от качествено и 

количествено изследване, поставящо въпроса как виртуалният човек изгражда 

идентичности около социално значими проекти. Фокусът е върху две каузи със 

значимо присъствие в българския интернет: УНИЦЕФ България и Time Heroes. 

По-конкретно се анализира какви са мотивите и поведението на аудиторията на 

техните фейсбук страници. 

Ключови думи: виртуален човек, мрежоваидентичност, социални каузи, 

виртуална общност 

 

Abstract: The role of internet in pro social behavior is a topic of growing importance, 

as digital technologies facilitate publicity of neglected topics and values, resources 
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optimisation and social change. Internet is not just a platform. The network has 

changed the way we present ourselves and communicate with each other; and how we 

act as citizens. These changes put the concept networked identity in the forefront. It is 

important to understand how identity building works, because this could be a leading 

motive for individuals to engage in pro social behavior. While altruistic motivation is 

still pivotal for supporting social causes online, the networked self is also interested in 

the community around a cause, looking for connectivity and belonging. The aim of 

this article is to present results from a quantitative and qualitative study, focusing on 

the ways the digital self builds identities through participation in pro social projects. 

Two case studies are analysed: UNICEF Bulgaria and Time Heroes. More specifically, 

the motives and the behavior of the users who liked their Facebook pages are 

investigated. 

Keywords: networked self, networked identity, social cause, virtual community 

 

1. Увод 

Дигиталният човек е средно 2 часа и 15 минути на ден в социалните мрежи. 60% от това 

време прекарва на мобилния си телефон. Глобалната аудитория на платформи като 

Фейсбук, Инстаграм, Ютюб надхвърли 2 млрд. души още през 2016 г. В България страници 

на каузи като „Заедно срещу насилието срещу животните!!!“ събират над 235 хил. 

харесвания, или близо колкото „Бойко Борисов – Фен Клуб“ и повече от която и да е друга 

страница на политик в страната (Social Bakers, 2018). Страницата на УНИЦЕФ България е 

с над 115 хил. „лайка“ (likes), което я прави и най-голямата фейсбук страница на 

организация в подкрепа на кауза у нас. А Time Heroes (или Герои на Времето) и „Заедно в 

час“ са сред най-бързо растящите страници, достигащи до съответно 40 хил. и 35 хил. 

фейсбук „фенове“. 

Новите комуникации са ключови за възхода на гражданската енергия, а „виртуалното се е 

превърнало в нов идеал за публичното пространство“ (Дичев, 2011: 16). Социалният свят 

вече не е институция и не функционира спрямо регламентирани процедури (Дичев, 2011). 

Новият модел на взаимопомощ е основан на структурата на мрежата. Обикновено връзките 

с други участници са слаби и липсват физически познанства. Каузата е платформа без ясни 
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граници, където членството се осъществява с фейсбук бутона „харесвам“, а участието е за 

който когато има време. И ангажирането, и оттеглянето са по-лесни онлайн (Дичев, 2011). 

Във фрагментарния виртуален свят човек може да заеме много идентичности. Популярна 

теза е, че в интернет идентичността е флуидна; променя се и става гъвкава и фрагментарна. 

Същевременно в социалните мрежи можем да скрием желани аспекти от идентичността 

като социален статус, сексуална ориентация, пол и възраст. Някои изследователи говорят 

за „игри на идентичността“ (Bruckman, 1992; Кръстева, 2013), а за други това твърдение е 

тривиално (например Kendall, 1998). Със сигурност обаче интернет може да осигури 

сравнителна анонимност (Dreyfus, 2009; Turkle, 2011). Други качества пък могат да 

изпъкнат под светлината на фейсбук прожекторите. А липсата на фиксирана идентичност 

ни спасява както от разочарования, така и от задължения. 

Целта на настоящия текст е да се представят междинни резултати от изследване на тема 

„Социални каузи и мрежова идентичност в българския интернет“. Основният проблем на 

изследването е как виртуалният човек изгражда и утвърждава идентичност и мрежова 

идентичност чрез подкрепа на социални каузи в социалната мрежа Фейсбук. 

Фокусът е върху две социални каузи със значимо присъствие в българския интернет: Детски 

фонд на обединените нации в България (или УНИЦЕФ България) и Герои на времето (или 

Time Heroes). По-конкретно се анализира какви са мотивите и поведението на аудиторията 

на техните фейсбук страници. 

В статията се търсят отговори на следните въпроси: 

• Какви са особеностите на виртуалния човек спрямо възприятието за време, пространство и 

идентичност? 

• Какви са ползите от участието в кауза онлайн? 

• Как дигиталният индивид изгражда желана мрежова идентичност чрез подкрепата на 

фейсбук страница на кауза? 

 

2. Литературен обзор 

2.1. Особености на виртуалния човек 

Виртуалният човек има нови представи за време, пространство и идентичност. 

2.1.1. Новото флуидно времепространство 
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Първо, има нов комуникационен ред, който „втечнява света“ и отменя изискването за 

стриктни граници и уговорки. „Установила се е една нова комуникационна среда, при която 

хората са непрекъснато във връзка“ (Дичев, 2009: 25). Интернет се явява удобната 

възможност да си информиран както и когато пожелаеш. Онлайн каузите са с работно време 

24/7, така че виртуалният човек може да помага в  удобен момент спрямо натоварения си 

график. 

Шери Търкъл (2011) нарича съвременната комуникационна среда „сами заедно“. Това е 

свят на хиперсвързаните (Кръстева, 2013), които постигат обхват на отношенията за сметка 

на дълбочината. Израсналите с технологията се разделят между дигиталния и физическия 

свят. Това е състояние на постоянния режим на частично внимание, в който не можем да се 

концентрираме само върху един източник на информация. В дигиталната ера постоянният 

достъп до свързано с мрежата устройство подстрекава към ново възприятие за времето. Или 

по-точно времената, в които вече можем да наслагваме задължения и разговори едни върху 

други, без да се съобразяваме с ред и последователност (Turkle, 2011). 

Хората искат да взимат най-доброто от няколко свята, да упражняват контрол върху своето 

внимание, извличайки само частите информация, които ги интересуват (Turkle, 2011). И 

точно защото могат да се информират и участват по всяко време, виртуалните хора не го 

правят. Мрежата предлага непрекъснато възможни неща, но повечето от тях така и не се 

случват (Дичев, 2011).  

2.1.2. Мрежова идентичност 

Новите форми на мобилизации и каузи разчитат на сложни и втечнени идентичности (Дичев 

&Спасов, 2011). Поддържането на консистентна идентичност например на морален, добър 

или граждански активен човек може да се окаже предизвикателство. Дигиталният Аз е 

постоянно изложен пред въображаемата си публика, която го оценява и подава обратна 

връзка (Papacharissi, 2010). Във Фейсбук се стимулира политика на прозрачност и 

интерактивност. Ако искаш да се социализираш, данъкът, който трябва да платиш, е 

себеразкриване. Което може и да не е толкова лошо. Ивайло Дичев пише за „виртуалния 

нарцисизъм“ (2009: 27). Социалните мрежи носят възможност за незабавна публичност на 

всеки желан аспект на идентичността, който остава във „виртуалната вечност“ (Дичев, 2009: 

27). 
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Инструментите, чрез които човекът може да се разкрие онлайн, са доста по-различни от 

тези във физическия свят. Най-малкото липсва невербална комуникация. Фейсбук предлага 

удобен набор от инструменти, с които можеш да изразиш себе си: харесвания (лайкове), 

споделяне, генериране на постове и статуси, коментари или смяна на профилни снимки 

(Farquhar, 2013). 

Така мрежовата идентичност е вградена в контекста. Дори и да следва своята индивидуална 

траектория, човекът съществува в контекста (Adams & Marshall, 1996).Особеност на 

виртуалния човек е стремежът за включване към някаква група и цялост (Попова, 2012). 

Воден от желанието за социално одобрение, дигиталният Аз е склонен да оповести 

принадлежността си към определени групи, като междувременно се опитва да се разграничи 

от други. Идентичността може да е форма на приобщаване към социална кауза, която 

предлага промяна и същевременно декларира различие – от други каузи и/или от 

институционализираните норми. 

2.2. Социални каузи в дигиталната ера 

През последното десетилетие интернет е спряган за канал за социална промяна и затваряне 

на социоикономическата пропаст. Мрежата може да бъде използвана за разпределение на 

блага за нуждите на общността (Amichai-Hamburger & Furnham, 2007) и за търсенето на 

справедливост и социална промяна. Предимствата са много, а най-очевидните са 

оперативни. Интернет технологиите са платформа за създаване на мрежи, където кауза 

бързо може да набере популярност. Интернет опосредства глобалното участие. Възможните 

дарители са на един клик разстояние. Финансирането на социални каузи може да се случи 

по-бързо, а транзакционните разходи са оптимизирани (Ashta & Assadi, 2009). Социалните 

мрежи дават възможности за размах на активизма поради капацитета за бързо и безплатно 

разпространение на информация към огромен брой потребители. 

Социалните мрежи са не просто ефикасни; Фейсбук е логичният комуникационен канал, 

защото е и предпочитан от аудиторията. Каузите говорят на хората там, където те са – 

онлайн, свързани в социалните мрежи. 

За сравнение агресивните фондонабиращи тактики като обаждания по телефона и 

посещения от активисти много повече отблъскват, отколкото окуражават просоциално 

поведение (Mintel, 2016; виж Фигура 1). 
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Фигура 1: Фактори, които влияят положително или отрицателно на просоциалното 

поведение. Източник: Mintel (2016) 

 

НПО се адаптират към новата обстановка и все повече използват социалните мрежи. Хората 

са склонни да правят повече добро, когато са част от общност (Blumer, 1969; Mintel, 2016). 

Тактиките, които окуражават просоциалното поведение не са нито агресивна реклама, нито 

еднопосочни имейли. Дигиталните млади се влияят най-вече от разговори с близки и 

приятели (31%) и постове в социалните мрежи (21%) (Mintel, 2016). За да достигне до 

публиката, каузата трябва да се научи да говори с хората, вместо да убеждава; да култивира 

усещането за принадлежност и споделеност и да дава съдържание, което да свързва. 

2.2.1. Мотиви за подкрепа на каузи 

При всяка кауза мотивите за участие са различни, но най-общо могат да се разделят на 

четири групи причини за това някой да харесва страница на кауза онлайн: 
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• Взаимопомощ и алтруизъм: На първо място хората искат да дават, защото им „идва 

отвътре“, т.е. имат вътрешна мотивация. Понякога даряващият не пресмята предварително 

какво ще получи за правенето на добро (Дичев, 1999). И по-добре, защото „алтруистично 

лепило е това, което крепи обществото“ (Rheingold, 2005). 

• Емоции и благополучие: Хората се чувстват добре, когато правят добро (Gouldner, 1960). 

• Изграждане на идентичност: Каузи подкрепяме и защото искаме да заемем активна 

гражданска позиция по социален проблем или с други думи – да се идентифицираме с кауза 

(Tyler & Blader, 2003). 

• Принадлежности мрежова идентичност: В социалните мрежи каквото и да прави Аз-ът – 

качване на снимки, коментиране, харесване на страници – е ориентирано към другите 

(Papacharissi, 2010). Фейсбук служи едновременно за създаване на желана идентичност и 

заявяване на принадлежност (Papacharissi, 2010). Човекът подкрепя каузи онлайн и защото 

участието е нов начин за споделеност и солидарност. Мрежовата идентичност дава усещане 

за обвързаност с другите. От друга страна участието може да се обясни с желание за 

принадлежност и страх от социална изолация (Вълков, 2014) 

2.2.2. Роля на мрежовата идентичност 

Четвъртата група мотиви насочва вниманието към мрежовата идентичност, което е и 

основният проблем на настоящето изследване. 

В интернет дигиталният Аз изгражда своята мрежова идентичност. За разлика от офлайн 

средата, онлайн в много по-голяма степен влияe груповата оценка (Попова, 2012), на която 

виртуалният човек е изложен вследствие от стимулираната политика на прозрачности 

интерактивност. Средата подава обратна връзка за рамки, визуални и културни кодове и 

спрямо нея мрежовата идентичност е обект на постоянна преоценка (Papacharissi, 2010). 

Най-общо мрежовата идентичност влияе, като оказва положителни и отрицателни ефекти 

върху човека. 

От една страна с изграждането мрежова идентичност индивидът търси благополучие. Както 

онлайн, така и офлайн желаем да получим одобрението на околните. Подкрепата на кауза е 

начин за изграждане на желана мрежова идентичност – например на моралния, 

алтруистичния, добрия. Харесването на страница на кауза е фейсбук инструмент за 

заявяване на просоциална идентичност. Нещо повече – правенето на добро онлайн (дали 
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чрез споделяне на важни съобщения, или чрез даряване на средства) е източник на 

положителни емоции. Същевременно важна част от постигането на това благополучие са 

отношенията с другите. Изправен пред процесите на раздалечаване и глобализация, 

виртуалният човек се нуждае от нови начини да принадлежи (Bell, 2006). Участието в кауза 

е един такъв начин. Колективната идентичност създава обвързаност между участниците. 

Нещо повече – социалните мотиви действат като стимул за подражание. 

От друга страна, мрежовата идентичност може да има и коригираща функция. Първо, 

виртуалният човек се съгласява да разкрие себе си и да „дари“ лична информация на 

социалните мрежи, защото иска да се включи в комуникационните потоци и се страхува от 

социална изолация. Второ, разликата между онлайн и офлайн репрезентациите на 

идентичността са източник на стрес.  Въпреки че в момента доминира постмодерното 

разбиране за множествената идентичност, плурализмът носи напрежение (Кастелс, 2006). 

Човекът се стреми към постоянство, към сходство между поведението онлайн и офлайн. 

Затова теза на някои (Rainie & Wellman, 2012; Obar и др., 2012) е, че онлайн участието (чрез 

харесвания, коментари, споделяния) положително влияе върху последващи „реални“ и 

„смислени“ действия като даряване на ресурси (време и пари). 

Това са само част от причините хората да харесат фейсбук страница на социална кауза. 

Оттук нататък човекът е последовател на УНИЦЕФ например и е „облъчван“ със 

съдържание, подадено от каузата. Работата на организаторите е да подготвят подходяща 

фейсбук стратегия, която да влияе върху публиката. Въпросът е какво би подействало, за да 

се стимулира правенето на добро или повече българи да са застъпници на каузата. 

 

3. Методи 

За да се изследват и измерят нагласите и поведението на феновете на фейсбук страниците, 

избраният метод за събиране на данни е онлайн анкета. Генералната съвкупност обхваща 

хората, които харесват фейсбук страниците на УНИЦЕФ България (115 хил. души през 2017 

г.) и Time Heroes (37,9 хил. души през 2018 г.) по времето на събиране на данните. 

Въпросникът е попълнен от общо 189 респонденти, като от тях 89 са харесали страницата 

на УНИЦЕФ, а 100 – на Time Heroes. Поради сравнително малкия брой участници спрямо 

генералната съвкупност, не може да се говори за представителност на извадката. 
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Статистиката обаче само очертава тенденции и не дава дълбочинни отговори. За да се 

постигне разбиране за явленията, са проведени полу-структурирани интервюта с осем 

поддръжници на двете каузи. Интервютата са конфиденциални, затова не са разкрити 

имената на участниците, а са използвани синоними (например Респондент#5). 

4. Резултати 

4.1. Ползи от подкрепата на фейсбук страница на кауза 

Фигура 2 показва някои от ползите за виртуалния човек при подкрепа на кауза във Фейсбук. 

Процентите надвишават 100 поради възможността да се посочи повече от един отговор. 

 

 

Ако да [страницата е полезна], какви са ползите лично за Вас?  

 

УНИЦЕФ България

TimeHeroes 

Фигура 2: Ползи от подкрепата на фейсбук страници на кауза: Сравнение 
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„Феновете“ на двете страници ги използват най-вече за информационни нужди. „Получавам 

полезна информация“ е полза, посочена от над половината отговорили, а „Получавам 

интересна информация“ – от 53% за УНИЦЕФ България и 40% за Time Heroes. Процентите 

са сходни с тези, получени в изследване на Райдингс и Гефен (2017). Близо една втора от 

400-те участници в тяхната анкета споделят, че снабдяването с информация е причина за 

участието в онлайн общност. 

Удобно за споделяне съдържание е друг важен мотив за харесване на страница на кауза, 

особено за „феновете“ на Time Heroes (55%) (виж Фигура 2). Чрез копиране на хиперлинк 

или просто с бутона „сподели“ човек може лесно и бързо да направи пост на организация 

част от собствения си профил. Споделянето е инструмент за идентификация със социално 

значим проект, който се явява значим за приблизително 50% от отговорилите. 

Интригуващо е да се види как за около една трета усещането за част от общност е полза от 

фейсбук страница. Процентите са сходни както за УНИЦЕФ България, така и за Time 

Heroes. И двете страници имат огромна аудитория, така че не става въпрос за затворена 

група на силни връзки. По-скоро връзките между онлайн поддръжниците са слаби, често 

харесалите страницата не се познават помежду си и са от различни краища на страната (и 

дори на света). Въпреки това обаче над 30% докладват усещане за общност. Едно от 

обясненията е престижът на двете каузи, измерен чрез популярност и численост на 

аудиторията (Howard & Magee, 2013). Каузата на УНИЦЕФ е изключително разпознаваема 

и устойчива. Същото може да се каже и за Time Heroes, дори и в по-малък, локален мащаб. 

Ако една група е възприемана като неустойчива, това важи и за идентификацията на 

нейните поддръжници (Howard & Magee, 2013). Не това е случаят с двете изследвани каузи, 
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които са популярни и стабилни, което положително влияе върху усещането за общност 

(Howard & Magee, 2013). 

4.2. Усещания при подкрепа на кауза 

Усещанията да си „щедър“, „помагащ“ и „променящ статуквото“ са свързани с 

алтруистична мотивация за подкрепа на каузи (Bénabou & Tirole 2006).  Това е желанието 

да помогнеш на другия и да увеличиш неговото благосъстояние. От друга страна, това да 

си „жизнерадостен“ и „удовлетворен“ са състояния, свързани с увеличаване на 

самочувствието и подсигуряване на положителни емоции. „Как се чувствате, като 

подкрепяте социална кауза“ е въпрос, използван при проучването върху Time Heroes (100 

респондента). 

За да се изследват реакциите към различни форми на подкрепа, са изредени дейности по 

скалата активизъм-кликтивизъм. Активизмът изисква даряване на по-значителен ресурс, 

например пари, докато може би използването на хаштаг е и най-бързата и лесна проява на 

кликтивизъм. 

Даряването онлайн най-вече предизвиква усещанията да си „помагащ“ (44%). Затова и от 

изброените във Фигура 3 дейности, правенето на дарения е свързано с най-алтруистична 

мотивация. Освен това висок процент от даряващите се чувстват и „удовлетворени“ (43%). 

Далеч по-лесни и евтини дейности като харесване, коментиране и споделяне на пост в 

социалните мрежи носят сходна степен на удовлетвореност като даряването на пари. 38% 

от попълнилите анкетата се чувстват помагащи, когато участват в такъв вид фейсбук 

активизъм. Също толкова се чувстват и удовлетворени. Никой обаче не счита лайковете и 

коментарите като проява на щедрост (виж Фигура 3). 
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Фигура 3: Усещания, които носят подкрепата на кауза 

 

Интервютата разкриват по-богат набор от причини за харесване на фейсбук страница, като 

набавянето на положителни емоции и усещания. Афективните причини не бяха достатъчно 

добре засечени чрез количественото проучване, но се оказват много важни за 

интервюираните. Вдъхновението е една от тях: „получавам и вдъхновение, защото тези 

хора често се движат от хора, които имат вдъхновяващ глас, силно обществено мнение“ 

(Респондент #4). Участието носи и удоволствие (или по думите на Респондент #4 – „indulge-

вам“). 

Фейсбук страницата на Time Heroes „дава нещо положително – насред целия булшит да 

видиш как 500 човека са атендна-ли да разхождат слепи хора, така че има позитивен 

момент“ (Респондент #8). 

Представените досега данни показват, че виртуалният човек използва социалните медии 

като Фейсбук заради ползи отвъд първопричината за създаване на мрежата – 

информационен обмен. Ако не приятелства, хората търсят във фейсбук страниците на каузи 

емоции и принадлежност, дори и ако тези образувания са от слабо свързани помежду си 

непознати. 

4.3. Мрежова идентичност 

Един от въпросите, които изследват изграждането на идентичност чрез каузи, е: „Според 

Вас какво мислят другите за хора, които показват подкрепа на УНИЦЕФ България?“. Цели 

да научи повече за оценката на респондентите на ролята „поддръжник на кауза 

онлайн/офлайн“, което всъщност ни казва какво мислят за самите себе си. Ролята е 

категорично положително оценена (Фигура 4). Почти липсват негативни оценки – според 

респондентите показването на съпричастност към каузите на УНЦИЦЕФ и Time Heroes не 

може да ги направи нехаресвани. Това прави заемането на идентичност „поддръжник на 

кауза“ инструмент за изграждане на желан публичен имидж. Интересното е, че няма 

значителна разлика между това дали тази идентичност е демонстрирана онлайн или офлайн. 

Като че ли участието в кауза онлайн е харесвано от другите приблизително толкова, ако се 

показват усилия във физическото пространство. 
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Фигура 4: Възприятия за публичен имидж на поддръжници на кауза 

 

Одобрението на околните е важно, защото влияе положително върху мотивацията за 

участие в кауза. Основна причина за ангажираност в мисията и дейностите на група е 

обратната връзка, която индивидът получава от другите (Tyler & Blader, 2003). Тази 

информация се използва за поддържане на идентичности (Papacharissi, 2010), така че 

харесвана от въображаемата аудитория идентичност като „поддръжник на кауза“ ще бъде и 

по-трайна. 

След като ролята „поддръжник на кауза“ е категорично положително оценена, изглежда 

сравнително лесно да се изгради във Фейсбук. Харесване на страници на НПО и граждански 

организации, споделяне на съдържание и някой друг коментар биха свършили работа. 

Дълбочинните интервюта обаче показват, че това е опростено заключение, защото огромно 

значение има как точно се изгражда тази идентичност. Онлайн репрезентациите на добрия 

не са толкова плоски, борави се с много по-сложни културни кодове. 
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Оказва се, че имиджът на активно споделящия, на кликтивиста е по-скоро негативен. Това 

се разбира както от директните оценки на интервюираните, така и от граматиката, която 

използват. 

Кликтивизмът е поведение, от което всички участници се разграничават: 

„Има много хора (…) пристигайки в някой дом, да пишат домашни с децата, правят си 

селфи, постват го, и вече като че ли целта им е изпълнена, и много-много не се връщат, 

защото са си събрали онези 300 лайка, дето са ги накарали да се чувстват добре.“ (#8) 

„Има няколко вида хора. Има едни такива, дето постоянно споделят (…), много лайкват, 

много споделят, много са активни. Но накрая няма никакъв резултат. Има такива като мен, 

които са малко по-така нали в онлайн пространството, но пък повече неща правят.“ (#7) 

„Начинът, по който подхождам към моя профил, е наистина минимално да ангажирам 

хората с такива истории, защото и без това всички си имаме грижи и някой да ти зарива 

Фейсбука с някакви сърцераздирателни истории – няма смисъл.“(#7) 

В първите два цитата разграничението се разкрива чрез обобщението „много хора“. Чрез 

лексика и граматика се изгражда опозицията „аз – те“. 

Скалата във Фигура 5 цели да разбере повече за изграждането на желана мрежова 

идентичност чрез каузи. 
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Фигура 5: Изграждане на имидж чрез подкрепа на кауза 

 

Спрямо очакванията повечето участници отричат твърдението „Не ми е приятно другите да 

знаят, че подкрепям социална кауза“; или дават неутрален отговор. Все пак за 30% не е 

приятно другите да знаят, че подкрепят кауза. 

Процентите разкриват, че управлението на публичен имидж може и да не е водещ мотив 

при подкрепата на каузи. Само 24% смятат, че действията им около социална кауза спомагат 

за изграждането на имидж на щедър човек. Много повече (37%) не са съгласни с 

твърдението (виж Фигура 5). Подобна е ситуацията с твърдението „Другите ме възприемат 

като по-алтруистичен човек, защото участвам в социална кауза“. Едва една четвърт от 
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отговорилите се съгласяват, а повечето заемат неутрална позиция „не знам“ (38%) или не 

се съгласяват (37%). 

Донякъде е изненадващо, че най-отхвърляно е твърдението „По-харесван човек съм, защото 

съм подкрепил социална кауза“. Както Фигура 5 показва, близо половината респонденти 

(47%) не се чувстват по-харесвани заради демонстрирано пред другите просоциално 

поведение. Само 17% докладват, че публичната подкрепа на социална кауза влияе 

положително върху харесването им от аудиторията. Отново „не знам“ е най-

предпочитаният отговор. 

4.4. Усещане за принадлежност към общност/група 

Не е това ситуацията обаче с последното твърдение (виж Фигура 5): „Заради подкрепата на 

кауза, се чувствам част от група“. Почти 70% докладват усещане за групова принадлежност. 

Значително по-малко са и неутралните отговори (23%), което говори за по-голяма 

категоричност в заеманата позиция на групова идентификация. Само 9% отговарят, че не се 

чувстват част от група поради подкрепата на социална кауза. 

Паралел може да се направи с данните във Фигура 2, които показват, че близо една трета от 

189-те респонденти се чувстват като част от общност, защото подкрепят каузата на 

УНИЦЕФ България или Time Heroes. Важно е да се отбележи, че двата въпроса използват 

две сходни, но все пак различни понятия: „общност“ и „група“. Понятието „общност“ е по-

интимно, говори за усещане за човечност и за стабилност на споделените социални смисли 

(Rheingold, 2000). От друга страна, според теоретиците понятието „група“ е по-общо. 

Хората са част от виртуална група, когато споделят обща групова идентификация и 

комуникират основно чрез компютър (Baker, 2008). 

Затова е и очаквано по-голяма част от участниците в изследването да се чувстват частот 

група и по-малко – част от общност. Това, което не е очаквано, е, че фейсбук страница с 

огромна аудитория на слаби връзки може да предизвика усещания за споделеност и 

мрежова идентичност у мнозина. Естеството на общуването между виртуалните „фенове“ 

и каузите е по-скоро еднопосочно. Обикновено организацията публикува съдържание – 

най-вече линк, видео или снимка, а аудиторията харесва. Повече са лайковете, а значително 

по-малко – коментарите. 
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За да се обясни и интерпретира статистиката, в списъка с отворени въпроси за полу-

структурираните интервюта присъства и темата за високите проценти на принадлежност 

към група (70%) и общност (30%), следствие от подкрепата на кауза. 

На първо място ценностите на социалните кауза са положителни, например защитават се 

човешките права. За разлика от социалните движения, каузите обикновено не влизат в 

конфликт. „Винаги социалната кауза е позитивна и затова хората се възприемат като част 

от група. Много по-лесно е, отколкото всякакъв друг тип група във Фейсбук.“ (#3). 

Не всички интервюирани имат обяснение за явлението, но от разказите на отговорилите 

става ясно, че актът на харесване на страница не е толкова бърз и спонтанен. По-скоро 

фейсбук юзърите първо проучват страница на социален проект, преди да я харесат. 

Внимателния подбор води до получаването на релевантна и полезна информация. Съвсем 

естествено е полезната фейсбук общност да стимулира дискусии и да култивира усещането 

за колективна идентичност: 

„Аз харесвам страници и групи по интереси – моите интереси са програмиране и мрежи– и 

членувам в някои групи, в които се запознавам с интересни новини и дискутирам с хора 

проблеми и това ме кара да се чувствам като част от общността на програмистите и 

мрежарите в България.“ (#5) 

Но на страниците на Time Heroes и УНИЦЕФ България „феновете“ не разговарят помежду 

си и не обсъждат проблеми, което е видно от малкия брой коментари под постовете. Друга 

причина е управлението на имидж. Според оценката на Респондент #3 „Фейсбук е място, в 

което афишираш себе си“. Допълва, че: 

„Например ако харесваш Кейти Пери, това означава, че ти харесваш такъв тип музика. Ако 

харесаш група за бездомни кучета и котки, значи си човек, който е насочен към животните. 

И по същия начин ако харесаш група на кауза.“ 

Чрез харесването на страници на каузи се изгражда, но и затвърждава желана идентичност: 

“Ако се смятат за добри хора и искат да докажат, че са добри хора – това е тяхната 

идентичност, те затвърждават с това, че харесват тази страница, харесват тези каузи, имат 

мнение по този въпрос.” (#3) 

Подобно е мнението на Респондент #8. Отговор на въпроса „Защо според теб хората 

участват във фейсбук каузи?“ е: 
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„Във Фейсбук имаш имидж, който градиш, и заради идеята, че си съпричастен към нещо. 

Аз съм добър човек, защото аз не следвам само поп банди, а следвам „Подарете книга“, 

които се грижат за децата.“ 

Дори преди години да е бил по-нехаен в акта на харесване, днес виртуалният човек подлага 

под съмнение достоверността на фейсбук страниците и легитимността на каузите: „човек в 

началото налайква много“ (Респондент #7). Друг участник (#8) споделя, че „преди“ е 

харесвала много повече каузи и е участвала в групи, но с опита идва и разочарованието. 

Така се очертава една по-различна картина относно механизмите на харесване в социалната 

мрежа. Виртуалните хора изглеждат много по-мнителни и внимателни със страниците, към 

които показват публично своето одобрение. Изглежда, че Фейсбук не е правилното място 

за „игри на идентичността“ (Bruckman, 1992) и експерименти. Потребителите са наясно, че 

в социалната мрежа афишират и разкриват себе си, и тези сигнали се забелязват от другите. 

Затова виртуалното тяло се третира с отговорност, която понякога носи тревожност. 

Интернет е завинаги и дигиталните следи остават. За сметка на това съобщенията могат да 

бъдат форматирани, ре-форматирани и внимателно обмислени, преди да бъдат пуснати към 

аудиторията – за разлика от физическия свят на синхронно и непосредствено общуване, 

където човекът е разголен. Затова срещите на живо може да са по-трудни, тогава може да 

разкрие прекалено много неформатирана информация: 

„Аз директно на офлайн събитие няма да отида, трябва да бъде първо онлайн, за да съм по-

анонимен, където мога да си изтрия коментара, ако нещо не ми хареса.“(#9) 

По-малко рискове носи говоренето онлайн, в текст, отколкото офлайн. В интернет 

разговорът е асинхронен, имаш време да обмислиш и форматираш внимателно сигналите, 

които подаваш. Но както онлайн, така и офлайн, светът може да е жесток. Всяко споделяне 

и харесване е себеразкриване. Постът със социален заряд може да спечели одобрението на 

въображаемата аудитория, но и крие риска от неодобрение и конфликт: 

 „[Споделянето] отваря врата за публичност – действията ти да бъдат поставени под въпрос. 

(…) Плюс това е предпоставка за конфликт, което аз изобщо не искам. (…) Ако support-на 

[подкрепя] някоя кауза това отваря вратата на трима човека да кажат „защо, това е тъпо“. 

Аз как да им обясня… Адски много ресурси биха отишли в навигирането на тази социална 

ситуация.“ 
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Какво толкова? – би помислил някой. В интернет конфронтацията не е директна, човек не 

се сблъсква директно с агресията и може да избере дали да се защити, или удобно да 

замълчи. Да, но виртуалният Аз е дотолкова интегриран в офлайн имиджа, че изисква също 

толкова внимателно обгрижване и управление: 

„Какво те притеснява? 

Че ще навредя на някого включително на себе си и собствения си имидж. Най-големият ми 

страх е да съм в грешка. Смелостта ми да общувам и изказвам становища е по-голяма, 

когато съм онлайн, когато мога веднага да проверя някакъв факт някъде, без да изглеждам 

неинформирана.“ (#9) 

Лайковете и генерирането на съдържание често са внимателно обмислени сигнали, 

насочени към виртуалните публики. Мрежовата идентичност носи възможности за по-

розови, позитивни репрезентации, но цената е под формата на нови отговорности и тревоги. 

Съобщенията, които дигиталният индивид подава към аудиторията, са внимателно 

подбрани и обработени, за да се образува кохерентното цяло на желаната дигитална 

идентичност. 

 

5. Заключение 

Виртуалният човек използва фейсбук страниците на каузи, както за да задоволи 

утилитарните си нужди за повече и по-интересна информация, така поради емоционални 

ползи, включително вдъхновение, радост и усещане за принадлежност. 

По-трудно е да се обобщи и разбере защо много от тези, които просто са харесали страница 

на кауза, чувстват принадлежност. Разговорите с поддръжници под формата на дълбочинни 

интервюта водят до някои изводи, които въпреки че не са категорични, задават интересни 

насоки. На първо място ценностите на социална кауза са положителни. Много по-

утвърждаващо и безрисково е да се хареса страница на кауза, защитаваща човешките права, 

отколкото на корпорация, бранд или политическа партия. Друг извод е, че идентичността 

във Фейсбук е възприемана като публична: „Фейсбук е място, в което афишираш себе си.“ 

(#3). Самият акт на харесване на фейсбук страница може да е бърз, изисква се само един 

клик, но това не означава, че виртуалният човек не е направил проучване преди това. 

Легитимна ли е страницата, адекватно ли е съдържанието, дали ценностите на 
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организацията отговарят на моите собствени – важни въпроси за онлайн поддръжника. 

Защото веднъж харесал страницата, дигиталният индивид оповестява своите 

предпочитания пред публиките си и често развива принадлежност. 

Същевременно ролята на „поддръжника на кауза“ е проблематизирана. Мнозинството 

респонденти заклеймяват кликтивиста – този, който е активен в споделянето на 

„сърцераздирателни“ кампании; който се хвали със снимки от посещения в домове за деца 

и по този начин се намесва грубо във фейсбук пространството на другия. Да се ангажираш 

в кликтивизъм може и да е било допустимо в миналото, в ранната история на Фейсбук, но 

днес е възприемано за неетично и неадекватно. Залогът от онлайн участието е голям, защото 

виртуалният човек се чувства изложен, на показ пред виртуалните целеви публики. 

„Виртуалният нарцисизъм“ върви ръка за ръка със страха от себеразкриване, захранен от 

тревожност за реакцията на другите. А другите често могат да са враждебни, да осмиват и 

да подлагат на съмнение морала на поддръжника. 
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РЕАКЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ КЪМ ТРИ „ИЗВЪНРЕДНИ“ 

СЪБИТИЯ ЗА 80-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК. АРХИВИ 

 

МИХАЕЛА САМАРДЖИЕВА 

 

Reactions of Bulgarian Youths to three ‘extraordinary’ Events for the 1980s Archives 

 

Mihaela Samardzhieva 

 

Резюме: В настоящия текст представяме реакцията на българските младежи от 

80-те години на XX век към три извънредни и на практика „нови“ за периода 

събития, съхранена в архива на Информационно-социологическия център (ИСЦ) 

към ЦК на БКП. Спряхме се на „Възродителния процес“, аварията в АЕЦ 

„Чернобил“ и заразата с вируса на СПИН, като целта ни е да проследим както 

мнението на младежта по текущите събития, така и поведението на медиите и 

институциите, поправило функциониращи различно в една затворена и 

авторитарна политическа система. 

Ключови думи: медии, „Възродителния процес“, аварията в АЕЦ „Чернобил“, 

СПИН 

 

Abstract: In the following text we will present the reaction of the Bulgarian youths 

from the 1980s to three extraordinary and practically „new“ events for this period in 

our country, according to the archives of the Information and Sociological Center of 

the Central Committee of the Bulgarian Communist Party. We are examining the 

reaction of Bulgarian youths to the Revival Process, the Chernobyl accident and the 

AIDS virus, and our aim is to follow both youth’s views on current events and the 

behavior of the media and institutions – as a rule they function differently in one closed 

and authoritarian political system. 

Keywords: media, Bulgarian youths, the Revival Process, the Chernobyl accident, 

AIDS virus 
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Проучването ни цели да установи каква е била реакцията на българските младежи от 80-те 

години на XX век към три извънредни и на практика „нови“ събития за периода у нас, и по-

точно, как е съхранена тази реакция в архива на Информационно-социологическия център 

(ИСЦ) към ЦК на БКП1. 

Спряхме се на Възродителния процес, аварията в АЕЦ„Чернобил“ и заразата с вируса на 

СПИН. Подборът на събитията е съобразен с тяхното естество – и трите събития 

квалифицираме като извънредни или оказващи „влияние върху „дневните редове” на 

медии, политика, широка общественост“ (Вълков, 2018), нарушаващи общия публичен ред 

(McCombs, Shaw, 1976: 176–187). Събитията, които сме подбрали по класификацията на 

Абрам Мол, спадат към така наречените „големи събития“ – които се записват в социалната 

памет и се регистрират от медиите“ (Попова, 1997: 36). Снежана Попова, оповавайки се на 

теорията на Мол, ги нарича важни, „забележителни“, а също ги класифицира и като 

„времево-протяжни текущи“, „времево-разгърнати“ или заемащи голяма част от настоящия 

информационен поток за определен период от време (Попова, 1997: 37). Жана Попова 

говори за „събития-кризи“ – „кризата на информацията поражда „криза на казването“, но и 

„криза на говоренето“ (Попова, 2013: 48-49; 74). Тя споменава също, че „справянето с 

кризата и нейното превъзмогване е свидетелство за неслучване на катастрофата“ (Попова, 

2013: 48). 

Лайтмотивът за „справянето“ е и основният, който пропагандират родните медии във 

връзка с трите избрани от нас събития. Както ще забележим и от данните на ИСЦ, чрез 

медиите държавата държи аудиторията да е наясно, че въпреки извънредността на 

случващото се, събитията са под контрол и партийното ръководство се справя безупречно 

с текущата ситуация. Според социалната психология и Възродителният процес, и аварията 

в АЕЦ „Чернобил“, и заразата с вируса на СПИН (по разбирането ни за тях като за 

                                                           
1 Информационно-социологическият център към ЦК на БКП е помощно функционално 

звено със статут на отдел на Централния комитет на БКП. Създаден е с решение на 

Политбюро от 10.03.1970 г. и съществува до 1990 г. ИСЦ събира, обработва и предоставя 

на партийното ръководство информация за най-важните явления в дейността на партията и 

държавата, като основната му задача е да изследва общественото мнение. ИСЦ на практика 

има почти неограничена възможност за събиране на разнообразна информация, както за 

дейността на БКП, така и за социалните и политически процеси в страната. 
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„извънредни събития“) са събития, към които реакцията е обща, спонтанна, непосредствена, 

искрена, първична. Те излизат извън рамките на предвидимостта, рутината или човешкия 

контрол и са носители на страх и несигурност. От медийна гледна точка – „за да прикове 

вниманието и да измести всички други важни теми за деня, извънредното събитие трябва 

да е носител  и на новинарска стойност“ (Вълков, 2018). 

Сондажът на общественото мнение по трите извънредни казуса, който ни представя ИСЦ, 

е разнородна картина и доста точна моментна историческа снимка, чрез която ясно може да 

разчетем противоречивото време, на – както го нарича Кристофър Скарбъро – „периода на 

късния социализъм“ у нас (Скарбъро, 2018). Да проследим както реакцията на младежта по 

текущите събития, така и поведението на медиите и институциите, по правило 

функциониращи различно в една затворена и авторитарна политическа система. Реакциите 

на младежите към тези три емблематични и знакови събития от края на 80-те ще ни 

помогнат да осмислим периода в нашата страна и от друга събитийна гледна точка, да го 

видим в различна от историко-политическата призма и да го оценим и през поведенческия 

наратив. Разбира се, трябва да оценим и трудностите и предизвикателствата пред 

настоящата тема – социологическите проучвания или данните за трите събития, събирани 

от ИСЦ, са дадени от хора, които са наясно, че тяхното мнение ще бъде обект и на 

„политически прочит“ – във времената преди 1989-та година крайните оценки, недоволство 

и пряко критикуване на управляващата партия и нейните действия при критични ситуации 

(каквито са избраните от нас събития) е доста вероятно да попаднат под ударите на крайни 

„санкции“ за говорещите, обосновани на „политически принцип“. Ето защо е основателно 

да подложим на съмнение „абсолютната истинност“ и „свобода“ на говоренето от 

страна на младежта по текущите казуси. От друга страна, ИСЦ цели да събира пълна и 

достоверна информация, но нека не забравяме, че центърът е помощно функционално звено 

със статут на отдел на Централния комитет на БКП – т.е. че е пряко подчинен на 

управляващата партия. ИСЦ иска да уведоми партийното ръководство за реалните и текущи 

проблеми в държавата според гражданите, но той, по неписани правила, е редно и да 

успокои „своя работодател“, че „гражданите са под контрол“, че те изпълняват и са в пълен 

унисон с партийните програми и идеология, която „работодателят“ задава. Държавата 

успокоява гражданите, че при извънредни събития всичко е под контрол,  като на свой 

ред ИСЦ успокоява държавата, че гражданите са спокойни. Всичко тече по „партиен 
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план“ – по презумпция провал на „работодателя/управляващата партия“ е дори 

мислено недопустим. 

 

Възродителният процес – тази излишна „изселническа психоза“ 

Във връзка с Възродителния процес2 и  изказването на Тодор Живков от 29.05.1989 г., че 

призовава Турция да отвори границата си за желаещите да се изселят български граждани, 

на които ще се даде тази възможност, у нас последва процесът, известен като „Голямата 

екскурзия“ – мащабна миграционна вълна през летните месеци на 1989 г. на български 

мюсюлмани от България към Турция. В страната протичат редица социални процеси и 

почти моментално се усещат икономически затруднения и остър недостиг на работна ръка 

в трудовия процес и бригадирското движение. 

Данни на ИСЦ. Във връзка с тези процеси ИСЦ провежда изследвания и допитвания до 

населението, като двете най-мащабни проучвания са от периодите 1-8.07.1989 г. и 16-

22.07.1989 г., съответно събрани в доклада „Информация за актуалните явления, мнения и 

настроения сред българската младеж във връзка с процеса на единение на българската 

нация“. Преките икономически последици или острият недостиг на работна ръка, 

вследствие на големия брой заминали наши сънародници, както и реакцията на младежта 

към тях откриваме и в „Справка за готовността на младото поколение да участва в трудови 

инициативи“ от 30.06.1989 г. Както се отбелязва в докладите – „Въпросите за националното 

единение, все още активният поток заминаващи за Турция потомци на ислямизираните 

българи и възникващите във връзка с това проблеми и през тази седмица са основни 

доминанти на социално-икономическата и политическа обстановка сред младежта“3. 

Анализ на данните на ИСЦ. След анализ на проучванията на ИСЦ заключваме, че 

вследствие на Възродителния процес и последвалите икономически промени в нашата 

страна, в младежкото масово съзнание възникват три основни проблема, които вълнуват 

младежта във връзка с процеса. Първоначалната реакция е за осмисляне и възприемане на 

                                                           
2 Възродителният процес е опит на Българската комунистическа партия да наложи насилствена асимилация 

на мюсюлманското население. През 1984 г. ЦК на БКП взема решение за изпълнение на програма за 

насилствена смяна на имената на българските турци и българските мюсюлмани, при което около 850 000 

българи и турци са задължени (в голямата си степен насилствено) да променят арабо-турските си имена. 
3 Информация за актуалните явления, мнения и настроения сред българската младеж във връзка с процеса на 

единение на българската нация 01.07.1989 г. Централен държавен архив, Фонд 1Б, опис 55, а.е.727, с. 1. 
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самото извънредно събитие – реакцията на младежта преминава през етапите „сложна и 

нееднозначна картина в младежкото масово съзнание“4, постепенна тенденция към 

стабилизация, до възприемане и отношение към процесите като към интересно, но външно 

събитие – „Образно казано, общественото мнение се „умори“ да се удивлява, дори 

нетрадиционните характеристики на социално-икономическата ситуация се възприемат 

като „нормални“ и естествени“5. Възродителният процес е едно от най-знаковите 

политически събития от близкото минало, но наблюдаваме, че реакцията на българските 

младежи към него е по-скоро моментна, повърхностна, временна. Процесът не се 

оценява от младежта в неговото по-дълбоко и пълно ниво, с евентуални политически 

последствия, промяна на житейски съдби и погазване на правата на нашите сънародници. 

На него се гледа по-скоро като на сензационно, коментирано за ден, за два събитие, което 

бележи своя пик и след това бързо загасва. Започва да изморява и дори да дразни с 

присъствието си в информационния поток. Пренасищането от различни слухове, версии и 

теории в медиите, и в личните разговори и комуникация на младежите за това защо 

изселването се случва, как се случва и т.н. започва да ги изморява, да „ги отдалечава“ от 

събитието, вместо да ги „въвлича“ в него. Реакциите на младежта са окачествени като 

най-динамични в първите седмици на „Голямата екскурзия“. Според данните от ИСЦ тези 

реакции са силно повлияни психологически от разнообразни слухове, информация за 

скрито напрежение между ислямизираните българи и младежта, непотвърдени мълви за 

заплахи, страх и паника в някои райони на страната. Тази ситуация е характеризирана от 

властта с определението „изселническа психоза“ и, по наше наблюдение, тя постепенно от 

„съпътстваща“ се превръща в „обясняваща“ процеса. От съпътстващо определение и 

ситуация „изселническата психоза“ се явява удобен „термин“, с който властта 

започва да обяснява негативите, възникващи около Възродителния процес. Според 

официалните институции процесът е абсолютно необходим и той тече без видими проблеми 

                                                           
4 Информация за актуалните явления, мнения и настроения сред българската младеж във 

връзка с процеса на единение на българската нация 01.07.1989 г. Централен държавен архив, 

Фонд 1Б, опис 55, а.е.727, с. 1. 
5 Информация за актуалните явления, мнения и настроения сред българската младеж във 

връзка с процеса на единение на българската нация 01.07.1989 г. Централен държавен архив, 

Фонд 1Б, опис 55, а.е.727, с. 12. 
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– негативите са просто слух, плод на „психоза“, на излишно и несъществуващо напрежение. 

Сред най-споменаваните слухове сред младежта, които центърът отчита в докладите си, са: 

• „Сред коренното българско население се разпространяват слухове за: големи суми, 

изтеглени от влоговете на ДСК, умишлено изкупуване на стоки, както и случаи на заравяне 

на пари, саморазправи (включително убийства) на завърналите се от Турция“6; 

• „вече се обсъжда проблемът с „незаслужените привилегии“, с които се ползували 

потомците на ислямизираните българи“7; 

• В Разградска и Варненска област се обезлюдяват цели села с ислямизирано население; там 

се говори за скрито напрежение между коренно население и ислямизирани българи, открити 

конфронтации и саморазправи; 

• записани са изказвания8 като: „Най-сетне освободителната война завърши“, агресивни 

изказвания на ислямизирани българи – „Оставям къща на три ката, но като се върнем с 

пушките, ще си взема три…“, „Заминаваме за Турция, за да се въоръжим и да се върнем“, 

„Ние вашия Левски го хванахме, но вие нашия не можете“, „Баташкото клане“ е отново 

отложено, този път за месец август“; 

• умишлено инжектиране на животните с газ и нафта, изкупуване и унищожаване на 

хранителни продукти и др. 

Друг момент, който заслужава своя анализ, е динамиката на реакциите към Възродителния 

процес и фактът, че той реално е достигнал до младежите, когато ги е засегнал лично и 

се е наложило заради него да променят ежедневния си ритъм на работа и живот. Не 

толкова политическите и социални аспекти на събитието Възродителен процес са 

провокирали реакции от страна на българските младежи през 80-те, колкото моментът, 

когато им се е наложило да работят извънредно заради недостига на работна ръка, поради 

големия брой изселили се работници и комсомолци. Този недостиг, и в трудовия процес, и 

в бригадирското движение, е осезаем – „Изселническата“ психоза засегна пряко и кадрите 

и актива на Комсомола, произхождащи от средите на ислямизираните българи. Създаде се 

                                                           
6 Информация за актуалните явления, мнения и настроения сред българската младеж във 

връзка с процеса на единение на българската нация 01.07.1989 г. Централен държавен архив, 

Фонд 1Б, опис 55,а.е.727, с. 16. 
7 Пак там, с. 3. 
 
