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ЗА НЯКОИ МЕДИЙНИ МЕТАМОРФОЗИ (КАК „ЧАЛГАРИ“ 

СТАВАТ „ЛИДЕРИ НА ГРАЖДАНСКИ КАУЗИ“) 

 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ 

 

ABOUT SOME MEDIA METAMORPHOSES (HOW 

"CHALGARI" BECOME "CITIZENS 'CAUSE LEADERS") 

 

                                     Ventsislav Dimov 

 

Резюме: Текстът разглежда изграждането на образа на звездата в 

етнопоп музиката и ролята на медиите и медийната музика, като 

се спира на два случая – Слави Трифонов и Азис. На пръв поглед 

много различни, те са всъщност твърде сходни – както при 

механизмите на медийното налагане на образа на звездата, така и 

на употребата на медиите в конструирането на публичен ресурс и 

граждански ореол. Прието е предизвикателството да се 

интерпретират актуални културни явления през медийните им 

проекции, като се използват теоретичните постановки на Тайлър 

Коуен за икономиката на славата и на Джоузеф Най за меката 

власт. 

Ключови думи: етнопоп музика, звезда, фенове, нови медии, 

слава, мека власт. 

 

Summary: The proposed article shares observations on with the 

construction of the image of the star in ethno-pop music and the role 

of the media and media music, with two cases - Slavi Trifonov and 

Azis. At first glance, they seem very different, but they are actually 

quite similar - as with the mechanisms of media imposition of the 
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image of the star and the use of the media in the construction of public 

resources and attachment to civilian causes. The article attempts to 

interpret current cultural phenomena through their media projections, 

using Joseph Nye's theoretical statements on soft power; Tyler 

Cowen's for the Economics of Glory. 

Keywords: ethnopop music, star, fans, new media, glory, soft power 

 

Въведение: етнопоп – история и политика 

В началото на 90-те години на ХХ век се очертава един ярък звуков израз 

на промените в България – локална популярна музика, свързана с 

балканските традиции (като съдържание) и с новите политико-

икономически и социокултурни процеси (като функциониране). 

Лавинообразното нарастване на тази музика ме накара да я нарека в 

първата монография за това явление „етнопопбум“ (Димов, 2001).  

Етнопоп музиката – локална популярна музика, свързана с балканските 

традиции (като съдържание) и с новите политико-икономически и 

социокултурни процеси (като функциониране), добила след 2000 г. нови 

емоционални и рационални ореоли с емик- и пейоративно название чалга 

– е ярък звуков израз на промените в България след 1989 (Димов, 2001; 

Стателова, 2003: 19-34; Дичев, 2016: 63-83). Понятието чалга произлиза 

от засвидетелстваното още през Възраждането название на локална 

градска популярна музика с етикета чалгия – турска заемка в българския 

език, означаваща етимологически музика, свирене, оркестър. Към средата 

на 90-те години чалга е сред утвърдените синоними на етнопоп музика в 

публичната реч, обозначаващ популярно-музикална практика с циганско  

участие, „естетика на смесването“ и „цигански идиом в българската 

музика“ (Димов, 1995; Стателова, 2003: 116-136). В същото време, обаче, 

докато етикетът чалга в интелектуалния, научен и медиен дискурс се 

свързва с негативни естетически преценки, в музикантския дискурс чалга 

има и положителна конотация, означава богата, хибридна, „съблазнена“ и 

„съблазняваща“ музика (Пейчева, 1999). 

http://www.medialog-bg.com/
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Резултатите от изследванията върху медийните образи на тази музика 

сочат, че чалга не е само музика. В България през последното десетилетие 

като магическа дума тя напуска музикалните си контексти и започва 

лавинообразно да се метафоризира: в българската публична реч през 

последните години се срещат идиомите чалга изкуство, чалга 

литература, чалга наука, чалга индустрия, чалга бизнес, чалга политика, 

чалга народ, чалга история... Но не всичко е чалга, а само това, към което 

питаем омерзение, срам, погнуса: отрицателното, неправилното, 

грешното, срамното. България като Чалгария. „България или Чалгария“ 

нарече своя статия за българския национализъм американският 

етномузиколог Тимоти Райс (Rise 2002), позовавайки се на критичния ми 

прочит (Димов, 2001:170-171) на есето „Чалгария“ на Мартин Карбовски. 

