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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 
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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. 

http://www.medialog-bg.com/


Вяра Ангелова. Българското радио през социализма: 
Професионалните медийни издания (1944-1989) 

с. 137 -171 
 

   159 
Медиалог/ Medialog,  

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

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. 

http://www.medialog-bg.com/


Вяра Ангелова. Българското радио през социализма: 
Професионалните медийни издания (1944-1989) 

с. 137 -171 
 

   165 
Медиалог/ Medialog,  

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

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. 

http://www.medialog-bg.com/


Вяра Ангелова. Българското радио през социализма: 
Професионалните медийни издания (1944-1989) 

с. 137 -171 
 

   168 
Медиалог/ Medialog,  

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

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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