8 Пак там, с. 7-8. 
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сложна кадрова ситуация (…) в средата на юли са подали документи или са заминали: В 

Бургаска област – 13 щатни работници (Руен-11, Твърдица-2); В Хасковска област – 47 

щатни работници; във Варненска област 37 щатни работници (…); В Разградска област – 66 

щатни работници и др.“9 . Като реакция към трудовия недостиг в „Справка за готовността 

на младото поколение да участва в трудови инициативи“ от 30.06.1989 г. са изказани 

положителните отзиви от партийното и комсомолско ръководство, че младежите „като цяло 

разбират необходимостта от включването им в трудови инициативи“10 при създалата се 

ситуация и жертвоготовно предлагат своята помощ, като дори отказват някои от текущите 

си дела и задължения. Наред с това обаче, се отчитат някои проблеми, свързани с 

конкретната ситуация и засягащи пряко трудовата дейност – „нежелание да се участва в 

бригадирското движение“11, недоволство от принудителната промяна на личните планове 

за прекарване на лятото, формирането на страх у известна част от средношколците, 

студентките и техните родители заради евентуални размирици в районите с повече 

мюсюлманско население, слухове за атентат, слухове за военни действия от страна на 

Турция, търсене на медицински бележки и отказване от участие, притеснения относно 

битовите условияна спешно сформираните бригади, недоволство от наложилата се 

шестдневна работна седмица и допълнително положения труд. Най-яркият цитат, който ни 

предлагат данните на ИСЦ и който се явява обобщаващ и за един от главните ни изводи за 

нагласите и степента на „достигането“ на процеса до младежта, е – „Който им сменя 

имената, той да иде да работи сега! (…) Какво сме виновни ние, та няма да можем да си 

починем?!“12. Процесът достига домладите едва, когато засегне пряко частния им живот. 

Той не се оценява през рамката на политическите и социални последствия, които може да 

има, а предизвиква истинска реакция (и емоционална, и практическа), когато попречи на 

нормалното протичане на делника на младежта. 

                                                           
9 Информация за актуалните явления, мнения и настроения сред българската младеж във 

връзка с процеса на единение на българската нация 01.07.1989 г. Централен държавен архив, 

Фонд 1Б, опис 55,а.е. 727, с. 17. 
 
10 Справка за готовността на младото поколение да участват в трудови инициативи. Централен 

държавен архив, Фонд 1Б, опис 55, а.е.725, с. 1. 
 
11 Пак там, с. 2. 
12 Пак там, с. 3. 

http://www.medialog-bg.com/


Михаела Самарджиева. Реакциите на българските младежи 

 към три „извънредни“ събития за 80-те години на ХХ век. Архиви  

с. 114-130 

121 
Медиалог/ Medialog,  

бр. 4/2018, ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

 

Аварията в АЕЦ „Чернобил“, която, слава богу, не предизвика антисъветски 

реакции13 

Във връзка с аварията в АЕЦ „Чернобил“, която се случва на 26 април 1986 година и днес е 

определяна като една от най-големите аварии в историята на ядрената енергетика, ИСЦ, 

заедно с Национален институт за изследвания на младежта (НИИМ), правят запитване сред 

младежта. За аварията в АЕЦ „Чернобил“ първи съобщават съветските вестници „Известия“ 

(на 30 април) и „Правда“ (на 4 май). В нашата страна Щабът на постоянната правителствена 

комисия за борба със стихийни бедствия и крупни производствени аварии дава „по-

подробни“ данни за обстановката чак на 19 май. Така у нас информацията идва първо като 

слухове, а след това се дават, макар и оскъдни, официални данни за случилото се. Поради 

това и спецификата на събитието (забавената реакция от страна на партийното ръководство 

и институциите, „умишленото“ скриване на действителната обстановка в страната и 

поведението на средствата за масова информация) се характеризира с конкретни 

особености и реакция от страна на младежта и населението. 

Данни на ИСЦ. Спецификите и реакциите на младежта към събитието са обобщени в 

доклада „Относно: отношението на младежта към отразяването на радиационната 

обстановка в средствата за масова информация от 14-17 май, 1986 г.“.  Докладът е лично 

подписан и изготвен от проф. д-р Петър Митев, директор на НИИМ при ЦК на ДКМС. 

Методът на проучването е полустандартизирано интервю, интервюирани са 294 младежи 

от Пазарджишка и Софийска област на възраст между 16-30 г. и младежи, определени като 

млада творческа интелигенция до 35 г. В доклада се уточнява, че допълнителна информация 

за събитието е получена и от младежи от Пловдивска, Варненска, Бургаска, Благоевградска 

и Великотърновска област. Както се посочва в доклада, в създалата се ситуация на практика 

са въвлечени всички млади хора в страната, според данните на ИСЦ – „Възникналият 

коефициент на тревожност и неопределеност е твърде висок“14, той засяга цялото 

                                                           
13 „Преди всичко благоприятен факт е, че се регистрират само единични случаи на 

антисъветски реакции“ – Относно: отношението на младежта към отразяването на 

радиационната обстановка в средствата за масова информация от 14-17 май, 1986 г. Централен 

държавен архив,Фонд 1Б, опис 55, а.е. 712, с. 10. 
 
14 Пак там, с. 17. 
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население. В доклада на ИСЦ и НИИМ откриваме и проучвания за това от къде младите са 

разбрали за събитието. Резултатите са: От официални български и съветски източници – 40 

на сто/ От чужди радиостанции и други чужди средства за масова информация (главно BBC 

и югославските станции) – 8 на сто/ От неофициални източници (приятели, роднини, 

колеги, случайни слухове) – 45 на сто. Младежите са попитани още „Каква е представата 

им за радиационната обстановка в страната?“, като резултатите са: Обстановката е опасна 

за живота и здравето на населението – 38 на сто/ Обстановката е била опасна за живота и 

здравето на населението – 12 на сто/ Обстановката не е била и не е опасна за живота и 

здравето на населението – 34 на сто/ Нямат определено становище по въпроса – 16 на сто. 

В друга от анкетите присъстват въпросите дали младежите са удовлетворени от средствата 

за масова информация и каква е достоверността на информацията. Удовлетворени са 27 на 

сто/ Недоволство 52 на сто/ Възмущение 21 на сто. Достоверност на информацията: Вярват 

32 на сто/ Съмнение 33 на сто/Средствата за масова информация съзнателно са ни 

заблуждавали 25 на сто/ Не могат да преценят 10 на сто. 

Анализ на данните на ИСЦ. Както наблюдаваме, първоначално информация за аварията 

достига до българските младежи под формата на слухове и новини от „западни“ 

информационни източници – „Появяват се слухове, които отначало са не особено 

интензивни, но се засилват. За част от аудиторията те изпреварват официалните съобщения 

в нашите средства за масова информация“15. След последвалите оскъдни изявления от 

родните средства за масова информация, текущите съобщения вместо успокоение, засилват 

паниката сред населението – „Щом и на‘ште съобщават, значи наистина е тежко 

положението“16. Първоначалната реакция е всеобща, пулсираща, с масовидни практически 

действия – голяма част от населението приема йод, не излиза, спира децата от училище и 

т.н. От данните на ИСЦ разбираме, че реакциите на младежта към аварията преминават през 

заемане на различни и полярни позиции по скалите „доверие-недоверие“, „увереност-

съмнение“, „тревога-надежда“. Една от най-ключовите реакции е, че информационната 

активност на младите се повишава значително. Младежите търсят информация по всички 

възможни канали – „Младежите се намират в състояние на необичайно повишена 

информационна активност (…) В сравнение с по-възрастните поколения, младите хора 

                                                           
15 Пак там, с. 6. 
16 Пак там, с. 7. 
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реагират по-спокойно като поведение, но по-активно като участници в информационните 

потоци“17. Тази повишена информационна активност е свързана най-вече с обръщане към 

чужди средства за масова информация, според данните 25-30 на сто се обръщат към чужди 

информационни източници. Дългото криене на инцидента от родните средства за масова 

информация предизвиква мащабна и остра критична реакция към тях, младежите 

декларират общ знаменател на недоверие. Всички анкетирани в проучването свидетелстват 

за разколебано доверие и подлагане на информацията, която получават от българското 

радио, телевизия и печат, под непрекъснато съмнение – чете се между редовете. В масовото 

съзнание се оформя мнението не какво се е случило, а „Какво се решиха да ни кажат“18. И 

недоверието към родните средства за масова информация, и обръщането от страна на 

младежта към чужди информационни източници е абсолютно закономерно, като се има 

предвид спецификата на събитието и функционирането на родните средства за масова 

информация – абсолютно зависими и обусловени от партийното ръководство. Както пише 

Попова, позовавайки се на Умберто Еко – „независимо от естеството на събитията (…) 

публиката смята, че медията изпълнява дълга си, казвайки истината“ (Попова, 1997: 35) и 

„общото чувство приема за вярно определено съобщение, подлагайки го на контрол, 

съпоставяйки го с информация от други източници“ (Попова, 1997: 35). В настоящата 

ситуация нито контролът е издържан (информацията, която получават гражданите от 

чуждите информационни източници е по-достоверна и пълна), нито медията е 

изпълнила дълга си – да казва истината. Вследствие натова абсолютно резонно 

аудиторията „гласува общ вот на недоверие“ към родните средства за масова 

информация – „Когато медията не казва истината, публиката протестира“(Попова, 

1997: 35). Още по-лошо – вотът е емоционално обусловен, той не е просто недоверие, а 

преминава към емоционално наситените състояния на гняв, разочарование, отричане. 

Аудиторията се чувства излъгана, манипулирана, застрашена от липсата на 

информация, засягаща живота и здравето й. Друга „неочаквана“ реакция е, че всъщност 

съобщенията за намаляване на радиационния фон, които започват да се появяват в родните 

средства за масова информация, не предизвикват така очакваното успокоение на 

                                                           
17 Пак там, с.17. 
 
18 Пак там, с. 8. 
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населението и младежта, а точно напротив – те засилват чувството за несигурност и 

страх. От медийна гледна точка тази реакция на аудиторията на практика показва как 

едно информационно съобщение с конкретна цел постига абсолютно противоположни 

резултати. Такъв пример наблюдаваме и при съобщенията за войната във Виетнам, където 

въпреки, че новините за всяко събитие и действие по време на войната са пунктуално 

следени от медиите и присъстват във всекидневния медиен поток, както пише Попова, 

„подканени да обяснят естеството и хода на военните събития, включените в експеримента 

граждани се оказали удивително неспособни да подредят причините, следствията и дори да 

възсъздадат приемливо ситуацията“ (Попова, 1997: 37). Съобщения, целящи да държат 

гражданите изключително информирани, всъщност предизвикват в тях тотална 

дезинформация и невъзможност да се разкаже за събитието, а в конкретно разглеждания от 

нас казус – съобщения, целящи успокоение на населението, предизвикват в него тревожност 

и паника. Според доклада това се дължи на факта, че всъщност до този момент младежта и 

населението нямат представа какво представлява радиационният фон, колко трябва да бъде 

той, каква е неговата норма и защо изобщо се съобщават нивата му. „Непознатият“ 

термин, който „просто се появява“ в информационния поток, предизвиква паника 

сред населението, което е абсолютно неподготвено да възприеме и осмисли неговото 

ежедневно присъствие в новините и публикациите. Друга причина за неочакваната 

реакция е: „Второ, информацията за „намаляващия фон“ в очите на огромна част от младите 

хора се възприема, като признание, че той е бил опасно висок без това да се съобщи на 

населението. (…) Понастоящем сред младежта масово се шири следното осмиващо този 

факт определение на „радиация“: „Нещо, което не съществува, но непрекъснато 

намалява“19. Безспорно аварията в АЕЦ „Чернобил“ е предизвикала масова реакция от 

страна на младежта. Първоначалният страх, паника и масови практически действия за 

протекция от облъчването, са преминали в изключително висока информационна 

активност, изразяваща се в търсене на първоначална информация предимно от чужди 

                                                           
19 „Преди всичко благоприятен факт е, че се регистрират само единични случаи на 

антисъветски реакции“ – Относно: отношението на младежта към отразяването на 

радиационната обстановка в средствата за масова информация от 14-17 май, 1986 г. Централен 

държавен архив, Фонд 1Б, опис 55, а.е. 712, с. 12. 
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информационни източници. Проф. д-р Петър Митев отбелязва с повишено внимание в 

заключението на доклада, че „Повишената информационна активност на младежта се 

реализира на фона на сблъсък между два конкурентни информационни потока. В тези 

условия всеки недостатък на едната информационна система се превръща в предимство на 

другата“20. Събитието предизвиква реакции, оценени от партийното ръководство като 

„негативни“, и, по наше наблюдение, за пръв път социолозите отчитат масово недоверие 

и негативизъм, които са и гласно/открито изразени и към институциите, и най-вече 

към средствата за масова информация. При тези условия, както се отбелязва, е 

„повишена възможността за влияние на алтернативни от социалистическите извори на 

информация“21. Докладът на ИСЦ и НИИМ съветва това сондажно проучване да не е 

еднократно, защото събитието е предизвикало твърде активни процеси сред младежта. 

Реакцията на българските младежи към аварията в АЕЦ „Чернобил“ ни предоставя 

интересни тенденции за наблюдение, както от медийна, така и от социална и политическа 

гледна точка, най-вече заради една от първите прояви на недоволство срещу системата 

(макар и в лицето на медиите), която е явно изказана. 

 

Реакцията на българските младежи към вируса на СПИН – „заразната 

капиталистическа болест“. 

Заразата с вируса на СПИН е явление, с което западните общества се сблъскват още в края 

на 60-те и 70-те години на XX век. У нас обаче случаите, поне публично оповестените, 

стават достояние на обществеността едва в края на 80-те години на XX век. Смятана и 

пропагандирана от партийното ръководство като „капиталистическа“ болест, заразата с 

вируса на СПИН не е публично обсъждана сред младежите у нас. Едва в средата и края на 

80-те, когато случаите на болестта зачестяват, медиите започват да говорят за тях, макар и 

не подробно – „Досега тези аспекти почти не са обсъждани в периодичния печат, радиото и 

телевизията (…) Фактът, че средствата за масова информация изостанаха след събитието, 

вместо да го изпреварят и подготвят обществеността за него, има своя „дял“ за това, че 

първите съобщения за СПИН у нас (изведнъж неочаквано, но защо неочаквано?) се 

                                                           
20 Пак там, с. 17. 
21 Пак там, с. 17. 
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превърнаха в „проблем на деня“ и предизвикаха симптоми на страх“22. Заради 

първоначално създаденото от пресата впечатление, че „България е стерилен остров в океана 

на заразата“23, младежите считат, че болестта няма почва у нас. Ето защо първите и по-

многобройни случаи на проява на болестта в нашата страна за младежите се явяват като 

„извънредно“ и практически ново събитие, което поражда страх и несигурност. 

Данни на ИСЦ.  Докладът на НИИМ и ИСЦ, който обобщава данните, свързани със 

събитието, е „Резултати от сондажно проучване относно: Обществената реакция на 

софийската младеж спрямо заразените с вируса на СПИН“. Проучването е проведено в 

периода 12-20 октомври 1987 г. сред 166 младежи по метода на полустандартизираното 

интервю, като възрастовата група е 14-30 г., и млада творческа интелигенция до 35 г. Освен 

тях са интервюирани 17 медицински работници, без ограничение във възрастта. 

Информацията е набирана на територията на София, като има за цел да сондира общите 

щрихи на реакцията сред населението към болестта. 

Анализ на данните на ИСЦ. Макар да няма данни в училищата и университетите да се 

провеждат информационни кампании по запознаване с вируса на СПИН, проучването 

отчита любопитни наблюдения. Според него практически всички интервюирани младежи 

имат най-обща представа от заболяването и пътищата за неговото разпространение; няма 

нито един случай на непознаване на болестта. Както се отбелязва, „този факт е без 

прецедент в нашата изследователска практика“24. Изследването отчита още, че 2/3 от 

интервюираните не вярват на публикуваните официални данни за разпространението на 

болестта у нас, смятат ги за силно занижени. Проблемът СПИН поражда страх, тревога и 

несигурност в българските младежи, като страхът е основно от евентуална епидемия. 

Въпреки това в доклада се подчертава, че „засега страхът от СПИН не води до съществени 

промени в социалното поведение на младите хора“25. На практика гореизброените 

твърдения са силно противоположни. От една страна, младежите не са запознати с 

болестта от институциите, здравните власти и училищата, но според доклада всички 

                                                           
22 Резултати от сондажно проучване относно: Обществената реакция на софийската младеж 

спрямо заразените с вируса на СПИН. Фонд 1Б, опис 55, а.е.720, с. 11. 
 
23 Пак там, с.11. 
24 Пак там, с. 2. 
25 Пак там, с. 3. 
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познават болестта. А от друга, младежите се страхуват от епидемия, но това не води до 

промени в поведението им. Въпреки твърдението, че „няма“ промени в поведението на 

младежта, докладът отчита тенденция към въздържанието им от инцидентни полови 

контакти и някои форми на обществено обслужване – козметика, стоматология, 

фризьорство. Друг основен момент е, че младежите смятат, че мерките, които се 

предприемат за ограничаване на болестта, са недостатъчни, като, според данните, в 

съзнанието им болестта СПИН не стои наравно с другите болести – „Грубо казано, в 

масовото съзнание „СПИН“ е по-близо до „Чернобил“, отколкото до, например, „инфаркт“ 

или „сифилис“. Трябва да отбележим, че тази характеристика е свързана и с тона на 

средствата за масова информация, който съдържа подобни акценти“26. Фактът, който 

докладът отбелязва като най-тревожен, е отчетеното желание за репресиране на заразените 

лица – „докато не е станало късно, докато болестта не е масова – да се освободим от 

заразените“27. Именно анкетните карти, приложени към доклада, свидетелстват за 

негативното отношение от страна на младежта към заразените – „Носителите да се изолират 

в специални клиники. Мен да питат – трябва да се умъртвяват и изгарят, за да се опази 

обществото“[42] и др. Докладът се съсредоточава и върху недобрата практика на средствата 

за масова информация, които, според изследването, не са си свършили работата в 

запознаването със самата болест, с каналите на разпространението й и с превенцията по 

нейното разрастване. Друг аспект засяга нивото на здравното обслужване у нас – трябвало 

да дойде СПИН-ът, за да може хигиената в здравното обслужване да се подобри. В 

анкетните карти отново се наблюдава противоречие в информацията, за което 

споменахме по-горе – според доклада всички младежи познават отлично болестта, но 

реално в анкетните карти наблюдаваме не особено добро познаване на 

вируса. Единодушно е представена обаче общата констатация за агресивно и репресивно 

отношение към заразените. При данните за увеличаване на заразените със СПИН у нас 

наблюдаваме недоволство, насочено предимно към средствата за масова информация и 

тяхната недостатъчно бърза и навременна реакция за запознаване на обществото с 

болестта. Партийното ръководство не се споменава като носител на негативни 

                                                           
26 Пак там, с. 4. 
27 Пак там, с. 12. 
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коментари или „виновник“ за липсата на превенция. Същата ситуация виждаме и в 

реакцията на младежта към другите две извънредни събития – аварията в АЕЦ „Чернобил“ 

и Възродителния процес – партийното ръководство никога не е посочвано в мненията 

на младежта, събрани в тези доклади, като носител на отговорност за липсата на 

информация към населението. То, по правилото на затворената и авторитарна система на 

управление, „не може“ и „не бива“ да бъде назовавано с отрицателни твърдения, от което 

следва, че средствата за масова информация за периода са „верният“, но и удобният 

„виновник“ при извънредни събития от такъв мащаб. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Запазените данни, които откриваме в архива на Информационно-социологическия център 

към ЦК на БКП за изложените тук „извънредни“ или „нови“ събития, с които е трябвало да 

се справя българското общество и в частност младежите през 80-те години, както и 

останалата документация на центъра, ни разкриват многопластова картина. Интересен е 

начинът, по който управляващата партия се стреми да неглижира знакови събития от 

близкото минало. И при трите разгледани случая – Възродителният процес, аварията в 

АЕЦ „Чернобил“ и заразата с вируса на СПИН, наблюдаваме ясното внушение към 

населението от официалните институции и медиите, че тези процеси са нещо „нормално“, 

с което отговорната социалистическа младеж и общество трябва да се справи, оставайки 

вярно на принципите на изповядваната политическа идеология. При Възродителния процес, 

и от страна на Комсомола и от страна на всички официални източници на информация – на 

младежите е „подсказано“ или пряко „внушено“, че в тази трудна ситуация те трябва да 

помогнат на държавата и трудовите и бригадирски обединения да се справят с липсата на 

работна ръка, защото „те“, „другите“ – сънародниците ни от турски произход са 

„неблагодарно“ напуснали и „изоставили“ държавата, дала им толкова много. През цялото 

време партията се опитва да овладее пулсиращото социално напрежение със 

„стратегията“, която тя прилага и при аварията в АЕЦ „Чернобил“, и при заразата с 

вируса на СПИН – „нищо толкова извънредно не се случва, това ще отмине“. Ако 

ситуацията е неблагоприятна, то тя е временна, ако е изключително негативна, то 

задължително негативът идва отвън – от капиталистически провокатори, 

включително от болести, които „не са присъщи“ за социалистическата ни страна. 
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Чрез изследванията на ИСЦ, партията безпогрешно улавя „вятъра на недоволството“ и 

абсолютно точно отчита настроенията на населението, но проучванията не показват в 

детайли пълната картина, защото както държавата успокоява обществото, че всичко е наред, 

така и ИСЦ е длъжен да успокои държавата, че населението е „под контрол“, че липсват 

крайни настроения и вълнения. Въпреки, че истината в докладите „не е пълна“, тя все пак 

не е и изцяло „захаросана“. Центърът напълно точно отчита „проблемите“, които възникват 

вследствие на извънредните ситуации – търсенето на информация от предимно чужди 

информационни източници (аварията в АЕЦ „Чернобил“), отказът на младежи да се 

включват в полагането на допълнителен труд и участието в извънредно сформирани 

бригади (Възродителният процес), „закъснението“ на българските медии да образоват и 

предупредят обществеността за зачестилите случаи на СПИН у нас. Управляващата партия 

със своите институции, звена и помощни центрове за проучване на населението 

безпогрешно лавира между реалните факти и последствия от трите събития и това, което 

„трябва“ да се каже, за да се запази стабилната политическа обстановка. Механизмите й на 

реакция обаче остават почти непроменени през годините и независимо от мащабите 

на случващото се те почти винаги са в ущърб на обективността и в полза на запазване 

политическия суверенитет. 

С последвалите политически промени след 1989 г. голяма част от събитията, случили се в 

България по време на социализма, са поставени под общ знаменател или са окачествени с 

крайни оценки. Данните, които са оповестени по-късно в страната, включително всички 

направления, в които е събирал информация  Информационно-социологическият център – 

престъпност, социални процеси, културна политика, обществено мнение и т.н., сочат, че 

редица от политическите действия в България не са били достояние на обществото, а много 

от показателите (здравни, ниво на престъпност, трудови показатели и т.н.) са с много по-

различни стойности от обявяваните по време на социализма. Ето защо изследването, 

подробният анализ и внимателното изучаване и на реакцията на населението и младежта 

към „извънредни“ събития, и на цялостната информация, като тази която ни предлага 

Информационно-социологическият център към ЦК на БКП (1970-1990 г.), ще ни помогнат 

да осмислим и „видим“ времето на 80-те години на XX век у нас, без да му придаваме 

лични, политически или пристрастни нюанси .Осмисляйки културната ни и обществена 
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идентичност от близкото минало с помощта на точни факти и социологическа информация, 

ние много „по-вярно“ ще отчетем и оценим и настоящите процеси, които ни се случват. 
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МЕДИЙНИЯТ ЧОВЕК Е БОЛЕН ЧОВЕК 

 

ЛЪЧЕЗАР ТОЧЕВ 

 

Media Person is sick 

 

Lachezar Tochev 

 

Резюме: Повечето потребители, особено младите, страдат от сериозни 

симптоми на пристрастяване. Самата идея да нямат достъп до интернет им 

причинява потиснатост, граничеща с паника, разширяване на зениците, потене, 

отказ отхрана или булимия. Малцина успяват да се освободят от това състояние 

сами, без външна помощ. Като че ли в близко бъдеще четенето на литературни 

и научни текстове ще остане привилегия на малцина добре подготвени люде. 

Ключови думи: емоция, медии, медийният човек 

 

Abstract: Most users, especially young people, suffer from serious symptoms of 

addiction. The idea of having no access to the internet causes them anxiety, bordering 

on panic, pupil enlargement, sweating, refusal of food, or bulimia. Few manage to get 

rid of this state alone without outside help. It seems as if the reading of literary and 

scholarly texts remains a privilege of few people in the near future. 

Keywords: emotion, media, media person 

 

 

„Нашата работа е да продаваме на хората не това,  

което те искат, а онова, което е нужно на нас“. 

Ричард Сейлант, бивш президент на CBS News 

 

Професионалистите, които се грижат за здравето на човека, са подложени на сериозни 

рестрикции, преди да могат да се обявят за професионални лечители, или както е популярно 

– лекари, доктори. Никой дори и не помисля, че може да влезе в болницата или в 
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поликлиниката, да каже: „Аз съм лекар!”, и да му бъде позволено да приема и да консултира 

болни. Лèкарството е строго регулирана професия. Така и трябва, ще кажете, ние 

поверяваме здравето и живота си на знанията и уменията на тези хора. Здравето на нашето 

тяло, бих добавил аз. От дълбока древност обаче е установено, че здравето на тялото е 

функция на психичните процеси у човека. Впрочем, съвременната конвенционална 

медицина също признава все по-откровено за тази взаимосвързаност, за психосоматиката. 

За здравето на ума и за емоционалното ни здраве би трябвало да се грижат учителите, 

артистите от всички видове изкуство – литература, музика, живопис, танцово или приложно 

изкуство. И журналистите! Всеки ден и всеки час те влияят на общественото настроение и 

общественото мнение, на обществените нагласи през всички възможни медийни канали и 

по темите, които Те, журналистите, избират. Плуралистичната, бих 

казал, твърдеплуралистичната медийна среда днес предлага различни факти от 

всекидневния живот на обществото, различни гледни точки към едни и същи факти, 

различни трактовки на тези факти, разнообразни форми на забавления, на присъствие на 

изкуството, квазиизкуството, псевдоизкуството. Външно неутралното и уравновесено 

състояние на обществото се дължи на относителното равновесие на този нестроен оркестър. 

А в стремежа на медиите към по-голям дял от аудиторията, към по-голям дял от вниманието 

на хората, към по-голям дял от душите на хората, които те да продават на рекламодатели и 

политически формации, този оркестър става все по-креслив и дисонансен. И няма почти 

никакви работещи обществени регулации, които да отсяват способни от неспособни, 

общественополезни и градивни от обществено-разрушителни, както медии, така и медийни 

лица, журналисти. Всеки, който е относително грамотен езиково и притежава самочувствие, 

без значение покрито или не, може да влезе в медия, да каже „Аз съм журналист!” и да 

получи пряк достъп до умовете и душите на широки маси от хора! Липсата на каквато и да 

е работеща санкция за професионализъм, в комбинация с нарастващата привлекателност на 

съвременните технологии в общественото общуване, все повече започва да влияе на 

общественото здраве. 

Ще говоря тук за интернет, само за интернет. Но ще мисля за всички медии, доколкото 

почти целият масов информационен поток през 2018 година преминава през интернет. 

Потребителят на този поток може да се докосне до него през която и да е друга медия, но 

потокът вече е придобил характеристиките на интернет, като посредник, който оформя 
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информацията според своите нужди, не според потребностите на потребителя. Кои са тези 

характеристики: 

• Краткост 

• Повече готови образи, по-малко текст 

• Прост всекидневен език, стил и изказ 

• Ограничена словесност, подходяща за хора с ниска езикова култура 

• Доминации на мненията пред фактите 

• Заместване на фактите от мненията 

• Едностранчива гледна точка към фактите, когато все пак ги има 

• Противоречивост на мненията 

• Непримиримост, дори агресивност, към различните мнения 

• Безкрайно много мнения, пречупващи фактите по един и същи начин 

Това е най-общо формулирано. Тези характеристики могат да доведат и довеждат 

потребителите до объркване и отсъствие на житейски ориентири, липса на фактологическа 

опора в живота, липса на перспектива задвижение в живота, хаотично кръгово движение в 

живота – все състояния, близкидо наркоманиите и до шизофрениите. 

Все повече хора се оплакват от проблеми с мозъчната дейност – нарастваща разсеяност и 

безпричинна умора, невъзможност да концентрират вниманието си, да обмислят 

достатъчно решението на всекидневните си задачи, трудности да запомнят информация, 

невъзможност да се съсредоточат в четене на по-дълъг текст, какво остава за книга. 

Проблемът вече не е характерен само за възрастните хора, на които са забавени и отслабени 

физиологичните и мозъчните процеси. Затруднения в емоционалните си състояния и в 

интелектуалните си дейности усещат и хора на средна възраст, че и млади хора. При това 

повечето от тях дори не се замислят за причината за техните умствени проблеми, а ги 

отдават изначално на повишените нива на стрес, недоспиване, преумора, нарушената 

екология и лошото хранене, с което си обясняват всичко. Истинската причина се крие в така 

наричаното „онлайн 24/7”. Няма значение дали това е станало доброволно, в някоя социална 

мрежа или по служебна принуда. Средният потребител на интернет прочита не повече от 

1/5 от текста, поместен на една страница, като при това всячески избягва по-дългите абзаци. 

Нещо повече – човек, който е постоянно онлайн, не чете текста, а го сканира, прихваща 

оттук-оттам парченца информация, обединяващи се чрез ключови за потребителя думи и 
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термини, като причетенето прескача от едно място на друго и пренебрегва цялото останало 

съдържание. Този подход към текста в интернет е мотивиран през оценката „Това става ли 

да се сподели и с кого?”, т.е. не с цел да се усвоят познания, а да се споделят с други 

„приятели и колеги” емоции, които да предизвикат отзиви на одобрение, усмивки или дори 

гняв. Обсъждането на споделяните текстове или по-често откъси е рядкост и не се радва на 

„лайкове”. Освен в случаите, когато има рязко противопоставяне на две групи, условен 

спор. Но и споровете не се водят чрез доводи, а чрез противопоставяне на емоции, и 

неизбежно стигат до квалификации, но не на фактите, а на спорещите – до обиди. 

В интернет четене фактически отсъства. Текстът се преглежда схематично, по начин, който 

напомня латинската буква F – чете се съдържанието в началото, следва скок към абзац в 

средата, където отново се изчитат няколко изречения, обикновено съдържащи ключови 

термини от интерес на четящия, след което той се спуска стремително към края на 

страницата, за да погледне „как всичко това свършва”. Затова най-ефективният начин за 

оформяне на текста в интернет отново става способът на обърнатата пирамида, т.е. 

концентрация на съдържание в началото и наличие на ограничено количество повтарящи 

се ключови термини. Ако съдържанието се разпредели относително равномерно из целия 

текст или ако основните изводи са оставени за края (както е логично да бъде), читателят в 

интернет може да не достигне до там от мозъчно и интелектуално пренапрежение и 

блокаж… 

В своята претовареност хората започнаха да търсят и забавления в интернет. А мрежата ги 

предлага повече от изобилно. Търсенето на рационално съдържание рязко се измества от 

търсенето на забавления. И във всичко това не би имало никаква вреда, ако не беше 

злоупотребата „онлайн 24/7“. 

Ако приемем, че наркотикът е вещество (или дейност), което е напълно безполезно, но дава 

усещане за удоволствие и удовлетворение, като създава зависимост у онзи, койтого 

употребява (или извършва), то непрекъсната онлайн комуникация през интернет може 

спокойно да се причисли към модерните наркотици. Интернет без спор притежава 

ред  полезни страни, но е и напълно заменим. С библиотека, например. Докато не бъде 

изпробван в ролята му напосредник в социалните мрежи – тогава бързо създава 

зависимости, пораждадоживотна наркомания. А тя е трудно лечима. 
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Проблемът свъзприемането на информация се проявява у хора от всички образователни 

иобществени нива, които притежават достатъчно умения да използват световнатамрежа и 

имат достъп до нея. Най-тежки са проблемите при хората, чиято работа еобвързана с 

академични дейности – среда, която е принудена да работи с многоинформация, с подбор, 

анализ и преподаване. Учителите и преподавателите вуниверситетите се жалват, че от 

година на година уменията за усвояване на фактии данни у обучаемите стават все по-малки. 

Самите преподаватели започват да страдат от подобни симптоми. Хората изпитват 

сериозни затруднения да четат голям текст, да не говорим вече за книги. Дори постовете в 

блоговете са станали трудни за четене, когато са сповече от три-четири абзаца. Изпитват 

трудности не само да се съсредоточат в самото четене, но казват, че дори не разбират дълъг 

текст, не могат да го възприемат. 

Получава се омагьосан кръг – няма смисъл да се пише дълго и подробно, защото няма кой 

да го прочете, а съкратеният и опростен текст води до все по-голямо оглупяване не само на 

читателите, но и на пишещите. Дори хора, които доскоро са били с добри читателски 

навици, заявяват, че след цял ден сърфиране из интернет в четене и писане на 

кореспонденция и общуване в социални мрежи, се чувстват напълно неспособни да отворят 

и най-интересната книга и да останат в текста повече от една страница. Четенето не върви 

както преди, защото: 

• Несъзнателно изграждаме навик да „сканираме” текста, в търсене на ключови думи; 

• Отпаднала е необходимостта да се усвоява сложният синтаксис на големия текст – 

литературен или научен. Този синтаксис напълно отсъства в кратките СМС текстове, 

характерни за мрежата. 

Като резултат, налага се едно изречение да бъде препрочитано многократно, за да бъде 

разбрано съдържанието. Заради постоянното сиприсъствие в интернет рязко се губят 

навиците да се връщат към усвоена преди информация – не може да се открие източникът 

сред океана от източници на фактология. Това, от своя страна, затруднява неимоверно 

осмислянето, анализа, критичното отношение към поднасяните факти. Затруднява и 

включването на въображението. Този феномен може да има и диаметрално противоположна 

проява –скептично отношение към очевидни истини, основни жизнеполагащи факти, 

прекомерно развихрено въображение, което става основа за живот в делюзии. Интернет 

пространството се изпълни с форуми, в които се дискутират, примерно: 
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• Целенасоченото отравяне на цялата планета (т.нар. кемтрейлс) 

• Световни конспирации от всякакъв характер – укривани познания и технологии, уж 

достъпни само за малцина избрани 

• Оспорва се дори формата на Земята и се търсят повсеместно „доказателства”, че планетата 

ни е плоска, а не кълбо 

• Твърди се, че Луната е изкуствен спътник или че никога не е имало експедиции до нея и 

т.н. 

Така стигаме до фалшивите факти и заключения, които притежават отрицателна културна 

стойност и напълно дезориентират потребителите от всички възрасти, но в същото време в 

геометрична прогресия се превръщат в убеждения. 

Повечето потребители, особено младите, страдат от сериозни симптоми на пристрастяване. 

Самата идея да нямат достъп до интернет им причинява потиснатост, граничеща с паника, 

разширяване на зениците, потене, отказ отхрана или булимия. Малцина успяват да се 

освободят от това състояние сами, без външна помощ. 

Като че ли в близко бъдеще четенето на литературни и научни текстове ще остане 

привилегия на малцина добре подготвени люде. Четенето ще се превърне в елитарно 

занимание. Още Умберто Еко в романа „Името на розата” беше предложил в библиотеките 

да се допускат само хора, които са готови да четат и възприемат дълги и сериозни текстове. 

„За всички останали, казва Еко, ще бъде достатъчно да четат интернет”. Хипотезата ми е, 

че никакви лекарства, никакви хранителни добавки, диети и т.н. не са способни да помогнат 

да се спре деградацията на мозък, който е денонощно в интернет. Деградацията може да 

бъде преустановена единствено с изключването на този мозък от системата на подаване и 

обработка на всякакъв информационен боклук и претоварването му с така наречената 

„нужна информация”. Този процес в днешно време е станал изключително сложен, 

комплексен – информация все пак е нужна, иначе следва десоциализиране, което е не по-

малко пагубно. За повечето хора обаче контролът над процеса вече е невъзможен. Те са 

безвъзвратно болни. 

 

Докладът е записан на конференцията „Медийният човек“, 28-30 септември 2018 г. 
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БЪЛГАРСКОТО РАДИО ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМА. 

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ МЕДИЙНИ ИЗДАНИЯ (1944 — 1989) 

ВЯРА АНГЕЛОВА 

 

Bulgarian Radio During Socialism. Professional Media Outlets (1944-1989) 

 

Vyara Angelova 

Резюме: Статията представя резултатите от изследването на професионални 

издания, занимаващи се с проблемите на радиото и радиожурналистиката по 

време на социализма в България. Проучването си поставя няколко основни цели: 

да се проследят темите, които вълнуват професионалната общност; да се 

потърси корелацията между идеологическото и професионално съдържание; да 

се установи до каква степен чуждият опит и знание проникват в периодиката, 

посветена на радиото. 

Ключови думи: Българско радио, професионална периодика, социализъм 

 

Abstract: The text presents the results from a research of professional periodicals 

dedicated to radio and radiojournalism during the socialism period in Bulgaria. The 

research has following aims: to track the topics discussed by the professional 

community; to search the correlation between ideological and professional content; to 

ascertain to what extent the foreign experience penetrates into the radio related 

periodicals. 

Keywords: Bulgarian radio, professional periodicals, socialism 

 

Настоящата статия се основава на извършеното проучване на специализирани издания, 

свързани с радиото и радиожурналистиката от времето на социализма (1944-1989). 

Проучването представлява първи опит да се анализира проблематиката на 

социалистическото българско радио през съдържанието на професионалната периодика. 

Периодът на социализма се радва на интерес от страна на широк кръг от различни 

изследователи. Основният акцент в изследванията на социализма в България, включително 
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в последните години, пада върху институциите и историята на тяхното функциониране 

(Калинова; Баева; Везенков и изследователи около Института за близкото минало). Интерес 

предизвикват проучванията на различни аспекти от културата и всекидневието (Еленков; 

Деянова, Кабакчиева и изследователи около Института за критически социални 

изследвания). 

Поддържането на актуалността на темата идва и от продължаващото отваряне на архивите 

от това време, които съдържат ценна и непубликувана до момента информация за начина, 

по който е действала държавата, нейните организации, а и самото общество. 

Ролята на средствата за масова информация през социализма обаче рядко става 

самостоятелен обект на изследване. Обикновено темата се засяга периферно, а 

съществуващата специализирана литература е насочена към историографско проследяване 

на развитието на медиите (Иванова; Дееничина) през периода. Само частично е проучено 

развитието на социалистическото радио, което считаме за дефицит, предвид разбирането за 

значимата роля на радиото по времето на социализма (Джуд). 

Отвъд всяко съмнение, собствената социалистическа история на Българското радио 

съдържа в себе си потенциала да разберем по-пълно случилото се преди и след 1989 г. в 

сферата на радиоразпръскването, на управленските политики спрямо медията, на връзката 

медия-аудитория-власт. 

В настоящата статия ще се спрем на един единствен аспект от историята на българското 

социалистическо радио – изданията, свързани с медията. Става дума за анализ на 

специфичен медиен разказ (една медия говори за друга медия), обхванал десетилетия с един 

основен главен персонаж – Радиото. 

 

Паспорт на изследването1 

Изследването цели да опише и анализира тематичните области на изданията за радио и 

радиожурналистика в периода 1944-1989. Макар същинският социалистически период да 

                                                           
1 Благодарности: За помощта в издирването на изданията дължа благодарност на колегите-студенти Флора 

Велчева, Емилия Илиева, Калоян Гуглев, Добромир Цветков и на доц. д-р Венцислав Димов за работата им в 

проекта „Социализмът и радиото в България“ (НИС-2017), както и на докторант Михаела Самарджиева, с 

която продължихме работата и в проекта „Българското радио през социализма“ (НИС-2018) 
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не започва през 1944, годината е избрана поради началото на големите обществени 

промени, започнали непосредствено след 9-и септември и довели до установяването на 

новия режим. Изследването не се ръководи от възможни вътрешни периодизации на 

социализма. Работи се със съдържанията на броевете на изданията, както и с отделни статии 

и материали. 

Изследвани са 13 издания: „Радиовъзел“, „Радиоглас“, „Информационен бюлетин на 

Българско радио“, „РТВ Спектър“, „Въпроси на съвременната журналистика“, 

„Кореспондент“, „Радиокореспондент“, „Радио-телевизионен преглед“, „Радио-телевизия 

аудитория“, „Информационен Бюлетин на Комитета за изкуство и култура“, 

„Радиобюлетин“, „Български журналист: журналистика и общество“ и „Радиопреглед“. По-

специално внимание обръщаме върху „Радиопреглед“ от първите години на неговото 

издаване (1946-1947), доколкото това е първото издание от началото на социалистическия 

период. В него се залагат някои от тенденциите, които са продължени и усилени в 

последващите списания – сливането на политическия и професионалния дискурс, 

например. В същото време вестникът е важно свидетелство за „преходния“ период в 

страната, в който социалистическата власт все още не е утвърдена напълно, но вече е 

започнал процесът по „преформулирането“ на старите институции (в това число и радиото) 

с ново политическо съдържание. 

 

Ограничения 

В изследването не влизат редица специализирани издания за радиотехника. Макар 

техническите въпроси да са изключително важни и за организирането и управлението на 

съдържанието, тематиката на тези издания излиза извън нашата компетентност. Аспекти от 

технологичната и техническата страна на радиото ще бъдат обект в изследването, доколкото 

влизат в проследените издания. В изследването не е включено и течението на вестник 

„Телевизия и радио“, което е посветено преди всичко на актуалните радио- и телевизионни 

програми, с акцент върху представянето на отделни предавания. В него само спорадично и 

по изключение могат да се срещнат материали, посветени на теоретични или актуални 

въпроси на радиожурналистиката. 
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Проучването не се занимава също и с въпроса колко и какви (изследователи, журналисти, 

коментатори) са авторите в изданията. Съзнаваме важността на този аспект и смятаме, че 

той заслужава отделно по-задълбочено изследване. 

 

Картографиране на изданията 

Изданията в сферата на радиото, радиожурналистиката и медиите могат да бъдат разделени 

в две категории: за масовата публика и за специализираната професионална общност. 

Общопопулярните вестници имат за цел да информират читателите преди всичко за 

програмите на медията; за определени акценти, подбрани от съдържанието; да запознаят 

публиката с журналистите и тяхната работа, нерядко дори с по-общи планове за развитието 

на медията през годината. Пример за такъв тип издание е седмичникът „Телевизия - радио“ 

(след 1971). 

Групата на специализираните издания също може да бъде разделена по няколко критерия. 

Започваме с общодостъпни и „за служебно ползване“. Общодостъпните обикновено са 

насочени към широката професионална общност, в която влизат не само работещите в 

медиите, но и оформящите се групи от изследователи на медиите в Софийския университет, 

Съюза на българските журналисти, Комитета за телевизия и радио, както и в самото 

Българско радио. В тях се публикуват различни аспекти от професионалната тематика – от 

теоретични постановки за радиото/въздействието му, през практико-приложни съвети по 

изграждането на отделните жанрови фрагменти, до отгласи, рецензии и отзиви върху 

актуални предавания/журналистически почерци/разработвани проблеми. Изданията „за 

служебно ползване“ по същество съдържат всички тези елементи, но към тях са добавени 

по-задълбочени разработки по определени теми, като акцентът е върху концепцията за по-

нататъшното развитие на медията, но също и материали за чужди (често капиталистически) 

радиостанции и радиотеории. Освен предположението, че тези издания не би следвало да 

представляват интерес за широката общественост, причината за „затварянето“ им като 

служебни е и публикуваната в тях информация, която не би следвало да достига до 

широката общественост. 

Специализираните издания могат също така да бъда детайлизирани по специфика на 

вътрешнопрофесиалната група, към която са насочени – издания за кореспондентите или за 
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работещите в регионалните и районни радиовъзли, например. Това определя и 

съдържанието им, насочено предимно към проблемите на групата. 

Съществуването на различни по своята природа издания илюстрира разделянето на 

социалистическата публичност на пластове – „външен, видим или ритуален пласт и скрит, 

непрозрачен, достъпен само за „посветените“ пласт“ (Бунджулов, 1992: 146). 

Изследваните тук издания са от различни десетилетия в рамките на периода 1944-1989 г. 

Някои имат продължителен живот (най-дълголетно е списание „Радиовъзел“, 

просъществувало от 1958 до 1989 г.), други излизат едва в няколко броя. Професионални 

издания за радио има и преди 1944 г. (например „Радио: двуседмично списание за теория и 

практика“), но „новите“ социалистически издания не търсят и не могат да търсят 

приемственост с тях поради променения идеологически контекст на политическия строй. 

Ако се опитаме да онагледим броя на излизащите заглавия през десетилетията, ще получим 

следната картина (Фигура 1): 

 

Фигура 1: Брой издания за радио през годините 

Прави впечатление тенденцията за увеличаване на професионалните издания, запазила се 

до 80-те години. Причината е увеличаващата се роля на радиото в обществото, 

професионализацията му и оформянето на нова научна област, свързана с изследването и 

обучението по журналистика, която изисква и необходимата книжнина. Защо все пак през 

70-те години излизат най-много издания, свързани с радиото? Отговорът може да търсим 

най-напред в тясно медиен контекст – това е десетилетието на модернизацията на 

Българското радио, преминаването към 24 часово излъчване на програма „Хоризонт“, 

развиване на нови програми и т.н. Така да се каже, с уголемяването на обекта се разраства 

и рефлексията към него. Но има и нещо друго. През 70-те години в социалистическото 

http://www.medialog-bg.com/


Вяра Ангелова. Българското радио през социализма: 
Професионалните медийни издания (1944-1989) 

с. 137 -171 
 

   142 
Медиалог/ Medialog,  

бр. 4/2018, ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

общество тече нов процес в културната сфера, свързан с множество нови инициативи около 

кампанията „1300 години България“ и със своеобразна нова културна „идеология“. Радиото, 

като част едновременно от културната и идеологическа сфера, също е елемент от новото 

движение, определяно от Иван Еленков като „обновление на идеологическите наративи“ 

(Еленков, 2011: 371). 

От 80-те години нататък се отбелязва спад в броя на изданията за радиото. Това не означава, 

че изчезва тематиката, просто тя се разтваря в изданията, посветени на журналистиката и 

медиите като цяло („Съвременна журналистика“, например). 

При анализа на тематичните области на професионалния интерес на изданията открояваме 

три основни кръга: 

Теоретични осмисляния — текстове, посветени на постановъчната страна на 

радиопроизводството. Тук се включват материали, свързани с различните радиожанрове; 

обратната връзка със слушателите и ролята на социологията на публиката; 

техникотехнологични особености на медията и пр. 

Актуални рефлексии — отгласи, рецензии и бележки за конкретни журналисти и 

предавания. Понякога отзивите са изключително детайлни и съпроводени с преразказване 

на коментирания радиофрагмент2. 

Познавателни и исторически материали — текстове, свързани преди всичко със 

запознаването с нови форми и предавания по света и у нас или материали с история на 

радиото. 

В отделните издания акцентът върху всеки един от тези тематични кръгове е различен. 

Преди всичко заради различната редакционна политика, но и заради целевата аудитория, 

към която е насочен. По-долу ще направим преглед на някои от изследваните издания. 

 

Списание „Радиопреглед“ 

                                                           
2 Например в „Българско радио и телевизия“ се дискутират както спорни като естетическо внушение 

материали (коментатор говори за пътуването на Държавната филхармония с влак към Италия с лоши вагони, 

прясно боядисана тоалетна, в която хората си нацапали костюмите, умивалниците били в такъв вид, че 

трудно би се доближил човек до тях – трябва ли да се коментират тия работи по радиото? ), така и 

идеологически спорни репортажи (в едно предаване били представени унгарци, които лежали в затвора, 

защото са участвали в контрареволюцията 1956 г., а за другите унгарски автори не трябва ли предимство?) 

и т.н 

http://www.medialog-bg.com/


Вяра Ангелова. Българското радио през социализма: 
Професионалните медийни издания (1944-1989) 

с. 137 -171 
 

   143 
Медиалог/ Medialog,  

бр. 4/2018, ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

 Изданието „Радиопреглед“ стартира през 1946 г. и по библиографски справки продължава 

да излиза до 1962 г. В каталога на Националната библиотека липсват данни за наличност на 

броеве от изданието в библиотечната мрежа на страната. Въпреки това в библиотеката на 

Българското национално радио се съхранява течението 1946 — 1947 и тук ще представим 

именно анализ на съдържанието на тези броеве. 

 

 

Спецификата на периода е свързана с няколко особености във вътрешен и външен план – 

все още тече Мирната конференция в Париж, която ще уреди статута на българската 

държава. Великите сили в антихитлеристката коалиция, макар и в обтегнати 

взаимоотношения, формално все още са единни. В този период отношенията ни с 

Югославия са повече от отлични, а през 1947 г. ръководителите на България и Югославия 

(Георги Димитров и Йосип Броз Тито) подписват в Блед споразумение за сливането на двете 

братски държави. През септември 1946 г. се провежда референдум за обявяването на 

България за република. В края на 1947 г. е приета Димитровската конституция на Народна 

република България. Всички тези елементи ще се отразят върху редакционната политика на 

„Радиопреглед“. 