По подобен начин, бинарно-опозиционно и иронично, американската 

изследователка Дона Бюканън се позовава на свой български информатор 

(Димитър Лавчев), който споделя как преживява противопоставянето 

фолклор – чалга, за да определи метафорично постсоциалистическия 

период в България не като „демокрация“, а като „лудокрация/crazy-

ocracy“ (Buchanan 2006:426-430). 

Етнопоп музиката е свързана с популизма в политиката. През 2010 г. 

Ройтерс обяви България за „попфолк република“: Тъй като се превръща в 

културния феномен, който българите обичат да мразят, „чалгата“- както 

се нарича попфолка - привлича множество противоречия относно 

влиянието си върху младите и често е обвинявана за процъфтяване на 

популизма в политиката ... Не беше изненада, когато партията на ГЕРБ 

Борисов отпразнува изборите за победа миналото лято в попфолк клуб. 

Премиерът е и водещ герой в попфолк песни и олицетворява фигурата на 

силния човек“ (Ivanova, 2010). 

На фона на „скъсеното“ разстояние между медии и политика, и 

„пожълтяването“ на последната, медийната хибридизация като 

комерсиално наложен компромис между сериозното и популярното 

(Спасов, 2000: 48-56), превръщането на политическото в шоу и медийно 

представяне в регистрите на популярната култура (Лозанов, Спасов, 2011: 

http://www.medialog-bg.com/
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9), възможно ли е обратното движение – популярната култура, и то 

локалната етнопопмузика, да се придвижи към политическото, разбирано 

като включване в обществения дебат в защита на социални, 

икономически, хуманитарни права и каузи? Отговорите ще бъдат 

потърсени на фона на близката история на етнопоп-дискурса в България и 

политическото метафоризиране на чалгата, а във фокуса на 

наблюдението ще бъдат поставени две от най-символните в публичното 

пространство звезди на етнопоп музиката, които имат особено място в 

актуалната телевизионна среда и социалните мрежи. 

 

Звездата и обществото. Случаят Слави Трифонов  

Преди да придобие славата на популярен певец, телевизионен водещ и 

продуцент, Слави Трифонов дебютира в студентското телевизионно 

предаване „Ку-ку“ като музикант и актьор в пародийни скечове през 1992 

г.. Става известен като продуцент и участник в шоуто „Каналето“ през 

1995 г., в което звучи етнопоп музика. Тази музика участва в свалянето на 

социалистическото правителство на Жан Виденов през 1997 г. – начело с 

Иван Костов, но и със Слави Трифонов, демонстрантите пеят на серия 

протестни митинги чалга парчето „Тайсън кючек“: „Седем-осем и ще си 

паднала!“. Нещо като политически преврат, но не с „Ролинг Стоунс“, а с 

етно-рок. Така определя музиката си Слави Трифонов: „Ние просто много 

професионално използваме ритми – български, балкански. Свирим 

рокендрол… Използваме електрически китари, groove-ът, цялата база е 

рокендрол,  съчетана с балкански ритми… Тоест, ние сме една рокендрол 

банда, която свири български музика с балкански оттенъци и тази музика 

звучи по този начин. Дали ще му казваме „балканто“, дали ще му казваме 

„етно рок“, дали ще му казваме по друг начин, не е важно“ (Трифонов, 

2015: 69). По-късно в студията ще се коментира това самоопределение, 

тук оставаме при етнопоп музиката, която през януари 1997 излиза извън 

обичайните по това време за нея пространства на кварталната кръчма или 

чалготеката, озвучава улиците и води протестиращите маси на градските 

площади. Слави Трифонов признава, че не са мислили музиката си като 

http://www.medialog-bg.com/
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протестна. Албумът „Хъшове“, песните от който стават едва ли не 

програмни на миниатюрната януарска революция, според Трифонов е 

замислен като „комерсиална музика“. Парчето „Тайсън“, което става хит, 

е създадено като „пародия на кючек“, но за изненада на своите автори и 

изпълнители, внезапно се превръща в „революционен химн“, след като за 

пръв път е изпято на ромски антиправителствен митинг пред сградата на 

БСП в Лом. По-късно тази песен, твърди Трифонов, се прехвърля и в 

Сърбия, където е преведена и протестиращите я пеят на митингите срещу 

Милошевич в Белград (Трифонов, 2002: 266-267).  