В първия брой редакцията публикува обръщение към читателите, в което се изяснява 

необходимостта от подобно издание. Положен е политическият контекст: 

Отечественият фронт, поставен на власт от всенародното въстание на 9 септември, 

провъзгласи в външната политика на България принципите на вечна дружба с народите 
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на СССР, на братство и съюз с народите на Югославия, на добросъседски и приятелски 

отношения с великите народи на Велико-Британия и Съединените Американски Щати и с 

всички свободолюбиви народи, а в вътрешната политика – на истинска народна 

демокрация, на стопанско възстановяване и непрекъснат стопански прогрес, на просвета, 

здравеопазване и духовна култура за най-широките народни маси. На тези основни 

принципи на възродена България служи и радиото от 9 септември насам. Историческата 

промяна на 9 септември измени до голяма степен и състава на радио абонатите – по 

настоящем, колкото и радиофикацията на страната да е на низко ниво, програмите на 

Радио София, на радио Варна и Стара Загора се слушат организирано или единично от 

широки слоеве на народа по села и градове3 . 

Още от антрефилето е видно, че медията е възприемана като част от променената 

политическа ситуация и като инструмент, който властта решава да използва осъзнато и 

веднага. Издаването на специализирано издание се налага поради: нуждата слушателите 

предварително да бъдат осведомени за програмата на радиото; привличането на вниманието 

на слушателя върху отделни по-значителни предавания; да се осветлят пред слушателите 

интересуващите ги въпроси из областта на политиката, науката, стопанството, 

изкуствата и радиотехниката; задоволяване на интереса на слушателите към по-

важните предавания на чуждите радио станции. 

През следващата година, в първия брой за 1947 г., към читателите се обръща министърът 

на информацията и изкуствата Димо Казасов. Той прави равносметка на най-важните пет 

събития от изминалата година – референдумът и обявяването на Народната република 

България; избирането на Велико народно събрание; избирането на третото ОФ-

правителство, наречено Димитровско; успешната борба със сушата и недоимъка чрез 

трудовите бригади, ударничеството и широко организираната всенародна взаимопомощ; 

успешната борба за справедлив мир, с помощта на СССР и останалите славянски страни. 

Видно е, че от политическата сводка от вниманието неусетно изпадат западните сили и се 

подсилва значението на СССР. Макар властите да „охладняват“ към западните страни, в 

областта на радиото няма как те да бъдат избегнати. Тук се очертават и новите програмни 

намерения, които трябва да се реализират от Отечественофронтовското радио през 

                                                           
3 Правописът на цитатите запазен – б.а. 
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годината. Една от главните му задачи през 1947 г. е да дава бърза, всестранна и обективна 

информация за политическия, стопански и културен живот у нас и в чужбина, като за 

целта ще направи всички усилия да разшири своите осведомителни служби, като установи 

редовно дописничество и осведомителна кореспонденция със Съветския съюз, славянските 

страни и приятелските съседни и западни европейски страни и радиостанции. Подредени 

са по важност функциите на радиото: разгласа, разясняване и пропагандиране на всички 

общонационални стопански, политически и културни мероприятия на 

отечественофронтовската власт; разяснителна работа за пълното демократизиране на 

нашата страна и за окончателното изкореняване на фашистката идеология във всичките 

й расови и реакционни разновидности; трябва да се избегне разпокъсването на 

програмните предавания на многобройни фиксирани специални часове; да насажда 

истинска народна научна, музикална и художествена просвета и култура; особено 

внимание ще се отдели на запознаването на българския радиослушател с всестранния 

живот на Съветския съюз и братските славянски страни, за да се подпомогне 

изграждането на всеславянско единство и братство; ще се направи опит за организиране 

на постоянен състав на радиотеатъра, за децата от предучилищна възраст ще има сутрешни 

предавания; ще се излъчват масови маршови, трудови и младежки песни; ще застъпи по-

широко славянската и съветска народна и художествена музика. Ще потърси материали 

за изпълнението на народната и художествена музика и на останалите народи по света; 

ще отдели повече внимание на българската музика, като се издирят и запишат народни 

песни от всички краища на страната, хайдушки, възрожденски и партизански песни; 

взимат се мерки словото да бъде поднесено в по-художествена радиофицирана форма. 

Взимайки тези статии като своеобразна рамка на програмната политика, на следващите 

страници ще анализираме как тя се реализира. 

1946 година  

Текстовете са разделени на два основни масива, условно озаглавени „България“ и 

„Чужбина“. Целта е да видим на първо място кой е тематичният приоритет за списанието – 

дали отразяването и концептуализирането на българското радио или запознаването и 

усвояването на вече достигнатото от чужбина. Причината да си задаваме този въпрос е 

свързана с по-нататъшното разбиране на развитието на Българското радио. Потърсени са 
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доказателствата за тезата, че българското радио след 1944 г. не е доморасло, а е 

присъединено по условие към европейските традиции в програмирането и организацията. 

Че споделя общия Zeitgeist не само в рамките на социалистическия блок, но и на целия 

континент. 

Общо текстовете, свързани с България и българското, са 79 в 17 броя. Няма закономерност 

в разпределението на броя текстове по издания. В един от броевете има 10 текста, в друг, 

например, няма. Обхванати са както по-обширни статии, така и кратки дописки. Някои от 

тях са изведени като акценти от предаванията. Текстовете можем да разделим на три групи 

(Фигура 2):  

• Радиото говори за себе си/за радио София – 18 текста  

• Култура и художествени произведения – (ноти и текстове на песни; стихотворения), 

статии за творци – писатели, поети, композитори, изпълнители и др. – 40 текста 

• Статии за политици, политически послания, за политическата обстановка, 

рефлексии на исторически събития – 21 текста. 

 

Фигура 2 Тематичното разпределение на текстовете, България (1946) 

 

Разделението е условно, защото нерядко представените художествени произведения са 

посветени на актуални политически въпроси (например стихотворения за републиката по 

време на провеждането на референдума за премахването на монархията).  

Все пак дори чрез това грубо групиране може да се придобие представа за дейността на 

пропагандата, която използва различните жанрове и културни образци, за да наложи своята 

гледна точка. Това налагане на политическия дискурс не е неосъзнато. В бр. 17 Гриша 

Островски пише: Нашият радиотеатър се създаде след 9 септември при липса на каквато 

и да е радиотеатрална традиция, без каквато и да е плановост и организираност за 
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бъдеща творческа дейност и физиономия на този театър. Преките политически задачи, 

които се поставиха в нашата страна непосредствено след 9 септември, изискваха 

непосредствено емоционално изразяване. В този смисъл напълно споделям усещането на 

Мария Дееничина, че цензурата в социалистическия период „е навсякъде и никъде“ 

(Дееничина, 2008: 65). 

Проникването й засяга не само настоящето, а прекроява миналото. Дори художествени 

произведения, които са създадени преди „новата власт“, се използват с политически залог 

– например откъси от стихотворения на Иван Вазов са рубрикирани по следния начин в бр. 

10: Той обичаше големия славянски брат Русия, Вазов мразеше народните потисници-

царете, Вазов порицаваше продажните държавници, Той обичаше родината си, Той 

обичаше славянството и се гордееше с него. 

И все пак културната тематика – запознаването с творци, с произведения и български 

автори, остава най-важният масив. Чрез трибуната на професионалното издание още 

веднъж се подчертава облика на радиото като важен културен институт, както това са 

смятали още създателите на „Родно радио“, благодарение на които радиото „започва да 

играе разбираема роля в развоя на българската култура, да израства заедно с нея като 

неделима нейна част“ (Димитров, 1994: 214). 

Прави впечатление как акцентът на специализираното издание за радио никак не е 

върху радиото – материалите, посветени на радио София, са най-малко. Но и директните 

политически послания не са на първо място, като не бива да омаловажаваме факта, че 

ситуацията е извънредно сложна за страната след края на Втората световна война. 

Сред материалите, свързани с политиката, прави впечатление последователното налагане 

на героичния образ на Георги Димитров чрез откъси от негови речи; статии в негова чест, 

като герой от Лайпцигския процес и основоположник на ОФ и националната кауза; 

положителни отзиви за инициативи, свързани с него, включително новата конституция на 

страната. Текстовете обхващат почти половината от общия масив, посветен на политиката 

– 9. Останалите акценти са свързани с Мирната конференция в Париж и прякото й значение 

за България, с отразяването на възгледите на актуалните политически лица (Васил Коларов, 

например). Исторически събития като Илинденското въстание, годишнина от 
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Септемврийското въстание; годишнина от убийството на Александър Стамболийски 

получават своя нов прочит, съгласно новата политическа ориентация на страната. 

За нас тук най-голям интерес представляват публикациите, посветени на проблемите на 

българското радио. Сред тях са новини, анализи и проекти от различните редакции и 

предавания на радиото – детският радиочас и детската музика; научно-стопанското 

отделение на Радио София за работниците; часът за селото; музикална редакция; 

осведомителният бюлетин; радиотеатърът и новите политически цели, които той си 

поставя. Немаловажни са текстовете за радиофикацията в страната, чрез която радиото 

трябва да достигне до всеки кът на родината. Властта осъзнава огромната роля на радиото 

за идейно политическото и културно възпитание на масите (Райко Дамянов, председател 

на ЦК на ОРПС, бр. 3) и започва системно да се грижи за осигуряването на достъп до 

радиосъдържание чрез интензивна радиофикация на предприятията, изграждане на 

радиовъзли и организиране на групово радиослушане, за да се „масовизира слушането“ (пак 

там). Отново в полето на техниката, но разгледана преди всичко като политика на 

радиоорганизация, е и статията за „Предстоящите технически задачи пред нашето радио“ 

(бр. 9). В нея се поставя въпросът за интерферирането на радиостанции от Норвегия и 

Испания, които пречат на нашия предавател не само вън от пределите на страната, но и 

у нас. Проблемите с радиоразпространението са обект както на вътрешната, така и на 

международната политика, доколкото овъзможностяват достъпа до съдържание на 

вътрешната и международната публика. В следвоенния период това добива особено важна 

роля, тъй като става въпрос и за утвърждаване на новата идеологическа гледна точка. Ето 

защо техническият сигнал е от значение включително за програмната политика на медията. 

В този смисъл трябва да се разглежда и публикуваният списък с издържалите изпита по 

радиомонтьорски занаят (бр. 10). Грижата за радиото е като за единно цяло, в което 

техниката, програмата и слушателите са еднакво важнил 

 

Фигура 3: Съотношението на текстове от/за България и чужбина (1946) 
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Сложното развитие на българското радио едновременно като институт за изграждане на 

новата социалистическа нация, но и като естествена част от световните радиопроцеси се 

отразява на страниците на „Радиопреглед“. „Изобретяването“ на социалистическото 

българско радио преминава през инкорпорирането на чуждите модели. Съотношението на 

текстове от/за България и текстове от/за чужбина показва значителният превес на вторите 

(Фигура 3). 

Текстовете, ангажирани с чуждестранна тематика, наброяват 156 и отново варират от по-

обширни статии до кратки дописки (вести). Едва няколко са преводните текстове от чужди 

източници. Повечето информации нямат означено авторство. Значителният превес на тези 

материали спрямо текстовете за България е разбираем. Малкият размер на страната 

определя до голяма степен и зависимостта й от чужди технологии и разработени програмни 

модели, към които да се стреми. Тази необходимост е добре осъзната още към 1946 г., 

когато се признава, че българската радиомрежа не е достатъчно развита, а самата медия е 

една от най-младите в Европа (бр. 4) Опознаването на чуждия опит и култура е от 

съществено значение за цялото общество. Тук възниква и въпросът към кои страни проявява 

интерес изданието. 

 

Фигура 4: Радиопреглед, Чужбина (1946) 

 

В този ранен етап на утвърждаването на новата власт СССР все още няма доминиращо 

влияние върху радиосектора (технологично и програмно). Материалите за Западна Европа 

и Русия/СССР са напълно изравнени, макар при съпоставката да отчитаме 

нееднопорядковостта й – от едната страна става дума за една, макар и пъстра държава, а от 

другата страна – за букет от държави. В по-късни периоди на социалистическото 

строителство братските държави ще се превърнат в по-значим източник на информация и 
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препращане, но през 1946 г. броят на текстове за тях е почти изравнен с този за САЩ. 

Умишлено поставяме Югославия и югославските тематики в отделна рубрика. През 1946 г. 

на политическата сцена все още активно тече разговорът за славянското единство, а 

взаимоотношенията на България с Югославия са повече от отлични. Те представляват 

самостоятелна тема в международните, но и вътрешнополитическите отношения. 

Като особеност на годината можем да посочим и слабото присъствие (няма да сбъркаме ако 

го определим дори като отсъствие) на други държави и култури. За цялата година има само 

един брой, в който се промъква малка публикация за музикално събитие в Южна Америка 

и по-специално Аржентина. Иначе казано, може да обобщим, че светът, доставян на 

читателите на професионалното издание, е силно европоцентричен. 

Северноамериканското присъствие е налично поради участието на САЩ в коалицията-

победителка във Втората световна война. Не без значение е и лидерската роля, която тази 

държава има по отношение въвеждането на телевизията, което също намира израз на 

страниците на списанието. За сметка на това Германия се появява еднократно на страниците 

на изданието, при това с нейната съветска зона, отново поради политически причини. 

Важно ми се струва също да покажем съотношението на текстовете, посветени на политици 

и политически събития и на културни събития, личности и произведения (Фиг. 6) – 

опознаването на света е преди всичко запознанство с културни кодове. Общо 19 са 

текстовете, посветени на актуални политически събития от чужбина (национални празници 

на Македония, Югославия, Полша, САЩ, Чехословакия), портрети на политически лидери 

(Сталин, Рузвелт, Бенеш), коментари (за партизаните в Испания, за терора в Гърция), 

отгласи (от Мирната конференция в Париж, от закриването на организация УПРРА и пр.). 

Идеята, че политическата индоктринация минава през преки послания не намира 

емпирично доказателство по страниците на „Радиопреглед“. Много по-ефективно се 

използват текстове на културна тематика за популяризирането на определени 

държави и държавни стилове (очерци за съветските композитори, например). 
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Фигура 5: Тематичното разпределение на текстовете, чужбина (1946) 

 

Текстовете за чуждестранни писатели, поети, композитори, художници, за културни 

събития (от миналото и съвремието) представляват най-голям масив. Това е напълно 

синхронно с разбирането, че радиото и към онзи момент продължава да е най-достъпният 

начин за запознаване със световната културна цивилизационна съкровищница. Повечето от 

публикациите са изведени като акценти от програмата на радиото, т.е. са осъзната селекция, 

повторно подчертаване както на културното значение на радиото, така и на разширяването 

му чрез средствата на печата. 

Втората по значимост група са текстовете от чужбина, свързани конкретно с 

радиотематиката. Голяма част от тях са радиовести от различните страни – нови 

предавания; портрети на говорители; споделени опити в проучването на аудиторията; 

музикални концерти в различни радиостанции по света (част от тях се излъчват и в 

българското радио) и пр. В този сегмент попадат и препубликуваните малки комикси на 

радиотематика „Смеещият се радиомикрофон“ от брюкселското издание „Микро магазин“4 

. Уплътнява се представата, че българската радиообщественост е част от световната, че 

българското радио е част от голямото семейство на радиостанциите в света и споделя с него 

общ път на развитие. Не без значение за укрепването на тази теза е и редовното публикуване 

на схемите за предаванията на български език от чужди радиостанции (Белград, Букурещ, 

Лондон, Москва, Ню Йорк, Париж, Прага, Тирана). Към тях може да добавим и 

публикуването на програмите на радио Лондон, радио Москва и радио Белград, успоредно 

с програмата на радио София. 

Важно е да отбележим, че при текстовете за радиото първото място отново се държи от 

материали за СССР (9), следвани от материали за Франция (7). Така още през 1946 г. се 

очертават двата центъра, към които българското радио ще се приближава/стреми при 

                                                           
4 Става дума за списание „Micro magazine“ – „Списание Микрофон“. 
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изграждането на радиомодела си по време на социализма. Наглед несъвместими по 

идеологически причини, тези два центъра ще определят по-късно както организационното, 

така и програмното звучене на радиото.  

1947 година 

Какво се случва през 1947 г. на страниците на „Радиопреглед“? 

Изданието вече е в 26 броя, като след брой 10 списанието започва да излиза със значителни 

подобрения – въвеждат се нови отдели (имат се предвид рубрики – бел. а.): 

радиогимнастика, радиокурсове, културни страници, вие питате, драги слушатели, забавно 

четиво и други. С други думи – усилва се акцентът към медията Радио. Тази заявка обаче 

не се отразява съществено върху съотношението в тематиките. Разпределението между 

български и чуждестранни теми отново се запазва (фиг. 6). 

 

Фигура 6: Съотношението на текстове от/за България и чужбина (1947) 

Тематичното разпределение на текстовете за България и българското също не претърпява 

съществена разлика (фиг. 7): 

 

Фигура 7: Тематичното разпределение на текстовете, България (1947) 

Увеличава се броят на текстовете, свързани с местната култура (от 40 през 1946 на 48 през 

1947), но за сметка на това намаляват текстовете за българското радио (от 18 през 1946 на 

15 през 1947). Политически ангажираните текстове са почти еднакъв брой (21 през 1946 и 

22 през 1947). 
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Това говори за постоянна редакционна политика, следвана през двете години. Радиото като 

самостоятелен обект на вниманието на списанието се задържа константно, като към него 

може да добавим и значителен брой текстове, посветени на радиотехниката (и през двете 

години) – поне по два във всяко издание. Тези материали, лишени от национален произход, 

изпълняват също образователна задача, доколкото запознават аудиторията с начините, по 

които функционира радиото. 

По-интересно е тематичното разпределение в раздела с текстове от и за чужбина и появата 

на нов раздел „други“ текстове (12 бр.)(фиг. 8). 

Тези текстове са свързани с появата на новата медия телевизия по света. Поставям тези 

текстове извън категорията „култура“, тъй като по онова време все още не е ясно дали тази 

медия ще попадне в културните традиции на радиото или ще се утвърди като нов зрелищен 

феномен. Дописките са насочени към запознаването на читателите с осветлението, студиата 

и постиженията на телевизионната комуникация. И през 1947 г. се запазват съотношенията 

на информациите от и за чужди държави. 

 

Фигура 8: Радиопреглед, Чужбина (1947) 

СССР запазва своето лидерско място (54 текста). САЩ (13 текста през 1946 г. и 19 през 

1947 г.) и Източна Европа (14 през 1946 и 16 през 1947 г.) увеличават присъствието си. 

„Мирното съвместно съществуване“ на материали от различните краища на света (в ефира 

на Радио София и на страниците на „Радиопреглед) може да илюстрираме с публикациите 

на страница 6 на брой 2 от 1947 г. – до предаването на Радиотеатъра, посветено на сцени от 

живота на Иван Владимирович Мичурин, е поставен концертът на „негърския хор за 

духовни песни „Уингс овер Джордан“/„Крила над Йордан“. 

Нека още веднъж да отбележим характера на изданието – „Радиопреглед“ е специализирано 

списание в областта на радиопроблематиката, но то не е насочено към професионална 
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читателска група. Напротив, цели се в широката аудитория. В този смисъл трябва да се 

разбират както редакционната му политика, така и подбраните акценти от програмата на 

радиото. 

Най-важното, което трябва да откроим в изследваното двугодишно течение на списание 

„Радиопреглед“, е широкоспектърното присъствие на разнообразна чужда продукция в 

ефира на Радио София. В началния следвоенен период успоредно вървят тенденциите за 

налагане на просъветската идеология и трансграничното международно сътрудничество в 

сферата на радиото. Все още не се утвърдил напълно противопоставящият език, който ще 

бъде характерен за Студената война и ясно ще сочи кои са добрите и кои лошите. На този 

етап списанието показва радиото като отворено към света. Факт, който едва ли ще успеем 

да докажем при проследяването на институционалната история на Българското радио след 

1944 г. 

 

Фигура 9: Списание „Радиопреглед“ 

Информационен бюлетин на Българско радио. Издание за служебно ползване 

Бюлетинът използва най-вече преводни материали, за да запознае ограничен брой читатели 

със случващото се по света и като актуални нововъведения, и като теоретични осмисляния. 

Тук почти напълно равноправно се разполагат текстове както за социалистическите, така и 

от капиталистическите страни, макар източниците да са далеч по-ограничени (т.е. знанието 
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за Запада често преминава през преводни материали от „братските социалистически 

езици“ – полски, унгарски, чешки, руски и пр.). 

 

Траен интерес се забелязва към проучването на аудиторията. Изданието публикува 

нееднократно обемисти материали върху обратната връзка. Например – конкретни въпроси, 

които слушателите поставят (по-характерни въпроси и запитвания от писмата на 

слушателите). Представят се също и първите стъпки на социологическото осмисляне на 

общественото мнение и медията (ефирът и социологията). Не липсват и конкретните 

приложения на бележките и препоръките на публиката в работата на практиците (не само 

журналисти, но и плановиците на програмата). Обнародват се достиженията на световните 

центрове по изучаване на радио- и телевизионната аудитория във Федерална република 

Германия, Великобритания, Япония и др. 

В изданието периодично се публикува и списък със защитените дипломни работи по 

проблемите на радиото и радиопрограмирането. Този факт показва тясната и добре 

поддържана връзка между образователната система и Българското радио. 

„Вътрешният кръг“, за който е предназначен бюлетинът, познава потенциала на бъдещите 

си кадри, въпросът с реализацията на които сякаш не стои на дневен ред. 

РТВ спектър. КТР. Учебно-експериментален център  

При изследването на изданието е важно да знаем, че то излиза във втората половина на 80-

те години, когато промените в СССР довеждат до значителни размествания на пластовете 

и в социалистическа България. Изданието има броеве както за служебно ползване, така и 

общодостъпни. Езикът на статиите отчетливо се е променил, а заедно с новите тематики 

влизат и новите думи като преустройството на социалистическата система, новите 

условия и журналистиката; средствата за масова информация започват да се заменят със 

средства за масова комуникация; слушателят става субект на радиопропагандата; 
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говорителят се превръща и в интерпретатор; комуникаторът се сдобива с образ; 

теоретичните търсения влизат в нови полета като семантиката на новината. Аудиторията 

вече се мисли във все по-малки сегменти. 

 

Политическият завой, който предстои да вземе светът през 1989 г., се усеща на страниците 

на изданието, макар да остава неясно накъде точно ще се върви след него. Така, успоредно 

с новите въпроси (като раждането на цифровия звук или международните сътрудничества), 

продължава да се говори за буржоазна и антисоциалистическа пропаганда, 

милитаристичната радиоагресия, за Априлския дух в радиото (ХIII конгрес на БКП), за 

изказването на Тодор Живков на Ноемврийския пленум на ЦК на БКП, 1988 г., свързано с 

радиото и телевизията и пр. В изданието се публикуват и обширни материали върху 

отчитането и планирането на програмите на Българското радио на конференции в страната. 

Списание „Кореспондент“  

Изданието е предназначено за журналистите от страната. Това обяснява и защо тематиките 

в него се концентрират около конкретиката и приложните знания – най-общо „как се прави 

радиоматериал (репортаж, интервю, звуков декор и пр.)“. 

 

Списанието се концентрира върху актуалните рефлексии – с поредица от подробни обзори 

на работата на конкретни кореспонденти (от Велико Търново, Пловдив, Михайловградска 

област, Толбухин и др.). По същината си тези материали представляват публична 
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„атестация“ на работата на кореспондентите. Тя става „видима“ по нов начин – извън 

ефира, осмислена в детайли, които често убягват на „непостоянното“ ухо. По този начин се 

засилва и самоосъзнаването на кореспондентите като отделна общност в рамките на 

радиоорганизацията. 

Работата на кореспондентите се анализира през повтарящите се проблеми като клишетата, 

дребнотемието, грешките в говора (езиковата нищета). Споменават се и конкретни 

пропуски и неточности – например в бр. 5 от 1973 г. се разисква случая с кореспондента от 

Търговище, който предал информация, че са открити 7 учебновъзпитателни заведения, 

между които три детски градини, а те били две. (Дописката не пречи два броя по-късно 

кореспондентът Харизанов да е похвален за своята активност.) Или пък порицаването на 

кореспондента от Пазарджик (бр.11/1973), който се самоизтъкнал в свой материал (в 

кореспонденцията си казал, че е държал реч по повод годишнина на Смирненски). „Същото 

бил направил с Левски през 1961 (точно преди 12 години, 7 месеца и 10 дни), за което е 

смъмрен“. Посочените примери са свидетелство за това как публичната критика се 

използва като механизъм за контролиране на работата на журналистите, а не просто 

като отзив за извършената от тях дейност. Не бива да забравяме, че стойността на 

публичните похвала и порицание по време на социализма е висока. По същия начин 

може да се четат и данните за получените и използвани материали от кореспондентите, 

публикувани във всеки брой на изданието. Те дават представа за конкретните измерения на 

кореспондентската работа – колко материала са изготвени и колко от тях са намерили място 

в програмите на радиото, т.е. кои кореспонденти работят повече и по-качествено от други. 

Макар на пръв поглед тези текстове да изглеждат вторачени във вътрешноведомствената 

„кухня“ на професионалната общност, от дистанцията на времето те представляват и ценна 

изследователска находка. Защото позволяват реконструирането на начините, по които се е 

осъществявала работата, включително на вече изчезнали/забравени методи и средства. 

Например – проблеми при предаването на кореспонденцията по телефона на стенографка, 

която често записва неточно или грешно поради лошите телефонни линии, 

недоизслушването и т.н.; за работата с магнетофона, а по-късно с касетофона и лошото 

качество на звукозаписа; за работата с държавната и партийна тайна, като естествена част 

от работата на журналиста. 
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Важен момент представлява и масивът от текстове, посветени на сливането на 

кореспондентските мрежи на Българското радио и Българската телевизия от бр. 10/1972 г. 

До този момент списанието публикува текстове, посветени на същностните разлики в 

работата на телевизионния и радиокореспондент, като се подчертава значимата роля на 

радиото. От бр. 10 обаче редакционната линия се променя и започва публикуването на 

окуражаващи текстове, доказващи ползата от кореспондент на Комитета за телевизия и 

радио. 

В последния брой за годината традиционните новогодишни епиграми в изданието също 

отбелязват нововъведението:  

Щом минаха към Комитета 

Вирнаха нослета5. 

Изглежда преходът от радио- и съответно телевизионен кореспондент към кореспондент на 

КТР е бил съпроводен със скепсис, което налага и натрупването на текстове, 

пропагандиращи ползата от нововъведението — безкористната професионална и лична 

дружба на телевизията и радиото; новата роля на радио и телевизионните журналисти; 

за общата работа на тв и радио кореспондентите; съвместната работа на радиото и 

телевизията; за производствено-творческия процес на кореспондента на радиото и тв. 

Видно е, че списанието се използва целенасочено, за да може взетите в София решения не 

просто да се реализират от кореспондентите в страната, но и да бъдат приети от тях. Т.е. 

съществува известна грижа не за силово налагане, а за постепенно интернализиране на 

институционалната политика. По същия начин се подхожда и при промяната в програма 

„Хоризонт“ през 1979 г. –„От тази година в програма „Хоризонт“ успешно бяха положени 

основите на така нареченото „авторово“ (журналистическо) радио. Бяха въведени 

анимираните отрязъци в програмата. Във връзка с новия начин на поднасянето на 

информацията от журналист-говорител, бяха въведени ранните сутрешни дежурства на 

кореспондентите – от 6.00 часа“ (бр. 1/1980). Говори се за проблеми в тази връзка. Новото 

журналистическо радио постепенно навлиза като част и от кореспондентската работа. При 

                                                           
5 Новият вид кореспондент е свързан с институционалната промяна в радиото и телевизията. От 1971 г. двете 

медии са обединени в Комитет за телевизия и радио. Впрочем, фактът, че през 1977 г. радиото отново е 

отделено като самостоятелна организация, не става видим от страниците на изданието. Вече обаче не се 

говори за общи кореспонденти, а отново се връща фигурата на радиокореспондента. 
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това като осъзнат избор на анимираното радио пред бруталната форма на 

дискожокейството, която се използва в някои капиталистически страни и която е под 

достойнството на социалистическата радиопропаганда (пак там).  

Бюлетин Радиовъзел 

Най-дълголетното професионално издание е посветено на „малкото радио“ и дава представа 

за широката мрежа от радиовъзли и радиоуредби из цялата страна (градове и села), 

действащи в заводи, фабрики, предприятия и пр. 

 

По данни на бюлетина през 1962 г. в България има „близо 1400 градски и селски радиовъзли, 

а в тях работят само 158 щатни програмни ръководители, редактори на програмата, от 

които 138 в градовете и едва 20 в селата. И доброволни програмни отговорници, които в 

повечето случаи са хора из средата на местната интелигенция... Като доброволни 

редактори на селските радиовъзли работят и близо 120 партийни секретари, 115 

читалищни организатори, 70 селскостопански специалисти, 85 радиооператори“ 

(бр.6/1962). Седем години по-късно броят на радиовъзлите и радиоуредбите вече възлиза 

на 3700 (бр.1/1969). 

Тематичният обхват на изданието е сравнително беден. Той е разделен между конкретните 

проблеми на малкото радио (дали то е любителско или професионално; ролята му на 

хроникьор на предприятията, но и на политически пропагандатор и агитатор; връзката му с 

по-голямата радиоорганизация и интеграцията между малкото и голямото радио; ролята 

на народния контрол в работата му) и политическата система в страната. В това издание 

най-плътно (в сравнение с останалите професионални издания) се държи информационната 

линия на партийния живот и неговият кастриран бюрократско-идеологизиран език – 

публикуват се решения и дискусии от пленуми, конгреси, юбилеи и пр. Това не 

представлява изненада, предвид възприемането на радиовъзлите като действени 
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идеологически институти (бр.2/1972). Светът изглежда твърде малък през отвора на 

изданието – с изключение на няколко спорадични публикации, отнасящи се до други 

държави (изцяло от социалистическия блок), течението на бюлетина представя затворена 

българска (радио)общност. При това далече от София. Дух на читалищна всеотдайност и 

взаимопомощ (споделя се радиоопит по места и окръзи), изразени с идеологически патос. 

В бюлетина се дават редовни сводки (условия за участия, протоколи на комисии, списъци с 

наградени) от провеждащите се в страната редица фестивали: „Хисар“, републикански 

фестивал на червенокръсткия магнетофонен запис за най-добри радиопредавания на 

червенокръстка и здравна тематика; Фестивал на местните радиопредавания; Фестивал на 

магнитофонния запис за хумористични и сатирични предавания, Габрово, и конкурси: „На 

новото – широк път!; Конкурс-съревнование „За работническата чест, за честта на 

професията“; Национален преглед-конкурс на радиовъзлите и радиоуредбите; Национален 

преглед-конкурс, посветен на 25-ата годишнина на социалистическата революция в 

България; Конкурс на противопожарна тематика; Национален преглед-конкурс в чест на 30-

годишния юбилей на свободата; Конкурс за безопасност и култура на движението; 

Национален преглед-конкурс за радиопредавания по тематика на Гражданската отбрана; 

Конкурс по Гражданска отбрана в чест на 60-годишнината от Септемврийското въстание 

1923 г.; Национален преглед-конкурс по местната радиопропаганда във връзка с 40-

годишнината от деветосептемврийската социалистическа революция в България; 

Национален конкурс „Оползотворяване на вторичните суровини – всенародно дело“. 

Изобилието от фестивали и конкурси (а също семинари и срещи) демонстрират силната 

въвлеченост на „малкото радио“ както в институционалния живот на Българското радио, 

така и в политико-обществения живот като цяло. 

Един от елементите на изданието са редовните материали между 1963 и 1966 г. за найновите 

плочи на „Балкантон“ – информация, която липсва в останалите професионални издания. 

Не е ясно защо тези данни си публикуват именно тук. „Програмите“ на местните 

радиоуредби на практика са твърде малки и неособено самостоятелни, за да допуснем, че 

става въпрос за професионална загриженост за музикалния им облик. Твърде е възможно 

да става дума за редакционно решение, продиктувано от нечий персонален интерес. 
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И още една тема се появява единствено тук – темата за Възродителния процес. Тази тема 

напълно отсъства от останалите професионални издания, при това, струва ми се, напълно 

съзнателно. Тук тя се разглежда силно идеологизирана и в правилната за времето си 

завоалираност чрез заглавието „За единното социалистическо съзнание“ (бр. 8/1985). 

Темата за турското население не е чужда за изданието – то се вълнува от предаванията в 

районите, където това население е съсредоточено. 

Списание „Радио-телевизия-аудитория“ 

Информационният бюлетин е на Научния център за социологически и програмни 

изследвания и това обяснява преобладаващата му теоретична насоченост и запознатост с 

чуждия опит. Изданието работи преди всичко с преводни материали (включително и от 

капиталистически издания като Journalism Quarterly, например), но не липсват и български. 

Особеност на изданието представляват анотираните библиографски справки на материали 

от списания от социалистическите страни, както и прегледи на нови книги в областта (в 

това число и западни). Тематичният обхват наподобява този на информационния бюлетин 

– новите търсения в областта на радиопрограмирането, радиопредаванията и реализацията 

на радиоформите. 

 

Тъй като основната цел на настоящия текст не е да се даде пълно описание на всяко издание, 

струва ни се по-важно да потърсим някоя от водещите линии. Такава е темата за 

чуждестранната тематика по страниците на българските издания. Именно през нея навлизат 

професионалните модели и професионалната информираност на радиокадрите. В този 

смисъл е важно откъде (коя държава) идва знанието, но и за къде (коя държава) се отнася, 

доколкото двете неща определено се разминават.  

Други издания 
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Какво знаят професионалните издания за западните радиостанции и света 

Изследователи и историци концентрират вниманието си върху присъствието на западните 

радиостанции в социалистическия ефир на България едва след 1989 г6. Може да определим 

две основни линии на проучванията – архивните записи, които отразяват 

институционалната държавна рамка по „борбата с вражеските радиостанции“7 , и 

                                                           
6 За радиостанциите в предходния период – по време на Втората световна война – пише Ф. Панайотов в 

“Двубой в ефира”. 
7 Мария Дееничина се занимава с темата в няколко свои публикации (Дееничина, 2009; 2012). Тук можем да 

добавим и работата на Марко Цветков върху документи на Централния държавен архив за радио „Свободна 
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представянето на българоезичните западни радиостанции чрез тяхната мисия за 

алтернативно информиране на социалистическите нации и играещи „значителна роля за 

демократизацията на българското общество и развитието на медиакултурата в страната ни“ 

(Стамов, 1998: 456). В този смисъл ролята на западните радиостанции е оценена еднозначно 

като позитивна, а не като част от битката на пропагандите, характерна за Студената война. 

След 1989 г. пропагандата сякаш остава като определение и характеристика 

единствено на социалистическите медии. 

В периферията на интереса и до сега остава разкриването на ролята на радио Ватикана, 

радио Люксембург, на съседните балкански радиостанции и радио Москва. Разработките 

след 1989 г. дават изместен във времето прочит на въздействието, което са имали 

радиостанциите по време на Студената война в социалистическия блок. Основната им 

авторова цел е като цяло преодоляването на познавателния дефицит за тези медии в 

българската изследователската литература. Дали обаче съществува такъв дефицит сред 

професионално занимаващите се с радиожурналистика по време на социализма? 

Слушането на чужди радиостанции по времето на социализма е проблематично – 

българската социалистическа държава системно заглушава чуждия радиосигнал, което е 

известно на аудиторията от личен опит. Следенето на чужди радиопрограми не се 

коментира публично. Тази социалистическа „омерта“ обяснява и неясното усещане за липса 

на каквото и да е изследователско знание за санкционираните радиостанции8. На практика 

обаче специализираната периодика от времето на социализма не пренебрегва темата. 

Знанието за това как се развиват чуждите радиостанции (достижения в теоретичен и 

практико-приложен план) и за това как/какво е присъствието на българоезичните чужди 

радиостанции не просто съществува, но, от гледна точка на днешния ден, то е доста богато. 

Информацията от чужбина е от високо значение, предвид спецификата на темата, която тук 

изследваме – радиото. Медиите, както е широко известно, са един от най-важните 

инструменти за всяка политическа власт. В този смисъл не е изненадващо, че пропагандата 

                                                           
Европа"(Цветков, 2011). През 2014 г. излиза и обемист сборник с документи на Комисията по досиетата, 

озаглавен „ДС и вражеските радиостанции”. 
8 На този фон сякаш изненадващо през октомври 1989 г. български интелектуалци започват кампания по 

изобличаване на родоотстъпническите прояви на журналистите от радио „Свободна Европа“. Акт, оценен по-

късно като безценна рекламна кампания на радиото (вж. Дееничина, 2008: 192). 
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и идеологията имат огромно значение и за новата власт след 1944 г. „Отделът „Пропаганда 

и агитация“ е един от най-големите, наред с този, който следи партийните органи“ 

(Везенков, 2009: 205). В началото на социалистическото строителство радиото има своята 

водеща роля. Причините за това са най-различни, но могат да се оформят в три основни 

гнезда – политически, икономически и образователни. По време на Втората световна война 

българските слушатели вече имат опит с политическата сила на радиото (виж Ф. Панайотов; 

В. Димитров). Макар новата власт да разчита на неголям брой радиоприемници9 , влиянието 

на медията е по-значимо заради радиоуредбите в селата и градовете. В същото време 

вестниците са компрометирани от народната власт (част от тях са затворени, други са 

контролирани чрез регулация на хартията). А радиото се вижда като бърз и ефективен начин 

за достигане до масите. То се възприема като „едно от най-мощните съвременни културни 

средства“ (Герчо Герчев, Радиопреглед, бр. 11. 1947, с. 1). Икономически то също изглежда 

по-изгодно (доколкото е едновременно евтино и достъпно). Радиомоделът в Европа разчита 

преди всичко на способността на държавата да изгражда и контролира радиото, така че 

подходът на социалистическата власт не е по-различен, отколкото в останалите страни. „В 

първите години на режима голямо значение се отдава на радиофицирането на селата и 

увеличаването на тиража на вестниците“ (Везенков, 2009: 205-206). Ето защо новата власт 

предпочита да заложи на радиото като своя първа медия. Към това можем да добавим и 

достъпността на радиото до всички слоеве от населението, включително неграмотните и 

онези, които не разбират езика. Музиката като универсален ключ до съзнанието на 

публиката е основен елемент от радиопрограмата и също помага за лекотата, с която 

медията може да въздейства. Двайсетина години по-късно в социалистическото общество 

по-масово навлиза и телевизията. Въпреки това радиото остава водещата медия до края на 

периода. Не само защото има по-голяма традиция, но и защото е по-евтино за развитие. 

Това засяга и бързината, с която то се модернизира. 

Не бива да се подценява и фактът, че медиите не се развиват изолирано в социалистическото 

общество. Макар Европа да е разделена, тя неизбежно споделя общия радиоетер. 

Техническият и програмният обмен в сферата на радиото (а по-късно и телевизията) задават 

                                                           
9 Според данни от бр. 4 на списание „Радиопреглед“ от 1946 г. радиоабонатите в България са 205 000. 
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сходни рамки в развитието на медиите, най-вече по отношение на стандартизирането на 

професионалните роли и задачи. Разликите ще се появят на идеологическо ниво. 

Ето защо интересът към чуждия радиоопит е оправдано висок. Той е сякаш 

задължителен за българските власти, които, от една страна, трябва да съхранят местната 

публика от вредните влияния на чуждите радиостанции, но от друга – да усвоят постигнатия 

опит и да го пригодят за нашите условия. 

Светът е цял 

В първите години след 1944 г. списание „Радиопреглед“ публикува във всеки брой 

програмите на радио Лондон, радио Москва, радио Белград, заедно с тези на радио София. 

През 1947 г. в няколко последователни броя се публикуват програмните схеми на 

предаванията на български език на чужди радиостанции – Белград, Букурещ, Лондон, 

Москва, Ню Йорк, Париж, Прага и Тирана. В този период светът все още не е напълно 

разделен и няма ясно припознати радиоврагове10. Свидетелство за това са и предаванията, 

които радио София излъчва на чужди езици – руски, турски, полски, румънски, гръцки, 

сърбохърватски, албански, чешки, френски, английски. Успоредно с това се публикува 

актуална информация за напредъка на радиотехниката по света, за новите международни 

радиоорганизации в Брюксел и Югославия; за отношенията музика-литература-радио във 

Франция, Великобритания, Швейцария, Белгия. 

Откъде идва информацията  

Най-богата е информацията, която идва от СССР. При това тя не е само по линия на 

радиотематиката (различни предавания, културни феномени и пр.), а често с акцент върху 

политическите събития (рожден ден на Молотов; Денят на победата и подобни). Този факт 

не е изненадващ. Навлизането в съветската зона става непосредствено след 9-и септември 

1944 г., плавно, но категорично и във всички сфери. 

                                                           
10 В страната от 9-и септември 1944 г. управлява правителството на Отечествения фронт, в което до 1946 г. 

влизат представители на т.нар. стари партии; през 1946 г. се провежда референдумът за отмяна на монархията 

и парламентът провъзгласява България за „Народна република“; 1949 г. бележи краят на многопартийната 

система и се провеждат първите практически еднопартийни избори (присъствието на БЗНС е по-скоро 

формална, а не действителна алтернатива). Парижкият мирен договор е подписан на 10 февруари 1947 г. През 

юни 1948 г. Югославската комунистическа партия е изключена от Коминформбюро, а при разрива между 

Тито и Сталин България взима страната на СССР, с което се слага край на идеята за федерация на южните 

славяни. През 1949 г. е създадена общата стопанска организация – Съвет за икономическа взаимопомощ 

(СИВ), която обединява страните от Източния блок. 
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Това привнасяне на политическия дискурс в специализираните издания ще се запази като 

естествена характеристика на всички издания до края на социалистическия период. И 

именно смесването на двата пласта – идеологически и професионален – прави толкова 

сложно разделянето им. Простото четене отхвърля професионалната рамка като възможна 

интерпретация, за сметка на идеологията. В действителност обаче идеологията се развива 

именно чрез професионализацията и обратно – професионализацията става 

немислима без идеологията, особено в началните етапи. Тази сложна плетеница от 

професионално и идеологическо идва от самото структуриране на социалистическото 

общество, в което държавните институции и обществени организации са зависими от 

партията. Томас Лоуит нарича това „полиморфна партия“ (цит. по Везенков, 2009: 200). 

В началните години прави впечатление почти пълното отсъствие на Германия по 

страниците на професионалните издания. Не постъпва информация за случващото се в 

Германия, нито за наши предавания на немски език. А само няколко години по-рано 

връзката с тази страна е особено силна и в програмно, и в организационно отношение (за 

повече виж Димитров, 1994). Обяснението за това може да търсим не само в смяната на 

политическите международни партньорства, но и в недостатъчните ресурси, които има 

Германия след разгрома във Втората световна война, което затруднява и развитието на 

радиото за чужбина в този период. 

Дори след 1947 г., когато е началото на окончателното преминаване на България към 

Източния блок, продължава постъпването на информация от целия свят за новостите около 

радиото. 

Ако вземем изданията „Информационен бюлетин“ (служебно издание, достъпно само в 

управленския кръг на радиото, или, с други думи – за центъра на институцията), 

„Кореспондент“ (издание, предназначено за журналистите от втората линия – 

кореспондентите) и „Радиовъзел“ (издание, предназначено за журналистите от трета линия 

– радиовъзлите и радиоуредбите) като типични примери на трите отделни нива в системата 

на Българското радио и сравним постъпващата в тях информация за света, ще получим 

следната картина (Фиг. 10): 
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Фигура 10: Информационна пирамида 

Получава се своеобразна обърната пирамида, в която се очертава следният принцип – 

колкото по-далече от центъра – толкова по-малко знание за света. 

Анализирането на данните по предложения начин може да бъде оспорено. Изкушаващо е 

да заключим, че през 80-те години политическата цензура е по-различна от тази през 60-те. 

Подобен извод обаче би бил твърде прибързан и исторически некоректен, предвид 

събитията в средата на 80-те – аварията в Чернобил и т.нар. Възродителен процес, които 

дават представа за същината на контрола над информацията. Ето защо ни се струва, че 

разглеждането на тематиката по оста център-периферия е по-ефективно. 

Центърът  

От 1963 г. към Управлението на радиоинформацията и телевизията11 започва да излиза 

Информационен бюлетин за служебно ползване. В него темите, посветени на чуждите 

радиостанции, са преобладаваща част от съдържанието. Информацията за нови подходи в 

радиопредаванията (в това число за музиката, за монтажа, за звуковите опаковки и пр.), 

нови теми и технологии е плътна и пълноценна. Често в нея липсва идеологическа 

                                                           
11 Управление на радиоинформацията и телевизията е институцията, под чиято институционална „шапка“ се 

намира Българското радио в периода 1960 — 1966. 
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оценъчност в заглавията, т.е. спазен е принципът за разделяне на информацията от 

коментара. Почти изцяло материалите са преводни. Източници са не само съветските и 

другите „братски социалистически“ издания, които все пак остават основни, но и бюлетини 

на Би Би Си, Японското радио, западноевропейски издания, бюлетини на ОИРТ и EBU. 

Авторските български материали, запознаващи публиката с чуждестранния опит, са 

изключение и се опират на конкретни опитности на отделни личности – например, Младен 

Младенов представя организацията и структурата на Западногерманското радио (бр. 

6/1967), Алексей Шишов публикува „Някои особености на програмите на италианското 

радио в края на 64 г.“ (бр.2/1965; а също и в бр. 11/1965). Правят се и кратки прегледи на 

събития по света и новоизлезли книги в областта на радиото. Тук не става въпрос само за 

преводачески услуги, а за висока степен на експертността, която разрешава на 

специалистите-редактори да отсеят най-важното и най-главното от случващото и да го 

предложат за публикуване. Видно е също, че абонаментите за чужди издания минават 

през Желязната завеса и подбраната информация от тях достига чрез преглед до четящите. 

Ако се опитаме да онагледим познанието за световното радио на страниците на 

„Информационния бюлетин“, ще видим, че почти целият свят (в по-малка или по-голяма 

степен) е намерил място в отразяването. 

Важен момент е, че запознаването с тази информация остава запазено само за работещите 

в системата. И още повече – затворено е в рамките единствено на професионалния 

център – на един от броевете дори изрично е записано, че се „забранява изнасянето на 

изданието извън пределите на радиото!“ (бр.1/1969). Този факт не е без значение, защото 

повдига въпроса до каква степен на практика познанието за радиото по света стига до 

радиокадрите и с какъв ефект. Разпространението на информацията не е равномерно, нито 

засяга всички нива в радиото. Привилегированият достъп до знание свидетелства за 

цялостната централизация на властта в социалистическото общество, в което 

концентрирането на управлението в едни ръце създава по йерархията надолу „видимостта 

за всемогъщество на властта“ (Бунджулов, 1992: 143). 

Близо до центъра, но извън него 

Изданието за кореспондентите на Българското радио „Кореспондент“ е за журналистите от 

втора линия (регионалните радиостанции и кореспондентската мрежа). В тях присъствието 
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на текстове за чужбина и чужди радиостанции е значително по-малко. Акцентът 

категорично е върху социалистическите държави, а от капиталистическите се взимат само 

Италия, Белгия и Франция. Макар и разобличаваща негативните влияния, тук е поместена 

и фактологично богатата статия за „Свободна Европа“, „Гласът на Америка“ и Би Би Си 

(бр.4/1981). Което показва, че макар и по-малко, журналистите от „втора линия“ също имат 

добра представа за случващото се по света и какво е „правилното“ мислене за него. 

Далече от центъра 

Третото издание, което взимаме за сравнение, е за журналистите от трета линия – „малкото 

радио“ или радиоточки, радиоуредби, местни радиостанции – списание „Радиовъзел“. В 

него светът изглежда изключително малък. Напълно отсъстват материали за други части от 

света, извън четири материала за социалистическите страни. Списанието работи почти 

изцяло и само с български автори, а преводните материали са изключение, при това само от 

руски. Течението на бюлетина обхваща период от 31 години, затова е любопитно да 

установим, че 11-те преводните материали са концентрирани само в четири последователни 

години (1978-1981). За публичния пласт, далече от центъра, остава малко знание за света – 

„открит и достъпен остава само видимият, официалният, церемониалният пласт на 

безбройните мероприятия“ (Бунджулов, 1992: 146). 

Може да заключим, че добрата информираност за случващото се по света (както по 

отношение на теоретичните постановки, публикувани в списания и книги, така и като 

нововъведения в радиото) може да се срещне в социалистическа България. Въпросът е обаче 

къде, кой и доколко може да си я позволи. Твърде възможно е да се докаже, че кръгът на 

посветените е тесен и концентриран в горните етажи на институционалната йерархия, 

като всяка следваща професионална група има достъп до по-прецизно селектирана 

информация. 

 

Заключение 

Социалистическият период на Българското радио все още е най-дългият исторически 

отрязък от историята на медията. В него интересът към проблемите на 

радиопрограмирането, радиоорганизацията и радиотеоретизирането е изключително висок 

и това е проследимо в значителния брой професионални издания, с анализа на които се 
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занимахме тук. Публикациите показват, че радиото в социалистическа България е важно 

заради високия си политически потенциал (като инструмент на идеологията), заради 

културната му функция (като фактор в одухотворяването), а и като медия със собствен език 

и особености. При анализа на професионалните издания не издържа на доказателства 

тезата, че Желязната завеса е толкова плътна, че не пропуска информация от Запад 

към Изток. Напротив, такава постъпва. При това откъм фактология информацията е 

напълно коректна. Разбира се, като интерпретация на фактите тя е напълно съзвучна с 

политическия строй, в който попада, което налага и специфичен начин на четене от страна 

на публиката12. Стремежът на властите е да изграждат радиото така, както то се прави по 

света, запазвайки идеологическите и национални негови особености. Подобно на всичко 

останало в социалистическия режим радиото сякаш е същото, както в „свободния“ свят, но 

и напълно различно13. 

Явно е също, че най-плътните информационни масиви са предназначени само за тесен кръг 

от читатели. Извод, който би помогнал да разберем и постсоциалистическото развитие на 

радиото и персоналиите в него. 
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„КРАЯТ НА ИСТИНАТА“ И ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИНТЕРНЕТ МЕДИИТЕ 

 

ПЕТЪР АЙОЛОВ 

 

‘The End of Truth’ and the Technology of Internet 

 

Peter Ayolov 

 

Резюме: Тази статия е част от по-голямо изследване на модела 

за „производството на несъгласие“ и на ефектите върху човешките общности 

след навлизането на новите технологии на интернет, онлайн медиите и 

социалните мрежи. Тук фокусът е върху разбирането за истина и неистина в 

онлайн медиите, както и върху връзката на технологията на интернет медиите с 

увеличаването на дезинформацията онлайн. Тезата на модела 

за „производството на несъгласие“ е, че в условията на интернет, вместо да 

произвежда съгласие в границите на националната държава, новият модел на 

онлайн медиите създава враждебни групи – чрез дезинформация, 

псевдокомуникация, манипулация, заблуда, лъжа, пропаганда и 

умишленопредизвикване на морален гняв. „Краят на истината“ означава, че 

истината в интернет започва да се губи сред огромното количество 

информация и липсата на регулация относно достоверността на публикуваните 

данни. Вместо за истина (truth), медийните изследователи официално говорят 

за „истинност“ (truthiness), „постистина“ (post-truth), „фалшиви 

новини“ (fake news) и “алтернативни факти“ (alternative facts). Истината 

в интернет се превръща по-скоро в „истинност“ или вяра и убеждение, че 

дадено твърдение е вярно въз основа на интуицията или разбиранията на 

отделни индивиди, без оглед на доказателства, логика или факти. Предмет на 

изследване е връзката между дигиталните технологии в масмедиите и 

истинността на информацията и ефектите върху съгласието в обществото. 
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От началото на XXI век досега дезинформацията в интернет се увеличава 

с развитието на онлайн медиите и социалните мрежи и това е проблем за 

социалния мир и за съгласието във всяка държава.  

Ключови думи: краят на истината, истина, пост-истина, фалшиви новини, 

дезинформация, интернет, манипулация  

 

Abstract: This article is а part of a larger study called “Manufacturing Dissent” about 

the effects on human communities after the introduction of the new technologies of 

Internet, online and social media. Here the focus is on the understanding of truth and 

untruth in online media as well as the connection of Internet media technology with 

the increase of disinformation online. The thesis of the “Manufacturing Dissent” model 

is that in the context of the Internet, instead of generating consent within the national 

state, the new online media model creates hostile groups through disinformation, 

pseudo-communication, manipulation, delusion, lies, propaganda and deliberate 

causing of moral anger. „The end of the truth“ means that the truth on the Internet is 

beginning to be lost among the vast amount of information and the lack of regulation 

regarding the correctness of the published data. Instead of truth, media researchers 

formally talk about „post-truth,“fake news,“ and „alternative facts“. Truth on the 

Internet is more like „truthiness“ or а belief that a statement is true based on the 

intuition or understanding of individuals, regardless of evidence, logic or facts. The 

subject of research is the connection between every new technology in mass media and 

the truth of the information and the effects on the consensus in society. Since the 

beginning of the 21st century, disinformation on the Internet has increased with the 

development of online media and social networks, and it is a problem of social peace 

and consent in every country.  

Keywords: the end of truth, truth, post-truth, fake news, misinformation, internet, 

manipulation  

 

 

 

Увод: Краят на истината и появата на истинността  
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През 2006 г. речникът Merriam-Webster обявява думата „истинност“ (truthiness) (Alfano, 

2006)  за дума на годината, а десет години по-късно речникът Oxford официално 

обяви „постистина“ (post-truth)1 за дума на 2016 г. Същата година една от основните теми 

в западните масмедии беше за онлайн дезинформацията и така 

наречените „фалшиви новини“ (fake news). Престижни издания като Ню Йорк Таймс и Ню 

Сайънтист публикуваха статии с предупреждения за връзката между дезинформацията и 

самата технология на интернет, като например: „Как интернет разхлабва нашата връзка 

с истината“ (Manjoo, 2016)  и „Мрежата на лъжите: Дали интернет създава свят без 

истина?“ (Baraniuk, 2016). Едно обширно изследване на Pew Research Center (Anderson, 

Rainie, 2017), свързано с темата за доверието в медиите и истинността на информацията, е 

наречено „Бъдещето на истината и дезинформацията онлайн“. Изводът на 

изследователите и медийните специалисти е, че в следващите десет години технологичните 

решения няма да могат да решат проблемите с дезинформацията онлайн, a „тъмната 

страна на човешката природа“ е по-скоро подпомогната, отколкото ограничавана от 

технологиите. В изследването на истината в интернет все по-актуални стават  идеите на 

Маршал Маклуън за медиите като пространства, в които се създават общности и 

идентичности, вместо само като мрежи за пренос на информация. В традициите 

на „медийната екология“ по-важни са ефектите на съобщенията 

или „трансформацията“ в хората, отколкото „транспортът“ на информация от една до 

друга група хора. В този подход истината, фактите и достоверността на информацията са 

от второстепенно значение. Крайната цел е съобщението да създава морална общност в 

дадено медийно пространство. Това се постига най-бързо с предизвикване на морален гняв 

чрез дезинформация за предполагаеми престъпления и нарушения на обществения морал. 

Въпреки че проверката на фактите в онлайн медиите става все по-лесна и достъпна, то 

количеството на невярна и заблуждаваща информация в интернет постоянно се увеличава. 

Онлайн дезинформацията води до разклащане на вярата във всички медийни истини 

и медиите въобще, като единствената истина остава тази на общността. Интернет сайтовете 

дават възможност за промяна и изтриване на информация със задна дата, което създава 

предпоставки за манипулация при цитиране. Самата технология на интернет медиите 

                                                           
1 Editorial board. Oxford Dictionaries Word of the Year 2016. https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-

year/word-of-the-year-2016 
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способства обективната истина да изчезне и да бъде заместена от множество фикционални 

наративи, които обслужват интересите на различни групи и идентичности. За да се разбере 

как интернет медиите манипулират разбирането за истината, трябва да се изяснят 

термините „истина в медиите“ и „интернет медии“. За „медийна истина“ в случая ще 

се разбира това съобщение, което се приема като достоверно и в което дадена група хора 

вярва, независимо от фактите и емпиричните доказателства. За „интернет медии“ се 

приемат всички виртуални пространства в интернет, включително сайтове и социални 

мрежи, чиято основна цел и дейност е да разпространяват информация. Относно 

ироничното заглавие на статията, то се отнася към систематичното изкривяване 

на комуникацията от всяка нова медийна технология. „Краят на истината“ и 

увеличаването на дезинформацията в интернет показват нуждата от нови етични правила, 

регулация и медийно образование. Това означава по-скоро търсене на едно начало на 

истината в интернет, отколкото край. Авторът на статията е напълно убеден, че развитието 

на дигиталните технологии дава уникален шанс интернет да се превърне в една мрежа на 

доверие и истина. Пречките пред това са по-скоро субективни, отколкото проблеми със 

самата технология.  

Медиен експеримент „Стопяването на истината в интернет“ Повод за заглавието на 

тази статия е един медиен експеримент, свързан с прикриване на истината в интернет, което 

става възможно именно заради технологията на онлайн медиите. Медийният експеримент 

е метод за изучаване на медийни явления и процеси чрез наблюдаване на промените в 

обекта на изследване под въздействието на фактори, които контролират развитието му. 

Настоящият експеримент включва търсене на източника на конкретна медийна публикация 

в интернет чрез търсачката Гугъл на английски език. Това търсене не е ограничено във 

времето и е достъпно за широката публика, което дава възможност за 

многократно възпроизвеждане на ситуацията и за проверка на резултатите. Експериментът 

сравнява една хипотеза за връзката между онлайн дезинформацията и 

технологичните особености на интернет медиите с обективната реалност. Това се 

осъществява чрез контролирано въздействие върху отделни компоненти на обекта и 

вариации на тяхното комбиниране. При експеримента изследователят се намесва явно 

в естествения ход на развитие на събитията, като в случая за това се 

използват възможностите за коментар на социалната мрежа Туитър. Конкретният случай е 
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свързан с отразяването на  събитията в сирийския град Алепо от началото на декември 2016 

г. в интернет сайтовете на западни масмедии на английски език. В основата на този медиен 

експеримент е откриване на истината за произхода на словосъчетанието „Пълното 

стопяване на хуманността в Алепо” (Complete meltdown of humanity in Aleppo), което е 

публикувано в интернет за първи път на 13 декември 2013 г. То е цитирано многократно от 

онлайн медии и социални мрежи, но източникът на оригиналната информация се губи. В 

случая не се цели да се открие пристрастие в отразяването на събитията, нито манипулация 

или опит за политическа пропаганда. Такова пристрастие е налице и повечето медии, 

които отразяват конфликта в Сирия, явно и открито показват своята подкрепа или за 

сирийската държава, или за бунтовниците. Целта на експеримента е да се провери дали 

широката публика може да намери проверена информация относно описаните събития, и то 

на английски език, чрез търсачката Гугъл. Освен това, да се провери дали това емоционално 

описание на събитията, свързани с гражданската война, отговаря на официалните данни за 

човешки жертви и нарушения на човешките права в Алепо. Въпросът е дали, след като в 

интернет е публикувано непроверено твърдение, се дава възможност на публиката да 

провери достоверността и да получи достъп до официални и проверени данни. Проверката 

в търсачката Гугъл показва хиляди резултати с конкретното словосъчетание, което се 

появява за първи път в статията „Алепо: Сделка за прекратяване на огъня е постигната в 

обсадения сирийски град, казват бунтовниците“ (Jamieson, 2016) на уебсайта  на NBC 

News. В статията, публикувана в 14:12 ч. на 13-ти декември и редактирана в 6:54 ч. на 

другия ден, се цитира изказване на говорителя по хуманитарните въпроси на ООН Йенс 

Лерке (Jens Laerke): „Йенс Лeрке, говорител на хуманитарния офис на ООН, каза, че 

изглежда като „стопяване на хуманността в Алепо“. Не е споменато къде г-н Лерке е 

направил това изявление и на какви източници е базирано. След тази публикация 

същият цитат от Йенс Лерке е копиран многократно в интернет сайтовете на няколко от 

най-големите световни медии като Reuters, The Washington Post, The New York Times, 

Euronews, The Guardian, The Telegraph, CNN и BBC. В същия ден, в 08:26 ч. сутринта, на 

личната си страница в Туитър (в която изрично е казано, че публикациите са лични мнения 

и не изразяват становището на ООН), Йенс Лерке публикува линк към статията на  NBC 
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News2. На практика излиза, че в своя Туитър акаунт Лерке цитира собственото си 

изказване, но чрез статията на NBC News. След този магически трик, възможен само в 

интернет пространството, истината за произхода на словосъчетанието „Стопяване 

на хуманността в Алепо“ започва да се стопява. Прави впечатление, че в конкретния 

случай цитираните интернет медии не коментират истински факти или свидетелства, 

свързани с евентуални престъпления срещу човечеството в Алепо в началото на декември 

2016 г. Вместо това, личното мнение на говорителя на ООН се налага като новина и то без 

да е ясно къде и кога е изразено.  Словосъчетанието „Стопяване на хуманността в 

Алепо“ е цитирано многократно в интернет, като в някои медии е представено 

като официална позиция на ООН. Така на глобалната публика се внушава едно 

морално възмущение, а авторитетът на международната организация се използва, за да се 

заклеймят предполагаеми военни престъпления от страна на сирийската армия. Това е 

типичен случай на военна пропаганда (atrocity propaganda) и предизвикване на морален гняв 

(moral outrage) към действията на противника чрез медийна манипулация. Новото в този 

случай е, че скриването на истината за реалните събития става чрез технологията на 

интернет, която позволява светкавично цитиране на дадено съобщение от хиляди сайтове 

без възможност за проверка на достоверността му. Тук не става въпрос за лъжа или 

фалшиви новини, а за превръщането на истината в „истинност“ като негативен ефект от 

технологията на интернет. Както ще стане ясно в края на експеримента, Йенс Лерке 

наистина говори за стопяване на хуманността в Алепо, но това е просто негово 

предположение, което не е базирано на факти. За обикновения „читател“ е изключително 

трудно да стигне до истината, защото в търсенето на английски език в Гугъл е засипан от 

хиляди онлайн публикации, които копират цитата. Експериментът показва, че след няколко 

часа търсене в интернет (чрез търсачката Гугъл на английски език) няма резултати, които 

да посочват източника на цитата. Дори и да се открие времето и мястото в което Йенс Лерке 

прави своето заявление, то остава въпросът дали определението „стопяване на 

хуманността“ отговаря на действителността. Медийният експеримент „Стопяването на 

истината в интернет“ завършва с директна намеса в хода на събитията. На 14 

                                                           
2 LAERKE, Jens. 13.12.2016. @JensLaerke: Civilians killed in ‘complete meltdown of humanity’ in #Aleppo: U.N. 

http://nbcnews.to/2hi0WjN  via @nbcnews, https://twitter.com/jenslaerke/status/808709666041696256  
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декември 2016 г. авторът на статията коментира публикацията на Йенс Лерке в 

Туитър с предупреждение за неяснотата относно източника на 

словосъчетанието „стопяване на хуманността в Алепо“. До края на октомври 2018 г., 

когато тежестта на събитието в световните медии вече е незначителна, в Туитър няма 

отговор от страна на Йенс Лерке. Освен изказването на Лерке, в гореспоменатата 

публикация на NBC News се цитират и няколко други мнения от Туитър акаунти на 

привърженици на бунтовниците в Сирия. Всички те подкрепят думите на Лерке и твърдят, 

че в Алепо извършват престъпления против човечеството. Публикацията на NBC News 

завършва с предупреждението, че информацията от тези акаунти от социалните мрежи не 

може да бъде потвърдена. Това на практика е признание, че има възможност информацията, 

която се тиражира, да не е истина, защото не е потвърдена от независими и 

незаинтересовани източници. На финала на експеримента оригиналният източник за 

изявлението на Лерке е открит в сайта с аудиовизуалните архиви на ООН. Рупърт Колвил, 

говорител на отдела по човешките права на ООН, и  Йенс Лерке, говорител на 

хуманитарният офис на ООН, дават пресконференция на 13 декември 2016 г. в Женева3. 

Изявлението не е официално становище на ООН, а просто описание на събитията в Алепо, 

базирано на непотвърдени за момента данни. В него се предупреждава за възможни 

екзекуции на цивилни граждани в Алепо, но се използват се думи като „предполагаеми“, 

„данните за момента показват“ и „изглежда, че“. В онлайн медиите думите на Йенс 

Лерке са извадени от контекста на неговото предупреждение за възможни престъпления и 

са представени като официално послание на ООН. Той самият не споделя сайта на ООН 

като официален източник на своите думи, а вместо това цитира статията на NBC News на 

личния си акаунт в Туитър. Именно този акаунт в социалната мрежа е даден като източник 

за цитата в много от онлайн публикациите. Изявлението е публикувано в сайта на ООН, но 

не може да бъде открито по ключовите думи на словосъчетанието „стопяване на 

хуманността“. По същия начин стои търсенето в интернет с тези ключови думи чрез 

търсачката Гугъл и това прави откриването на източника, следователно на истината, трудно 

за широката общественост. Освен това, нито една от онлайн медиите не споменава 

страницата на ООН като източник на цитата. Медийното отразяване на събитията в Алепо 

                                                           
3 UN Audiovisual Library. 13.12.2016. Geneva/Aleppo 

Executions. https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/1795/1795459/  
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предизвиква сериозни политически реакции. Джон Кери, държавен секретар на САЩ по 

това време, нарича събитията в Алепо „клане“ (Torbati, 2016) от страна на сирийската 

армия и настоява за по-сериозна намеса на международната общност в конфликта. Според 

френския посланик в ООН Франсоа Делатр4 събитията в Алепо са една от най-големите 

хуманитарни трагедии на 21-ви век, а на сайта на Амнести Интернешънъл5 се твърди, че 

има данни за военни престъпления в Алепо. Други медии стигат до там, че определят 

събитията в Алепо като „геноцид“ (Woolf, 2016) и публикуват твърдения, че „жените 

в Алепо предпочитат да се самоубиват, отколкото да бъдат изнасилвани“ (Weiss, 

Gutman, Rowell, 2016). Без съмнение, западните медии на английски език описват картина 

на „пълно стопяване на хуманността в Алепо“ и това предполага разследване на 

сирийската армия за извършване на военни престъпления. Въпреки тези 

медийни публикации и обвинения, до днес няма последствия и реакция на 

международната общност. Истината относно точната информация за пострадалите и 

жертвите в Алепо в началото на декември 2016 г. не може да се открие в интернет. До 

октомври 2018 г. в интернет сайтовете на големите медии или на официални  институции 

като ООН няма публикувани официални и потвърдени данни за загинали или наранени хора 

в Алепо в началото на декември 2016 г. Съществуващата информация е базирана на 

изследвания на пристрастни политически организации, които открито заемат позиция в 

конфликта в Сирия. Една от тях е антиправителственият „Център за документиране на 

нарушенията в Сирия“ (Violations Documentation Center in Syria (VDC), според който от 

първи до тринайсети декември 2016 г. в Алепо са екзекутирани от сирийската армия 

седемдесет и четири цивилни6, между които и четири деца. От другата страна, Руското 

министерство на отбраната съобщава на 26 декември, че са открити масови гробове на 

убити сирийски войници7, като по някои от телата има следи от мъчения. На 25 декември 

сирийската информационна агенция „Сана“ (SANA) цитира разследващия патолог от 

                                                           
4 Editorial board. 13.12.2016. France24: France calls for emergency meeting of UN Security Council on 

Aleppo. https://www.france24.com/en/20161213-france-calls-emergency-security-council-meeting-aleppo  
5 Amnesty International. 13.12.2016. Amnesty: Syria: Reports of execution-style killings in Aleppo point to war 

crimes. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/syria-reports-of-execution-style-killings-in-aleppo-point-

to-war-crimes/  
6 Violations Documentation Center in Syria (VDC).   
7 Editorial board. 26.12.2016. DW: Russian military report mass graves of civilians in Syria’s 

Aleppo. https://www.dw.com/en/russian-military-report-mass-graves-of-civilians-in-syrias-aleppo/a-36914959  
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Алепо д-р Захер Хайо8, според когото са открити телата на двайсет и един души, убити от 

бунтовниците, между които пет деца и четири жени. До 20 октомври 2018 г. обвиненията в 

масови убийства от двете страни са единственият тип информация, която може да се намери 

свободно в търсачката Гугъл на английски език. Това означава пълно стопяване на истината 

по случая, като днес в интернет официално има две истини относно събитията в Алепо през 

декември 2016 г. Моделът „Производство на несъгласие“ в интернет Мотивацията на 

такъв тип медийна манипулация, както и негативните ефекти от нея,  не са предмет 

на изследване в тази статия, но те са част от модела за „Производство на несъгласие“ в 

интернет. Хипотезата на този комуникационен модел е, че в съществуващата политическа 

система правителствената и корпоративната власт има най-голяма печалба, когато в 

обществото съществува несъгласие. Лидерите нямат интерес от налагането на система за 

регулация на истинността на информацията и подклаждат несъгласие чрез дезинформация. 

Технологията на интернет медиите способства за това, както и липсата на ясни правила 

за регулация и отговорност за истинността на публикуваните факти. Онлайн медиите имат 

възможност за дигитална манипулация на звук, видео, образи и текст и за изтриване на 

публикации със задна дата. Дори и уважавани световни медии могат безнаказано да 

манипулират информацията на своите онлайн страници, като просто цитират 

дезинформация, публикувана в социалните мрежи. Нужни са правила за регулацията на 

онлайн медиите, които да са безпристрастни към мотивите и интересите за манипулация. 

Целта на такава бъдеща регулация трябва да бъде намаляването на дезинформацията 

онлайн. Само така могат да бъдат изградени законови инструменти за регулация и контрол 

на истината в интернет медиите и социалните мрежи. Според законодателството на САЩ 

(по-точно член 230 от Закона за благоприличие в комуникациите), разпространителите 

на информация в интернет не се третират като издатели или автори и не носят отговорност 

за съдържанието, което е публикувано в контролираното от тях виртуално пространство. 

Подобно е и законодателството в Германия, Великобритания и Европейския съюз според 

директива 2000/31/EC9. Това на практика освобождава глобални корпорации като Фейсбук 

                                                           
8 Editorial board. 25.12.2016. SANA: Bodies of 21 civilians killed by terrorists discovered in 

Aleppo. https://sana.sy/en/?p=97081 [посетен 20.10.2018]  
9 Eur-lex. 17.07.2000.Directive 2000/31/EC of the European Parliament: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:EN:HTML  
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и Туитър, които търгуват с информация в интернет, от отговорността да проверяват 

достоверността и истинността на всяко публикувано съобщение. Отговорността за 

увеличаването на дезинформацията онлайн трябва да бъде поделена между технологичните 

корпорации и държавните институции, които печелят от това. Според автора на книгата от 

2012 г. „Мрежова делюзия, тъмната страна на интернет свободата“ Евгени Морозов 

(Morozov, 2012), интернет е инструмент, който могат да използват както революционерите, 

така и авторитарните правителства, корпорациите и медийните монополи. Въпреки всички 

очаквания за властта на интернет като средство за демократизиране на обществата, 

режимите в Иран и Китай, например, са толкова стабилни и репресивни днес, както винаги. 

Там социалните мрежи и онлайн медиите са използвани, за да укрепят авторитарните 

режими и да застрашат дисидентите, правейки по-трудно популяризирането на 

демокрацията. В статията си от 2017 г. „Моралната паника относно фалшивите новини 

крие истинските врагове – дигиталните гиганти“(Morozov, 2012) Морозов посочва 

Фейсбук и Гугъл като основни виновници и печеливши страни от разпространяването на 

фалшиви новини във връзка с изборите за президент в САЩ през 2016 г. и с референдума 

за Брекзит във Великобритания през 2016 г. Но традиционните медии също печелят 

от „производството на несъгласие“ и от фалшивите новини, които го предизвикват. CNN 

отбелязва рекордни печалби през 2016-2017 г. и то именно заради откритата вражда и 

медийна война с Доналд Тръмп. Статията на Ню Йорк Таймс от 2017 г. „Си Ен Ен имаше 

проблем и Доналд Тръмп го разреши. Странната симбиоза между Джеф Дзукер и 

президента, на когото той помогна“ (Mahler, 2017) показва „топлата 

връзка“между президента на CNN и кандидата за президент на САЩ. Публичната вражда 

между CNN и Тръмп им носи взаимна печалба, като CNN печели рейтинг и, съответно – 

пари, а Тръмп печели рейтинг и, съответно – изборите. При това положение има сериозна 

опасност големите медийни корпорации и дигитални компании в интернет да поощряват 

онлайн поляризацията и дезинформацията в името на по-големи финансови печалби. Ако 

доставчиците на информация в интернет не носят отговорност за истинността на 

представените факти, това дава възможност за „пълно стопяване 

на истината“ и„производство на несъгласие“. Краят на истината в интернет медиите 

означава край на разбирането за истината като нещо, което се ражда в дискусия между две 

противоречащи си тези на основата на доказани факти. Старата максима на 
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пропагандата: „Истината е това, което работи“, е един от принципите на тези нови 

медийни пространства, в които не са важни достоверността, проверката на фактите, 

журналистическата етика или общественото благо. В интернет съществуват множество 

истини едновременно, всяка от които „работи“ за определена общност от хора. Интернет 

медиите и социалните мрежи дават възможност за създаването на безкраен брой от медийни 

пространства, в които се създават такива общности със собствени истини. Самата 

технология на интернет позволява едно постоянно производство на нови и нови медийни 

пространства без ограничение. Целта на информацията, която се представя като истина в 

интернет, e създаването на морални общности. Това става с цената на манипулация, лъжа, 

език на омразата и расова, идеологическа, етническа и полова нетърпимост и други методи 

на пропагандата по принципа на предизвикването на морален гняв. Краят на истината 

означава и край на историята като свързан разказ или светоглед, разпространяван в 

масмедиите на националните държави. Тъй като интернет е истински глобална мрежа, 

която покрива почти цялото земно кълбо, това се отнася както за либералните демокрации 

със свободни медии, така и за авторитарните режими, в които медиите и интернет се 

контролират от държавата. В епохата на интернет и светкавичния достъп до информация от 

всяка точка на земята отговорността да се търси и разпространява истината пада върху 

всеки човек. За пасивния човек, който търси удобен живот на заблуда в общността, 

истината няма стойност, защото води до отговорност, задължения и неизвестност и той 

с лекота я разменя за предсказуемата сигурност на колективната лъжа. Истината е все по-

достъпна, но не винаги е по-добрият избор. Масите от хора избират изфабрикуваните 

истини и митове, които създават морални общности и идентичности, отколкото грозната 

истина на фактите и емпиричните данни.Налагането на този модел на „Производство на 

несъгласие“ в интернетводи до атмосфера на постоянно съмнение и деконструкция на 

официално приетата обществена истина в традиционните общества. Това включва и 

ревизия на исторически събития и медийни митове, като всяка информация от миналото се 

подлага на съмнение. В същото време налагането без съмнение на всяка проверена и научно 

доказана информация в общественото пространство става изключително трудно. Създава 

се възможност за разпространение на псевдонаучни теории и хипотези, които 

се „продават“ на различни публики и общности. Така глобализацията и технологията на 

интернет медиите води до разделение и неотрайбализъм, вместо до унификация на 
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потоците от информация и съгласие. Медийната екология и законите на интернет В 

началото на XXI век новите медии в интернет все още търсят своята нова теория и идеите и 

данните за нея все още се натрупват. Една от медийните теории, която се интересува от 

ефектите в обществото при навлизането на новите технологии, е „Медийната 

екология“ (Media Ecology). Тази дисциплина разглежда въпроса за това как средствата за 

масова комуникация засягат човешкото възприятие, разбиране, усещане и ценности и как 

нашето взаимодействие в медийното пространствоулеснява или затруднява шансовете ни 

за оцеляване. Думата „Екология“ (Ecology) в „Медийната екология“ се използва в смисъла 

на „къща“, „дом“, „пространство“ и „среда“ (from Greek: οἶκος, „house“, or 

„environment“; -λογία, „study of“). Според Нийл Постман „медийната екология“ се 

занимава с изучаването на медиите като едно познато пространство и като „дом“ за нашите 

възприятия, разбирания, усещания и ценности (Postman, 1970: 160). Медиите са средата, 

която структурира какво можем да видим и кажем, а, следователно – и какво можем да 

направим. Медиите не само ни възлагат социални роли, но и настояват да ги играем 

публично. Те определят това, което е разрешено да се направи и това, което не е. Това на 

практика изравнява ролята на медиите с тази на общественото мнение. Медиите са 

масовата форма на обществено мнение и морал и самото присъствие в медийното 

пространствосе определя от техните правила. В случаите, в които масмедиите се използват 

като форма на социален контрол с негативен ефект върху обществото, задачата на 

медийната екология е да разкрие, че зад илюзията за общественото мнение стои само една 

машина. Медийната екология се опитва да разбере какви роли сме принудени да играем в 

медийната среда и защо медиите ни карат да се чувстваме и да действаме по определен 

начин. Именно затова медийната екология е подходяща за изследване на 

модела „Производство на несъгласие“. Един от създателите на това направление на 

теорията на комуникацията е Маршал Маклуън, който налага термина в книгата си „Да 

познаем медиите“ от 1964 г. (Macluhan, 1964). Като водещ специалист в тази област, 

Маклуън е поканен от ЮНЕСКО за член на „Комисия за изследването на проблемите в 

комуникацията“ (International Commission for the Study of Communication Problems), която 

е натоварена с изследване на проблемите на масовата комуникация и нуждата от нов 

световен информационен ред. За съжаление, той не може да се включи в дейността на 

комисията заради тежка болест, която води до смъртта му през 1980 г. През 1988 г. синът 
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му Ерик Маклуън издава съвместната им книга „Закони на медиите“ (Macluhan, M. and E., 

1988), в която се говори за основните ефекти на новите медии или „Tetrad of Media 

Еffects“. Това според Маклуън са четирите основни ефекта от всяка нова технология и 

медия върху обществото. Тези ефекти са отговорите на въпросите: Какво „Увеличава“? 

(Enhances); Какво „Изхвърля от употреба“? (Obsoletes); Какво „Преобръща и води до 

крайности“? (Reverses) и Какво „Изважда от забрава“? (Retrieves). Един бърз опит да се 

приложи „Четворката на медийните ефекти“ на Маклуън към интернет като нова медия, 

може да даде такива отговори: 

• Интернет „Увеличава“ (Enhances): децентрализацията, критиката и несъгласието,  достъпа 

до информация, улеснява междуличностната комуникация, улеснява асоциативното 

търсене, свободата на избор, себеизразяването, възможността за публикуване, връзката 

със световните медии, връзките с различните медии, глобалната 

загриженост, непосредствеността, спестяването на време, виртуалните общности, 

електронната търговия и др. 

• Интернет „Изхвърля от употреба“(Obsoletes): границите между държавите, директната 

връзка между хората, неизменността на информацията и историята, монополите, 

официалната пропаганда, цензурата, печата и др. 

• Интернет „Преобръща и води до крайност“ (Reverses): изолацията, претоварването с 

информация, липсата  на реалните хора и истории, липсата на абсолютна истина, живота 

във виртуални светове, безчувствеността, нервните разстройства, моралната паника, модела 

на несъгласието от племенната култура. 

Общото съгласие в голямото общество, поддържано с демократичната пропаганда 

от пресата, радиото и телевизията, сега се превръща в едно постоянно 

несъгласие, създавано в интернет. 

• Интернет „Изважда от забрава“ (Retrieves): племената и селата под формата на малките 

виртуални общности, анархията, хаоса, писането и кореспонденцията, локалния активизъм 

и др. 

Според Маклуън самата медия променя не само съобщението, но и самите нас и начина, по 

който живеем. Това означава, че интересът на посредника е във всяко съобщение, което 

пренася, и така той внушава своята гледна точка на получателя. Абсолютната истина не е 

възможна в интернет и е заменена от много мнения и убеждения, изградени върху емоции 
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и вяра, вместо върху факти. Във връзка с теорията за общественото мнение, това значи, че 

използването на една или друга медия определя подсъзнателно мнението на индивида. 

Политикът, който използва радиото като медия, е съвсем различен от този, който използва 

телевизията. Днес все повече политици използват интернет и социалните мрежи като медия 

и това променя изцяло политическата система. Медийните ефекти на интернет тепърва ще 

доведат до промени във всички сфери на живота и най-вече в създаването на човешки 

общности и идентичности. Маклуън предсказва бъдещето на виртуалните общности в 

интернет и го нарича „Глобално село“ (Global Village). То е съставено от малки 

взаимосвързани общности, без ограничение на географската локация, и от индивиди от 

различни държави, обединени от някакъв общ принцип. Тези виртуални общности се 

развиват паралелно с локалните общности, но за разлика от тях не са ограничени от 

разстоянията и  националните граници. В интернет те успяват да растат и да се размножават 

именно в условията на постоянно несъгласие и нямат нужда от производство на единно 

обществено мнение. Новото виртуално пространство предлага безкрайно място за 

изразяване на всички мнения и реализация на индивидуалните желания, като вечният 

недостиг и териториалните ограничения на материалния свят сякаш са преодолени. Във 

виртуалните светове несъгласието е творческа сила, която подтиква недоволните от 

статуквото индивидите да създават нови и нови пространства. Това обаче може да бъде 

използвано от различни държавни, идеологически, комерсиални и политически 

организации за разклащане на доверието и съгласието в дадена държава и за умишлено 

предизвикване на разделение и несъгласие. Бъдещето на истината и дигиталната 

демокрация Развитието на интернет и дигиталните информационни технологии оказва все 

по-голямо влияние върху политиката и развитието на националните държави. Налагат се 

идеи за използването на машините и изкуствения интелект в регулацията на човешките 

отношения и дори за създаване на „електронно правителство“. На практика това означава, 

че изчислителни машини ще имат задачата да регулират истинността на официалната 

информация в държавата. Надеждата е, че това би подобрило доверието и би спестило 

много средства и енергия, които се губят в комуникационните канали и посредниците. 

Електронното правителство би трябвало да създаде условия за една директна демокрация, 

в която отношенията между гражданите да се регулират с минимален брой посредници. 

Икономиката първа реагира на тези промени и вече има положителните примери 
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за ефектите от интернет икономика на мрежово споделяне. Такъв тип електронна 

организация на комуникацията в групата използва най-пълноценно и 

безпристрастно всички пространства и услуги, които иначе остават неизползвани. Тази 

нова комуникационна мрежа постепенно изключва медиите като посредници и свързва 

директно всички индивиди. Една бъдеща по-справедлива и равнопоставена система за 

разпределение на информация, стоки и услуги ще се регулира независимо от компютърен 

алгоритъм. Идеята за „Глобалното село“ в епохата на интернет е да се върне близостта и 

единството на селската община, но в една глобална взаимосвързана мрежа. Хората искат да 

чувстват близостта на хората около себе си и в същото време да са свързани чрез персонални 

информационни канали с целия свят. Този модел на една бъдеща „дигитална 

демокрация“ и „електронно правителство“ е най-оптимистичният поглед към бъдещето 

не само за демократичните държави, но за света като цяло. Навлизането на WEB 3.0. или 

така наречената „Семантична мрежа“ (Semantic Web) и „интернет на нещата“ (Internet 

of things, IoT) показва ясно посоките за развитие в социалната сфера и масовата 

комуникация. Тенденциите на развитие на интернет са насочени към една глобална мрежа 

на доверие, обединяваща икономиката, културата, образованието, политиката и финансите. 

Това е мечтата на създателя на интернет сър Тим Бърнърс-Лий, който още през 1999 г. 

заявява:„Имам мечта за мрежа, в която компютрите стават способни да анализират 

всички данни в мрежата – съдържанието, връзките и транзакциите между хората и 

компютрите. Все още няма такава „Семантична мрежа“, която прави това възможно, 

но когато това стане, ежедневните механизми на търговията, бюрокрацията и 

ежедневието ни ще бъдат обработвани от машини, които говорят с машини. 

„Интелигентните агенти“, които хората търсят от векове, най-накрая ще се 

материализират“ (Berners-Lee, Fischetti, 1999). Третото поколение на интернет 

или „Семантичната мрежа“ се базира на принципа, по който информацията се подрежда 

йерархично в така наречените „пачки“ или Semantic Web Stacks. Този модел илюстрира 

архитектурата на семантичната мрежа, която е насочена към превръщането на сегашната 

мрежа на интернет, доминирана от неструктурирани документи, в „мрежа от 

данни“. Бъдещето на интернет зависи от начина, по който ще бъде организирана 

информацията, за да се гарантира без съмнение нейната достоверност. Това показва 

огромната власт и сила на достоверната информация за човешката комуникация. Не е 
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случайно, че най-отгоре в йерархично подредените слоеве 

от „информационни  пачки“ (Semantic Web Stacks) на Семантичната мрежа е 

поставено „Доверието“ (Trust), което се намира над слоя на „Доказателството“ (Proof) и 

този на „Логиката“ (Logic). Това показва ясно целите и принципите за развитие на 

бъдещите комуникационни системи, които трябва да са изградени върху доверие 

между индивидите като висша социална ценност. Развитието на комуникационните 

технологии винаги изпреварва социалния прогрес и развитието на общите морални 

принципи на хуманизма. Един от тези универсални принципи е доверието между 

индивидите и склонността за създаване на общности, която се ражда от него. Този принцип 

е валиден и в интернет и развитието на Семантичната мрежа е опит да го приложи. 

Стремежът на изследователите в тази област е да разработят една „Мрежа на 

доверието“ (Web of trust), която да обедини достиженията на техниката с етичните идеали 

и принципите на хуманизма. През 2018 г. сър Тим Бърнърс-Лий обявява старта на 

инициатива за децентрализация на интернет и защита на личната информация, 

наречена „Солид“ (Solid), със статията си „Една малка крачка за мрежата…“: „Винаги 

съм вярвал, че интернет е за всеки. Ето защо аз и другите се борим остро да го защитим. 

Промените, които успяхме да донесем, създадоха един по-добър и по-свързан свят. Но 

въпреки всичко, което сме постигнали, мрежата се превърна в двигател на неравенството 

и разделението, размахван от мощни сили, които го използват за собствените си 

програми“ (Berners-Lee, 2018). Реалността на развитието на интернет комуникацията е 

много различна от технологичните утопии и надеждите за решаване на човешките проблеми 

с помощта на изчислителни машини. Проблемът с дезинформацията онлайн е проблем на 

хората, които използват интернет, и ще нараства с увеличаването на броя им. Онлайн 

медиите и социалните мрежи все повече се превръщат в пространство за война на идеи, 

производство на несъгласие и разделение. Една от причините е растящото неравенство в 

света, което вече не е само икономическо, но и информационно. Когато една 

комуникационна мрежа като интернет обединява хора с различен социален статус и култура 

на комуникация, това води до постоянни конфликти и произвежда несъгласие. Във всяка 

комуникационна система повечето хора означават повече несъгласие. Такава е човешката 

природа. Заключение: Човешката природа и дезинформацията в интернет Финалните 

изводи на изследването на Pew Research Center[38] „Бъдещето на истината и 
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дезинформацията онлайн“ от 2017 г. са, че фалшивата новинарска екосистема разкрива 

някои от нашите най-дълбоки човешки инстинкти. Според мнението на цитираните в 

изследването специалисти, дезинформацията не е временен проблем, а трайно социално 

състояние, към което обществото трябва непрекъснато да се адаптира. 

Новото предизвикателство при репортажите в новините е „новата форма на истината“, 

като истината вече не е продиктувана от властите, а е създавана между равни. За всеки факт 

има контра факт и двата изглеждат идентични онлайн, което е объркващо за повечето хора. 

Публикуването на истината се превръща все повече в сблъсък на пристрастни мнения, 

представени като факти. Според експертите, първичният стремеж на хората за успех, сила 

и власт и инстинктът им за оцеляване ще продължи да влошава средата за онлайн 

информация през следващото десетилетие в следните насоки: 

• Повече хора означава повече проблеми и непрекъснатият растеж на интернет означава 

растеж на дезинформацията; 

• Хората по природа се доверяват първо на това, което изглежда познато, и това дава 

възможност за манипулации и заблуди в огромни мащаби; 

• Манипулаторите ще използват новите технологии за своите цели; 

• Нарастващата скорост, обхват и ефективност на интернет и ще увеличи тези човешки 

склонности и технологичните решения няма да бъдат в състояние да ги преодолеят; 

• В бъдещия информационен пейзаж фалшивата информация ще надмине надеждната 

информация; 

• Корпоративните и правителствени лидери печелят най-много, когато в обществото 

съществува несъгласие. Те нямат интерес от налагането на система за регулация на 

истинността на информацията; 

• Само привилегировани сегменти от обществото ще имат достъп до информация от 

надеждни и качествени източници. Извън тези сегменти ще се увеличи информационното 

неравенство и разделение. 

На финала може да се каже, че технологията и дори изкуственият интелект не могат да 

спечелят битката за истината, защото лъжата винаги е човешко творение. Международната 

общественост първо трябва истински да пожелае, да финансира и подкрепи създаването на 

обективна и точна информация. Хората трябва да повишат своята информационната 

грамотност и това да е основна цел на тяхното образование. Умението да се открива 
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истината и проверката на информацията са лична и обществена отговорност на всеки 

индивид. Един нов поглед към проблема с дезинформацията са думите на медийния 

изследовател Том Розенщийл (Tom Rosenstiel), участник в цитираното изследване 

„Бъдещето на истината и дезинформацията онлайн“ на Pew Research Center от 2017 

г.:„Дезинформацията не е като проблем с водопровода, който да решите. Това е социално 

състояние, като престъпността, което непрекъснато трябва да наблюдавате и към 

което да се приспособявате.“ (Anderson, Rainie, 2017). Това означава, че държавните 

институции и техните служители в демократичните държави са отговорни за регулацията 

на истината в масовата комуникация. Вместо това,  повечето американци, например, искат 

технологичните корпорации да регулират истината в интернет, вместо държавните агенции. 

Това показват резултатите от друго изследване на Pew Research Center от април 2018 г., 

наречено „Американците предпочитат защитата на информационната свобода вместо 

правителствените стъпки за ограничаване на фалшивите новини онлайн“ (Mitchel, Grieco, 

Sumida, 2018). Това е един демократичен парадокс, в който мнозинството от гражданите 

доброволно се отказват от правото си сами и чрез свои представители да регулират какво е 

истина и предпочитат частни лица и организации да го правят вместо тях. Вместо 

обществен контрол, в епохата на светкавичния достъп до информация от всяка точка на 

земята отговорността да се търси и разпространява истината пада върху всеки човек. Тази 

информационна свобода означава, че всеки човек сам има избор и отговорност да бъде 

автор на своята истина, свободно да я налага и да убеждава в нея другите. Истината и 

фактите са все по-достъпни, но не са желани и търсени. Точно както в другите медии 

преди интернет, мнозинството от хората ще  продължава да избира изфабрикуваните 

истини и митове пред истината на емпиричните данни. Технологиите улесняват 

предпочитанието към „истинността“, дезинформацията и лъжата, а истината се стопява в 

един безкраен дигитален световъртеж. Случаят с говорителя на хуманитарния офис на ООН 

Йенс Лерке и „стопяването на хуманността в Алепо“ е едно тъжно свидетелство за 

това. Краят на истината тук е трагичен, защото зад празните думи в интернет се крият 

неизвестен брой жертви. При толкова много медийни публикации и огромни приходи от 

реклама от интернет трафика, до края на 2018 г. няма публикувани независими и официални 

данни за загиналите в Алепо. Според статията  на Ню Йорк Таймс „Как броят на 

загиналите в Сирия се изгуби в мъглата на войната“ (Specia, 2018) международната 
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общност спира да брои загиналите през 2016 г. и дори ООН не публикува точни данни. 

Настоящата статия е свързана с ефектите от технологията на интернет медиите, а не с 

човешката отговорност и мотивация за онлайн дезинформацията. Въпреки това, не може да 

не се посочи вината на международната общност относно „пълното стопяване на 

истината“ в отразяването на войната в Сирия. 
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ПРОГНОЗИРАНЕТО В ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС 

 

ВЕНЦЕСЛАВ БОНДИКОВ 

 

Ventseslav Bondikov Forecasting in Public Relations 

 

Ventseslav Bondikov 

 

Резюме: Статията анализира необходимостта от прилагането на прогнозирането 

в социалната технология, наречена пъблик рилейшънс (PR). Целта на 

прогнозирането е да се преодолее неопределеността, като се изработят научно-

обосновани модели (варианти) за това как ще се развива в бъдеще поведението 

на обекта или комуникационните взаимоотношения при влиянието на едни или 

други външни фактори. Използването на прогнозирането в PR е свързано с 

разработването на множество възможности като подходи и решения, конкретни 

форми, пътища, варианти за бъдещото състояние на поведението на системата, 

а от тук и реакции на специалистите по пъблик рилейшънс. 

Ключови думи: пъблик рилейшънс, прогнозиране, прогноза 

 

Abstract: This article analyses the necessity to apply forecasting in the social 

technology, called PR. The aim of forecasting is to overcome uncertainty by way of 

designing scientific models of subject’s future behavior of communication 

relationships, considering the influence of varied external factors. Forecasting in PR is 

the creation of multiple probabilities for approaches and solutions, for concrete 

measures, for ways out, and for options showing the future state of a system behavior 

and consequently the respective reactions of the PR specialists. 

Key words: PR, forecasting, forecast 

 

Ако се анализират различните схващания, които се срещат в научната литература, не е 

трудно да се установи, че отделните автори разглеждат PR-а едновременно като наука и 
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изкуство, социална технология, мениджърска функция или комуникационна дейност. 

Трябва да се отбележи, че те приемат това като някаква даденост, като нещо съществуващо 

априори, което няма нужда да бъде доказвано и изяснявано. Това вероятно е причината, 

поради която социалните измерения на PR-а се движат в твърде широки граници. Струва 

ми се, че това състояние на амбивалентност крие в себе си едно вътрешно логическо 

противоречие, защото, възможно ли е с едно словосъчетание, каквото в случая е  

PR-ът, да бъдат обозначавани толкова различни същности? 

Какво все пак е PR? Този въпрос, независимо от разнообразните отговори, все още 

продължава да се поставя и изследователите не са престанали да търсят и да предлагат 

различни тълкувания (Бондиков, 2017). Именно това огромно по обем количество 

дефиниции, анализиращи от различен аспект PR-а, създават тази противоречива представа 

за неговата същност. Възможни и оправдани по този повод са и друг вид разсъждения. Като 

имат предвид съществуващата противоречива представа за PR като наука, технология, 

изкуство, критиците на неговото самостоятелно теоретично съществуване твърдят, че не 

може да бъде дадена дефиниция, защото няма нищо съществено, липсва есенция в него: той 

е илюзия, съшита с бели конци от научна гледна точка. 

Два века след първата употреба на понятието public relations, то остава все толкова 

противоречиво като представа. Самият факт, че няма общоприето схващане, което да бъде 

в основата на едно единно разбиране за PR, а от тук и за неговото по-нататъшно изследване, 

обуславя необходимостта от продължаване на опитите за изясняване на природата на 

връзките с обществеността. 

Независимо от всичките тези научни спорове (какво представлява, или как да се изписва и 

т.н.) и привеждани аргументи в подкрепа на една или друга теза, според мен различията се 

свеждат предимно до „опаковката“, а не толкова до неговата цел и съдържание. Нека да 

уточним. Този привиден „хаос“, създаден вследствие от различните схващания на 

отделните автори, по-скоро подчертава нещо общо в техните мнения. Кое е това общо? При 

търсенето на сходства в различията, ясно се откроява изводът, че ако се абстрахираме от 

класифицирането на PR-а като наука, изкуство, мениджърска дейност, комуникация и т.н., 

на практика излиза, че тези различни форми на проявление притежават една и съща същност 

– комуникация за създаване на довериемежду организацията и нейните публики и 
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постигане на хармония и взаимно разбирателство. Тази основна цел на PR се изразява най-

точно с въведения от Е. Бернайс термин „инженеринг на съгласието“ (Bernays, 1955). 

Също така считам, че ако това тълкуване е било релевантно за края на XIX и началото на 

XX век, то сега тази парадигма е доста ограничена, остаряла и не отразява точно новата 

роля на PR-а в това динамично променящо се общество. Извършващите се промени във 

всяка една област на обществото доведоха до преосмисляне на функциите и обхвата на 

действие на тази социална дейност. Сега връзките с обществеността с успех се прилагат при 

изграждането на публичен образ, поддържането на репутация и т.н. Да не говорим за 

използването на „черния“ PR. Същевременно, с възникването на интернет и развитието на 

социалните мрежи, се обособиха нови канали и подходи за осъществяване на 

комуникационното въздействие на PR-а. Тази компютърно-опосредствана комуникация 

изхвърли много от традиционните PR техники и наложи нови подходи за комуникация. 

Всичко това несъмнено изисква един нов поглед, едно ново тълкуване на ролята, същността 

и планирането на тази социална дейност. 

Наред с изясняването на този проблем, който по своята същност е преди всичко 

методологически, е необходимо да се обърне внимание на някои частни, специфични 

въпроси, които имат чисто практическо значение при функционирането на PR дейността. 

Защото за практикуващите PR специалисти съществуващите теоретични различия, спорове 

и противоречия са само „буря в чаша вода“. За тях от по-голямо значение е да се 

идентифицира съществуващото (или потенциалното) напрежение и да се предложат 

различни решения за постигането на взаимно разбиране между организацията и нейните 

публики. Един такъв въпрос е свързан с необходимостта от изясняване и обосноваване на 

ролята от прилагането на прогнозирането при изработването на PR стратегията и 

използването на различни техники. 

Необходимо ли е прилагането на прогнозирането в социалната технология, наречена PR, 

т.е. има ли обективна потребност от използването на прогнозирането? Това по същество 

означава да се отговори на въпроса каква е връзката между PR-а и прогнозирането, т.е. 

доколко предвиждането за бъдещето има място в социалната дейност, наречена PR. Не е ли 

това поредното „заиграване“ и доколко за практикуващите специалисти има значение да 

прогнозират поведението на социалната система. Постигането на стратегическа за PR-а цел 
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изисква да се прецени актуалното състояние на взаимоотношенията организация/личност – 

публики и посоката на тяхното евентуално изменение. Това на практика означава да се 

прогнозира бъдещото състояние на една социална система, както и прилаганите подходи и 

средства за постигане на 

 целта при реализирането на една PR кампания. Защото ефективността на PR дейността до 

голяма степен зависи не само от фактори като избора на средства и методи, канал и т.н., но 

много повече от нашата възможност да предвиждаме и планираме бъдещето. 

Най-лесно е да се отговори, че такава необходимост съществува, но тази декларативност 

съвсем не е достатъчна, за да обясни обективната потребност.  

Направеният преглед на научната литература показва, че връзката PR – прогнозиране 

изобщо не се поставя и анализира. Когато се анализира проблемът за прогнозирането, то 

обикновено се разглежда от гледна точка на икономиката, маркетинга, политиката, 

техниката, науката и т.н., но не и от позициите на връзките с обществеността. 

Обективността на анализа обаче изисква да се спомене, че когато се говори за 

взаимодействието PR – прогнозиране, обикновено се споменава кризисният PR. Но даже и 

в тези случаи прогнозирането се разглежда по-скоро през призмата на кризата и нейните 

етапи, а не се свързва толкова с дейността на PR. 

Ако такава връзка съществува, то тогава първият въпрос, който се поставя, е къде е мястото 

на прогнозирането при протичането на технологическия процес на реализиране на PR 

дейността. В този процес отделните автори разграничават (обосновават) различни на брой 

етапи. Например, Франк Джефкинс говори за шест етапа (Джефкинс и Ядин, 2003), Скот 

Кътлип и неговите колеги разглеждат четири етапа (Кътлип, Сентър и Бруум, 2007), Соня 

Алексиева също разграничава четири етапа (Алексиева, 2016: 185-189). В своята книга 

„Пъблик рилейшънс“, Руси Маринов обособява шест етапа (Маринов, 2011: 171). Считам, 

че мястото на прогнозирането е в първия етап, който Джефкинс определя като „Анализ на 

ситуацията”, Кътлип – „Изследване на проблема”, Алексиева – „Дефиниране на 

проблемите, т.е. изследване и анализ на съществуващата ситуация“, а Маринов – „Анализ 

на основните фактори, влияещи на кампанията“. Друг е въпросът доколко тези споменати 

автори имат предвид прогнозирането като част от етапността на процеса. Но, така или 

иначе, то е свързано именно с тези дейности. 
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Вторият въпрос е свързан с изясняването на връзката между прогнозирането1 и PR? Най-

краткият отговор е – да осъществяваш PR дейност, означава, че първо трябва да 

прогнозираш. Защо е необходимо това? 

Най-общо казано, прогнозирането се отнася към бъдещето и в този смисъл отразява 

вероятното. Предметът на прогнозирането това са перспективите за изменение на 

състоянието на изучавания процес или явление в бъдещето. Прогнозирането е процес, при 

който се изготвя прогноза за бъдещото състояние на обекта въз основа на минали или 

настоящи данни, най-често чрез анализ на тенденции. То може да се разглежда като 

емпирична форма на познанието, отнасящо се до даден обект и извършващо се за определен 

срок. Ако разглеждаме прогнозирането като мислене в желателна посока, то може да бъде 

дефинирано като „процес на разработка на обосновано съждение за възможно състояние на 

обекта в бъдеще или за алтернативни пътища и срокове за неговото осъществяване“ 

(Бестужев-Лада, 1982: 32). Това показва, първо, че потребността от прогнозиране нараства 

в условията на неопределеност на действията на обекта, и, второ, че прогнозирането не се 

базира на интуиция или разсъждения за бъдещето. 

Прогнозирането представлява човешка познавателна дейност, чиято цел е насочена към 

разкриване на бъдещото състояние на обекта и в този смисъл, то може да се разглежда като 

форма на предвиждане. Но прогнозирането и предвиждането отразяват различни равнища 

на отношение към бъдещето. При предвиждането това познание е на най-общо теоретично 

ниво, докато при прогнозирането, имаме конкретизиране и детайлизиране на познанието и 

слизане на емпирично равнище. 

Материализирането на процеса на прогнозирането се изразява в изготвянето на прогноза, 

като при нейната разработка се използват минали или настоящи данни, информация или 

анализ на тенденции. 

Прогнозата отразява нашите субективни представи за бъдещото развитие на възникналото 

противоречие и нашите различни възможности за реакция. В този смисъл, тя е реално 

възможното в бъдеще, но неосъществимо в момента. Прогнозата е научнообосновано 

                                                           
1 Терминът „прогнозиране“ произхожда от гръцката дума „prognosis“ и означава предсказване за развитието 

на нещо на базата на определени данни. 
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предсказване на обществени явления и процеси. Тя е форма на отношение към бъдещето. 

Това предсказване може да бъде истинско или лъжливо. Но трябва да е ясно, че научното 

прогнозиране няма нищо общо с всекидневното предвиждане, като напр. догадката, 

предчувствието или пък пророчеството. Научното прогнозиране се базира на съвкупността 

от определени данни и тяхната аргументация, докато всекидневното е по-скоро 

предчувствие, интуиция. 

Характерно за прогнозата е, че тя обхваща определен времеви период, като се разработват 

различни варианти за бъдещото състояние на системата и изготвянето на конкретни 

планове за действие. Прогнозата е подготвителният етап за вземане на решения и 

разработването на плана. Прогнозирането предхожда планирането, което е необходим 

елемент от изграждането на цялостна PR стратегия. 

Във всекидневната си дейност специалистите по PR използват няколко възможни подхода 

при планирането и реализирането на дейността си при възникване на противоречие, 

изискващо тяхната намеса. Дали тези използвани практики са добри или не, е въпрос, който 

няма да бъде дискутиран. Ето някои от тях. 

В процеса на развитие и функциониране при всяка една организация или система възникват 

различни по своя характер и обхват проблеми, които често прерастват в противоречия. Във 

времето те могат да окажат негативно влияние върху нейната репутация в обществото. За 

целта на анализа, нека да приемем изходното условие, че имаме установяване на 

разминаване на позиции, а от тук и възникване на противоречие в обществото между дадена 

организация и нейните публики. 

Първият възможен подход на PR специалистите е екстраполирането на вече използвани 

подход и методи от някаква друга, възникнала преди ситуация. Какво означава това? 

Подходът, средствата, каналите и т.н., използвани в някаква друга преди възникнала 

подобна ситуация, се прилагат автоматично и при новата, т.е. действа се на принципа на 

аналогията. Но никаква не е гаранцията, че тук използваните средства и похвати ще бъдат 

също така ефективни и ще постигнат същия резултат. И това е така, защото при влиянието 

на едни фактори измененията ще бъдат в една посока, но при въздействието на други 

фактори това може да доведе до промени в друга посока. Също така, в процеса на 

реализация на програмата може да има намеса на нови фактори и условия. Независимо от 
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това, ако създалото се противоречие бива разрешено, вследствие от предприетите действия 

на PR специалистите, това представлява несъмнен успех за тях, но ако успехът е 

съмнителен, то тогава причините за провала се търсят обикновено във влиянието или 

появата на неочаквани промени в състоянието на обекта. 

Друг прилаган подход е да се действа на принципа „каквото дойде“. Това са случаи, при 

които априори се приема, че не може да се влияе върху събитието, т.е. направено е каквото 

е сметнато за необходимо, но не се отговаря за ефекта от действията. 

Също така много често използвана стратегия е да се остави събитието „да изтече“ без 

реакция от страна на организацията. По време на протичане на процеса не се оказва никакво 

влияние върху събитието. Основанията за такава позиция е нежеланието от страна на 

организацията или системата, поради различни причини, да се „раздухва“ проблемът, 

защото той, така или иначе, ще отмине. Но, във времето, такава липса на позиция и проявена 

пасивност може да доведе до тежки последици за организацията. 

Тези три подхода бих могъл да определя като интуитивни. При тях се наблюдава рутинност 

на действията. Това обаче съвсем не означава, че те са грешни или в дадения случай 

неефективни, а само, че липсата на точни и ясни критерии и процедури може да доведе до 

погрешни изводи. 

Четвъртият подход е формалният, т.е. спазване на предварително определени правила. 

Трябва обаче да се отбележи, че независимо от зададените условия, това не гарантира 

автоматично, че това, което сме предприели, ще ни осигури успех, а само, че 

предпоставките са налице. Какво означава това? Преди всичко то е свързано с 

осъществяването на предварителен анализ и планиране, като се вземат предвид характерът, 

силата, мащабът на разпространение, страните и т.н. на противоречието. Освен това трябва 

да се анализират факторите – обективни и субективни, вътрешни и външни, както и тяхната 

взаимовръзка. Това противоречие трябва да се разглежда не само по себе си, а в един по-

широк социален контекст, като се търсят възможности и взаимодействия с други събития 

или явления. Това означава да се анализират причинно-следствени връзки. Разглеждането 

на тези процеси трябва да бъде обобщено и да се разработи специална стратегия за 

отреагиране на ситуацията. Именно тук е мястото на прогнозирането като форма на 

предвиждане. 
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Условно процесът на прогнозирането в социалната дейност PR може да бъде представен 

последния начин. Първият етап обхваща първо – възникване на обективни обстоятелства 

за създаване на противоречие между интересите на отделни групи или личности и 

организации; второ –установяване (осъзнаване) на наличието на проблем, т.е. признаване 

на съществуването на проблем; трето – търсене на информация. Това означава да се 

установи природата на противоречието, участниците, обхватът, времетраенето и т.н. Това е 

свързано с използването на данни от различни социални изследвания и, по-специално, от 

прилагането на методи като експертни оценки, контент анализи, метода Делфи и др. Този 

етап по своята същност изразява аналитичната дейност в прогнозирането, свързана с 

търсене и обработка на емпирична информация. Вторият етап представлява прогностична 

дейност, изразяваща се в изготвянето на различни алтернативни варианти, т.е. обоснована 

прогноза за това как ще се развива в бъдеще възникналото противоречие или напрежение. 

В този смисъл прогнозирането има за цел да очертае възможните пътища на бъдещо 

развитие или тенденция за промяна. Ето защо, до голяма степен, изготвената прогноза има 

характер на хипотеза. В този процес на предвиждане са възможни три теоретични модела 

за развитие на създалото се противоречие: то може да се разреши, постепенно 

да затихва или да ескалира. 

Следващата стъпка предполага, на базата на разработените прогностични модели, 

изработването на конкретна PR стратегия и тактика. Това е свързано със залагане на 

различни варианти на реакция, съобразно конкретната социална ситуация, т.е. прилагане на 

гъвкавост в зависимост от изменението на ситуацията. Защото различните ситуации 

изискват вземане на различни решения. Именно с това е свързана и от тук започва 

същинската PR дейност. Като едно работно разбиране на ролята на прогнозирането в 

процеса на PR може да се приеме, че то има характер на подготвителни действия за 

приемането на едно или друго PR решение. Следователно, може да се твърди, че без 

прогнозирането е практически невъзможно изработването на оптимална стратегия и 

тактика за въздействие върху различните обекти. 

Всичко това показва, че социалната технология за въздействие не е импровизация, нито пък 

се действа в зависимост от настроенията на отделните специалисти. Това още веднъж 
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потвърждава констатацията, че PR не е и не може да бъде изкуство, а още по-малко 

импровизация. 

Вече беше споменато, че прогнозата е основата за изработването на стратегията и плана за 

действие на PR специалистите. По своята същност той обхваща поставянето на цели и 

определяне на пътищата за тяхното реализиране. Планът е операционалният документ, 

който включва осъществяването на отделните планирани операции, разположени 

последователно във времето. В този смисъл той не е средство за познание, а начин за 

осъществяване на заплануваното във вид на норма или директива. Също така в плана е 

посочен и редът, в който трябва да се извършват заплануваните действия. В този смисъл 

той е йерархично построен модел, включващ отделните операции. 

Прогнозата винаги се отнася за определен период от време. В зависимост от него 

изследователите различават различни видове: текущи, краткосрочни, средносрочни, 

дългосрочни и свръхдългосрочни. Използването на един или друг вид се обуславя предимно 

от перспективите за развитие на явлението или процеса, което е в центъра на вниманието. 

В зависимост от това какво искаме да постигнем – промяна на мнение, постигане насъгласие 

или затвърждаване на позиции, в PR-а е възможно използването на различни стратегии и 

техники. Коя от тях ще бъде най-ефективна, за да се постигне заплануваната цел? На този 

въпрос може да се отговори единствено, ако се подходи стратегически, а именно – трябва 

да успеем да предвидим какво ще бъде поведението на обекта чрез изследване на причинно-

следствените връзки. В ролята на обект могат да бъдат процеси, явления или състояние на 

индивида. Ето тук виждам ролята на прогнозирането. В процеса на прогнозирането по 

същество се извършва моделиране на процеса, на поведението, на реакциите на 

участниците в комуникационния процес. Целта на прогнозирането е да се преодолее 

неопределеността, като се изработят научно-обосновани модели (варианти) за това как ще 

се развива в бъдеще поведението на обекта или процеса на взаимоотношения при влиянието 

на едни или други фактори. В този смисъл, в процеса на прогнозирането се разработват 

множество възможности като подходи и решения, конкретни форми, пътища, варианти за 

бъдещото състояние на поведението на системата. След което трябва да се избере най-

оптималният вариант. 
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При прогнозирането имаме конкретизиране на познанието, слизане на едно по-частно, 

детайлизирано равнище с по-строго отчитане на различните възможности за достигане или 

евентуално променяне на параметрите и характера на даденото явление, процес или 

поведение. Погледната от тази гледна точка, прогнозата решава чисто практически задачи, 

но с голяма степен на вероятност. Отчитайки всичко това и изработвайки модел на 

поведението, вече може да се пристъпи към използването на различни, съобразени с 

прогнозата, PR действия. Ефективността на тези PR подходи и използван инструментариум 

ще зависи от това колко точна е направената прогноза, колко точно сме отчели влиянието 

на различните фактори и условия, тяхната сила и посока на действие. 
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ИНТЕРАКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ КАТО PR СТРАТЕГИЯ В ДИГИТАЛНИТЕ 

ПЛАТФОРМИ 

 

МИРОСЛАВА ЦЕНКОВА 

 

Interactive Communication as a PR Strategy in the Digital Platforms 

 

Miroslava Tsenkova 

 

Резюме: Изследователският фокус в статията е насочен към разкриване на 

работещи практики в интерактивната комуникация между бранда и 

потребителите, за да бъдат изведени основните стратегии, които се оказват 

печеливши за развитието на компаниите и за позиционирането им в пазарното 

пространство. Именно взаимодействието с потребителите в социалните 

платформи, специалното отношение към личността на всеки един от тях и 

искрената заинтересованост към проблемите им, са основните фактори върху 

които се гради корпоративният успех. 

Наличието на интерактивна връзка провокира хората да сътрудничат, да се 

превръщат в генератори на идеи, да градят своята социална самоличност, 

идентифицирайки се с корпоративната онлайн общност. Този непрекъснат 

диалог трябвада бъде стимулиран всекидневно чрез полагането на постоянни 

усилия, за да бъдеизграден мостът на доверието. Основният акцент в настоящата 

статия е да се покажекак чрез използване на интерактивната комуникация като 

метод за привличане иангажиране на потребителите може да бъде постигнат 

значителен растеж на корпоративната мрежа, като по този начин се увеличава 

стойността на систематаза всеки един от нейните потребители и това води до 

успех на бранда. 

Ключови думи: интерактивна комуникация, корпоративен диалог, 

PRстратегия, онлайн общност 
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Abstract: The research focus in the article is aimed at revealing working practices and 

models in interactive communication between the brand and the consumer in order to 

highlight the main strategies that are profitable for the development of the companies 

and for their positioning in the market space. It is the interaction with users in the social 

platforms, the special attitude towards each person’s personality and the sincere 

interest in their problems that are the main factors on which the corporate success is 

based. 

The existence of an interactive connection provokes people to cooperate, to be 

connected in a continuous dialogue and to build their social identity, associating 

themselves with the corporate online community. The interactions with users in the 

social platforms, the special attitude towards the personality of each one of them and 

the sincere interest in their problems are the main factors on which the corporate 

success is based. 

Interactive communication should be stimulated on a daily basis by making constant 

efforts to build the bridge of trust.  The main focus in this article is to demonstrate how 

by using interactive communication as a method of attracting and engaging users can 

be achieved significant growth in the corporate network, thus increasing the value of 

the network itself for each of its users that leads to the success of the brand. 

Keywords: interactive communication, corporate dialogue, PR strategy, online 

community 

 

 

Развитието на интерактивната комуникация е логично следствие от дигиталната 

трансформация на бизнеса, което налага нови форми на общуване с потребителите. 

Успешните компании мотивират своите клиенти да участват в корпоративната 

комуникация, като им предоставят свобода, емоционални преживявания с марката, 

възможност за творчество и платформа за споделяне на нещата, които ги вълнуват. Всичко 

това едва ли би било възможно без създаването на технологията Web 2.0  през 2004 г. от 

компанията O’Reilly Media, когато Тим О’Райли я определя като: “бизнес революцията в 

компютърната индустрия“ (O’Reilly, 2006). Неслучайно откритието е революционно, 
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защото платформата предлага на уеб потребителите ново поколение услуги, даващи им 

възможност активно да участват и да взаимодействат в комуникационния процес. 

Трябва да се отчете ролята и на предходната платформа Web 1.0, като информационен 

портал, където уеб ползвателите са привлечени от мрежата, като място за получаване на 

информация. Въпреки, че потребителите не могат да пишат мнения, коментари и 

препоръки, създаването на Web 1.0. дава възможност заразвитието на Web 2.0, като 

следваща стъпка в еволюцията на мрежата, където се насърчава участието, 

сътрудничеството и обмена на информация чрез използването на блогове, социални медии 

и видеопотоци. Именно възникналата необходимост от взаимодействие между мрежата и 

уеб потребителите налага създаването на технологията Web 2.0, която се превръща в мощен 

маркетингов инструмент в корпоративната политика. 

Джей Бернард посочва основните различия между платформите: „За разлика от Web 1.0, 

Web 2.0. улеснява по-свободното взаимодействие между уеб ползвателите и сайтовете. 

Технологията Web 2.0 подобрява възможностите за изграждане на партньорства, защото 

позволява на крайните потребители да взаимодействат с информация помежду си и с 

организации, които произвеждат информационно съдържание. Web 2.0 улеснява 

интерактивността и многопосочния обмен на информация между партньорските 

организации. Авторът подчертава, че „технологията Web 2.0 предлага възможност за 

включване на основни маркетингови стратегии в усилията при създаване и разпространение 

на продукти, които са добре позиционирани и достъпни за крайните потребители. Могат да 

се използват няколко канала Web 2.0 за бързо повишаване на осведомеността за 

изследователските продукти. Това включва не само социални мрежи като Twitter и 

Facebook, но и използването на всички възможни уеб 2.0 канали. (Bernnardt, Mays, Krueter, 

2011)  

Благодарениена богатия инструментариум на Web 2.0, става възможно поощрението на 

колективното сътрудничество и задълбочаването на корпоративния диалог, което е 

гаранция за подобряване на конкурентното предимство и повишаване на маркетинговите 

показатели. Това твърдение се допълва от електронния речник IGI Global, който дава точна 

дефиниция за същността и значението на корпоративния диалог: “Концепцията за 

корпоративния диалог сео сновава на идеята, че компаниите могат да премахнат бариерите, 
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породени от хартиените формати, чрез използване на възможностите на Web 2.0. По този 

начин те могат да предоставят информация, която е много по-подробна и полезна за 

заинтересованите страни, а също и чрез използването на нови платформи да позволи 

ефективното участие на външни потребители.1   

Именно чрез предоставяне на платформа за свободно споделяне и участие на клиентите в 

нея и чрез внимателно проучване на техните нагласи и желания, компаниите биха могли по-

качествено и надеждно да използват събраната информация за задълбочаване на 

общуването с публиките, за вземане на стратегически решения, както и за развитие на 

корпоративната политика. Корпоративният диалог с потребителите е ключовото звено за 

създаване на стойност в комуникацията, както и за изграждане на общност от 

последователи и посланици на бранда. Чрез непрекъснатия процес на общуване, хората и 

компаниите се свързват в неразрушим съюз и доверието става заслужено исподелено. 

Задълбочаването на уеб взаимодействието е заложено и в концепцията на технологията Web 

3.0 (семантична мрежа), което ще направи живота на хората по-лесен и интуитивен. Целта 

на семантичния уеб е насочена в полза напотребителите, така че информацията в мрежата 

да стане разпознаваема за машините и те да могат да интерпретират смисъла на думите. 

През 2007 г. Джейсън Калаканис в своя блог разкрива същността и значението на Web 3.0. 

Според интернет предприемача „Web 3.0 е платформа, предоставяща висококачествен 

контент и услуги и е създадена от способни хора, използващи възможностите на 

платформата Web 2.0.“ (Calacanis, 2007). Тоест Web 2.0 услугите се превръщат в Web 3.0 

услуги, насочени към индивидуалните особености и предпочитания на всеки един 

потребител въз основа на когнитивното разпознаване на основните характеристики на 

концепцията Web 3.0: „Семантичната мрежа подобрява уеб технологиите, така че да се 

генерира, споделя и свързва съдържание чрез търсенеи анализ въз основа на способността 

да разбира смисъла на думите, отколкото на ключови думи или цифри“2 

Том Фликърс обобщава основните характеристиките на платформите Web 1.0, Web 2.0, Web 

3.0. Авторът систематизира функциите на трите технологии (Фиг. 1 и Фиг. 2) (Fleerackers, 

2018).  

                                                           
1 IGI Global. https://www.igi-global.com/dictionary/corporate-dialogue/34181 
2 https://www.expertsystem.com/web-3-0/ 
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Таблицата дава по-точна представа за използването на дигиталния инструментариум в 

платформите за целите на интерактивната комуникация между бранда и потребителите, 

както и за развитието на корпоративния диалог през годините. 

 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

Предимно  

за четене 
Четене и писане Персонален 

Фирмено  

ориентиран 

Социално  

ориентиран 

Персонално  

ориентиран 

Статични страници Блогове/Каталози Онлайн потоци 

Собствено  

съдържание 

Споделено  

съдържание 

Консолидирано 

съдържание 

WEB форми WEB приложения Умни приложения 

Справочници Маркиране 
Потребителско  

поведение 

Брой посещения на страница 
Цена за клик  

(хипервръзка) 

Ангажираност  

на потребителите 

Банери за реклама 
Интерактивна  

реклама 

Поведенческа  

реклама 

Британика онлайн Уикипедия 
Семантична  

мрежа 

HTML / Portals XMS / RSS RDF / RDFS / OWL 

Фиг. 1 
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Предимствата от прилагането на технологиите Web 2.0 и Web 3.0 се изразяват в по-голяма 

ангажираност на потребителите, както и в предлагане на споделено и консолидирано 

съдържание. Уеб приложенията и блоговете в Web 2.0 са заменени от “умни приложения” 

и “онлайн потоци” в Web 3.0. Том Фликърс разглежда последната технология, като 

семантична мрежа, в която компютрите имат достъп до структурирана информация за 

различни приложения. Авторът акцентира върху възможностите на новата платформа, 

свързани с използването на “умно търсене”, “умни реклами”, “умни интерфейси”, 

“виртуално пазаруване”, както и върху на влизането на виртуалните светове в обществения 

живот и в света на бизнеса. (Фиг. 2) 

 

Фиг.2 
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Много от технологичните компании инвестират значителни средства в развитието на 

изкуствен интелект и добавена реалност. Технологиите са основните двигатели за промяна 

на корпоративната политика. Гугъл стартира програма за подпомагане на компании, 

посветени на разработване на изкуствен интелект, като им предоставя технологична 

информация и финансова подкрепа3. Изследователи като Стефан Летис, Фернандо Луис 

Алмейда,  Том Фликърс, Камбил и др. разкриват характеристиките на следващите 

еволюционни стъпки от развитието на мрежата, като логично продължение на мрежовата 

еволюция. Усилията на специалистите са насочени върху разработването на следващото 

поколение мрежи: Web 4.0 и Web 5.0. 

Web 4.0 e мобилно пространство, където потребителите – и реалните и виртуални обекти – 

се интегрират заедно, за да създадат стойност, а Web 5.0 е сензорно емоционално 

пространство, където можем да пренесем мрежата от емоционално плоска среда в 

пространство с богати взаимодействия“. (Kambil, 2008) Том Фликърс допълва тезио 

пределения, като посочва, че Web 4.0 е мобилна мрежа, която свързва всички устройства в 

реалния и виртуалния свят. И акцентира върху това, че все още се работи върху Web 5.0., 

като симбиотична мрежа, базираща се върху взаимодействието между хората и 

компютрите, въз основа на невротехнологията. Web 5.0 ще бъде отворена, свързана и 

интелигентна мрежа, т.е. емоционална мрежа, която ще може да картографира и разчита 

емоциите на хората. (Fleerackers, 2018) 

Законът на Робът Меткал4  гласи, че „ценността на мрежата“ нараства експоненциално с 

броя включени абонати в нея. Колкото повече нараства мрежата, толкова повече расте и 

ценността й,  а разходите за един потребител остават непроменени. (Ето защо колкото 

повече се задълбочава корпоративният диалог и се обръща персонално внимание на всеки 

един потребител, компанията печели все повече съмишленици, които допринасят за 

засилване ценността на бранда.) Тук трябва да се отбележи, че законът, датиращ от 1972 г., 

е общовалиден и за дигиталните мрежи. 

                                                           
3 https://technews.bg/article-99425.html 
4 „Роберт Меткалф“. В: История компьютера. http://chernykh.net/content/view/509/705/ 
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Разрастването на мрежата не бива да е самоцел, тъй като не носи добавена стойност за 

компанията, която го използва. Привличането на нови клиенти и ангажирането им в 

социалната платформа трябва на първо място да дава конкретна стойност за самия 

потребител. Това е единственият начин да се задържи вниманието му и постепенно да се 

превърне в истински последовател на бранда. Само тогава той става реален ползвател на 

продуктите и услугите и допринася за постигането на корпоративен успех. 

Интерактивната комуникация е първото звено в тази верига на взаимодействия. Това е 

инструмент, който позволява на компанията да привлече вниманието на новите 

последователи и да ги увлече в активно участие в корпоративните платформи. За тази цел е 

нужна допълнителна емоционална или чисто материална стимулация, като раздаване на 

награди или игри, грабващи дългосрочно интереса на участниците. По този начин се стига 

и до крайната цел, а именно увеличаване на потенциалните клиенти, които вече притежават 

продукти на марката или се показали интерес към тях. 

Филип Котлър също поставя акцент върху значимостта и удовлетвореността на клиента: 

„компаниите трябва да осъзнаят,че имат нов шеф – клиентът. Ако вашите хора не мислят 

винаги за клиента – значи не мислят добре.“ (Котлър, 2010) И допълва, че най-важното 

правило, което никога не бива да се нарушава, е следенето на потребностите на клиентите.“ 

(Котлър, 2010) Котлър отчита и още едно конкурентно предимство на успешните компании, 

които стоят близо до своите клиенти, предлагат им интересно съдържание, ценности и 

мотивация да се връщат отново в компанията: „Всеки път, когато се променя 

макроикономическата среда, се променя и потребителското поведение. Оттам и 

маркетингът. В маркетинга на бъдещето компаниите ще се различават по ценностите, които 

изповядват, и по умението си да докосват сърцето и ума на своите потребители.“ (Стоилова, 

2010)  

Във „Властта на хората“ Кристъл Корилий (Chistou, 2012) подчертава нарастващото 

значение на потребителските оценки и мнения по отношение на определени продукти и 

услуги за привличане на потенциални клиенти. Авторът се позовава на резултатите от 

изследвания, които се фокусират върху влиянието на потребителски коментари и 

препоръки при вземанена решение за покупка: 

• 77% от пазаруващите онлайн използват препоръки при закупуване. 

http://www.medialog-bg.com/
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• Препоръките повишават с до 21% удовлетвореността от направената покупка и с до 18% 

по-висока лоялност. 

• В направеното проучване върху 2000 купувачи, 92% определят  потребителските 

референции като „крайно“ и „многополезни“. 

• 59% от клиентите смятат потребителските референции за по-ценни от експертните мнения. 

• 63% от анкетираните посочват, че са по-склонни да купуват от сайта, ако има отзиви за 

продукта. 

• 86,9% от анкетираните са на мнение, че биха се доверили на препоръка от приятел пред тази 

на експерт. (Chistou, 2012: 22-33) 

В този смисъл е важно потребителят да се чувства удовлетворен и доволен от излъчените 

към него корпоративни послания, за да даде положителен коментар или препоръка по 

отношение на определен корпоративен продукт или услуга. Ето защо предоставянето на 

възможност за активно участие и взаимодействие в корпоративния диалог, е гаранция за 

по-близък и задълбочен контакт, както и за проследяване на потребителското поведение. 

Използването на индивидуален подход към всеки един клиент и организирането на 

корпоративните послания спрямо конкретните предпочитания и нужди на потребителя, 

очертава интерактивната комуникация, като изключителен фактор за развитие на бизнеса. 

Чрез прилагането на интерактивния подход, компаниите биха могли детайлно да проучат и 

да анализират потребителската аудитория, да изградят успешно партньорство с нея и да я 

ангажират в динамични дейности, свързани с корпоративната политика. 

В дигиталните платформи е много по-лесно да бъдат проучени интересите и 

предпочитанията на клиентите чрез използване на уеб технологията.  Тя осигурява бърза 

обратна връзка с целевите публики и предоставя ценна информация при разработването на 

нови продуктови концепции. В този смисъл интерактивната комуникация между 

компанията и нейните потребители е процес на взаимодействие, свързан с използването на 

различни техники, базирани върху обмен на информация, идеи, мнения, оценки, колективно 

сътрудничество. Въз основа на това, биха могли да се изведат някои основни 

характеристики на интерактивната комуникация, които се използват като успешни 

стратегии в практиките на някои компании и водят до задълбочаване на корпоративния 

диалог: 

http://www.medialog-bg.com/
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• Използване на индивидуален подход към всеки един клиент, базиран върху получената 

информация от обратната връзка. 

• Генериране на бърза оценка и реакция на потребителски запитвания, критики и коментари. 

• Изграждане на емоционална свързаност. 

• Засилване степента на откритост и прозрачност в отношенията между компанията и 

потребителите. 

• Поощряване на мотивацията и постоянството на потребителите. 

• Ангажираност и връзка с потребителите. 

• Съвместно сътрудничество. Обединяване на усилията за колективно разработване на идеи, 

продукти и услуги. 

• Възможност за повишаване на доверието в компанията. 

• Предлагане на ценно съдържание. 

• Дава усещането на конкретния потребител да се почувства “специален” чрез 

индивидуализиране на диалога и отправяне на персонални предложения, свързани с 

установения потребителски профил. 

• По-голяма степен на удовлетвореност и интегрираност на потребителя в онлайн 

корпоративната общност. 

• Предоставяне на свобода на потребителите и платформа за споделяне. 

Някои от характеристиките на интерактивната комуникация са разгледани и анализирани 

по-долу като успешни практики в корпоративната политика на известни компании, които 

успяват да привлекат и да ангажират своите публики в корпоративния диалог, предлагайки 

им по-голяма стойност на комуникацията под формата на ценно изабавно съдържание, 

различни игри, конкурси, награди, както и платформа за споделяне на емоционалните 

преживявания с бранда. 

Изграждане на ангажираност и връзка с потребителите 

Кампанията на Samsung: Driving Engagement and Sharing 

През 2011 година в САЩ, електронният гигант Samsung започва масивна онлайн кампания 

под формата на интерактивна игра, разработена от социалната американската медийна 

агенция Ignite social media под мотото “Like it, reveal it, win it“ („Харесай, разкрий, 

спечели“). 

http://www.medialog-bg.com/
http://www.ignitesocialmedia.com/


Мирослава Ценкова. Интерактивната комуникация  

като PR стратегия в дигиталните платформи 

с. 201-222 
 

211 
Медиалог/ Medialog,  

бр. 4/2018, ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

След като гласуват за страницата на Samsung във Facebook, кликвайки върху бутона Like, 

потребителите имат възможност да влязат и да спечелят продукт на компанията, като 

отворят определено парче от публикувания пъзел. Реденето на пъзела обаче се случва едва 

след като потребителят препоръча играта на свой приятел в социалната мрежа. Колкото 

повече препоръки изпрати той, толкова повече парчета от пъзела отваря и увеличава шанса 

си да спечели награда.5 По този начин всеки участник в играта привлича нови 

последователи и разширява социалната мрежа на бранда. Наградите се раздават 

ежеседмично, което поддържа интереса на потребителите и ги стимулира да разширяват 

своята мрежа от контакти на корпоративната страница. 

Компанията използва както награди, поставени на случаен принцип (които се раздават в 

края на всяка седмица), така и такива, свързани с национални празници и събития (като 

Великден, например), които се печелят веднага след отварянето на определени парчета от 

пъзела. 

За разлика от други кампании, които подтикват потребителите да участват еднократно в 

играта, тази кампания буквално ги принуждава да влизат ежеседмично и да канят все повече 

и повече свои приятели в социалните мрежи, които да се присъединят към тях, докато не 

изчерпат всичките си контакти. С напредване на времето броят на приятелите за определен 

потребител, които участват в играта расте, като по този начин времето за подреждане на 

определения пъзел намалява и това увеличава шансовете за успех и грабване на една от 

седмичните награди. 

Това е пример как Samsung въвлича не само своите клиенти в корпоративните онлайн 

активности, но и техните приятели, като по този начин изгражда мрежа от последователи. 

Раздаването на ежеседмични и тематични подаръци, както и рекламирането им в 

социалните платформи, ги прави желани от потребителите и те търсят начин да ги закупят, 

ако не успеят да ги спечелят. Именно тази ангажираност с публиките се превръща в мощен 

инструмент за задържане интереса не само на съществуващите, но и на бъдещите фенове 

на Samsung. Така всички участници в играта стават потенциални клиенти и по този начин 

се разширява общността от последователи на бранда. 

 

                                                           
5 Ignite social media. https://mashable.com/2011/06/07/innovative-social-media-campaigns/#obNE2937MSqL 
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Забавното съдържание в интерактивната комуникация с потребителите 

Компанията Mello Yello залага на онлайн игра, за да въвлече своите 

публики във взаимодействие чрез използването на забавлението, като начин феновете на 

марката да се почувстват „специални“. 

Mello Yello е популярна цитрусова сода от 60-те години на XX век. Марката се завръща  на 

пазара с помощта на медийната кампания „They call me Mello Yello“ („Наричат ме Mello 

Yello“), която се върти около римейка на един от хитовете на Донован от 1966 г. Брандът 

усилено използва социалните мрежи и по-специално Facebook. След като намира създателя 

на фен страницана Mello Yello във Facebook, маркетинговата агенция BFG Communications 

я превръща в официална бранд страница на Mello Yello.  

BFG Communications, съвместно с Mello Yello, измислят и гласа на бранда, като създават 

скеч с отличителните характеристики на марката – тон, език и специфични черти, които 

представят в най-голямата социална мрежа. Официалният образ на бранда се появява във 

Facebook през август 2010 г., като фокусът се крие в предлагането на забавно съдържание, 

както и в излъчването на отговори на любопитни въпроси ина интересни коментари. 

Интерактивната комуникация с потребителите е представена чрез корпоративната Facebook 

страница, която предлага „ретро фотогенератор”, позволяващ им да поставят своя снимка 

там, направена с уеб камера, а специално приложение се грижи да я “шлифова“ чрез 

специален фото филтър. Страницата предлага и викторина, която позволява на 

потребителите да разберат колко готини са всъщност. За лимитирано време потребителите 

могат също така да си свалят безплатно Mello Yello ремикса. 

Без да се влагат пари в реклама, първоначалните прогнози за достигане на 10 000 фена са 

надскочени още през първия месец на кампанията. Популярността на кампанията нараства, 

надминавайки внушителната цифра от 78 000 фена. 80% от феновете са младежи под 24 

години, което показва, че марката привлича и млади почитатели, а не само възрастни хора, 

които носталгично си спомнят за содата от тяхното детство6.   

В кампанията се очертават няколко успешни стратегии в интерактивната комуникация. На 

първо място връзката на содата с песента на Донован не е случайна, защото всяка песен 

разказва някаква история и провокира определени емоции у потенциалните клиенти. В 

                                                           
6 Mello Yello. https://www.facebook.com/MelloYello/ 
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случая се залага на свързването на корпоративния продукт с положителното емоционално 

преживяване. Петер Мъри много точно извежда ползата от обвързването на продукта с 

емоциите на потребителите: “Марката не е нищо повече от психическо представяне на 

продукта в потребителското съзнание. Ако представителството се състои само от 

атрибутите, характеристиките и друга информация за продукта, няма емоционални връзки, 

които да повлияят на предпочитанията и действията на потребителите. Колкото по-богато 

е емоционалното съдържание на менталното представяне на марката, толкова по-вероятно 

е потребителят да се превърне в лоялен потребител.“ (Myrray, 2013)  

Не мога да не се съглася с това обобщение, защото добрите маркетолози успяват да въвлекат 

потребителите в корпоративния диалог именно чрез използването на емоциите и да 

затвърдят у тях доверие и лоялност към бранда. Още повече, че решенията за извършване 

на покупка много често се дължат на подсъзнателна емоционална мотивация. 

Това се подчертаваи от Морис Леви, собственик на Saatchi&Saatchi: “Голяма част от 

човечеството консумира и пазарува с разума и сърцето си, или ако предпочитате, с 

емоциите си. Те търсят разумна причина: Какво е предназначението на продукта и защо е 

най-добрият избор. Същевременно взимат чисто емоционално решение: Харесва ми, 

предпочитам го, имам усещането, че е добър.“ (Робъртс, 2004: 42)  

Другата успешна стратегия в кампанията е свързана с предоставянето на забавно 

съдържание, което включва измислянето на глас на бранда, както и представяне на скеч с 

отличителните черти на марката. Всичко това е сериозна заявка от страна на Mello Yello да 

се доближи максимално до своите потребители и да покаже „човешкото лице“ на 

компанията, въвличайки ги в неформален разговор. По този начин говорят близките хора и 

приятелите. Щом има създадена близост, това е и предпоставка за изграждане на доверие. 

Следващият успешен акцент в кампанията е свързан с възможността всеки потребител да 

се почувства „специален“ чрез играта с ретро фотогенератора. Желанието на хората да се 

видят в друга светлина, в която се харесват повече, задълбочава връзката им с бранда и ги 

приобщава към общността на последователите му. 

 

Конкурсите и наградите в интерактивната комуникация 
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Johnson’s baby Canada успява да утрои посещаемостта на фен страницата си във Facebook, 

организирайки конкурс за бебешки снимки през 2010 г., който позволява на потребителите 

да покажат своите бебета на страницата на компанията в социалната мрежа, както и да 

спечелят различни награди. Приобщаването на публиките към корпоративната общност 

чрез споделяне на емоцията с останалата аудитория на бранда е възможност за 

задълбочаване на връзката. За Johnson нищожната инвестиция, която влага в проекта (малки 

награди за печелившите), води до много големи ползи, като една от тях е значителното 

увеличение на феновете на компанията във Facebook, както и създаването на по-голяма 

ангажираност към бранда. Тази ангажираност се изразява във възможността за споделяне 

на нещата, които вълнуват потребителите. Компанията залага на една от най-важните теми 

за обществото, а именно на децата като ценност. Възможността да бъде спечелена награда 

или конкурс за най-хубава бебешка снимка предполага генериране на положителни емоции, 

свързани с чувства като „гордост“, „признание“, „умиление“.  

Неслучайно образът на децата и апелите, свързани с тях в кампаниите на брандовете, са в 

основата на успешните маркетингови стратегии. Постигнатите резултати говорят за успеха 

на кампанията. Освен утрояването на почитателите на страницата си, компанията получава 

над 1 млн. посещения на приложението за конкурса, както инад 3,5 млн. посещения на 

самите снимки. Johnson събира повече от 500 000 гласа за конкурса.  

Големият интерес към кампанията е доказателство, че използването на конкурси и награди 

в интерактивната комуникация изгражда общност от последователи, които биха извършили 

покупка, защото свързват името на бранда с положителните емоции от участието им в 

конкурса или от спечелената награда. Отчитането на средно по 10 клика на всеки споделен 

линк в социалните мрежи с приятелите говори достатъчно красноречиво за разрастване на 

корпоративната мрежа, като по този начин се увеличава стойността и за всеки неин 

ползвател. Тоест колкото повече приятели гласуват за една бебешка снимка, толкова по-

голяма е вероятността тя да спечели конкурса и да донесе ценност, признание или награда 

за всеки един потребител на мрежата. 

Интерактивната игра като стратегия 

В опита си да увеличи пазарния си дял и да засили конкурентните си позиции на пазара в 

Бразилия през 2016 г., компанията Heineken предлага на потребителите да участват в 
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интерактивната игра (1 Million Fans), която ги въвлича в емоционално преживяване с 

марката. 

Heineken им дава възможност да спукат по един балон, ако станат почитатели на 

корпоративната страница на компанията във Facebook. Целта на бранда е да провокира 

чувството за собствена значимост на потребителя, предоставяйки му възможност да изпише 

името си на фирмения балон на компанията. Инициативата е пример за това как компанията 

би могла да ангажира потребителите в истински разговор, предлагащ стойност за всеки 

клиент. Идеята на Heineken да отправи персонализирано обръщение към всеки посетител, 

което го кара да се чувства „специален“, е стратегическа от гледна точка на това, че го 

различава в публиката и подчертава неговата индивидуалност. 

Кампанията дава възможност за участие на различни нива чрез харесване на страницата във 

Facebook или чрез прочитане на имената в Youtube. Тази техника води до огромен наплив 

на хиляди любители на бира и на балони, които “харесват” бразилската Facebook страница 

на Heineken. 

Подобна е идеята и на две шведски рекламни агенции Grey Stockholm и Ogilvy Stockholm, 

които през 2011 г. успяват да обединят своите фенове във Facebook, създавайки специална 

страница, в която се добавя снимката на всеки посетител. Всички изображения се вплитат 

в логото на Ingo. Само в рамките на четири часа, то се запълва с рекордните 2 890 снимки 

на фенове в социалната мрежа. 

Това е доста необичаен, атрактивен и евтин начин марката да се свърже със своите фенове, 

които буквално се оказват “преплетени” и “вградени” в корпоративното лого. 

Тази стратегия показва как чрез идеята за вплитането на снимките се задълбочава връзката 

с потребителите. Направена е препратка с албума като семиотичен носител на семейни 

ценности, който пази историята за свързаност на членовете на семейството чрез общи 

снимки, запечатали определени моменти от живота им. 

 

Предоставяне на свобода на потребителите и платформа за споделяне 

General Motors е една от първите големи автомобилни компании, която осъзнава силата на 

корпоративния блог, както и факта, че той не се използва само за публикуване на официални 

прессъобщения. Корпорацията поддържа непрекъснати дискусии  по отношение на 
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продуктовите си автомобили и камиони. General Motors провокира потребителите да 

участват в процеса на създаването на продукта, както и в измислянето на индивидуален 

дизайн. Компанията насърчава разговорите, свързани с интересни теми, като 

алтернативната енергия, например.  

General Motors използва много креативни стратегии за увеличаване на блог аудиторията си, 

като печели на своя страна влиятелни блогъри, иницииращи теми със съдържание, свързано 

с автомобилната корпорация. Пример за това е кампанията, реализирана през 2011 г. на 

Cruze-arati на Chevy, собственик на General Motors. В инициативата са въвлечени влиятелни 

блогъри от различни области (мода, музика, пътуване). Организацията създава за тях 

специфично съдържание, което предоставя на своята платформа. Зададени са и конкретни 

теми, по които блогърите разкриват на публиките своите приключения и преживявания: „В 

търсене на голямата стъпка“; „Голямото търсене на гърмящи змии“; „Рисуване с риби“ и 

др.   

Подобна е и идеята на Intel Corporation. През 2011 г. рекламната агенция Amsterdam 

Worldwide започва да разпространява серия от рекламни филми, в които влиятелни блогъри 

обясняват как технологиите са променили тяхната работа. Първият филм от серията показва 

как се справя известният моден блогър и фотограф Скот Шуман, използвайки продуктите 

на IntelCorporation – на блог сайта: “The Sartorialist”. 

Видеото се радва на повече от 250 000 уникални посещения само за първите 2 седмици и е 

гледано над 850 000 пъти в You Tube и в уеб сайта на Интел. То се разпространява 

мълниеносно, след като е пуснато в блога на Шуман (http://www.thesartorialist.com/), но 

също така става изключително популярно и във Facebook. Това допринася за повишаване 

ръста на посещаемостта на Интел канала в Youtube с 200%. 

Рекламната кампания е насочена към потребители, които искат да научат как топ блогърите 

използват снимков и видео материал. Именно тези интернет ползватели биха споделили 

гледаното видео със своите приятели в социалните мрежи и биха подпомогнали бързото 

разпространение на рекламния клип. 

Като цяло тази рекламна серия използва нетрадиционен подход за технологичните 

компании, като търси ефекта, който технологиите имат върху всеки елемент на 

видеоклиповете. 
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Успешната стратегия тук се крие в показването на ценно съдържание, представено от 

доказани инфлуенсъри, на които хората имат доверие. По този начин компанията успява да 

ангажира свoята аудитория и да я увеличи. Защото потребителите търсят в мрежата 

възможност да се свържат с хора, имащи сходни интереси. Както подчертава Джей Драгон 

„Свързаните хора образуват общности“ (Русев, 2011: 47). Авторът извежда и други мотиви 

за участие в социалните медии, като обучение, принадлежност, възможност за творчество, 

признание, присъединяване. Именно те са използвани от компаниите, за да добавят по-

голяма стойност за потребителите в комуникацията и по този начин да задълбочат 

лоялността им към бранда и да изградят онлайн общности. 

Компанията “Форд“ също  използва корпоративната си платформа за споделяне, за да 

засили връзката със своите потребители. Организацията се свързва с влиятелни блогъри и 

им дава възможност да говорят за марката, споделяйки своите преживявания с нея. От 

компанията предоставят на всеки инфлуенсър по една кола, с която да измине 1000 мили 

където пожелае, като единственото условие след това е да сподели своите незабравими 

моменти. 

Кампанията “Предизвикателството 1000 мили на Ford Fussion“ е повече от успешна. 

“Предизвикателството генерира над 100 видеоизображения, качени в You Tube, Flickr и 

десетки постове във влиятелни блогове, 2,5 млн. импресии в социалните медии, достигане 

до 25 000 зрители само в рамките на първата седмица. 76% от участниците са казали в лични 

разговори на повече от 10 приятели за своето преживяване с марката, а 97% от участниците 

заявяват,че обмислят да купят Ford за себе си.“ (Русев, 2011: 47) 

Споделянето с аудиторията на незабравими моменти, свързани с използването на определен 

продукт, скъсява дистанцията между потребителите и ги сближава. Участието им в 

дискусии, базирани на теми по общи интереси, обвързва хората в общност. Това са 

практически примери за това как предоставянето на свобода и платформа за споделяне в 

корпоративната мрежа задълбочава диалога с потребителите, изгражда свързаност и мрежа 

отпоследователи и води до увеличаване на продажбите. 

 

Интерактивната комуникация с потребителите чрез излъчване на видеоотговори 
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Кампанията на Old Spice „Мъжът, на когото вашият мъж можеше да мирише“ протича в 

платформата Youtube с участието на харизматичния актьор Исая Мустафа, като рекламно 

лице в мащабна уеб базирана кампания. Тя е насочена към женската потребителска група, 

защото обикновено жените са тези, които взимат решение за покупка.   

 Old Spice създава и публикува в Youtube почти 180 видеоклипа. Това е стъпка, която досега 

никоя друга компания не е правила. Тя е първата марка, която излъчва видеоотговори към 

потребителите си чрез споделяне на видеоклипове, качени в медийния канал Youtube. 

Благодарение на това, брандът става разпознаваем и харесван. Освен в Youtube, Old Spice 

има активно присъствие и в социалната платформа Twitter, за да използва всяка възможност 

и всяка социална платформа да се доближи максимално до своята публика, да отговори на 

нуждите и на очакванията й. Предусещането на желанията на потребителите още преди те 

да са заявени и изразени е отличителен белег на успешните компании. 

Кампанията е организирана от маркетинговата фирма Wieden + Kennedy и събира милиони 

гледания, изпреварвайки рекорда, който поставя американският президент Барак Обама с 

речта си след спечелването на изборите за първия си мандат. Голяма част от клиповете са 

под формата на забавни отговори на въпроси и коментари на фенове от Twitter и различни 

блогове. Общата посещаемост на клиповете надхвърля 110 млн. гледания. Видеоклиповете 

се гледат над 40 милиона пъти само в рамките на една седмица. 

Само за месец продажбите на Old Spice се увеличават със 107%, а за целия период на 

кампаниятате нарастват с 27%. Кампанията коства само 250 000 долара, което е скромна 

инвестиция в сравнение със сумите, които биха се вложили за реклама в традиционните 

медии. А ползите и печалбите за Old Spice са наистина огромни. 

Стратегията на компанията се фокусира върху поощряването на корпоративния диалог, 

където се цели внимателно отношение и изслушване на всеки един клиент. Разговорът е 

неформален и по-личен, което засилва посланията на бранда за приятелството, за близостта 

и за доверието. Излъчването на клиповете със забавни видеотговори на потребителските 

въпроси, предизвиква пародиране и споделяне в социалните платформи, което е заявка за 

силата на оказаното въздействие на кампанията върху потребителите. Хората обикновено 

копират и пародират онова, което им е направило впечатление и е предизвикало някакви 

емоции у тях. Ето защо използваната стратегия се оказва успешна и е още едно 
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доказателство за значението и за ролята на интерактивната комуникация като работеща 

практика в орпоративната комуникация на бранда. 

 

Използването на необичаен подход за ангажиране на аудиторията в корпоративния 

разговор 

Онлайн медийната кампания  “Blair Witch” e избрана от списание “Форбс” за най-добра 

кампания на всички времена. Тя е реализирана на базата на психологическия филм на 

ужасите от 1999 г. “The Blair Witch Project” („Проклятието Блеър“) на режисьорите Даниел 

Мирик и Едуардо Санчез. Toвa e нискобюджетна продукция, снимана с любителска камера 

с изключително лошо качество, което придава правдоподобност на действието. Филмът 

пресъздава изчезването на трима студенти през далечната през 1994 г.. Младежите правят 

документален филм, посветен на историята за местна легенда – вещицата Блеър Уитч. Те 

снимат с любителска камера “черните хълмове“ на Мериленд, след което изчезват 

безследно. 

Необичайният подход тук е, че месеци преди филмът да излезе, създателите публикуват в 

различни електронни медии снимки на изчезналите студенти и кратки откъси от 

продукцията, обявявайки, че това е документален филм, създаден по действителен случай 

за безследно изчезнали младежи, преследвани от вещица, обитаваща прочутите хълмове. 

Онлайн материалите се радват на невероятен успех и интерес от страна на интернет 

потребителите. След излизането си филмът печели 29 млн. долара само за първата седмица, 

а крайните му приходи възлизат на над 250 млн. долара.   

Използването на необичаен подход при представянето на филма и включването на 

мистерията и слуха като средства за привличане на вниманието, се оказват печеливши 

инструменти. Излъчването в социалните мрежи на добре подбрани снимки и откъси от 

клипове с черно-бели кадри, където не се споменава дали тази история е истинска или 

измислена, успява да въвлече потенциалните зрители в кръговрат от въпроси и да задържи 

интереса им. Създателите са студенти, които измислят легенда за проклятието Блеър, и 

успяват да провокират аудиторията си да говори за проекта и да го споделя в социалните 

мрежи. 
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Въпреки че бюджетът е едва 50 000 долара, авторите залагат на креативността и 

провокацията, а основният акцент при представянето на филма е върху емоцията и 

очакването на развръзката. 

Резултатите от използването на интерактивния подход в корпоративната комуникация са 

повече от красноречиви: засилване на връзката с потребителите, завоюване на конкурентно 

предимство, увеличаване на печалбите, популяризиране на дейностите и инициативите на 

компанията. 

Ключовите думи, които обединяват феновете с марката са: доверие и свързаност. 

Представените примери от практиките на успешни и доказали се компании потвърждават 

тезата на изследването, че активното взаимодействие с публиките засилва посланията, 

изгражда връзка и е възможност за отваряне на нови перспективи пред бизнеса. В този 

смисъл интерактивната комуникация е допълнителна опция запечелене на позиции, за 

изграждане на доверие, за прибавяне на ценност и съдържаниекъм корпоративния диалог. 

Ето защо привличането на потребителите към участие и ангажираност в социалните 

платформи трябва да е придружено от емоционални преживявания, от даването на свобода, 

както и от предоставянето на стимули, провокиращи интерактивността, като онлайн игри, 

конкурси, награди и платформи за споделяне. Организациите трябва да поощряват 

потребителите да говорят за корпоративните продукти, за преживяванията си с марката, за 

нещата, които ги интересуват и вълнуват. Компаниите използват всички инструменти, за да 

бъдат по-близо до своите клиенти. Така се изгражда връзка с бранда, събират се 

потребителски мнения, генерират се нови предложения, разработват се успешно различни 

корпоративни стратегии, продукти и услуги. 

Анализът на успешните практики от използването на интерактивната комуникация в 

политиката на компаниите доказа, че чрез ангажирането на клиентите в корпоративния 

диалог се постига разрастване на корпоративната мрежа и се повишава стойността и за 

всеки един потребител. По този начин организациите и публиките се обвързват в уникален 

съюз и се обединяват в постигането на общи цели. Това се оказва печеливша стратегия за 

корпоративно развитие и просперитет в ерата на дигиталното общуване. 
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БЪЛГАРСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ И БЪЛГАРСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА 

ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА – СПЕЦИФИКИ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

ЖАНА С. ПОПОВА 

 

Bulgarian Book Publishing and Bulgarian Literature in 2017 – Specifics and Trends 

 

Jana Popova 

 

Резюме: Обект на изследване в статията саспецификите и проявите на 

българското книгоиздаване и българската художественалитература през 2017 г. 

Целта на текста е да се проследят тенденциите вбългарското книгоиздаване през 

този времеви отрязък и да се оповестятнай-продаваните издания на българската 

литература. За постигането й се правианализ на класациите на най-голямата 

книжарска верига у нас – „Хеликон”, кактои на едно от най-развитите български 

издателства – „Хермес”. Основна задача наизследването е да се анализират 

данните от тези класации и да се установи каквачаст от най-продаваните издания 

за 2017 г. са представители на съвременнатабългарска художествена литература. 

По този начин се добива представа затенденциите в книгоиздаването и за 

изданията, които предизвикват най-голямчитателски интерес. 

Ключови думи: българско книгоиздаване, българска художествена литература, 

„Хермес”, „Хеликон” 

 

Abstract: Object of examination in the article is the specificities and activities of 

Bulgarian book publishing and Bulgarian literature in 2017. The purpose of the survey 

is to follow the trends in the Bulgarian book publishing and to investigate which are 

the best selling Bulgarian books during this period of time. In order to achieve this, I 

am going to analyze the rating of bestseller books of the biggest book store in my 

country – “Helikon” and also the rating of one of the most developed Bulgarian 

publishing houses – “Hermes”. The main task of the research is to investigate the data 
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from these book ratings and to examine which bestseller books in 2017 are 

representatives of the contemporary Bulgarian literature. In this way we can have 

better understanding about the specificities and the trends in the modern Bulgarian 

book publishing and we can examine which books provoke biggest interest in the 

audience.      

Keywords: Bulgarian Book Publishing, Bulgarian Literature, „Hermes”, „Helikon” 

 

 

2017 е динамична година за българското книгоиздаване и съвременната художествена 

литература. През този времеви отрязък се установява най-голям читателски интерес към 

изданията на съвременни български автори от втората половина на XXI век. 

Целта на изследването е да се анализират данните за най-продавани книги през 2017 г. от 

класациите на книжарска верига „Хеликон” и издателска къща „Хермес”, както и да се 

установи каква част от тези издания са българска художествена литература. Основание за 

избора на тези класации е, че „Хеликон” е най-голямата книжарска верига в България, която 

точно отразява продажбите на книжния пазар, а издателство „Хермес” е втората най-голяма 

издателска къща в страната, върху чиято работа е фокусиран и дисертационния ми труд, 

част от който е настоящото изследване. 

Анализ на данни от годишника „Книгоиздаване и печат” и от Националния регистър 

на издаваните книги в България през 2017 г. 

Проучването на данните, представени в класациите за най-продавани книги, изисква добро 

познание на пазарното поведение. Анализ на пазарната ориентация на съвременното 

българско книгоиздаване е представен от Алберт Бенбасат в статията – „Що е български 

бестселър и кой го чете?”. Той заявява следното: „Откакто у нас книгоиздаването заработи 

пазарно и влезе в обръщение понятието „бестселър“, издатели и търговци се надпреварват 

да правят книжни класации. Медиите им дават гласност, без това да гарантира точност и 

безпристрастност на информацията… ако класацията е на дадено издателство, най-много 

призови места в нея заемат книгите на същото издателство” (Бенбасат, 2017). В стремежа 

си да популяризират своята продукция на книжния пазар, българските издатели инвестират 

в създаването на книжни класации, които фаворизират заглавия от техния издателски 
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каталог. Като алтернатива на тези книжни селекции се появяват класациите за най-

продавани книги на големите книжарски вериги. Те точно отразяват пазарното потребление 

на българския книжен пазар. Тяхната цел е да получат по-голяма гласност и да достигнат 

до по-широк кръг от потребители. На този принцип са структурирани класациите на 

книжарска верига „Хеликон” и издателство „Хермес”. Те се възприемат като „огледало” на 

тенденциите, които преобладават в българското книгоиздаване. Така например, в периода 

2010 – 2017 г. се установи, че масовата българска литература преобладава над родната 

високохудожествена литература. Частичен обрат се наблюдава през 2016 – 2017 г., когато 

големите български издателства на книжния пазар като „Сиела” и „Хермес” инвестират в 

появата на по-елитарни български издания от съвременни писатели. Според издателите 

такъв тип произведения са историческите и социалните романи. Това е причината 

българската масова и високохудожествена литература да присъства с почти еднакъв брой 

публикувани издания през 2017 г., насочени към различни видове потребители. Затова е 

важно да се проучат съвременните класации за най-продавани книги и да се установи какви 

български издания присъстват в тях. В същото време анализът на съвременното българско 

масово книгоиздаване и българската художествена литература изисква да се запознаем с 

параметрите, в които работи книгоиздаването у нас. Затова преди да се изследват 

класациите на „Хермес” и „Хеликон” за 2017 г., трябва да се проучи какъв е броят на 

издаваните книги у нас и каква част от тях са българска художествена литература. 

За тази цел са анализирани данните от годишника „Книгоиздаване и печат” на Националния 

статистически институт, както и от официалната интернет страница на Националния 

регистър на издаваните книги в България. Годишникът„Книгоиздаване и печат” е издание 

на Националния статистически институт, коетов средата на всяка календарна година излиза 

с данни за броя издавани книги вБългария през предходната година, т.е. точна информация 

за публикуванитеиздания на българския пазар през 2017 г. излиза в средата на 2018 г. 

Изданиетопредставя данни за тиражите на чуждестранна и българска литература на 

книжнияпазар, но не прави разбор на нейните жанрови или тематични 

особености.„Книгоиздаване и печат” не предоставя информация кои издания през 

съответнияпериод са представители на масовата и високохудожествената литература. 

Такъвтип анализ може да се направи на база на класациите за най-продавани книги 

http://www.medialog-bg.com/


Жана С. Попова. Българското книгоиздаване и  

българската художествена литература  

през 2017 година – специфики и тенденции 

с. 223-232 

226 
Медиалог/ Medialog,  

бр. 4/2018, ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

накнижарски вериги и различни издателства. Този принцип за представяне се прилагаи от 

Националния регистър на издаваните книги в България. В неговата класациясе включват 

книги и издатели, регистрирани по системата ISBN за съответната година.Данните на 

представените тиражи саограничени само до категориите чуждестранна и българска 

литература. Техниятанализ помага да се изгради реалистична представа за състоянието на 

българскотокнигоиздаване и развитието на съвременната българска художествена 

литература. Всъщото време това допринася за придобиването на обща представа за 

количествотоиздавани книги у нас и помага да се направи точно сравнение на 

информацията, публикувана в класациите на „Хермес” и „Хеликон”. 

Според данните от Националния статистически институт: „През 2017 г. са издадени 8640 

книги с тираж 4 974 355… По тематични области според признака „предназначение на 

литературата” разпределението на изданията по раздели през 2017 г. е следното: 

художествена литература за възрастни – 3292 заглавия с тираж 1540 000; популярна 

литература – 1613 заглавия с тираж 928 000…” (Книгоиздаване и печат 2017, 2018: 7-8). От 

публикуваните данни става ясно, че през 2017 г. книгоиздаването в България е във възход 

и издателската продукция бележи растеж. Различните писатели имат различни тиражи. 

Издателската политика в България не предоставя възможност да се проверят тиражите на 

отделните автори. Това се възприема като поверителна информация във 

взаимоотношенията издател – писател. Развитие на българската литература се наблюдава и 

в данните от официалната интернет страница на Националния регистър на издаваните книги 

в България: „Общи издания за 2017 г. – 10158 книги. Чуждестранна литература – книги 

2393. Българска литература – книги 5623” (Йорданова, 2018). Въпреки че в анализираните 

данни не се съдържа информация каква част от изданията се отнасят към групата на 

художествената и масовата литература, те присъстват активно на книжния пазар. Това се 

установи при анализа на годишните селекции на книжарска верига „Хеликон” и издателство 

„Хермес”. Изследването на тези класации помогна за анализа на основните прояви на 

съвременната българска високохудожествена и масова литература. 

Анализ на класациите на „Хермес” и „Хеликон” през 2017 г. 

От началото на XXI век издателство „Хермес” е един от основните поддръжници на 

българска художествена литература. Издателската къща помага за утвърждаване на нови 
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имена от областта на съвременната българска художествена проза и полага усилия за 

нейното разпространение сред читателската аудитория. Важна особеност при тази класация 

е, че в нея се включват само книги, издадени от самото издателство през съответния период 

от време. За разлика от селекцията на книжарска верига „Хеликон”, която се публикува 

всяка седмица, класацията на „Хермес” има за цел да представи годишен разбор на своята 

най-продавана издателска продукция от областта на художествената, нехудожествената и 

детската литература. Въпреки това ограничение, данните, представени от издателството се 

приемат като ориентир за състоянието на съвременната литература и тенденциите в 

книгоиздаването у нас. Така се установява кои издания на високохудожествената и масовата 

българска литература присъстват на книжния пазар през 2017 г.. 

Важен елемент от класацията на издателството е, че в първия топ 10 влизат 3 издания на 

българската художествена литература. Те се отличават с високохудожествени литературни 

качества, но също така могат да се възприемат като масови произведения. Става въпрос за 

следните български автори и заглавия: Ивинела Самуилова с романа „Бабо, разкажи ми 

спомен”, Георги Божинов с „Калуня-каля” и Недялко Славов с „Камбаната” (Най-

продавани книги на Издателска къща „Хермес” за 2017 г.!, 2017). Тази селекция има широк 

спектър от тематични направления и може да се използва като представителна извадка за 

състоянието на съвременното българско книгоиздаване. В същото време тя показва 

доминирането на българския роман като предпочитан литературен жанр от страна на 

издатели и читатели, както и неговите разнообразни тематични направления. От една 

страна, имаме произведение, което е смесица между социален и исторически роман с 

елементи на масова художествена литература („Бабо, разкажи ми спомен” на Ивинела 

Самуилова), а от друга, високохудожествени исторически романи, които представят 

определени периоди от българската история – „Калуня-каля” и „Камбаната”. „Бабо, 

разкажи ми спомен”  съдържа препратки към миналото, но те са представени повече в 

социален контекст. Произведенията на Георги Божинов и Недялко Славов пък са с коренно 

различен характер. При тях историческото служи като рамка, в която се развива действието 

на целия роман. Тези произведения показват смесицата между високохудожествена и 

масова литература, като в същото време открояват конкретни тематични направления на 

съвременната българска художествена проза. В същото време тиражите на самите 
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произведения са сравнително еднакви. Единствено изключение прави „Калуня-каля” със 

своите 12 препечатки. Книгите, включени в класацията на „Хермес” се отличават с 

„размита” граница между тези две литературни направления и демонстрират нуждата на 

съвременните читатели от жанрови експерименти в областта на литературата.     

Тази тенденция се наблюдава и при годишната селекция на книжарници „Хеликон” за 2017 

г. От своето създаване през 2012 г. класацията на книжарската верига постепенно се 

превръща в достоверен източник на информация за тенденциите в художествената и 

нехудожествената литература у нас. Причината за това е, че селекцията не се ограничава 

само до собствената продукция. В нея присъстват книги на различни български издателства, 

като водещ фактор за включване са техните продажби на книжния ни пазар. Колкото по-

големи продажби отчитат определени заглавия, толкова по-големи шансове имат да 

попаднат в класацията на „Хеликон”. Освен това селекцията излиза всяка седмица, като 

дава възможност на издателите, писателите и читателите да се ориентират в тенденциите 

на българския книжен пазар. В края на всяка календарна година пък се прави обзор на 

седмичните класации и се обобщават данните. Така се синтезира информацията за най-

продаваните заглавия през конкретната година и се отбелязва посоката за развитие на 

книгоиздаването и художествената литература. 

В изследването се анализира не само годишната, но и месечните класации на книжарската 

верига. Така например,важно е да се отбележи, че за периода 1 януари – 30 юни 2017 г. в 

топ 10 на „Хеликон” фигурират шест произведения на българската художествена 

литература. Това са двата тома на „Чамкория” на Милен Русков, дебютният роман на 

Константин Трендафилов („Затвори сърце”), два романа-пародия на Никола Крумов 

(„Дневник от панелните блокове” и „Междупанелни войни”), както и книгата на Ивинела 

Самуилова – „Бабо, разкажи ми спомен” (Топ 50 на „Хеликон” за най-продавана българска 

художествена литература през 2017 (1 януари – 30 юни) 2017). Част от тях могат да се 

определят като качествени произведения на съвременната високохудожествена литература 

– например, романът на Милен Русков. Останалите произведения от класацията имат по-

масов характер и изграждат добра комуникационна връзка с читателите. В топ 50 на 

книжарската верига присъстват още 19 книги на съвременни български автори. Сред тях се 

отличават две поетични книги, сборници с разкази и новели, както и някои романи, които 
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балансират „на границата” между сериозна литература и развлекателно четиво. Сред 

авторите в класацията се открояват имената на Георги Господинов с шестото издание на 

„Физика на тъгата”, Недялко Славов с „Камбаната”, Стефан Цанев с „Душата ми плаче за 

сняг”, Божана Апостолова с романа си „Нощта е също слънце” и други. Има представители 

и на масовата литература, като например Димитър Калбуров и Михаил Вешим, както и 

представители на публицистиката като Огнян Стефанов и Тошо Тошев. Парадоксално, но 

от книгите в селекцията на книжарската верига най-голям тираж има историческият роман 

на Милен Русков, който се определя като представител на високохудожествената 

литература. Класацията на „Хеликон” е създадена на база на съвременните читателски 

предпочитания и показва, че в съвременното българско книгоиздаване 

високохудожествената литература може да съществува паралелно с масовите издания на 

книжния пазар. 

През втората половина на 2017 г. в селекцията на книжарската верига продължават да 

преобладават различни издания от съвременни български автори. Сред тях се откроява 

романът на Захари Карабашлиев – „Хавра”, „таблоидната” литература на Венета Райкова 

(„Вендета” и „Инсомния”), историческият роман на Неда Антонова („Първият след Бога – 

любовта и смъртта на Васил Левски”), сборникът „Моши, моши, Япония” на Юлияна 

Антонова-Мурата, новото издание на романа „Възвишение” на Милен Русков, книгата за 

самопомощ на Гергана Брънзова и новото произведение на Васил Пекунов. В класацията 

отново присъстват представители на високохудожествената литература и „хибридни” 

произведения на масовата литература. От изброените издания през 2017 г. с най-висок 

тираж се отличават произведенията на Венета Райкова и романът на Захари Карабашлиев. 

Така се формира съвременният модел на работа на българското книгоиздаване –  то 

финансира появата на масови издания, защото трябва да задоволява търсенето на по-

голямата част от читателската аудитория. В същото време обаче инвестира и в издаването 

на стойностни български автори. Взаимодействието между масова и високохудожествена 

литература в съвременните български произведения предопределя до голяма степен и 

тематичните направления на различните издания. 

От анализа на класацията на „Хеликон” за 2017 г. се стига до извода, че това е годината на 

историческите романи. През този период определени български писатели експериментират 
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систорически сюжети. Сред тях най-ярко се открояват имената на Милен Русков и Захари 

Карабашлиев.Съвременните български исторически романи съчетават в себе си факти 

отисторията с елементи от народопсихологията на българина, характерна законкретния 

исторически период. Именно тези характеристики провокиратчитателския интерес и 

изграждат добра комуникационна връзка с потребителите. Всъщото време селекцията на 

„Хеликон” показаразнообразните тематични и жанрови направления, в които се 

развивакнигоиздаването. То се опитва да поддържа читателски интерес към 

българскатахудожествена литература, като утвърждава имената на нови български 

писатели. Понякогаобаче прекалено либералното отношение към някои български автори в 

комбинация сжеланието за бърза печалба на издателствата води до криворазбрана 

представа замасова българска литература. Тази деформирана представа се изразява в 

издаванетона книги с пошло съдържание, като най-ярък пример в това отношение са 

„романите”  на Венета Райкова. И все пак на този етапбългарското книгоиздаване се намира 

в относителна хармония и поддържа добропазарно развитие. Успешното издаване на 

съвременна българска високохудожественаи масова литература е сигнал, че има ясна 

стратегия за развитие и тепърва ще седоказва като важна част от обществения живот. 

Поради тази причина през 2017 г.българското книгоиздаване и съвременната художествена 

литература са във възход, тъй като се идентифицират като важна професионална област от 

страна на обществото. 

Заключение   

В резултат на проучването се установи, че тенденциите и спецификите в българското 

книгоиздаване през този времеви отрязък съответстват на световния издателски модел. В 

периода 2010 – 2017 г. българското книгоиздаване се стреми да достигне световни 

стандарти в своите издателски практики, като този стремеж се отчита най-ясно през 2017 

г.. В резултат на това то търси баланс между качествената високохудожествена литература 

и масовата литература. Поддържането на този баланс е важна част от работата на 

съвременните издателства, тъй като масовата литература води до по-добри финансови 

резултати. От друга страна, издателствата не трябва да допускат комерсиализация на своята 

продукция. Те искат да постигнат финансова стабилност чрез издаването на масова 

литература, но също така се опитват да предлагат по-качествена продукция. Като цяло през 

http://www.medialog-bg.com/


Жана С. Попова. Българското книгоиздаване и  

българската художествена литература  

през 2017 година – специфики и тенденции 

с. 223-232 

231 
Медиалог/ Medialog,  

бр. 4/2018, ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

2017 г. съвременното българско книгоиздаване се стреми да постигне баланс между 

финансовата независимост и задълженията си на културен коректив. Затова издава масова 

литература, но едновременно с това се опитва да съхрани стойностните издателски 

традиции и да предлага по-качествена продукция на потребителите. Тези изводи се 

оформиха на база на анализ на данните от класациите на издателство „Хермес” и книжарска 

верига „Хеликон”. 

Първият извод от проучването е, че българското книгоиздаване инвестира много ресурси в 

издаването на масова художествена и масова нехудожествена литература. По този начин 

издателствата печелят повече, което гарантира тяхното стабилно позициониране на 

книжния пазар. Вторият извод е, че българското книгоиздаване насърчава появата на 

съвременна българска художествена литература, като помага да се утвърдят имената на 

нови писатели. Това е причината за доброто развитие на съвременната българска 

художествена литература през последното десетилетие и превръщането й в 

конкурентоспособна на преводната чуждестранна литература. През 2017 г. на българския 

книжен пазар се появяват различни български автори, които не само успяват да предизвикат 

читателски интерес, но дори и задминават по продажби изданията на чуждестранната 

литература. Това е признак за положителното развитие на родната художествена литература 

и прилагането на успешни издателски практики от страна на големите издателства. 

В резултат на анализа на тенденциите и спецификите в съвременното българско 

книгоиздаване, се оформиха няколко препоръки за неговото по-успешно развитие. Първата 

е да не се занижават критериите на подбор. Родното ни книгоиздаване не би следвало да 

допуска стремежът към по-голяма печалба да се превърне във водещ мотив при подбора на 

издания. Втората е издателите да продължат да подкрепят издаването на съвременна 

българска художествена литература. На българския книжен пазар трябва да се предлагат 

качествени издания на талантливи български писатели. Прилагането на тези препоръки в 

издателските практики ще осигури по-стабилно позициониране на българските издателства 

на книжния пазар и същевременно ще доведе до спазване на високи литературни 

стандарти.        
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БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ И БЕЖАНЦИТЕ (2013-2017): ИНТЕРВЮТА С 

ЖУРНАЛИСТИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ТЕОДОР СПАСОВ 

 

Bulgarian Media and Refugees (2013-2017): Interviews with Journalists about the Politics 

of Representation 

 

Teodor Spasov 

 

Резюме:  В рамките на изследването са проведени интервюта с журналисти, 

подбрани наслучаен принцип, по предварително утвърден въпросник. Всички 

участници визследването отговарят на едни и същи въпроси. 

Най-важните изводи от настоящото изследваненакратко: в българските медии е 

по-вероятно да бъде отказан текст по тематабежанци с аргумента, че е прекалено 

толерантен, отколкото с аргумента, че епрекалено нетолерантен спрямо 

търсещите убежище и бежанците; журналистите самного по-критични към 

неспазването на етичните медийни принципи по темата„бежанци“ в другите 

медии, отколкото в редакциите, в които работят те самите; мнозинството от 

журналистите забелязват превръщането на бежанците в нов образна врага в 

българските медии; според журналистите крайно десните настроения 

поотношение на бежанците се провокират много повече от политици, отколкото 

отжурналисти; страховете на някои журналисти да отразяват бежанците в 

позитивнасветлина не са свързани със „стандартния натиск“ от 

вътрешноредакционна илиполитическа намеса, а от извънредакционните 

реакции, където са хората срадикални възгледи, приятелите и семейството; 

тормозът на журналисти по отношениена работата им по темата „бежанци“ е 

особено тревожен е факт – 1/5 от журналистите признават, че поне веднъж са 

били подлагани на някакъв вид тормоз. 

Ключови думи: бежанци, журналисти, български медии 
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Abstract: Interviews with randomly selected journalists were conducted within the 

survey. They all answered the same questions. Here is a list of some of the most 

important findings: Bulgarian media are more likely to refuse publishing a text on the 

subject of refugees on the grounds that it is too tolerant to asylum seekers and refugees 

than on the grounds that it is too intolerant; journalists are much more critical of non-

compliance with ethical media principles on“refugees“ in other media than in those 

outlets they personally occupy; the majority of journalists notice the transformation of 

refugees into a new image of the enemy in Bulgarian media; according to the 

journalists, far-right moods concerning refugees are provoked far more by politicians 

than by journalists; the fears of some journalists to present refugees in a positive light 

are not related to „standard pressure“ by internal or political intervention, but they are 

related to people with radical views, friends and families; the journalists’ harassment 

of their work on „refugees“ is particularly worrying – 1/5 of journalists admit that they 

have been harassed at least once because they presented refugees in a positive light. 

Keywords: refugees, journalists, Bulgarian media 

 

Интервютата с журналисти на тема „Бежанците и българските медии: политики на 

репрезентация (2013-2017)“ са проведени в периода октомври 2017 – февруари 2018 г. 

Поканените да дадат интервю за изследването са журналисти на щат от различни медии и 

работещи на свободна практика в периода 2013-2017 г. Интервюираните са 70 на брой, 

подбрани са на случаен принцип и отговарят на едни и същи въпроси. Интервютата са 

анонимни. 

Резултати по групи въпроси 

Пол и възраст 

38 от респодентите са жени, а 32-ма – мъже. 

Най-голям е делът на респондентите от възрастовата група 26-35 г. – 29 души, следват 18-

25 – 22 души; 36-45 г. – 12 души;  46-55 г. – 4 души; 56-65 г. – двама души; 66-75 – един 

човек. 

Образование 

Най-голям е делът на интервюираните журналисти, които са магистри по специалност, 

различна от „Журналистика“ – 22 души. Следва делът на бакалаврите по журналистика – 
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16 души. Еднакъв е броят на бакалаврите по друга специалност, различна от журналистика, 

и на респондентите със завършено само средно образование – по 10 на брой. Магистрите по 

журналистика са 8 души, един е настоящ студент по журналистика и един – докторант по 

свързани с журналистиката и медиите специалности. 

I група от въпроси 

Първата група от въпроси (въпроси №1, №2 и №3) цели да провери нивото на основните 

познания по темата „бежанци“ на участващите в изследването журналисти, както и тяхното 

лично мнение по базовите въпроси: икономически мигранти ли са повечето търсещи 

убежище според тях и дали мислят, че повечето търсещи убежище се нуждаят от бежански 

статут. 

1/30 | Според Вас има ли разлика между понятията „бежанец“ и „мигрант“? 

 

Почти всички респонденти (68 души) отговарят с „да“ на този въпрос. 

2/30 | Съгласни ли сте с твърдението, че повечето търсещи убежище в периода 2013-2017 

г. са икономически имигранти? 
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Мнозинството (40 души) не са съгласни с това твърдение; на противоположната позиция са 

19 души . Забележим е делът (11 души) на тези, които не могат да преценят. 

3/30 | Съгласни ли сте с твърдението, че повечето от търсещите убежище в периода 

2013-2017 г. наистина се нуждаят от бежански статут? 

 

Половината от респондентите отговарят на този въпрос с „да“. Противоположното мнение 

споделят 21 души, а 14 не могат да преценят. 

II група от въпроси 

Втората група от въпроси (въпроси №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 и №12) цели да 

разкрие чувствителността на интервюираните журналисти към спазването на етичните 

медийни принципи. 
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4/30 | Забелязали ли сте политици и/или анализатори да употребяват темата „бежанци“ 

за свои политически цели, използвайки медийна трибуна? 

Почти всички (66 души) отговарят с „да“ на този въпрос, 3-ма са респондентите, които не 

са забелязали, и един не може да прецени. 

5/30 | Забелязали ли сте политици и/или анализатори да използват езика на омразата по 

отношение на бежанците в медиите? 

Утвърдително отговарят 65 от интервюираните, на противоположното мнение са двама, не 

могат да преценят трима. 

6/30 | Забелязали ли сте Ваши колеги да използват езика на омразата по отношение на 

бежанците в медиите? 

Мнозинството от респондентите (65 души) отговарят положително, 24 не могат да 

преценят, с „не“ отговарят 6 души. 

7/30 | Забелязали ли сте Ваши колеги да бъдат прекалено толерантни към негативното 

говорене по отношение на бежанците в медиите? 

Мнозинството от респондентите (40 души) отговарят с „да“ на този въпрос. 

Отрицателно  отговарят 26 души, а четирима не могат да преценят. 

8/30 | Случвало ли Ви се е Ваши материали по темата да бъдат отказвани или променяни 

с аргумента, че са били „прекалено толерантни“ или със сходен аргумент? 

Мнозинството (49 души) отговарят с „не“, 18 души отговарят, че не са правили материали 

по темата, а с „да, няколко пъти“ отговарят трима от интервюираните. 

9/30 | Случвало ли Ви се е Ваши материали по темата да бъдат отказвани или променяни 

с аргумента, че са били „прекалено нетолерантни“ или със сходен аргумент? 

Мнозинството от респондентите (47 души) отговарят „никога“, а 20 не са правили 

материали по темата. По един са отговорили с „да, няколко пъти“, „да, веднъж“ и „не мога 

да преценя“. 

10/30 | Забелязали ли сте асоцииране на темата „бежанци“ с темата „тероризъм“ в 

българските медии? 

Мнозинството от респондентите (62-ма) отговарят с „да, няколко пъти“, петима не могат да 

преценят. С „не“ отговарят двама, а с „да, веднъж“ – един. 

11/30 | Ако сте отговорили с „да“ на предния въпрос, то дали това е допустимо според 

Вас (от гледище на медийната етика)? 
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Мнозинството от респондентите (48 души) отговарят с „не“. По 8 отговарят с „да“ и „не 

мога да преценя“. (6-ма не са отговорили с „да“) 

12/30 | Забелязали ли сте асоцииране на темата „бежанци“ с темата „тероризъм“ във 

Вашата медия (или в медия, с която си сътрудничите)? 

Мнозинството от респондентите (47 души) отговарят с „не“. С „да, няколко пъти“ отговарят 

12 души, а с „да, веднъж“ – един. 10 не могат да преценят. 

III група въпроси 

Чрез въпросите от III-та група (№13, №14, №15 и №16) се цели изучаване на мнението на 

журналистите относно качеството на информацията в българските медии по отношение на 

бежанците и търсещите убежище. 

13/30 | Според Вас българските медии успяха ли да представят качествено на обществото 

проблемите, които провокират търсещите убежище да напуснат своята родина? 

Мнозинството (41 души) отговарят с „по-скоро не“, 13 – с „не“. С „по-скоро да“ отговарят 

петима, с „да“ – двама , а още двама не могат да преценят. 

14/30 | Според Вас успяха ли българските медии да представят качествено правата на 

бежанците и реда, по който се получава бежански статут у нас? 

С „по-скоро не“ отговарят 39 души, а с „не“ – 16 души. 9 отговарят с „по-скоро да“, двама 

с „да“, четирима не могат да преценят. 

15/30 | Забелязали ли сте лъжи в българските медии по отношение на причините, които 

провокират търсещите убежище да напуснат своята родина? 

С „да, няколко пъти“ отговарят 39, с „да, веднъж“ – 16. С „не“ – 8 души, 21 не могат да 

преценят. 

16/30 | Забелязали ли сте лъжи в българските медии по отношение на правата и 

задълженията на бежанците? 

Мнозинството от респондентите (37 души) отговарят с „да, няколко пъти“, трима с „да, 

веднъж“. С „не“ отговарят 7 души, а 23-ма не могат да преценят. 

IV група от въпроси 

Чрез въпросите от IV-та група (№17, №18, №19, №20 и №21) се цели да се установи 

мнението на журналистите по отношение на развитието на образа на бежанеца в 

българските медии. 

17/30 | Според вас превърнаха ли се бежанците в нов образ на врага в българските медии? 
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Мнозинството отговарят с „по-скоро да“ (32-ма) или с „да“ (20 души). С „по-скоро не“ 

отговарят 10 души, а с „не“ – един от респондентите. 7 души не могат да преценят как да 

отговорят. 

18/30 | Как бихте оценили настроенията на повечето от българските журналисти по 

отношение на бежанците, използвайки политическия спектър? 

Най-голяма е групата на респондентите, които не могат да преценят как да отговорят на 

този въпрос – 26 души. Конкретно отговорилите най-често оценяват с „десни 

(консервативни)“ – 20 души, следват „центристки (умерени, либерални)“ – 12 души. 

Отговорилите с „крайно десни“ и „леви“ са петима, двама са отговорили „крайно леви“. 

19/30 | Как бихте оценили настроенията по отношение на бежанците, които повечето 

политици провокират у обществото чрез българските медии? 

23-ма от респондентите не знаят как да отговорят на този въпрос. 18 отговарят „десни 

(консервативни)“, още 18 – „крайно десни“, петима – „центристки (умерени, либерални)“, 

трима – „леви“, и двама – „крайно леви“. 

20/30 | Как бихте определили представянето на образа на бежанеца във Вашата медия 

(или в медията, с която си сътрудничите най-често)? 

 

Почти половината (33-ма) отговарят „нито позитивно, нито негативно“ и нито един не 

отговаря с „негативно“. 9 не могат да преценят, още 9 отговарят „по-скоро позитивно“, 8  с 

„изцяло позитивно“, 7 с „по-скоро негативно“. 
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21/30 | Как бихте оценили отношението към бежанеца при представянето на неговия 

образ в повечето български медии? 

 

Мнозинството (38 души) отговарят с „по-скоро негативно“, а още 8 отговарят с „негативно“. 

Отговора „нито позитивно, нито негативно“ са избрали 14 души, „по-скоро позитивно“ – 

трима, а един – „изцяло позитивно“. Не могат да преценят как да отговорят двама. 

V група от въпроси 

Въпросите от група V – №22, №23 и №24 – целят да проверят натиска върху журналистите 

при отразяването на темата „бежанци“. 

22/30 | Случвало ли Ви се е да се страхувате да реализирате материал, който да представя 

търсещите убежище и бежанците в позитивна светлина? 

Мнозинството от респондентите (40 души) са отговорили с „не“, а 24 заявяват, че не са се 

опитвали да реализират такъв материал. С „Да“ отговарят четирима от респондентите, 

двама не могат да преценят. 

23/30 | Ако ви се е случвало, то от кого/от какво сте се страхували? (Възможно е да 

посочите повече от един отговор) 

Повечето (37 души) отговарят, че не им се е случвало да се страхуват или че не са се 

опитвали да работят по темата „бежанци“ (29 души). 

Един интервюиран отговаря: „Не съм се страхувал. Просто нашата медия е нетолерантна 

към имигрантите“, друг: „Моята медия се занимава предимно с културните събития в 
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София, така че подобни социални и политически материали не попадат в медийната 

политика“. 

Трима отговарят, че са се страхували от „от хора с радикални възгледи“. По двама са 

отговорили „от натиск от страна на семейство и приятели“ и „от обществен натиск“. По 

двама са отговорили „от натиск от страна на колеги“ и „от политически натиск“. 

Нито един респондент не е посочил „от критики от страна на ръководството на медията“. 

24/30 | Случвало ли Ви се е да бъдете подлагани на тормоз посредством насочени срещу 

вас публикации в медии, в социалните мрежи или по друг начин поради причината, че сте 

отразявали бежанците в позитивна светлина? 

 

18 от респондентите изобщо не са отразявали темата, а петима не са представяли бежанците 

в позитивна или негативна светлина. От далите конкретен отговор най-много са 

отговорилите с „не“ – 25 души. 10 са отговорили с „да, няколко пъти“, а четирима с „да, 

веднъж“. Седем отговарят, че на тях не им се е случвало, но на други техни колеги се е 

случвало. 

VI група от въпроси 

Въпросите от VI група (№25, №26 и №27) целят да разкрият виждането на журналистите за 

причините за негативното говорене в медиите спрямо търсещите убежище и бежанците. 
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25/30 | Според Вас кои са водещите причини, поради които медиите често дават трибуна 

на хора, които използват езика на омразата по отношение на бежанците? (Възможно е 

да посочите повече от един отговор) 

Като водеща причина за това се посочва „рейтингът“ – 48 човека. 38 отговарят „защото те 

са по-лесно достъпни (по-лесно се съгласяват да участват в предаване или да бъдат 

интервюирани)“. 25 посочват „политически или бизнес натиск“, а 24 – „стремежа към 

представяне на всички гледни точки“. 

Единични отговори: „Понякога самите редактори/журналисти потвърждават 

собствените си разбирания по темата (напр. „Бежанците са чужди на европейската 

култура“) като интервюират хора/публикуват анализи и позиции на хора със същите 

разбирания“; „Невежество и неразбиране на сложни обществени теми“; „Толкова им е 

хоризонтът. И не искат да се образоват“; „Защото много от репортерите, както и 

обикновените хора, вярват наистина в правотата си по темата, а омърсената медийна 

среда подсилва цикъла на омразата и неразбирането“; „За отклоняване на вниманието от 

по-тежките вътрешни проблеми/скандали на страната“. 

26/30 | Според Вас съществува ли умишлено представяне на бежанците в негативна 

светлина в някои български медии? 

Мнозинството от респондентите (39 души) отговарят с „да“, а 20 отговарят с „по-скоро да“. 

Двама отговарят с „не“ и „по-скоро не“. 9 не могат да преценят как да отговорят на въпроса. 

27/30 | Забелязвали ли сте фалшиви новини, представящи бежанците в негативна светлина 

в български медии? 

Мнозинството от респондентите (52-ма) отговарят с „да, няколко пъти“, а двама отговарят 

„да, веднъж“. С „не“ отговарят 7, 9 не могат да преценят как да отговорят. 

VII група от въпроси 

Въпросите от VII група (№28, №29 и №30) целят да изследват оценката на журналистите за 

компетентността на тяхната общност по отношение на отразяването на темата „бежанци“. 

28/30 | Бихте ли се съгласили с твърдението, че мнозинството от журналистите са 

невежи по отношение на темата „бежанци“? 

28 от респондентите отговарят с „по-скоро да“, а 19 с „да“. С „по-скоро не“ отговарят 11, а 

с „не“ – двама. Не могат да преценят как да отговорят 10 души. 
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29/30 | Бихте ли се съгласили с твърдението, че мнозинството от журналистите са 

безотговорни по отношение на темата „бежанци“? 

28 от респондентите отговарят с „по-скоро да“, 16 с „да“. 8 отговарят с „по-скоро не“, а 

трима – с „не“. 15 не могат да преценят как да отговорят. 

30/30 | Как бихте оценили компетентността на журналистите в България като цяло по 

отношение на свързаните с бежанците въпроси по скалата от 1 до 7? (Където 1 е най-

лошото, а 7 е най-доброто). 

 

24 отговарят с „по-скоро лоша“, а 20 с „нито е лоша, нито добра“. 12 отговарят с „по-скоро 

добра“, а двама с „добра“. 8 я определят като „лоша“, а 4 като „много лоша“. Нито един 

респондент не определя компетентността като „много добра“. 

По скалата от 1 до 7, където 1 е „много лошо“, 4 е „нито лошо, нито добро“, а 7 е „много 

добро“ – респондентите поставят средна оценка от 3,49 на цялостната компетентност на 

журналистическата гилдия в България по отношение на темата „бежанци“. 

Анализ и изводи 

Анализ и изводи от въпросите от I група 

Резултатите от интервютата разкриват, че почти всички журналисти са наясно с факта, че 

има разлика между понятията „бежанец“ и „мигрант“, а процентът на незапознатите с тази 

разлика е минимален. 
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Мнозинството от журналистите сякаш не споделят преобладаващото в обществото мнение, 

че повечето търсещи убежище са икономически имигранти. Може да се предположи, че те 

вероятно са запознати с мащабността на случващите се в региона на Близкия изток и в някои 

африкански страни конфликти, които принуждават много хора да напуснат страната си на 

произход. Не са малко обаче и журналистите, които смятат, че повечето търсещи убежище 

в периода 2013-2017 г. са икономически мигранти. Може да се предположи, че те или 

подценяват мащабността на конфликтите в много страни по света, или наблягат повече на 

злоупотребите с получаването на убежище. 

Половината от журналистите са убедени, че повечето търсещи убежище в периода 2013-

2017 г. наистина се нуждаят от бежански статут. Не е малък обаче и броят на тези (около 

1/3), които са на противоположното мнение, и на тези, които не могат да преценят как да 

отговорят на този въпрос (около 1/5). Това означава, че журналистическата гилдия е 

разделена и често разколебана по отношение на въпроса за правотата на търсещите 

убежище да получат бежански статут. 

Анализ и изводи от въпросите от II група 

Почти всички журналистите забелязват злоупотребата на политици и/или анализатори с 

темата „бежанци“ – а именно, експлоатирането на темата за политически цели чрез 

осигуряваните им медийни трибуни. Почти всички журналисти забелязват и употребата на 

враждебна реч. Мнозинството от журналистите регистрират, че са забелязали техни колеги 

да бъдат прекалено толерантни към негативното говорене по отношение на бежанците. Не 

са малко обаче и тези (около 1/3), които не са забелязали такава толерантност у колегите си. 

Много малко са журналистите, чиито текстове по темата „бежанци“ са били отхвърляни 

или променяни с аргумента, че са прекалено толерантни (само трима). От тук може да се 

изведе заключение, че е налична слаба цензура по отношение на толерантността спрямо 

търсещите убежище и бежанците в българските медии. Почти толкова малко са и тези, 

чиито текстове по темата са били отхвърляни с аргумента, че са прекалено нетолерантни 

(двама). Предвид съотношението обаче може да се изведе, че в българските медии в периода 

2013-2017 г. е по-вероятно да бъде отказан текст по темата “бежанци” с аргумента, че е 

прекалено толерантен, отколкото с аргумента, че е прекалено нетолерантен. 

Почти всички журналисти забелязват асоцииране на темата „бежанци“ с темата 

„тероризъм“ в българските медии. Мнозинството се запазва, но отчасти се разколебава по 
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въпроса дали това е допустимо от гледище на медийната етика: според 8 от журналистите 

асоциирането е допустимо. 

Мнозинството журналисти отричат да са забелязвали асоцииране на темата „бежанци“ с 

темата „тероризъм“ в медията, в която работят или с която най-често си сътрудничат. 

Предвид това, че почти всички журналисти забелязват асоцииране на темата „бежанци“ с 

темата „тероризъм“ в българските медии и мнозинството намират това за недопустимо от 

гледище на медийната етика, може да се заключи, че журналистите са много по-критични 

към неспазването на етичните медийни принципи в другите медии, отколкото в редакциите, 

в които работят те самите. 

Анализ и изводи от въпросите от III група 

Повечето журналисти не са убедени, че българските медии са успели да представят 

качествено на обществото проблемите, които провокират търсещите убежище и бежанците 

да напуснат своята родина, както и правата на бежанците и реда, по който се получава 

бежански статут у нас. 

Мнозинството журналисти са забелязвали лъжи в българските медии (в периода 2013-2017 

г.) по отношение на причините, които провокират търсещите убежище да напуснат своята 

родина, както и по отношение на правата и задълженията на бежанците. Тревожно високи 

обаче са процентите на респондентите (около 1/3 от тях), които не могат да преценят как да 

отговорят на тези въпроси. Може да се допусне, че значителна част от журналистите трудно 

разпознават кое е истина и кое е лъжа по отношение на причините, които провокират 

търсещите убежище да напуснат своята родина, както и по отношение на правата и 

задълженията на бежанците. 

Анализ и изводи от въпросите от IV група 

Повечето журналисти забелязват превръщането на бежанците в нов образ на врага в 

българските медии. Най-голяма (около 1/3) е групата на онези, които оценяват настроенията 

на повечето журналисти и на повечето политици по отношение на бежанците като „десни“ 

(консервативни). Що се отнася до крайно десните възгледи, три и половина пъти повече са 

журналистите, които забелязват крайно десни възгледи у политиците, отколкото у колегите 

си. Може да се обобщи, че според журналистите крайно десните настроения се провокират 

много повече от политици, отколкото от журналисти. 
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Силно впечатление прави фактът, че най-много са журналистите, които определят 

представянето на образа на бежанеца в медията, в която работят или с която си сътрудничат, 

най-често като „нито позитивен, нито негативен“ и малка част отговарят с „по-скоро 

негативен“. Попитани за наблюденията им по отношение на повечето български медии 

обаче, мнозинството отговарят с „по-скоро негативно“. Пет и половина пъти повече 

журналисти забелязват „по-скоро негативно“ отношение спрямо бежанците в другите 

медии, отколкото в тези, в които работят. Това отново потвърждава, че по темата „бежанци“ 

журналистите са много по-критични към другите медии, отколкото към тези, в които 

работят или сътрудничат. 

Анализ и изводи от въпросите от V група 

Мнозинството журналисти заявяват, че не са се страхували да реализират материал, 

представящ търсещите убежище и бежанците в позитивна светлина. Съществува обаче и 

следното единично пояснение: „Не съм се страхувал. Просто нашата медия е 

нетолерантна към имигрантите“. Не е пренебрежим и процентът на тези, които 

признават, че са се страхували (около 5,7% – 4 души). Като основен източник на страха си 

тези журналисти посочват „хора с радикални възгледи“, следват „общественият натиск“ и 

„натискът от страна на семейство и приятели“ (в два отговора – „натиск от страна на колеги“ 

и „политически натиск“). Нито един респондент не е посочил опцията „от критики от страна 

на ръководството на медията“. Това означава, че страховете на журналистите да пишат за 

бежанците в позитивна светлина не са свързани със „стандартния натиск“ от 

вътрешноредакционна или политическа намеса, а от извънредакционните реакции, където 

са хората с радикални възгледи, приятелите и семейството. 

Висок е делът на журналистите (14 на брой), които признават, че поне веднъж са били 

подлагани на тормоз чрез насочени срещу тях публикации в социалните мрежи, в онлайн 

медии или по друг начин поради факта, че са отразявали бежанците в позитивна светлина. 

Значителен е и процентът на отговорилите, че на тях лично не, но на техни колеги се е 

случвало (7 души). Това води до тревожния извод, че около 1/5 от журналистите в страната 

са били подлагани на тормоз заради позитивно писане за бежанците – тормозът над 

журналисти по отношение на работата им по тази тема е тревожен факт. 

Анализ и изводи от въпросите от VI група 
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Мнозинството от журналистите посочват борбата за рейтинг като основна причина за 

даването на медийна трибуна на хора, които използват езика на омразата по отношение на 

бежанците и търсещите убежище. Като причина повечето интервюирани посочват, че 

такива хора са по-лесно достъпни (по-лесно се съгласяват да участват в предаване или да 

бъдат интервюирани, отколкото експертите). Дават се и пояснения, които вече бяха 

споменати. 

Повечето журналисти са на мнение, че в някои български медии (без да се конкретизира 

кои) е налично умишлено представяне на бежанците и търсещите убежище в негативна 

светлина. Отново повечето признават, че повече от веднъж са попадали на фалшиви новини 

в български медии, представящи бежанците в негативна светлина. 

Анализ и изводи от въпросите от VII група 

Повечето от журналистите са на мнение, че мнозинството от тях са невежи и безотговорни 

по темата „бежанци“ – това разкрива вероятно изненадваща и прекомерно висока 

критичност в гилдията по отношение на компетентността и отговорността по темата 

„бежанци“. 

По скалата от 1 до 7, където 1 е „много лошо“, 4 е „нито лошо, нито добро“, а 7 е „много 

добро“, респондентите поставят средна оценка от 3,5 на цялостната компетентност на 

журналистическата гилдия в България по отношение на темата „бежанци“. Това означава, 

че журналистите оценяват своята компетентност по темата от „нито лоша, нито добра“ към 

„по-скоро лоша“. 

Обобщение на изводите 

Основните изводи от изследването накратко: 

• Журналистите в България са наясно с факта, че има разлика между понятията„бежанец“ и 

„мигрант“, а процентът на незапознатите с тази разлика е минимален. 

• Мнозинството журналисти сякаш несподелят преобладаващото в обществото мнение, че 

повечето търсещи убежище саикономически имигранти; половината от тях са убедени, че 

повечето търсещиубежище в периода 2013-2017 г. наистина се нуждаят от бежански статут. 

• Почти всички журналисти забелязват употребата на враждебна реч и злоупотребатана 

политици и/или анализатори с темата „бежанци“ чрез осигуряваните им медийнитрибуни. 

• В българските медии е по-вероятно да бъде отказан текст по темата „бежанци“ саргумента, 

че е прекалено толерантен, отколкото с аргумента, че е прекаленонетолерантен. 
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• Почти всички журналисти забелязват асоцииране на темата „бежанци“ с темата„тероризъм“ 

в българските медии, но само за 8 това е допустимо от гледище намедийната етика. 

• Журналистите са много по-критични към неспазването на етичните медийни принципипо 

темата „бежанци“ в другите медии, отколкото в редакциите, в които работят тесамите. 

• Мнозинството журналисти не са убедени, че българските медии са успели дапредставят 

качествено на обществото проблемите, които провокират търсещитеубежище и бежанците 

да напуснат своята родина, както и правата на бежанците иреда, по който се получава 

бежански статут у нас. 

• Мнозинството журналисти забелязват превръщането на бежанците в нов образ наврага в 

българските медии. 

• Според журналистите крайно десните настроения по отношение на бежанците 

сепровокират много повече от политици, отколкото от журналисти. 

• Журналистите забелязват „по-скоро негативно“ отношение спрямо бежанците вдругите 

медии в 5,5 пъти повече, отколкото в медиите, в които работят – многопо-критични са към 

другите медии, отколкото към своята/своите. 

• Мнозинството журналисти заявяват, че не са се страхували да реализиратматериал, 

представящ търсещите убежище и бежанците в позитивна светлина, нострахът да се 

отразява темата е наличен при четирима. 

• Страховете на някои журналисти да отразяват бежанците в позитивна светлина неса 

свързани със „стандартния натиск“ от вътрешноредакционна или политическанамеса, а от 

извънредакционните реакции, където са хората с радикални възгледи,приятелите и 

семейството. 

• Тормозът на журналисти по отношение на работата им по темата „бежанци“ етревожен факт 

– 1/5 признават, че поне веднъж са били подлагани на тормоз чрезнасочени срещу тях 

публикации в социалните мрежи, в онлайн медии или по другначин поради факта, че са 

отразявали бежанците в позитивна светлина. Примнозинството от потърпевшите 

журналисти този тормоз се е случвал повече отведнъж. 

• Повечето журналистите посочват борбата за рейтинг като основна причина задаването на 

медийна трибуна на хора, които използват езика на омразата поотношение на бежанците и 

търсещите убежище. 
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• Мнозинството журналисти са на мнение, че в някои български медии е наличноумишлено 

представяне на бежанците и търсещите убежище в негативна светлина. 

• Мозинството журналисти признават, че повече от веднъж са попадали на фалшивиновини 

в български медии, представящи бежанците в негативна светлина. 

• Налична е висока критичност в гилдията по отношение на компетентността иотговорността 

ѝ по темата „бежанци“. 

Журналистите оценяват своята компетентност по темата „бежанци“ между „нито лоша, 

нито добра“ и „по-скоро лоша“.  
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НОВИНИТЕ ПО РАДИОТО КАТО ХРОНОЛОГИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ 

 

ЛЪЧЕЗАР ТОЧЕВ 

 

Radio News as a Chronology of Public Activity 

 

Lachezar Tochev 

Резюме: За много от нас хронологията на обществените събития и нейното 

съхраняване едва ли представлява някакъв проблем. Има държавен архив, 

съществуват архиви на институциите – за какво ни е хронографиране на 

обществения живот през радиото? Пред изследователите често стои въпросът 

доколко правдиво е представена историческата действтелност в наследените 

документи. Живият новинарски поток в радиоефира съдържа хронологията на 

общественото битие, а всекидневните обобщения и коментарните рубрики 

създават образи и на общественото съзнание. Всеки ден, всяка седмица. 

Търсенето на „стари новини” в сайтовете на информационните радиостанции 

става по теми, имена и ключови думи, но не и по дата. С други думи, 

хронологията се губи. Ценният опит и насъбраните данни изчезват за 

обществото, след като са минали през радиоефира. 

Ключови думи: Хронология, общественозначими събития и факти, изгубени 

данни с обществена значимост 

 

Abstract: For many of us the chronology of public events and its preservation is not 

a problem. State archive, archives of the public institutions store and provide 

data.  Researchers often query about the truthfulness of the historical reality in legacy 

documents. The live news stream on the radio network contains the chronology of 

public life, and the daily summaries and commentary columns also create images of 

public consciousness. Every day, every week. Searching for „old news“ on the radio 

stations sites of information is organized by topics, names and keywords, but not by 
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date. In other words, chronology is lost. Valuable experience and collected data 

disappear for the public after they have gone through radio. 

Keywords: Chronology, public events and information, lost public data 

 

 

За всяко разбиране на обществено събитие или цялостно явление, личност, произведение 

на изкуството, културата, или научно постижение, е необходимо да се разбира времето, в 

което събитията са се случвали, времето, в което хората на изкуството, културата и науката 

са живели и са били поставени да творят. Без изследователят да се потопи в това отминало 

време, той не би могъл да постигне дълбочина на разбирането на обекта на неговите 

проучвания, поне доколкото му позволяват собствената му фантазия и способностите му да 

съпреживява други съдби.   

Пред изследователите често стои въпросът доколко правдиво е представена историческата 

действителност в наследените летописи. И отговорът на този въпрос обикновено е „твърде 

субективно и политизирано, в угода на управителя на времето и пространството, което е 

управлявал царят, императорът, вождът… Народната памет е запечатана в песните и 

приказките, които се предават от уста на уста от поколение на поколение. Те обаче са твърде 

облечени в символиката на вярвания и ритуали към господстващите във времето суеверия, 

така че само малцина специалисти могат да разграничават исторически събития от 

измислица. 

Докато в миналото пазенето на историята е било изцяло приоритет на властимащите, с 

разширяването на свободния обмен на стоки настъпва и демократизирането на 

информационните потоци и тяхното „обективизиране”. За да се стигне до днешния 

относително свободен обмен на информация. Казвам „относително” не толкова поради 

налагани ограничения за разпространението на данни за събития, колкото поради 

продължаващото битуване на един феномен при осведомяването на широките маси, останал 

от най-древни времена, а именно – на аудиториите се поднасят преди всичко различни 

тълкувания на факти, а не толкова самите факти. Дали това се прави целенасочено или 

интуитивно, не е предмет на анализ сега. Тук ще се постарая да „фотографирам” как някои 
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от днешните медии оставят информационни следи в по-широк и по-дълбок план, от 

историческа гледна точка, как и доколко могат да служат като хронограф на събитията днес. 

Всепризнат христоматиен израз е, че радиото е най-оперативната медия, че радиото достига 

до своите слушатели винаги, когато те го потърсят, и навсякъде; че новините първо се 

научават от радиото. Остават ли обаче новините като обществена памет за деня, в който 

събитията-новини са се случвали? Можем ли да научим какъв е бил новинарският ден на 

определена дата, останала назад в календара? 

Като използваме съвременните информационни канали, основавани на съвременните 

технологии, ще разгледаме сайтовете на няколко медии днес. Избирам напълно случайно 

датата 14 май 2018 и търся събитийността на тази дата. Единствените основания да избера 

тази дата са, че не е далеч назад във времето – тази година е – и че е делничен ден, 

понеделник. 

 

Дарик радио 

Дарик радио е безспорен информационен лидер сред частните радиостанции, медия, която 

притежава и поддържа широка мрежа от репортери и кореспонденти, излъчва новини на 

кръгъл час, търси анализи на събитията, сама си избира и отразява водещите събития за 

деня. Когато следим ефира на Дарик радио, няма как да не се чувстваме изцяло в течение 

на събитията от страната и света. 

Какво става обаче, ако потърсим събитийността на дата от недалечното минало – 14 май 

тази година? 

Търсене по дати в сайта на Дарик радио не е предвидено. Търсенето става само по теми и 

по ключови думи. Достъпът е свободен, безплатен, но информацията е подредена така, че е 

трудно достъпна за бърз преглед. На изследователя е необходимо да си отдели сериозен 

времеви ресурс, за да търси нещо, което не е ясно дали ще намери и къде. За масов 

потребител мога да твърдя, че е непосилно да се справи със задачата да си намери „стари 

новини”, ако не знае предварително какво се е случвало на определена дата назад в 

календара. 

 

При информационното радио Фокус положението е идентично. 
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При наличието на репортерски и новинарски ресурс от 60 радиостанции (по данни от сайта), 

при взаимосвързаност и с информационна агенция, търсенето на събития през сайта е 

възможно само по теми. При това, като резултати излизат предимно запазени интервюта. 

Нека уточним, че става дума за коментарно-аналитични интервюта, не за информационни. 

Това отново ни отпраща към споменатия феномен – информирането се осъществява не през 

фактите, а през тяхното тълкуване от силните на деня. 

 

Другата радиостанция на информационните потоци е обществената БНР – „Хоризонт”. 

Концепцията на програмата „Хоризонт” на БНР изначално е радио на музиката и новините. 

С някои забежки, „Хоризонт” устойчиво се развива в тази посока, зададена още от началото 

на 70-те години на миналия век. Живият новинарски поток съдържа действително 

хронологията на общественото битие, а всекидневните обобщения и коментарните рубрики 

създават образи и на общественото съзнание. Всеки ден, всяка седмица. Тези потоци се 

обогатяват всяка година, и докато преди десетилетие „Хоризонт” често отнасяше упреци, 

че „София не е България”, сега информационната картина от страната е относително пълна, 

благодарение на разширената кореспондентска мрежа в страната и в чужбина, а и 

благодарение на регионалните радиостанции на БНР. 

И тук се очертава празнина. В новата информационна среда „Хоризонт” присъства почти 

по същия начин, както и в ефир – днес. И донякъде – вчера, най-общо казано. 

На сайта най-старото заглавие от новините на „Хоризонт” беше от 13 октомври 2009 година: 

„Барозу призова чешкия премиер да помогне за ратифицирането на Лисабонския договор“. 

Казвам „беше”, защото това регистрирах в деня на моите проучвания, а именно 30 ноември 

2018. Но това се променя всеки ден и информацията се губи с по един ден, всеки ден с 

напредването на календара. Търсенето отново е по теми, имена и ключови думи, но не и по 

дата. С други думи, хронологията също се губи. Ценният опит и насъбраните данни изчезват 

за обществото, след като са минали през радиоефира. Несъмнено съхраняването на големи 

масиви данни изисква съответната материална база. Но „Хоризонт” не е телевизия, не е 

нужно да пази картини. Всеки обикновен съвременен смартфон е способен да събере хиляди 

звукови файлове, за радост на подрастващите любители на музиката. Искам да кажа, убеден 

съм, че ако липсата на широкодостъпен аудио и текстови архив в радиото се разпознава 

http://www.medialog-bg.com/


Лъчезар Точев. Новините по радиото  

като хронология на обществената действителност 

с. 250-254 
 

254 
Медиалог/ Medialog,  

бр. 4/2018, ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

като проблем, то този проблем е повече във визията за развитието на медията, а не толкова 

в материалната база. 

За сравнение потърсих какво може да се открие назад из събитийния календар и на някои 

други медии. 

Сайтът на Нова телевизия за новини поддържа информационен масив, който е 

предоставян безплатно. Първите пазени заглавия са от 25 февруари 2011 година. Но и тук 

търсенето по дати реално е невъзможно. Нужно е да се разглеждат събитията ден по ден, за 

да се стигне до конкретна дата. С други думи, отново е необходимо човек предварително да 

знае какво точно търси като тема, или като личност, или да си отдели твърде много време. 

Или и двете. 

Сайтът за новини на Нова телевизия е построен досущ като този на Дарик радио. Добре е 

да отбележим, че двата сайта са строени от едни и същи компании, но докато в сайта на 

Дарик радио има връзки към Нова, в сайта на телевизията няма пряка връзка към радиото. 

За много от нас хронологията на обществените събития и нейното съхраняване едва ли 

представлява някакъв проблем. Има държавен архив, има архив на институциите, има архив 

на вестникарските течения, за какво ни е хронографиране на обществения живот през 

електронните медии, и най-конкретно през радиото? Позволявам си да се върна в началото 

на текста и да напомня, че институциите са управлявани от властимащи, а властимащите 

инстинктивно започват летоброенето от вземането на властта и го завършват с падането си 

от власт. А историята продължава. 

Ще завърша с напълно тривиалното твърдение, че първата крачка към решаването на един 

проблем е осъзнаването на фактите, които го изграждат, и оформянето на разбиране, че тази 

съвкупност от факти представлява проблем, проблем с обществено значение. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГАТА „УПРАВЛЕНИЕ НА БЕДНОСТТА“ НА ВЕРОНИКА 

ДИМИТРОВА 

 

ЖАНА ПОПОВА 

 

Review of the Book ‘Governmentality of Poverty’ of Veronika Dimitrova  

 

Zhana Popova 

 

Резюме: Рецензия на книгата „Управление на бедността. Хигиена и медицина 

през междувоенния период“ на Вероника Димитрова, изд. „Изток-Запад“. 2018  

Ключови думи: рецензия на книга 

 

Abstract: review of the book Governmentality of poverty. Hygiene and medicine in 

interwar years. Sofia: Iztok-Zapad of Veronika Dimitrova (2018). 

Keywords: review of the book 

 

Книгата „Управление на бедността“ има за цел да покаже процеса на появяването на 

гражданина в обществото ни в периода между двете световни войни. 

Сред основните източници на Вероника Димитрова са специализирани научни списания в 

областта на медицината в междувоенния период. А освен в тях, в следващите глави 

анализът се опира върху публикации в „Столичния общински вестник“ и т.нар. „женски 

печат“. Авторката не се занимава със самите медии, но на места медиите изпъкват, за да 

видим какво се случва в битката на медицинските движения у нас именно чрез дебата в 

техните научни медии. 

Причината да обърна внимание на книга, която на пръв поглед седи далеч от медийното 

поле е, че пропагандата се явява като отделна фигура в анализа за медицината и хигиената.  

Междувоенният период е времето, в което се стабилизират здравните институции и искат 

да обхванат всекидневието на гражданина. Книгата е за София между войните, но видяна 

през очите на медиците и законотворците, на експертите. Първата глава ни въвежда в 

сблъсъка между „русевисти“ и „ораховисти“, по имената на д-р Марин Русев и д-р 
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Ораховац. И двамата, както обобщава авторката, са хигиенисти. Но д-р Русев защитава тези, 

според които медицинската власт трябва да се намесва само при епидемия чрез 

дезинфекция, а намесата в частното пространство е проблематична. За д-р Петър Ораховац 

градът е източник на епидемии заради липсата на благоустройство. В същото време около 

сп. „Съвременна хигиена“ се заражда още едно ново, според Димитрова, движение в 

медицината – на социалните хигиенисти.  

Освен анализа на техните концепции за града и личността в града, за държавата и тялото на 

гражданина, виждаме и как чрез средствата на пропагандата различните движения 

конструират заплаха – не за населението, а за нацията. Проследено е „израждането“ на 

медицината (чрез проектите на социалната хигиена) в крайно десни политически форми.  

Моят интерес към тази книга е продиктуван от въпроса възможно ли е да се роди 

гражданинът без участието на журналистите? Без да е основната цел на книгата, тя за 

мен е опит и за поредица от исторически щрихи за държавната пропаганда в междувоенния 

период. Това е нишка, която е водеща в двете части на изследването, и затова ще обърна 

малко повече внимание на анализа на медиите и на пропагандата. 

На места дори директно авторката задава въпроса „Благоустройство или само пропаганда?“.  

Как да бъде постигната чистота? Ето един от отговорите, които откриваме: (...) 

„чистотата“ е възможна само ако населението бъде убедено в нейната практическа 

полезност. Как е възможно това при констатираните „невежество“ и „мизерия“, както 

и липса на лекари – отговорът е – чрез „народно възпитание“. Така ролята на лекаря се 

преобразува още веднъж – от лечител към хигиенист, а от хигиенист към възпитател.“ 

(Димитрова, 2018: 96) 

В тази част от книгата е проследен процесът на промяна – от санитарната хигиена към 

социална и нова хигиена, поддръжниците на тези политики искат пропаганда, искат повече 

„хигиенистически отряди“, които да „проповедват“, да просвещават гражданите, да 

направят политиките на държавата разбираеми за гражданите. Затова благоустройството по 

важност идва след пропагандата. А как се извършва пропаганда влиза в закона за народното 

здраве. 

Така постепенно откриваме как различните медицински движения изобретяват нови 

функции на лекарите, жените са натоварени с нови възпитателни и просвещаващи в 

областта на хигиената функции в семейството, а след това се появяват и нови фигури – 
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инспекторите по труда, които да следят работниците, повежда се борба с бабуващите жени, 

които трябва да бъдат заместени от акушерките.  

Това обаче е борба и за нови граници на личното пространство. Анализът на начините, чрез 

които различните медицински движения се включват в дебата в Народното събрание, е 

анализ и за вижданията какви ще бъдат ефектите от пропагандата.  

В първата част Димитрова избира три конкретни казуса, като най-силно впечатление прави 

анализът на сблъсъка между „ораховистите“ и „русевистите“ по отношение на 

ваксинотерапията. Всъщност сблъсъкът е породен от спора между държавата и общината, 

между частния предприемач и държавата, от друга страна. В историята, пресъздадена от 

авторката, „ораховистите“ излизат с една основна критика: че ваксините се продават, а 

според тях здравето на народа не трябва да се търгува. Създаването на лабораторията на 

военния лекар д-р Транен е финансирано от Столична община. Те се борят за 

санитаризацията, а не за лечение.  

„Русевистите“ обаче искат ваксинотерпавията и подкрепят създаването на лаборатория от 

д-р Транен. Сблъсъкът е проследен от страниците на изданията на двете движения в сп. 

„Медицинско списание“ и в „Български лекар“. Как се помиряват аргументите на двете 

движения? 

Анализът в книгата показва, че „русевистите“ непрекъснато пропагандират успеха на 

Фридмановата ваксина чрез доказателства от международните медицински издания. 

Чуждият опит е първият важен елемент в пропагандата. Анализът на „Медицинско 

списание“ през годините показва как „русевистите“ променят начина на писане според 

новостите в медицинските открития и бурната защита на едно или друго средство отстъпват 

място на новите открития. Вторият важен елемент в пропагандирането на идеите на 

„русевистите“ е институционалният академичен дискурс. В книгата е проследен процесът 

на институционализиране на медийния дискурс в научните списания чрез върховенството 

на академичния дискурс. По-силно е мнението на медиците, които навлизат като учени в 

Медицинския факултет.   

Втората част на книгата е посветена на изградените в междувоенния период идентичности, 

избрани от авторката – на работника, на бездомника и на жената и детето. Дефинирането на 

работника става чрез категорията „работоспособност“, която зависи от хигиената и 

безопасността на труда, положени в нов закон за хигиената и безопасността на труда. При 
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намесата в качеството на работата на работника се възлагат големи надежди върху 

пропагандата – тя има за цел да въздейства върху съзнанието на работника – да прави 

неговите настроения „по-малко революционни“.  

Следващият образ, който е разгледан, е на бездомника. През него Вероника Димитрова 

проследява говоренето в опитите за хигиенизирането на града. Допълнени са изведените от 

Румен Аврамов начини, по които държавата се саморазправя със собствеността на 

общината чрез дома (имота) на бездомника.  

През междувоенния период, казва авторката, честата смяна на закони и правителства 

променя и ръцете, в които попада тази собственост. „Това е пример как се прави 

капитализъм без капитал и как капитализирането на нови ресурси отрича същността на 

самия ресурс. Държавата се конститурира като „длъжна да даде“; общината се противи да 

продава; а всички онези, на които „трябва да се даде“, се борят с общинската власт да им 

бъде признато правото на собственост. Държавата се осмисля като длъжник, а бездомникът 

като невинен за деянието си, като жертва. Държавата задължава общините да се „разграби“ 

общинската поземлена собственост.“ 

И ако с бездомника държавата урежда отношенията си чрез статута на неговото имане на 

имот, в семейството се опитва да навлезе чрез списанията, които четат жените. 

Във втората част са типологизирани и начините, чрез които политиките за здравето се 

налагат и популяризират и чрез т.нар. женски печат в междувоенния период. Как действа 

пропагандата в полето на здравето в медии, отправени към специална публика като 

женската аудитория? 

В тази част от анализа отново няма журналисти. Има експертно (медицинско) говорене и 

неекспертно. Особено важен е анализът на „фантазния свят“ в женските списания, както го 

нарича Вероника Димитрова. В света на разказите болестта засяга най-вече детето и 

майката. Мъжете умират без да страдат и да боледуват, когато са герои на разкази. Според 

авторката темата за болестта изчезва постепенно от разказите през 30-те години в „Модерна 

домакиня“ като се заменя с темата за любовта. Специално място е отделено на анализ на 

рубриката „Малка поща“ във вестник „Икономия и домакинство“.  

В изследването прецизно са разделени текстовете в печатните издания, писани от лекари, и 

текстовете, писани от други автори. Нека видим и тези „други автори“ – това са разказите, 

коментарите, рубриките. „Могат да се очертаят грубо две противоположни тези – едната 
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е, че лекарите се борят с всекидневните и фантазните образи, които са коренно различни 

от научните“. Втората теза е, че при преноса на научно знание на езика на неекспертното, 

първото променя значението си. Затова авторката поглежда и в текстовете на „неекспертния 

лагер“. Никъде авторите не са назовани журналисти, защото не са журналисти. А 

неексперти. 

В заключение, книгата на Вероника Димитрова ще е полезна и за онези, които се 

интересуват от историческото развитие на града през междувоенния период, и за 

читателите, които ще проследят нишката на пропагандата като средство, чрез което 

държавата влиза във всички институции, свързани с тялото на гражданина. 
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Дори след като Конституционният съд в края на юли 2018 обяви решението си, че 

Истанбулската конвенция (ИК) противоречи на българския основен закон, споровете около 

документа не стихват. Няма изгледи темата да бъде изцяло „свалена от дневния ред“ и за в 

бъдеще, доколкото тя изяви проблеми и конфликти, които остават актуални. 

Това изследване връща вниманието към общественото обсъждане около 

(не)ратифицирането на Конвенцията. Можем да припомним, че тогава дебатът бе 

обобщаван главно в полярните преценки „провален“ и „истински“ – и в двата случая във 

връзка с изхода от него. Отбелязваше се също така и активността на различни социални 

субекти, част от които рядко участват в медийни дискусии. 

Изследователски интересно за нас бе да изучим мястото на различни медии в дебата, 

участващите социални субекти във връзка със защитаваните от тях тèзи, въведената 

аргументация, изгражданите медийни образи, политическите и други употреби на 

Истанбулската конвенция. Направихме това в периода 15 декември 2017 – 15 март 2018 – 

период, заключен между внасянето на законопроекта за ратификация на Конвенцията и 

оттеглянето му от страна на правителството. 

Наблюдавахме 16 медии: телевизиите BTV, Алфа, България 24, вестниците 24 

часа, Dnevnik.bg, Труд, Култура, Капитал, списание a–specto.bg, интернет 

сайтовете Блиц, Български фонд на жените, Гласове, Клуб Z, Майко 

мила, Православие, Терминал 3. Избраните медии са от два типа: основни общи и 

специализирани източници на информация и медии, взети в контекста на обсъждането – на 

субекти, засегнати от проблематиката на Конвенцията, на субекти, заявили твърдо „за“ и 

„против“ нея, медии, проявили висока и забелязваща се активност в хода на обсъждането в 

изучения период. 

Текстовете, взети за анализ, са извличани чрез въвеждане на ключови думи в търсачките на 

медиите. Регистрирани са всички отделни цялостни текстове, взети според практиката на 

изучаваната медийна форма, в които се заявява позиция и се съобщава за изразена позиция 

по отношение на Конвенцията и нейната ратификация. Не са регистрирани 

информационните текстове, засягащи „процедурни действия” (проектирани обсъждания 

тук и там, включване и изключване от двевен ред на заседания и др. подобни). 
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Паралелно с изучаването на медиите на анализ бе подложен самият текст на Истанбулската 

конвенция, изучен бе казусът с филма „Лили рибката“, коментиран в медиите в контекста 

на развиващия се дебат, и бе осъществено изследване на младежките нагласи към 

Конвенцията и третираните от нея проблеми. 

Анализите на отделните медии са написани със стремеж максимално да се предаде 

спецификата в поведението им във връзка с изучаваната тема. Обобщение на всички 

получени резултати се въздържахме да направим, тъй като в хода на работата ни, по една 

или друга причина, отпаднаха важни медии, предвидени за наблюдение, което би смутило 

изграждането на цялостна картина. 

От екипа 

  

Съдържание 

  

Началото: текстът на конвенцията в две аналитични 

статии 
Пламена Грозева 

dnevnik.bg Светлана Йорданова 

Вестник „24 часа“ Анна Ангелова 

Вестник „Култура“ Сиана Велкова 

Позиции на политици и граждани във вестник „Труд“ Борислава Узунова 

Вестник „Капитал“ Сиана Велкова 

btv Константин-Кирил Йосифов 

Алфа ТВ Цвета Паунова 

ТВ България 24 Десислава Филипова 
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glasove.com Пламена Грозева 

a-specto Добромира Йотовска 

Клуб Z Пламена Иванова 

Терминал 3 Пламена Иванова 

Православие.бг Ива Тенева 

Майко мила! и Български фонд за жените Ралена Герасимова 

blitz.bg Сияна Улянова 

„Nо Лили рибката“ Делия Стоилова 

Младите и Истанбулската конвенция Мадлен Николова 

  

  

НАЧАЛОТО: ТЕКСТЪТ НА КОНВЕНЦИЯТА В ДВЕ АНАЛИТИЧНИ 

СТАТИИ (Пламена Грозева) 

Изборът на двете публикации е направен чрез подробно проучване на материалите по 

темата и след констатация, че са първите, осъществяващи подробно тълкуване на цитати от 

текста на Конвенцията. Двете редакционни публикации са най-често използвани от други 

медии като източник в началото на дебата, в това число и от онлайн медиите с най-голяма 

популярност в България. 

„Опит за легализирането на гей браковете – Истанбулската конвенция в България“ 

в Glasove.com 

Статията на Glasove.com от 15.12.2017 г. е първата появила се в медийното пространство 

публикация, тълкуваща текста на ИК. Тя е и една от първите статии изобщо по темата. 

Разделена е на четири части – четири различни твърдения относно целите на Конвенцията, 

които биват аргументирани чрез цитиране на определени части от документа. 
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Твърдение №1: член 14, ал.11  от Конвенцията налага изучаването на „хомосексуализъм“ 

и „травестизъм“. 

Анализът след цитата изгражда твърдението, че Конвенцията въвежда задължение 

„хомосексуализъм, травестизъм и др.“ да бъдат изучвани в детските градини и училищата. 

Авторът достига до този извод чрез тълкуване на „нестереотипни роли на пола“ от чл. 14, 

ал. 1 като „хомосексуализъм и травестизъм“. 

Твърдение №2: член 4, ал. 32 от Конвенцията ще изкорени „традициите“. 

Твърдението, изведено от цитирания текст, е че „традиционните роли на жената и мъжа“ 

ще бъдат обект на „институционален натиск“. 

Твърдение № 3: член 60, ал. 23от Конвенцията вкарва в България арабски травестити. 

Направеният в публикацията извод е, че заради Конвенцията „всеки травестит в Иран“ ще 

получава „гарантиран статут на бежанец у нас“. 

Твърдение № 4: член 66 и 68 4 от Конвенцията въвеждат орган, който ще осъществява 

„атака срещу“ мъжкия и женския пол. 

                                                           
1 Чл. 14, ал. 1: „Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен 

с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между 

жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти 

в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, 

в официалните учебни програми и на всички образователни равнища“. 

 
2 Чл. 4, ал. 3: „Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни 

модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви 

други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.“ 

 
3 Чл. 60, ал. 2: „Страните осигуряват тълкуване, отчитащо особеностите на пола, на всяко от основанията на 

Конвенцията, а когато бъде установено, че преследването, от което се опасява лицето, е на едно или повече 

от тези основания, кандидатите следва да получават статут на бежанец съгласно съответните приложими 

инструменти.“ 

 
4 Чл. 66 и чл. 68: „Експертната група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (наричана 

по-нататък „GREVIO“) следи за изпълнението на настоящата Конвенция.“  

„Страните представят пред Генералния секретар на Съвета на Европа доклад за законодателни и други мерки, 

въвеждащи в сила разпоредбите на настоящата Конвенция, съставен на основата на изготвен от GREVIO 

въпросник, който да бъде разгледан от GREVIO.“ 

„GREVIO определя подходящите средства за провеждане на тази процедура по мониторинг. Тя може по-

специално да приеме въпросник за всеки кръг на оценяване, който да служи като основа за процедурата на 

оценка на изпълнението от страните. Този въпросник се изпраща до всички страни. Страните отговарят на 

въпросника, както и на всяко друго искане за информация от GREVIO.“ 
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На база на съответните откъси от текстовете на двата члена в публикацията се твърди, че 

„ЛГБТ активисти“ ще имат законова власт за „атака“ срещу мъжкия и женския пол, за 

„атака срещу традиционното семейство“ и за „налагане на хомосексуалния модел“. 

Заглавието на статията извежда като основна цел на Конвенцията „легализиране на гей 

браковете“, за каквото не се споменава в цитираните юридически текстове, както и в 

анализите към тях. 

Разпространение на публикацията: Дословно публикуване на статията от 15.12.17 г. има в 

ограничен брой други онлайн медии с висока популярност, напр. „Опит за легализирането 

на гей браковете“ от 19.12. 2017 г. в Труд; „Прави се опит за легализиране на гей браковете 

у нас“ от 20.12. 2017 в Epicenter.bg; „Прави се опит за легализиране на гей браковете“ от 

20.12. 2017 г. в Nbox. 

След 02.01. 2018 г. се наблюдава рязък ръст в отразяването на темата. Твърденията на 

Glasove от 15.12. 2017, допълнени от официалната позиция на ВМРО5, са многократно 

тиражирани и доразвити в медиите. 

  

„Третият пол“ и Истанбулската конвенция“ в webcafe.bg 

Статията на webcafe.bg от 03.01.2018 г. е първата появила се в медийното пространство 

публикация, осъществяваща положителен спрямо ратифицирането на ИК тълкувателен 

анализ на юридическия документ. Webcafe.bg също цитира съответните разпоредби от 

текстовете на Конвенцията, като представя контрааргументация спрямо доминиращите в 

медиите твърдения. 

Твърдение №1: Чл. 3 на Конвенцията не въвежда „трети пол“ и не узаконява гей 

браковете. 

В анализа на чл. 3 webcafe.bg коментира двата английски термина „sex“ и “gender”, 

които „отговарят на българската дума „пол““. Чрез Oxford Dictionaries се 

                                                           
5 Официалната позиция на движение ВМРО е публикувана на 27.12. 2017 на официалната страница на 

партията. В текста дословно присъстват твърденията, публикувани в Glasove.com, като се прибавя и цитат на 

чл. 3 от Конвенцията („Пол означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които 

определено общество смята за подходящи за жените и мъжете“), откъдето се появява и твърдението, че с 

Конвенцията се дава възможност за узаконяване на еднополовите бракове. 
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удостоверява, че думата sex „се отнася към биологичните разлики“ между мъжкия и 

женския пол, които се формират „на база репродуктивните им функции“; другата 

английска дума „gender“ се отнася за „социалните и културните различия“ между 

половете. Отбелязва се, че в чл. 3 от английския оригинал на Конвенцията се използва 

именно думата „gender“, поради което на български „пол“ е преведен като социално 

изградени роли. Подчертава се, че „определени роли или стереотипни нагласи 

възпроизвеждат нежелани и опасни практики, като допринасят за това насилието над 

жените6 да се смята за нещо приемливо“. 

Твърдение № 2: Чл. 14, ал. 1 от Конвенцията не налага учебен материал за трети пол. 

Webcafe.bg категорично отхвърля твърдението, че зад „нестереотипни роли на пола“ се крие 

т.нар. алтернативна сексуална ориентация, трети пол или друга подобна конструкция. В 

аргументацията се подчертава отново тълкуването на термина „социален пол“ и връзката 

му с  разбирането за „мястото“ на жената в семейството и обществото; Конвенцията 

предвижда в училищата да се изучава представата за жената като равнопоставена на мъжа 

– като предпоставка за редуциране на насилието над жени и домашното насилие. 

Твърдение № 3: чл. 60 от Конвенцията не дава убежище на араби от трети пол и 

травестити. 

В публикацията се разяснява, че смисълът на този член е да се гарантира, че 

„насилието над жени, основано на пола, може да бъде признато като форма на 

преследване по смисъла на чл. 1, А, пар. 2  от Конвенцията за статута на бежанците и 

като форма на сериозна вреда, която дава право на допълнителна закрила“. 

Акцентира се, че с този член ИК предлага при молба за получаване на бежански статут 

от жена да бъдат взети под внимание и насилието срещу нея, основано на пола, като 

предпоставка за получаване на статут. 

                                                           
6 В публикацията се привеждат и примерите за насилие над жени, дадени в самата Конвенция: „насилствен 

брак“ (чл. 37), „осакатяване на женските гениталии“ (чл.38), „насилствен аборт без предварителното и 

информирано съгласие на жената“ (чл. 39), „насилствена стерилизация на жени“ (чл.39), „сексуален тормоз“ 

(чл. 40) и „престъпления на „честта“ (тормоз или дори убийство на жена, която е „нарушила“ културни, 

религиозни, социални или традиционни норми на поведение)“ (чл. 42). 
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Публикацията на webcafe.bg опровергава твърденията в glasove.com, анализирайки 

абсолютно същите части от Конвенцията. 

  

DNEVNIK.BG (Светлана Йорданова) 

По темата за Истанбулската конвенция dnevnik.bg следва собствения си почерк. Това до 

голяма степен се дължи на широкия авторски състав, който участва с поне един аналитичен 

текст в обсъждането: Калин Янакиев, Ясен Бояджиев, Гергана Станчева, Владимир Левчев, 

Здравка Андонова, Ивайло Дичев, Соня Тодорова, Антоний Тодоров, Евгений Дайнов, 

Петър Москов, Ангел Петров, Мария Иванчева, Светослав Додов, Петя Владимирова, 

Петър Карабоев, Георги А. Ангелов, Лиляна Шапкаджиева, Иван Кръстев. 

От общо 65 текста аналитичните са 26. Налице са разлики в стилистиката на различните 

автори. Въпреки това не се откриват крайни текстове – нито в подкрепа на Конвенцията, 

нито против нея. Текстовете в подкрепа са повече на брой, като няколко от тях са израз на 

позицията на редакцията. Голяма част от публикациите в подкрепа на Конвенцията не 

вземат отношение по въпроса за ратификацията й. 

В аналитичните текстове се застъпват следните тèзи в дадения им по-долу ред: 

• Истанбулската конвенция не въвежда трети пол; 

• ИК защитава жените от насилие и създава основа за по-добри и ефективни действия на 

публичните институции; 

• Предвижданото от ИК обучение утвърждава равнопоставеност на половете; 

• ИК не въвежда ново понятие, от години в ред документи се говори за социална роля на пола; 

• Истанбулската конвенция не е необходима, тъй като нашето законодателство може да се 

справи с проблема; 

• ИК въвежда „трети пол“ (еднократно, от Петър Москов). 

Текстовете против Истанбулската конвенция са по-скоро обзори на мнения, на места има 

ирония и определяне на изказвания като некомпетентни. В значително число текстове се 

заявява отношение към изказвания и действия на политици и кабинет. Това намира израз и 

във формираните негативни образи, сред които се открояват тези на БСП, Патриотичен 

фронт, Петър Москов, медии (общо), политици (общо), Корнелия Нинова, Красимир 

Каракачанов. 
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Информационните текстове, които са 37 на брой, съобщават главно за изказвания ва 

политици в подкрепа или против ИК. Политиците, както казахме, са и основен обект на 

критика. 

Може да се каже, че и информационните, и аналитичните текстовете в медията като цяло 

подкрепят идеите на ИК. На места подкрепата е изразена чрез наглед неутрални и 

ненатрапчиви твърдения, с цел достигане до по-широк кръг от читатели (включително 

противници на идеята на ИК). 

  

ВЕСТНИК „24 ЧАСА“ (Анна Ангелова) 

В изследвания период в онлайн формата на „24 часа“ са регистрирани общо 43 текста, 

директно или индиректно свързани с Истанбулската конвенция, джендър идеологията или 

еднополовите бракове. Аналитичните текстове са едва 8 на брой, докато информационните 

текстове, представящи визията най-вече на политически лица, констатиращи факти или 

обобщаващи ситуацията и гледните точки, са 35 на брой. По темата са направени и 

публикувани общо пет интервюта. Няма използван чужд текст, винаги информативен, 

чийто източник да не е посочен. Вестникът също така публикува и пълния текст на ИК 

(24.01.2018). 

19 от текстовете/мненията/анализите отстояват позицията „против“ Истанбулската 

конвенция, а останалите 25 – позицията „за“. 

Тезите, открояващи се най-често в аналитичните текстове, са: 

• ИК не въвежда „трети пол“, нито еднополови бракове – 6; 

• ИК защитава жените от насилие и създава основа за по-добри и ефективни действия на 

публичните институции – 5; 

• Подкрепата за ИК ни прави принадлежни към развитите европейски демокрации – 4; 

• ИК е инициатива на СЕ за борба с насилието над жени в мащаб, който надхвърля ЕС – 3; 

• ИК има за основна цел да се декларира, че българското общество не насърчава боя над жени 

и деца – 2; 

• ИК не въвежда ново понятие, от години в ред документи се говори за социална роля на пола 

– 1. 
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Присъстват и тези, уникални сами по себе си, част от които „обслужват“ позицията против 

ИК: 

• Джендър културата в политиката като възможност за „хамелеонстване“ (в хумористичен 

текст); 

• ИК стряска не с джендър говоренето, парламентарната ратификация и НПО-тата, а с 

узаконяването на хомосексуалните бракове; 

• „Гейбраковете не бива да се узаконяват, защото бракът е тайнство, но хомодвойките трябва 

да получат повече права и това трябва да бъде ясно казано“; 

• ИК неслучайно е преведена така, че да бъде грешно разбрана (от страна и на Църквата, и на 

политиците); 

• ИК разяснява ненужното, но не регулира ясно нуждата от закрила от страна на жените и 

децата; 

• ИК и идеологията, която проповядва, разделя дясното и разгромява лявото. 

В иначе пъстрата картина, която предлага в. „24 часа“, се формират негативни образи и 

преценки по отношение на: законодателството, ЕС, свободата на тълкуване в правото, 

затвора, психологията, политиците, американски евангелистки организации и  русофилски 

консервативни кръгове, консерватизма, германското законодателство, държави в Съвета на 

Европа, които не са подписали конвенцията, институциите у нас, мафиотите, ЛБГТ – 

„джендо“, „трети пол“, управляващите, президента Румен Радев и лидера на БСП Корнелия 

Нинова, популистите, българските политици, и управляващи, и опозиция, и синод, и 

фондации, преподаватели/професори. 

В позитивен план са споменавани и преценени моралните устои, вярата, Конституцията, 

Министерството на правосъдието, Българската православна църква, референдумите, 

международните организации, на които се доверяват другите; също така и Истанбулската 

конвенция, министър-председателят Бойко Борисов, Съветът на Европа (СЕ). 

Изводите, които могат да се направят от анализираните статии, коментари и анализи, са, че 

мненията, свързани с ползите, вредите, разбиранията, тълкуванията и ефектите от 

Истанбулската конвенция са твърде разнопосочни, неясни, грешно дефинирани или грешно 

разбрани. Докато информационните текстове изразяват ясно дали е в подкрепа или против 

ИК и джендър-течението даденото лице (често политически обвързано), 
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анализите/оценъчните текстове, използвайки различни похвати, търсят баланс и докато 

осъзнават някои вреди, изтъкват и ползите, както и грешките, от което се поражда 

неразбиране. 

По-голямата част от аналитичните текстове имат емоционален изказ. Един от най-рядко 

срещаните доводи, дори почти липсващ, е обвинението към ЕС, че внася някакви идеологии 

и ги имплантира в държавата ни. Макар че в публичното пространство такъв довод може да 

се срещне доста по-често. 

  

ВЕСТНИК „КУЛТУРА“ (Сиана Велкова) 

В седмичника „Култура“ са публикувани девет аналитични текста, свързани с ИК. Три от 

тях по-скоро подкрепят идеите й, един ги отхвърля и четири не изразяват позиция по самия 

текст и ратификацията му, което свидетелства, че в медията като цяло дебатът за 

Истанбулската конвенция и понятията като „джендър“ и „еднополови бракове“ по-скоро 

стават повод за разсъждения в други посоки. 

По един или друг начин всички текстове третират проблеми на българската идентичност в 

европейски контекст. Във всички публикувани текстове се въвеждат оригинални тези, част 

от които са натоварени с обяснителни функции. Някои от тях: 

• В България „езикът на човешките права е вносен“ по простата причина, че думите, които 

ние имаме и използваме, за да опишем хомосексуалността, основно са обидни. Използваме 

директни преноси от английски, които засилват усещането, че и самият хомосексуализъм е 

състояние някак „наложено“ ни отвън – това засилва убеждението ни, че този феномен не е 

съществувал преди в България, докато практиката показва точно обратното; 

• По проблемите, третирани в конвенцията, България е част от Запада, но по-скоро от един 

консервативен Запад; 

• Църквата намира в дебата повод да изрази потребността си от изговаряне на „самите опори 

на своето съществуване“; 

• Противниците на конвенцията се движат в полето на „магическият език“. В лагера против 

конвенцията – „националисти, комунисти, примитивисти“, се включват всички, „които 

живеят в реалност, конструирана със средства на митологичната мисъл“; 
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• Обръщането към някаква представа за „традиция“ е закономерна реакция срещу 

несигурността, разнородните и неконтролируеми външни ветрове, измамите, бедността, 

разпадането на обществото в семейства, родове, съседски и приятелски мрежи. Това е един 

дебел проблем на българския капитализъм. Той е много по-съществен от евтините присъди 

колко „прости“ са хората и как се оставяли да ги „манипулират“, произнасяни според 

високомерния етос на либералните експерти. 

В единствената публикация, която е против ИК, се застъпват теологически тези, сред които: 

• Ако се завърне към христоцентризма, България (следвайки Христа) ще поведе себе си във 

вярната посока; ако поведе себе си към Христа, тя може да поведе и Европа. 

Три от публикациите са на чуждестранни автори, които проблематизират правни, 

образователни и административни проблеми на хора с небинарна сексуална ориентация в 

Америка, Франция, Канада. 

В отделни текстове се изграждат негативни образи на управляващите в България, на БПЦ, 

на противниците на Конвенцията. 

  

ПОЗИЦИИ НА ПОЛИТИЦИ И ГРАЖДАНИ ВЪВ ВЕСТНИК „ТРУД“ (Борислава 

Узунова) 

В апогея на дебата имаше много статии, които не изразяваха авторово мнение по темата, а 

представяха и сравняваха позиции на политици и институции, като коментираха различията 

им. 

Една от най-силно отекналите позиции по въпроса бе тази на Румен Радев – „Сега не е 

моментът да ратифицираме Истанбулската конвенция“ (24 януари 2018), защото не сме 

готови за това. Идеята за „отлагане“ не представлява отхвърляне, но подчертава 

разделението на нацията. Факт е обаче, че без активни закони, които да крепят духа на 

конвенцията, няма да се постигне и предвижданата промяна в практиките. 

Най-много се наблегна върху мнението на Бойко Борисов – „ГЕРБ няма да стои зад 

Истанбулската конвенция, докато не върнем дебата отначало“ (14 февруари 2018). Няколко 

комуникационни единици отразиха и това на Волен Сидеров – „В управляващата коалиция 

нашето мнение за истанбулската конвенция беше много важно“ (11 февруари 2018). 

Присъства и становището на Валери Симеонов: НФСБ не подкрепя Истанбулската 
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конвенция, но и не подкрепя идеята за референдум (13 февруари). Вътрешнопартийните 

конфликти в БСП също са отразени, с акценти върху изказването на Сергей Станишев – „С 

изкривената дискусия у нас за ИК показваме, че толерираме насилието над жени“ (3 

февруари 2018) и коментари около неуместността на предлагания от БСП референдум. 

В горещия период на дебата през месец януари вестникът отразява четири протеста около 

ИК. Първият бе съпроводен от контрапротест, на който защитниците на конвенцията се 

опитваха да изяснят, че идеята ѝ е защита от домашното насилие – „Истанбулската 

конвенция сблъска протест и контрапротест пред НС“ (23 януари 2018). Вторият, на 18 

февруари („Протестиращи пред парламента: Не гласувайте тайно конвенцията“), се състоя 

независимо от факта, че малко преди него Бойко Борисов беше потвърдил, че 

Истанбулската конвенция няма да бъде приета. Третият, на 23 февруари, е отразен в снимки 

(„Протест пред Народния театър срещу ИК“), на които личи, че протестиращите носят 

български носии и символи – вероятно за да покажат, че конвенцията не е нещо, произлязло 

от България. Можем да припомним, че участниците в този протест не искаха оттегляне на 

Конвенцията от ратификация (това вече бе станало), а цялостното й денонсиране. 

Последният протест („Четвъртият протест срещу Истанбулската конвенция“, 2 февруари) 

отново бе отразен с много снимки, повечето на плакати с лозунги, от които се вижда, че 

акцентът е върху термините „джендър“ и „трети пол“, обявени за сатанински понятия. 

Развитието на протестите показва как в разгара на споровете и когато практически 

Конвенцията е оттеглена от ратифициране дебатът около нея все повече се измества към 

хомофобия. Представителите на държавата, със своите изказвания, също имат своя принос 

за това. 

  

ВЕСТНИК „КАПИТАЛ“ (Сиана Велкова) 

Във вестник Капитал по темата са публикувани 20 текста. Всичките те застъпват позиция в 

подкрепа на ИК, като това се отнася и за информационните (6) текстове, които съобщават 

за изказвания, действия и позиции в полза на Конвенцията. 

В подкрепа на ИК се застъпват следните тези: 

• ИК не въвежда „трети пол“, нито еднополови бракове – 9; 
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• ИК защитава жените от насилие и създава основа за по-добри и ефективни действия на 

публичните институции – 6; 

• Предвижданото от ИК обучение утвърждава равнопоставеност на половете  – 3; 

• Подкрепата за ИК ни прави принадлежни към развитите европейски демокрации – 1; 

• ИК е инициатива на СЕ за борба с насилието над жени в мащаб, който надхвърля ЕС – 1; 

Оригинални тези също не липсват: 

• Съпротивата срещу Истанбулската конвенция не се отнася до съдържанието й, а по-скоро е 

част от голямата антиевропейска хибридна пропаганда; 

• В основата на „олелията“ около конвенцията стои добре структурирана кампания, чиято 

цел е да разклати доверието на българите в Европа и да ги направи лесно податливи на 

антизападни послания; 

• Тъй като националистите за момента нямат враг (няма толкова голям наплив на бежанци, 

Ислямска държава е почти унищожена), съвсем естествено и удобно те започват да се 

„разправят с враг на сексуална основа“; 

• В България е прието да се идентифицираш с насилника, а не с жертвата, с което се обяснява 

липсата на съчувствие не само към жени, подлагани на насилие, а и към малцинства, болни 

хора, бежанци, тъй като не си представяме, че същото може да се случи и на нас. 

Предвид ясната насоченост на текстовете, публикувани във вестник „Капитал“, 

изгражданият негативен образ не е вътрешно-противоречив: най-много присъстват 

властите/управляващите, следват БСП, БПЦ, „българските академици“ (призивът им срещу 

конвенцията), медиите, ГЕРБ и СДС, персонално Валери Симеонов. 

  

BTV (Константин-Кирил Йосифов) 

Обект на вниманието са аналитичните текстове в онлайн формата на  bTV Media Group – 

„btvnovinite.bg“, които представят определена позиция и теза по текста и ратификацията на 

Конвенцията. Включена е и информация от телевизионните формати „Лице в лице“ и „Тази 

сутрин“. Общото число на текстовете е 18. 

Телевизионната практика и специфичната телевизионна форма поставят bTV сред медиите, 

в които доминира „баланс на тезите“ в дебата за ИК. Телевизията не изразява свои, а 

отразява предимно политически позиции, при това по начин, че в девет от текстовете 
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присъстващите мнения взаимно се уравновесяват. За това допринасят и самите политици, 

повечето от които говорят внимателно, „смекчават“ виждането си, дори когато го имат. 

Примери с текстове, в които медията е търсила да представи основните гледни точки: 

• В текст „Политиците се скараха заради Истанбулската конвенция и еднополовите бракове“, 

последвал официалната позиция на ВМРО, са включени изказвания на външния министър 

Екатерина Захариева и лидера на ОП Валери Симеонов, които се уравновесяват, като 

същевременно и двамата не са крайни; 

• В текст „В някои общности си бият жените, а някъде и жените бият мъжете“ се отразява 

дискусията около обсъждането на конвенцията между Екатерина Захариева и Цецка Цачева, 

от една страна, и Красимир Каракачанов и Валери Симеонов, от друга; 

Примери с текстове, в които има само една позиция, но говорещият я представя внимателно, 

като оставя дебата отворен: 

• В текст „Не предвиждаме въвеждането на трети пол“ Лиляна Павлова защитава 

конвенцията, като прави ред отклонения от типа „По никакъв начин няма да бъдат 

прилагани текстовете от Конвенцията, ако те нарушават българската Конституция или 

закони“; 

• В текст „В Истанбулската конвенция има неясни дефиниции“ Даниел Вълчев изразява 

резерви към работата на правителствени служби по текста на конвенцията и към самата ИК 

в този вид, като същевременно приема перспективата на дебата по тази тема; 

В амбивалентна позиция застават и политици от ГЕРБ, в т.ч. Бойко Борисов, когато са на 

път да оттеглят ратификацията и когато правят това. 

Пет публикации цялостно подкрепят ИК, като говорители в тях са Екатерина Захариева, 

Цецка Цачева, Цвета Караянчева, Цветан Цветанов, Мария Габриел, Сергей Станишев, 

Ивайло Калфин. 

Няколко са публикациите, които отричат ИК. Две от тях категорично – позицията на Светия 

Синод; политическите реакции след одобряването на ИК от МС (Александър Сиди, Петър 

Москов, Корнелия Нинова); други две „косвено“ – изказването на президента Радев, че 

„отлагането е победа“ и коментар на психоложка за чувствителността на децата в начална 

възраст. 
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Ако трябва да се обобщи, като цяло BTV отразява дебата като наблюдател и в близост до 

позицията на управляващата политическа сила. 

  

АЛФА ТВ (Цвета Паунова) 

В изследвания период са регистрирани 16 видеоматериала, свързани с Истанбулската 

конвенция. От тях около половината са за ратифицирането, което не трябва да се състои, а 

останалите – по темата „джендър идеология“. Пет от материалите са изяви на председателя 

на партията Волен Сидеров и членове на партията пред други медии (телевизия ПИК, БГ он 

ер, Канал 3, БНТ, BiT), като видеоматериалите са представени и по Алфа ТВ. 

Предвид спецификата на партийната телевизия, всичките излъчени текстове отстояват 

позицията „против“ конвенцията – позицията на ПП „Атака“ и на нейния лидер Волен 

Сидеров. Застъпваните тези са отчетливо формулирани, често крайни: 

• Това е политика на ЕС да замени думата пол с джендър; 

• „Сингъл степ“ си партнират с американски клубове за ЛГБТИ; 

• Ще има детски гей паради; 

• Конвенцията не работи за защита на жените от насилие, а за узаконяване на еднополовите 

бракове; ЛГБТИ я подкрепят, значи става дума за еднополови бракове; 

• Целта е да се отслаби семейството. 

При тази яснота на позицията по ИК, Алфа ТВ запазва полемичния си стил, като насочва 

енергията срещу други представители на други политически сили (Екатерина Захариева 

манипулира медиите, като отбягва същността на въпроса, Корнелия Нинова е била за 

конвенцията, но вижда настроенията и ги използва) и медии, благосклонни към ИК 

(масовите Нова ТВ, bTV, БНТ). 

Отново в стила си, Алфа ТВ подчертава всички действия на ПП Атака, които са довели до 

оттеглянето на конвенцията: Атака „първа реагира“, ролята на В. Сидеров и „Атака“ не 

остана незабелязана, „Успех на Сидеров! Борисов изтегли ИК“. И още: само Алфа ТВ 

отрази протеста пред МОН на 22 март 2018 и пр.; именно  Алфа ТВ,  във видеоматериал в 

жанра на разследването, издирва и показва НПО, които защитават ИК и са финансирани от 

държавата и източници, свързани с натиска за приемане на конвенцията. 
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Обект на негативни квалификации в посланието на Алфа стават Европа/ЕС (7), 

хомосексуалните и ЛГБТ (5), Съветът на Европа (5), НПО-тата (4), ГЕРБ, ДПС. 

  

ТЕЛЕВИЗИЯ БЪЛГАРИЯ 24 (Десислава Филипова) 

Телевизия „България 24“ излъчва 11 материала, посветени на Конвенцията и споровете 

около нея. Преобладават информационните текстове (7), които отразяват позиции на партии 

и лидери от коалиция Обединени патриоти срещу Конвенцията (само една информация 

въвежда друга позиция „против“ – на религиозните институции). Политическата позиция 

на Патриотите се третира като повод за гордост („Патриотите от ВМРО: Ние спряхме 

Истанбулската конвенция“, 07.03.2018; „Спирането на Истанбулската конвенция е заслуга 

на патриотите“, 08.03.2018) или се внушава като израз на настроенията в страната (напр. 

„Българите не искат Истанбулска конвенция, искат втори лифт на Банско“, 30.01.2018). 

Аналитичните текстове цялостно повтарят духа на информационните. Автори на три от тях 

(четвъртият е разгърната позиция на Светия Синод) са лидери на споменатите политически 

формации: Красимир Каракачанов и Милен Михов, председател и заместник председател 

на ВМРО, Искрен Веселинов, заместник председател на парламентарната група на 

Обединени патриоти. 

Защитаваните в тях тези имат за изходна база основната – че Истанбулската конвенция 

въвежда понятието „трети пол“ и поражда базисни проблеми, свързани с идеологията на 

джендър обществото: 

• Възприемането на принципите в конвенцията има сериозни последици върху 

законодателството и възпитанието на децата; 

• Общественото мнение относно Истанбулската конвенция не е нито манипулирано, нито 

резултат от насаждане на определени страхове; 

• Конвенцията не е необходима, тъй като защитата на жените от насилие е залегнала в 

националното ни законодателство. 

Присъстват политически твърдения, които вземат ИК за повод: 

• ИК отмества публичното внимание в Европа от реалния проблем – радикалният ислям и 

неговите поддръжници; 
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• Обединените патриоти са тези, които отстояват принципите си, както и националния 

интерес. 

Телевизията изгражда позитивни образи на премиера Бойко Борисов и политическата 

партия ГЕРБ, доколкото „разумът и политическата отговорност са надделели в дебата“, на 

българското законодателство, което и така защитава правата на жените. Негативните образи 

остават за защитниците на ИК – „всевъзможните организации, които традиционно ползват 

грантове“, ЕС и радикалният ислям, който иска да ни унищожи, „докато ние в Европа се 

занимаваме с подобни глупости“. 

Посланието на телевизия „България 24“, свързана с партията ВМРО, е плътно и еднозначно, 

като развива и детайлизира популярните и схематизиращи аргументации против 

ратификацията на ИК. 

  

GLASOVE.COM (Пламена Грозева) 

За Glasove вече стана дума в началото на този анализ. Сайтът остава до края на изучения 

период сред особено активните медии по темата за Истанбулската конвенция. В него са 

регистрирани общо 50 текста, свързани с нея. Половината от тях са аналитични текстове, 

другата половина са информационни. 

От всичките 25 информационни текста 15 отразяват събития и действия „против“ 

Конвенцията, 9 – в подкрепа, и един текст не може да се определи. 

От всичките 25 аналитични текста 20 заемат позиция „против“ Конвенцията, три са в 

подкрепа и два са неутрални. В негативните спрямо ИК аналитични текстове се открояват 

4 тези: 

• Истанбулската конвенция въвежда трети пол – в 13 от 20-те негативни спрямо Конвенцията 

аналитични текстове (13/20); 

• Истанбулската конвенция не е необходима, тъй като нашето законодателство може или се 

справя с проблема (8/20); 

• Истанбулската конвенция влияе негативно на децата (8/20); 

• Истанбулската конвенция е произведение на ЕС и еврогейлибералите (5/20). 

В тези 20 текста се формират множество негативни образи, сред които се открояват тези на: 

Европа/ЕС (7/20), хомосексуалните и ЛГБТ (5/20), Съветът на Европа (5/20), НПО-тата 
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(4/20). Отличават се и няколко често срещани позитивни образи: религията (6/20), 

традицията/ традиционното семейство/ традиционният брак (5/20), държавите, които не са 

приели ИК (4/20), патриотичните формации (2/20). 

Открояват се и разлики в стилистиката на говоренето. Текстовете против ИК са крайни, 

докато тези в нейна подкрепа са по-общи, като авторът използва неемоционален изказ. 

Голяма част от статиите се характеризират с негативно отношение към ЕС/Европа. В някои 

от статиите против ИК се посочва, че тя е предложение на Съвета на Европа, докато друга 

голяма част посочва за източник ЕС. 

  

A–SPECTO (Добромира Йотовска) 

От публикациите, свързани с Истанбулската конвенция и отзвука спрямо нея в България, 

си личи, че списание „A-specto“ не отстъпва от обичайната си позиция и по-скоро опонира 

на поддръжниците на Конвенцията у нас. Политическото издание сякаш се старае да отчете 

„народния глас“, който в по-голямата си част противостои на текстовете на Конвенцията – 

изследваните публикации се опитват да проследят актуалната ситуация не само в България, 

но и в други европейски страни, както и да анализират оспорвани твърдения в 

съдържанието на Конвенцията, а от там – и нейната приложимост в държавата. 

В eлектронния вариант на списание A-specto в изучения период са публикувани пет текста 

за ИК. Може да се обобщи, че и по тази тема списанието не отстъпва от обичайната си 

позиция – по-скоро опонира на поддръжниците на Конвенцията у нас и остава вярно на себе 

си и на своите читатели, защитавайки реномето си на критик на родния елит. 

Всички текстове са оценъчни и аналитични, изразяват лична позиция и интерпретират 

разнообразни факти. Авторите са: Петър Волгин (две публикации), д-р Огнян Гърков (бивш 

посланик на Република България в Чехия и Словакия), Владислав Апостолов и Борислав 

Цеков в интервю на Васил Жечев. Сумирането на защитаваните тèзи в случая не е най-

добрият начин за представяне на съдържанието, затова ще се опитаме да очертаем 

специфичността на изданието, като се спрем на най-същественото във всяка публикация 

поотделно: 

• Публикацията „Привнасянето на нови евроатлантически ценности – принос към укрепване 

на русофилското влияние в България?“ от 08.01.2018 изнася основното в заглавието. 
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Позицията против ИК бележи текста лексикално: конвенцията е произведение на 

„соросоидите“, „еврогейлибералите“ и „ЛГБТИ-сектите“, а политиците, които я поддържат, 

са част от „атлантическо-тихоокеанско менторство“, което провежда у нас „генно 

инженерство и религиозно-конспиративна намеса“. 

• Публикацията „Истанбулската конвенция и джендър дисфункцията“ от 19.01.2018, 

акцентира позициите на страни, които не са ратифицирали конвенцията, т.е. не са 

допуснали „мейнстрийм легитимиране на аргументи от модерната и противоречива 

„джендър идеология“ и нейните абсурдни твърдения, че „всичко е социална конструкция“. 

• В интервюто присъства опасението, че Истанбулската конвенция би повлияла върху 

възпитанието на децата чрез задължително обучение. 

• В две публикации се изгражда позитивен образ на БСП във връзка с идеята й за референдум, 

който е възможност да се чуе „народната мъдрост“, както и на Обединените патриоти. В 

този текст също се появяват „соросоидите“ и „еврогейлибералите“, депутати, които просто 

официализират решенията на правителството и на „могъщи политико-бизнес лобита“, на 

експерти, платени от Сорос, на политици, които смятат, че всяко нещо, което идва от 

„Европата“, трябва да бъде аплодирано. 

Обединяващото за всички публикации е, че в тях се изгражда – по ярко или по-деликатно – 

негативен образ на ЛГБТ-движението. 

  

КЛУБ Z (Пламена Иванова) 

Обект на внимание са аналитичните и част от информационните текстове в сайта Клуб Z с 

основна тема – Истанбулската конвенция, или директно свързана с нея друга тема. 

Текстовете са 8 на брой. Като цяло те потвърждават проевропейската линия на медията, но 

не спестяват нюансирането на тезата в подкрепа на конвенцията. Като илюстрация: 

публикацията от 14.01.2018 съобщава подкрепата на Елена Йончева за конвенцията под 

заглавието „Елена Йончева: Конвенцията няма да премахне насилието над жени“. 

Информационните текстове съобщават за приемане/отхвърляне на конвенцията в различни 

европейски страни, както и за позицията на БПЦ, подкрепяна от руския Патриарх. 

Фактът, че подкрепата на конвенцията не е просто декларативна, личи особено в 

аналитичните текстове, на които ще се спрем по-долу: 
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• Публикацията „Галъп интернешънъл: Не харесваме Истанбулската конвенция, но 

харесваме акция „Лукс““ от 13.02.2018 съдържа коментари на граждани на фона на 

исканията за провеждане на референдум по въпросите на ИК. Основният извод е, че 

мнозинството от българите изразява „сериозно неодобрение“ към документа, въпреки което 

аналитичният текст многостранно тълкува текста на ИК. 

• Публикацията „Европарламентът: Всички да ратифицират Истанбулската конвенция“ от 

13.03.2018 съдържа позицията на евродепутати от ЕНП, които призовават за ратификацията 

на конвенцията, както и личен коментар на дамата-докладчик от фракцията на социалистите 

и демократите Кристин Рево д’Алон Бонфоа, която нарича „съкрушителен“ факта, че в 

България, председател на Съвета на ЕС, правителството се отказа от ратификацията. 

Поддържат се тезите, че подкрепата за ИК ни прави принадлежни към развитите европейски 

демокрации, както и че ИК е инициатива на СЕ за борба с насилието над жени в мащаб, 

който надхвърля ЕС. 

• Публикацията „Как българските медии отразяват Истанбулската конвенция? – Скандално“ 

от 15.03.2018 съдържа резултати от публични дискусии и анализ на публикациите по темата 

в различни български медии. Статията е обзорна7, многостранно тълкува текста и не заема 

позиция  по ратификацията на конвенцията в България. 

  

ТЕРМИНАЛ 3 (Пламена Иванова) 

Обект на внимание тук са 5 аналитични текста, публикувани на сайта в изучения период. 

Всички те са в подкрепа на конвенцията, три от тях са подписани от името на медията, един 

е препечатан от личен блог. В текстовете се разгръща аргументация в подкрепа на идеите 

на конвенцията и преди всичко на основната – защита на жените от насилие. 

                                                           
7 Разгледано е развитието на темата в българското медийно пространство: отсъствие от публичността до 

декември, поява на темата след репортаж на БНР за подписката на Асоциация „Общество и ценности“ срещу 

ратифицирането, излъчен на 14 декември 2017. Посочени са първите негативни реакции в същия ден от 

glasove.com и bultimes.com, които предупреждават, че Конвенцията е „опит за легализирането на гей 

браковете“. Получава се силна негативна вълна, в която почти встрани от общественото внимание остават 

мненията на застъпниците за Конвенцията; пикът идва след включването на Светия синод на Българската 

православна църква в дебата и в дискусията, провела се в Софийския университет на 23 януари. Очертана е 

ясно групата на проевропейските медии, както и на негативно настроените спрямо конвенцията медии. 
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• Текстът „Кой се плаши от Истанбулската конвенция?“ от 15.01.2018 (препечатан) е на 

Антоний Тодоров, според когото „Истанбулската конвенция не съдържа нищо, което 

противоречи на ценностите на консерваторите, още по-малко нещо, което противоречи на 

ценностите на социалистите. Тя не противоречи ни най-малко на „българските национални 

традиции“. 

• Публикацията „Франс Тимерманс: Искам да съм ясен: тази конвенция защитава жените от 

насилие – нито повече, нито по-малко. Всяка трета жена в Европа е била жертва на насилие. 

Това е недопустимо, трябва да спре и ние трябва да го спрем сега – заедно“,  23.01.2018, 

съдържа личен коментар на заместник председателя на Европейската комисия. 

• Текстът „Отказът на БСП да подкрепи Истанбулската конвенция доказва, че не могат да 

управляват“, 04.02.2018, е на Илиян Василев, който подкрепя тезата, че ИК защитава 

жените от насилие и създава основа за по-добри и ефективни действия на публичните 

институции. Изградени са негативни образи на БСП и ГЕРБ. 

• На 13 февруари 2018 е публикуван текстът „Лили Рибката срещу Ламята на 

предразсъдъците?“, в който личи негативното отношение и към противниците на 

конвенцията – т.нар „конвенционалисти“. 

• Публикацията „Пропагандата срещу Истанбулската конвенция и демокрацията са 

идентични“ от 19.03.2018 е редакционен текст, в който се защитават твърденията, че 

радикализирането на общественото мнение по темата не оставя пространство за същностен 

дебат и че са налице опити на чужди държави за формиране на обществено мнение. 

  

ПРАВОСЛАВИЕ.БГ (Ива Тенева) 

Публикациите на сайта Православие.бг по изучаваната тема са общо 13 и защитаваната в 

тях позиция е предизвестено ясна. 

Преобладават информациите (9), в които се съобщава за заявена позиция против ИК от 

страна на граждански организации, Светия Синод, Католическата църква, Централния 

израилтянски духовен съвет, организацията Шалом и пр. Част от текстовете съобщават за 

действия на БПЦ и богословски факултети срещу ратифицирането на конвенцията – 

обръщение към НС, молебени, критики към позицията на академични преподаватели в 

защита. 
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Аналитичните текстове са обединени от преклонение към християнската идентичност и 

ценности („евангелска автентичност, която може да ни направи свободни от лукавството на 

всяко идеологическо мислене и говорене за човека, от всякакви идоли на трансхуманизма“). 

В същото време тези текстове са войнствени и изграждат ред негативни образи, основно на 

ЛГБТ. Всички те съдържат твърденията, че ИК въвежда трети пол. Една от публикациите е 

посветена на ролята на църквата в помощта за объркани по отношение на своята полова 

ориентация хора (12.02.2018). 

С най-ярка лексика се отличава текстът „Джендъри и джендърки”, публикуван на 

19.02.2018, който обрисува „джендо“ като „сбирщина от безполови, двуполови и 

многополови субекти и обекти” („Няма какво да увъртаме и да се лъжем: всичко това си е 

чист сатанизъм и нищо повече”) и възхвалява народната мъдрост („Нашият народ все още 

не е готов да се превърне в сбирщина от травестити. Това е окуражаващо”). Политиците, 

които поддържат ИК, са „безгръбначни лакеи на “новия световен ред”, кукли на конци, 

колониални политици [които] ще продадат България за жълти стотинки, а пък и безплатно, 

ако трябва”. 

  

„МАЙКО МИЛА!“ И БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ (Ралена Герасимова) 

Истанбулската конвенция предизвика полемика, в която темата за насилието над жените бе 

до голяма степен изместена от дискусията за „джендърите”, третия пол, хомосексуалните 

бракове и т.н. На този фон страниците „Майко мила” и „Български фонд за жените” са сред 

малкото медии/организации, които имат изцяло положително отношение към 

Истанбулската конвенция – това ни позволява да ги представим тук под общо заглавие. 

„Майко мила” е електронна медия, насочена към майките. В рамките на изследвания 

период са публикувани 6 текста, които отговарят на избраните в изследването ключови 

думи. Специфичното в „Майко мила” е това, че 4 от 6-те публикации разказват историите 

на жени, станали жертва на насилие, като показват липсата на адекватна подкрепа от страна 

на институциите. Сайтът участва в дебата не с мнения, а главно със случаи – изразена е 

експлицитна подкрепа за ратификацията на Конвенцията в контекста на скорошни убийства 

или тежки посегателства над жени. 
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Случай 1: „Истанбулската конвенция е за Виола, Елена и Катя. Посмъртно”, 5 януари 2018. 

Публикацията изразява тезата, че понастоящем жертвите на насилие в България нямат 

опции да получат ефективна помощ от институциите, че българската държава не осигурява 

убежище за жени, жертви на домашно насилие, и че Законът за защита от домашно насилие 

не предлага адекватни мерки. Използвани като пример са случаи на убийства на жени през 

последните месеци, както и случай на жена, залята от съпруга си с киселина, като всичките 

жертви са търсили помощ от полицията многократно. 

Случай 2: „Животът на Диана: Следене, тормоз, заплахи и три жалби в прокуратурата”, 11 

януари 2018. Текстът описва преживяното от Диана (името е сменено) и насилието, 

преживяно от нея и малкото ѝ дете, както и неефективната защита на държава (Диана губи 

дело за домашно насилие срещу бившия си партньор). Статията е предшествана от 

позицията на медията относно Истанбулската конвенция и насилието над жените: 

„В деня, в който в България се провежда мирен протест в подкрепа на Истанбулската 

конвенция, в Майко Мила! публикуваме поредната история на жена, жертва на домашно 

насилие, която би трябвало да може да се ползва от защита от страна на държавата, но 

изглежда, че това някак си не се случва по категоричен начин“. 

Случай 3: „Медицинското на мама”, 25 януари 2018. В случая става въпрос за семейна 

история, в която поколения жени са жертви на насилие. 

Случай 4: „Дни след поредното убийство на жена: Премиерът оттегля Истанбулската 

конвенция”, 7 март 2018. 

Публикацията „Господи, жена начело!”, 16 февруари 2018, представлява интервю със 

София Коен, член на Управителния съвет на Националния съвет на религиозните общности 

в България и представител на еврейската общност, в което интервюираната ясно защитава 

позицията „за” ратификация на Истанбулската конвенция от името на цялата еврейска 

общност в България, като противопоставя позицията на евреите с тази на БПЦ и Главното 

мюфтийство. 

Публикацията „Жената, която прогнозира бъдещето”, 15 март 2018, представлява интервю 

с д-р Мариана Тодорова, футуролог, която ясно изразява позицията си в подкрепа на 

Истанбулската конвенция и изтъква: „когато липсва доверие в институции и авторитети, 
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хората са склонни да вярват на теориите с лесни за разбиране обяснения, каквито са 

конспирациите”. 

„Български фонд за жените” обявява в своя уебсайт, че е „единствената българска 

организация, която подкрепя местни неправителствени организации (НПО), работещи по 

правата на жените за постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на 

обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация”. Напълно очаквано 

организацията заема изцяло положителна позиция относно ратификацията на ИК в 

България. 

В изследвания период са публикувани 5 текста, които изцяло отговарят на очакванията за 

действия на правозащитна организация: официална позиция на БФЖ относно предстоящата 

ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над 

жени и домашното насилие (4 януари 2018); съобщение за мирна демонстрация в подкрепа 

на конвенцията (7 януари 2018); две отворени писма, първото от които изразява позицията 

на 202 организации, сдружения и частни лица срещу подмяната на важната тема в 

дискусията, а второто е адресирано до Президента на РБ; правен анализ на Конвенция №210 

на СЕ, изготвен от фондация П.У.Л.С. и обясняващ главните цели на документа. 

В заключение: сайтовете „Майко мила” и „Български фонд за жените” се фокусират върху 

проблема с насилието над жени в България и епидемичните стойности, които е придобил, 

опровергават разпространяваните тези, че Истанбулската конвенция въвежда „трети пол” 

или има за цел да легализира гей браковете, подкрепят тезата, че позицията на България 

трябва да я приобщи към активно борещите се с насилието над жени страни, а не към 

наскоро декриминализиралата домашното насилие Русия. 

  

BLITZ.BG (Сияна Улянова) 

В изследвания период в медията са регистрирани общо 11 текста, свързани с Истанбулската 

конвенция. Пет от публикуваните текстове представляват преразкази на интервюта и 

анализи, направени за други медии. 

Всичките публикации заемат позиция „против“ Конвенцията, повечето – крайна. В 

текстовете се формират множество негативни образи, сред които се открояват тези на 
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Европа/ЕС, Съветът на Европа и НПО-тата. Позитивно се обрисуват образите на 

традиционното семейство и религията. Като цяло предимство получават тезите: 

• Истанбулската конвенция не е необходима, тъй като нашето законодателство може или се 

справя с проблема; 

• ИК влияе върху възпитанието на децата чрез задължително обучение; 

• ИК въвежда „трети пол“/узаконява еднополовите бракове. 

„Блиц“ публикува всички позиции против ратифицирането на конвенцията, обявени в 

изучения период – на религиозните институции, на български лекари, обърнали се с открито 

писмо до институциите на властта и т.н. 

В повечето текстове мнението против конвенцията е ясно персонализирано: писмо на 

Николай Бареков към властовите институции („Не узаконяване браковете между 

еднополови, за да угодите на бюрокрацията в Брюксел!“, 04.01.2018), интервю с Божидар 

Димитров („Ако отхвърлим Истанбулската конвенция ще се издигнем в очите на Европа!“, 

25.01.2018), интервю с психолог („Топ психологът Ани Владимирова обясни вредата за 

децата, ако им се мътят главите с третия пол“, 08.02.2018), изказвания на президента Румен 

Радев, на Кристиян Вигенин, на Волен Сидеров. 

  

„NО ЛИЛИ РИБКАТА“ (Делия Стоилова) 

Целта на анализа по-долу е да представи настроенията към Истанбулската конвенция, 

изразени в онлайн коментари на съвременния български филм „Лили Рибката“, чиято 

премиера съвпадна с дискутирането на конвенцията. Взети за анализ са само коментарите, 

които съдържат избраните в изследването ключови думи. 

От разгледаните близо 500 коментара само 30 правят връзка между Истанбулската 

конвенция и филма. За жалост, голяма част от мненията за самия филм бяха негативи заради 

това, което коментиращите наричат „джендърмеризъм“ (макар от текстовете да не става 

ясно дали употребата на тази дума е провокирана от ИК). 

На база всички коментари около филма, могат да бъдат направени следните заключения: 

• Масовите мнения около Конвенцията варират според сайта, от който са извадени. 

Например, коментарите в Блиц бяха поголовно негативни не само към филма и 

Конвенцията, а като цяло срещу различните, ЛГБТ и политическия елит (основно ГЕРБ). 
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Същевременно, масово коментарите от Дневник не засягаха ИК, а предлагаха подкрепа за 

филма и ЛГБТ обществото. 

• Над 60% от негативните мнения не извеждат позиция против ИК, а по-скоро против 

„допълнителните ценности“, които идват заедно с нея. Същевременно, в нито един от 

коментарите не се прави връзка между основната функция на ИК (защита от домашно 

насилие и дискриминация) и филма. 

• Негативните настроения около ИК  се използват за катализатор на негативни настроения 

около филма. Голяма част от медиите и индивидуалните коментатори цитират фейсбук пост 

на Олга Христова8, който не фигурира в платформата, не е предоставен линк към него, а 

първоначалният автор (Олга) не е имала последващи коментари. В този пост се заклеймяват 

„джендърите“ като нещо лошо и грешно, и, съответно, филмът Лили Рибката като 

пропонент на джендърската идеология. 

На база анализираните коментари по темата за ИК (30) можем да направим следните 

заключения: 

• Само 4 коментара подкрепят ИК, като едва два от тях го заявяват експлицитно, а нито един 

не поддържа позиция, различна от личната; 

• Оставащите 26/30 коментара не подкрепят ИК; 

• Само два коментара експлицитно казват чия позиция (различна от личната) поддържат и 

това е тази на БПЦ; 

• 28/30 коментара изразяват лично мнение на автора за или против ИК (един е за обявен 

протест срещу ИК и един – за неприемането й в други държави); 

• Позитивни образи не се изграждат в нито един коментар, а само негативни – в 13/30 

коментара. От тези 13: три споменават Сорос и подкрепящите го, два – създалите и 

подкрепящите ИК, четири – ГЕРБ и управляващия България елит, три – външните за 

България лица, които „пробутват“ ИК, и един – осъждащите ИК, които не са прочели текста 

на Конвенцията; 

• В 11/30 коментара има обособена теза, която се поддържа. От тези 11:  седем се 

противопоставят (в съдържанието на коментара) не толкова на самата Конвенция, колкото 

                                                           
8 Оригиналният коментар на Олга Христова не става обект на анализ поради липсата му на свързаност с ИК. 

http://www.medialog-bg.com/


 Дебатът около Истанбулската конвенция в българските медии 

Изследване на екип студенти по „Европеистика“, ФФ. 

с. 260-292 
 

287 
Медиалог/ Medialog,  

бр. 4/2018, ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

 

на нетрадиционните и чужди ценности, които вървят в комплект с нея; два изразяват 

притеснение от влиянието върху децата на предвиденото от ИК обучение, един преценява 

ИК за ненужна заради активното законодателство в България и един отхвърля начина на 

приемане („скрито и подмолно“). 

В порядъка на илюстрации към направените изводи привеждаме примери с коментари от 

практиката на различни онлайн медии. 

БГ-мама, 9 февруари 2018: 

Коментар 1: „В момент, в който тече ожесточена обществена и политическа дискусия около 

Истанбулската конвенция, по кината се появи първият български детски филм на 

трансджендър тема с невинното заглавие „Лили рибката“. Режисьор, сценарист и продуцент 

е Ясен Григоров, толкова силно травмиран от учителката си във втори клас, че му държало 

влага до студентски години, както сам признава в свои интервюта. Филмът е направен с 

държавна субсидия. Кинолентата, разбира се, не се рекламира като „джендър“, а по-скоро 

като детска приказка, но всъщност в него се разказва историята на дете, което е 

едновременно и момче, и момиче. Във Фейсбук се появиха и първите тревожни отзиви за 

филма.“ (Автор: Злодеида) 

Коментар 2: Ама кой ти го налага? Някой задължи те ли да го гледаш? Някой задължи ли 

те да водиш детето си? Някой накара ли те зорлем да ги възпитаваш в контекста на филма, 

на истанбулската конвенция, на прайда и т.н.? По същата логика всички различни в някаква 

степен или в някакво отношение хора би трябвало да вдигат врява до небесата за филми със 

„стандартни“ персонажи. (Автор: bubcheto15) 

Glasove.com, 9 февруари 2018: По кината тръгва първият български джендър-филм за деца 

Коментар 1: Ловът на вещици върви с пълен ход. Съветският филм „Здравейте, аз съм 

вашата леля“ (1976) трябва да се преоцени през очилата на Истанбулската конвенция. Какво 

иска да каже на българските деца един филм, в който мъж се представя за леля? Това е 

провокация против здравия морал. Гражданите трябва да са постоянно нащрек за скритите 

джендър-послания в рекламите на македонска наденица. (Автор: Васик) 

Коментар 2: „Гласове“, добре, че публикувахте факта. МОН може да спре филма със 

законово основание, Агенцията за защита на децата – също, но българските институции са 

се предали и отрекли от деца и България. Едва ли ще спрат този филм. Остава родителите 
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да пазят децата си, а режисьорчето – клетото, …., с държавна субсидия за филма ….., е като 

Емил Джасим, който заплю Левски – „интелектуално“ и цинично. (Автор: Васиа Николова 

Илиева) 

Коментар 3: Не компрометирайте напълно основателните възмущения срещу 

Истанбулската джендърщина с намесване на слънчевия, изпълнен с доброта и любов към 

децата и семейството детски филм. Не обезумявайте. Този филм защитава децата от 

грубостта и посегателства срещу крехкото им съзнание, носи усмивка и прави хората по-

добри. (Автор: Все още нормален) 

Коментар 4: Този наглец режисьорът въртя сука и накрая не каза каква е сумата, която 

нашите приятели на Сорос, работещи на държавна служба и раздаващи нашите пари, са го 

финансирали! А че останалите пари са сигурно от разните там НПО-та, не се и съмнявам! 

От това, което е написал този „творец“, ми стана ясно, че г-жа Олга Христова много точно 

и подробно е пресъздала сценария на този сатанински филм! Братя българи, не се 

поддавайте на внушението да ходите да го гледате този джендърски филм и така неволно 

да финансирате допълнително този „творец“! (…)(Автор: Бай Иван) 

Offnews.bg, 12 февруари 2018. „Лили Рибката“ – кой се уплаши от шарено филмче за деца и 

родители? 

Коментар: (…) Неволна жертва на истерията около „третия пол“ падна и най-новият 

български детски филм „Лили Рибката“, който от броени дни е по кината, а по-рано (и доста 

преди споровете около конвенцията) бе представен на „Киномания“. Бяха публикувани 

заглавия, в които се твърди, че това е първият „детски джендър филм“ и прочее. 

(…)  (Автор: Невена Илиева) 

fakti.bg, 11 февруари 2018 

Коментар 1: Хубаво е да има БГ филми за деца. Но как пък точно излезе тоя филм по време 

на приемането на измислената истанбулска конвенция?! Съвсем случайно, да беее. (Автор: 

Убаво ма ме) 

Коментар 2: Никой от вас – коментиралите, не е гледал филма, нали? Личи си по глупостите, 

които са написали и които нямат нищо общо с филма, но понеже обичате да съзират трети 

полове и джендъри във всичко, това, че еди-коя-си казала еди-какво-си, е достатъчно 

основание да избълват машинално заучените си джендър-присъди. Точно, както и с 

http://www.medialog-bg.com/
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Истанбулската конвенция – не сте я чели (по ограниченото ви мислене си личи, че нищо по-

дълго от заглавие не можете да възприемате), но сте чули някой псевдо-патриот какво е 

казал, че има в нея, и вече раздавате присъди. (Автор: Фройд) 

Коментар 3, 15 февруари: Не съм го гледал филма но от това, което прочетох по форумите 

ни, един коментар не беше „за“ него, пак повтарям, ни един, а бяха против! Може и да има 

такива, но от приятелите му и близките му. А какви ли неща щяха да гледат и „учат“ децата 

ни ако беше приета Конвенцията, не ми се мисли ! (Автор: Веселинов) 

  

МЛАДИТЕ И ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ (Мадлен Николова) 

За целите на общия проект беше направена онлайн анкета с Гугъл формуляр, която имаше 

задача да прибави известна информация за мнението на българските граждани. 

Анкетираните са 96 човека. За резултатите по-долу от съществено значение е фактът, че 78 

човека от анкетираните попадат във възрастовата група от 18 до 30 години. 

Без да преувеличаваме значението на получените резултати, можем да заключим, че 
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младежите, преобладаващи като цяло сред участниците, се отнасят доста позитивно към 

ИК. 

  

 

Този въпрос преценяваме като един от най-съществените. Половината от 

анкетираните  (51%) твърдят, че са чели текста на Конвенцията. Заслужава да се отбележи, 

че в рамките на тази анкета процентът на хората, които са отговорили, че познават изцяло 

или частично текста на Конвенцията, е значително по-висок, сравнен с този на други 

проведени анкети. 
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Убедителен е процентът на хората (74 %), които смятат, че недостатъчната информираност 

е главната причина за разногласията около Истанбулската конвенция. 

  

 

Голяма част от анкетираните са на мнение, че дебатите за Истанбулската конвенция нямат 

нищо общо със същността и целта на документа. Интересното е, че голямата част от 

останалите проценти е разпределена почти равномерно между три отговора – дебатите 

http://www.medialog-bg.com/
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търсят политически дивиденти, показват страхове и предразсъдъци, показват непознаване 

на текста. 

  

 

Отговорите на този въпрос показват ясно нагласата на анкетираните към Конвенцията, 

въпреки разнопосочните отговори на предишните въпроси. 
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ОТЗИВ ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕДИИ И 

ЖУРНАЛИСТИКА – ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ МЕЖДУ ВЛАСТТА И 

ПАРИТЕ. ФЖМК, 11 МАЙ 2018 Г. 

 

МИХАЕЛА САМАРДЖИЕВА 

 

Review of the National Scientific Conference Media 

and Journalism – Professional Standards Between Power and Money, FJMC, 11 May 2018 

 

Mihaela Samardzhieva 

 

Резюме: Отзив за Националната научна конференция „Медии и журналистика – 

професионалните стандарти между властта и парите, ФЖМК, 11 май 2018 

Ключови думи: професионални стандарти, власт, медии 

 

Abstract: Review of the National Scientific Conference Media 

and Journalism – Professional Standards Between Power and Money, FJMC, 11 

MAY 2018 

Keywords: professional standarts, power, media 

 

Научната конференция „Медии и журналистика – професионалните стандарти между 

властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия“ се проведе на 11 май 2018 

г. в зала 13 на Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Кл. Охридски“. 
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Доц. д-р Мария Попова, р-л на Катедра „История и теория на журналистиката“, проф. дсн 

Петранка Филева, дългогодишен преподавател и ръководител на Катедрата, доц. д-р Бисер 

Златанов, един от организаторите на конференцията. 

 

Конференцията е посветена на 70-годишнината на проф. дсн Петранка Филева, 

организирана от Катедра „История и теория на журналистиката“ със съдействието на НИС 

на СУ „Св. Климент Охридски“. 
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Конференцията се разви в три части, като началото бе с приветствия към проф. дсн 

Петранка Филева. През 2014 г. проф. Филева беше удостоена с Почетния знак на СУ „Св. 

Климент Охридски” със синя лента – едно от най-високите отличия на Алма Матер, за 

своите научни постижения, както и във връзка с нейната дългогодишна добросъвестна 

работа като ръководител на катедра „История и теория на журналистиката”. Професор 

Филева беше поздравена от декана на факултета, от много свои колеги, студенти и приятели 

за безспорните й заслуги както за работата на катедрата, така и за създаването на школа в 

областта на икономическата журналистика. Нейната дългогодишна работа, издадени книги, 

над 50 публикации в областта на медийната икономика, медийния мениджмънт и 

икономическата журналистика, както и активното й участие в сферата на 

неправителствения сектор в областта на глобалното образование, образованието за 

развитие, образованието за правата на човека и т.н., бяха високо оценени от всички 

присъстващи. 
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На конференцията доклади и разработки представиха проф. д-р Лилия Райчева, доц. д-р 

Мария Дееничина, доц. д-р Мария Попова, доц. д-р Вяра Ангелова, доц. д-р Мануела 

Манлихерова, доц. д-р Луливера Кръстева, доц. д-р Стела Константинова, гл. ас. д-р Ралица 

Ковачева, гл. ас. д-р Анна Вълканова, гл. ас. д-р Мая Василева, докторант Мая Колева и 

докторант Ивелина Ватова. Във втория панел участие взеха проф. дсн. Снежана 

Попова,  проф. д-р Маргарита Пешева, проф. д-р Иво Драганов, доц. д-р Поля Иванова, доц. 

д-р Светлана Божилова, доц. д-р Светла Цанкова, доц. д-р Жана Попова, ас. д-р Иван 

Вълчанов, докторант Георги Минев и доц. д.н. Петя Александрова. В третия панел на 

научната конференция докладите си представиха проф. д-р Здравка Константинова, доц. д-

р Дияна Петкова, доц. д-р Николай Михайлов, гл. ас. д-р Ясен Бориславов, гл. ас. д-р 

Десислава Андреева, ас. д-р Илия Вълков, докторант Ваня Божилова-Стоянова, докторант 

Екатерина Титова и докторант Даниела Стоянова. Конференцията беше закрита от проф. д-

р Минка Златева. 

Националната научна конференция „Медии и журналистика – професионалните стандарти 

между властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия“ се отличи с 

любопитни разработки, разнообразни теми и интересни презентации на научни проекти, 

които продължават своето развитие. Конференцията затвърди практиката на ФЖМК да 

инициира редовни научни срещи и форуми, които да запознават студентите и научната 

общност с най-актуалната работа на своите колеги в сферата на журналистиката и масовата 

комуникация. 
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Всички снимки са любезно предоставени на редколегията на сп. „Медиалог“ от 

организаторите от катедра „История и теория на журналистиката“ 
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ДУХЪТ НА ВРЕМЕТО: ИГРИ И ПОЛИТИКА 

 

НИКОЛАЙ ГЕНОВ 

 

The Spirit of Time: Games and Politic 

 

Nikolay Genov 

 

Резюме: Отзив за изложбата „Игри и политика“ 

Ключови думи: игра, политика 

 

Abstract: Review of the exhibition “Games and Politic” 

Keywords: game, politic 

 

Изложбата „Игри и политика“, организирана от Гьоте-институт, е събитие, което включи в 

програмата си 18 международни видеоигри1. Всяка една от тях отправи реплика към 

световната политическа сцена, към една или друга идеологическа система, или към 

нашумял обществен проблем. Игрите останаха свободно достъпни за широката аудитория 

през по-голямата част от месец ноември и бяха изпробвани от стотици хора.   

Събитието се оказа и хубава отправна точка за размисъл върху социалната страна на 

разноликия феномен, какъвто са компютърните игри; едно доказателство за 

необходимостта от изострена критическа рецепция спрямо същностната им проблематика, 

свидетелство за тяхната висока потенциалност, институционална валидация на 

валентността им, на тяхната възможност да бъдат нещо много повече от произволна форма 

на арбитрарно развлечение. Те са – както се подчерта от неприкосновения контакт с тях – 

едно ново изкуство, призвано да сведе и преобразува потиснатите напрежения в особено 

синкретично цяло; не да редуцира, а да дообясни, развие и евентуално разреши 

                                                           
1 The cat and the coup, Madrid, Yellow Umbrella, Killbox, Unmanned, This war is mine, Perfect Woman, 

Dys4ia,Coming out simulator, Phone story, TouchTone, Orwell, Papers, please, 1378(km),Escape from Woomera, 

Sunset, Democracy 3, The Westsport Independant. Изреждам заглавията в оригинал, защото игрите не са 

преведени на български; проблем, върху който си струва да се помисли. 
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комплексните проблеми на нашето съвремие от трибуната на една наистина влиятелна 

дигитална медия. 

Изложбата на Гьоте-институт бе съпътствана и от три двучасови дискусии, модерирани от 

проф. Миглена Николчина – дългогодишна изследователка на дигиталния феномен на 

игрите със сериозни теоретични интереси към него. Дискусиите целяха да съберат на едно 

място създатели и изследователи на компютърните игри, увличайки ги в отворен разговор 

за общия им обект. Техните теми бяха целесъобразно формулирани. 

Първата – „За ползата от видеоигрите“, се опита да внесе баланс в медийния дискурс, който 

твърде едностранчиво изобразяваше гейминга като подстрекател към насилие и грабител 

на житейското благополучие. Участниците в нея – Веселин Ханджиев от Black Sea Games, 

един от първите родни артисти в гейминдустрията, създател на хитовите „Цар: Тежестта на 

короната“ (Tzar: The Burden of the Crown) и „Рицари на честта“ (Knights of Honor), и 

Николай Генов, литературовед от Софийския университет – се застъпиха за многообразието 

на това изкуство, твърдейки, че то е толкова голямо, колкото са ползите от него; независимо 

дали става въпрос за опознаване на себе си, за развиване на личностни или професионални 

качества или просто за приемане на Другия, компютърните игри предлагат повече от 

подходяща медия за начинанието. 

Втората дискусия пое тази основа, за да я конкретизира и да отправи към нея едно съвсем 

различно питане – за активността и интерактивността на дигиталната медия. В нея 

участваха Габриел Добрев от Haemimont Games, чиято последна „Да оцелееш на Марс“ 

(Surviving Mars) дълго време оглавяваше класациите за популярност в Steam2, и гл. ас. Еньо 

Стоянов от Катедрата по теория и история на литературата към Факултета по славянски 

филологии. Разговорът на двамата се завъртя около въпроса за свободата и сложността на 

взаимодействието в игровия наратив. Кога можем да кажем, че една игра ни предоставя 

достатъчно свобода? Какви са необходимите съставки, за да се чувстваме неограничени в 

нея? Каква е цената на подобно усилие? Тези и още въпроси направляваха дискусията. 

Последната, трета, среща маркира и края на изложбата. В нея Ивайло Коралски от екипа на 

Kyodai и Владимир Полеганов, авторът на спечелилия наградата на „Хеликон“ роман 

„Другият сън“, говореха за научната фантастика и видеоигрите, като фокусът падна върху 

                                                           
2 Платформа за дистрибуция на видеоигри. 
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дебютния проект на Kyodai – научно-фантастичната сага Elea – и принципите на 

художественото светоизграждане в литературата. Със съдействието на публиката, която 

остана активна и през трите дискусии, бяха обсъдени границите на утопията и 

вдъхновението; силата на експеримента и въздействието на историята, поднесена по 

различни начини и чрез различни средства.  

И трите срещи бяха заснети и качени на страницата на Гьоте-институт. 

И изложбата, и дискусиите се зарадваха на голям интерес, който, струва ми се, само ще 

нараства. Първите крачки вече са направени; преднамереното движение към едно необятно 

пространство с устрема на духа на времето. А този устрем е явно заявен – достатъчно е да 

съберем фактите, за да се уверим в това – само за няколко години преминахме от 

спорадични, разпокъсани доклади и нишови конференции към големи, планомерни събития 

(Game Dev Sumit, Sofia Game Night, изложбата „Игри и политика“) и дори специализирана 

магистърска програма във Факултета пожурналистика и масова комуникация – „Дигитални 

медии и видеоигри“. 

Ако това са резултатите и напредъкът само за няколко години, какво ни очаква след още 

толкова?   
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