През 2016 г. Слави Трифонов става един от основните инициатори за 

провеждане на национален референдум, подкрепен от половината 

гласували българи, насочен срещу партиите и политическата класа: за 

мажоритарна избирателна система, намаляване на парите за 

политическите партии и задължително гласуване. Най-голямата масово-

музикална проява на президентските избори, по време на които се гласува 

и за референдум през есента на 2016 г., е концерт на звездата и 

инициативния комитет, който води за провеждането на референдум. На 

29 октомври 2016, дни преди президентските избори и референдума, 

Слави Трифонов чрез продуцентската си компания (не чрез 

телевизионното шоу, защото телевизия Би Ти Ви се дистанцира от тази 

инициатива) организира безплатен митинг-концерт на площад "Орлов 

мост" в София, за да мобилизира електората за участие в инициирания от 

шоумена национален референдум. Площадът е пълен, според различни 

източници публиката е между 18 000 и 50 000 човека.  

В краткото слово преди да запее, Трифонов казва, че не е „Слави от 

телевизията“, а един гражданин: „…Тази вечер се чувствам ужасно силен. 

Заради вас! (...) Чувствам се един от многото. (...) Един от вас. Един от 

тези, които изпълват със съдържание думата „суверен“. (...) Тя означава 

тези, които олицетворяват суверенитета. Върховната власт. Вие сте 

върховната власт! Вие сте върховната власт в тази държава. Опитват се да 

ви внушат, че това е или парламентът, или правителството, или 

президентът, но всъщност вие сте суверенът! А те са ваши служители. И 
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ако някой от тях не го е разбрал, тази вечер, на 29 октомври 2016-та 

година ще го разбере. Болезнено ще го разбере!“. 

Основно послание на тази политическа проява, заедно със словото на 

Слави и сценаристите му, е музиката. Избрани са песни с патриотично и 

протестно съдържание, народни и авторски песни от най-харесваните в 

репертоара на Слави и „Ку-ку бенд“, без чалга: „NO MERCY“ или „Няма 

такава държава“ (авторска песен, съчетаваща изразността и стилистиката 

на хип-хоп и протестен рок) и „Не съм избягал“,  „Жив е той, жив е“, 

„Боят настана“, „Къде си вярна, ти, любов народна“, „Де е България“, 

(възрожденски патриотични и революционни песни), „Кой уши байрака“ 

и „Назад, назад, моме Калино“ (народни песни), естрадната песен „Моя 

страна, моя България“, пее се националният химн на България „Мила 

родино“. 

Въпреки липсата на чалга песни в концерта, негативните коментари 

отричат правото на шоумена да говори от името на народа и да оспорва 

властта като гражданин, защото е чалгар: „не референдума, а чалгата 

събра тези десетина хиляди, предимно млади хора, любители на фолк 

изцепките на Дългия“ – гласи един коментар в социалните мрежи. 

Популярният български блус певец Васко Кръпката, един от водачите на 

първите протести за демокрация в началото на 1990-те казва по повод на 

концерта пред референдума през 2016 г. във Фейсбук: „Не мога да 

повярвам! „Орлов мост” ще бъде затворен за концерт на човека, който 

направи чалгата институция“. И пояснява възмущението си с културната 

война, която продължава в търсещата промяна България от десетилетия: 

от едната страна на фронта са борците за „културния подем“ и 

„свободата“: „свободни, беззащитни, романтични, безсребърници, 

опитващи се да измъкнат българската култура от хватката на половин 

вековния гнет на конюнктурната, одържавена „култура“, ръководена и 

контролирана от всевъзможни казионни съюзи. Ентусиастите от 80-те и 

90-те, които пишехме музиката си по улиците и тя се раждаше от 

спонтанното ни чувство, че може да станем свободни, ако повярваме“. От 

другата страна са „бухалките“ и „кратунките на конци“, които заливат 
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културата с „мощна бухалко-силиконова-посттекезесарска суб-халтура с 

мазни спонсори, натъпкани с мръсни пари“. Кръпката завършва с 

увереността, че орлите на символичния софийски мост, издържали 

държавнически посрещания на Хрушчов, Брежнев, Кадафи и пр., ще 

издържат и този концерт: „Долу чалгата! Да живее Свободния български 

дух!“ (Кръпката, 2016). Подобен е патоса на писателката Теодора Димова: 

“Само преди едно поколение “Орлов мост” беше свидетел на най-

светлите надежди и най-чистите пориви. Те бяха стъпкани в калта именно 

от чалгата и затова е съвсем закономерно сега на “Орлов мост” да 

триумфира чалгата. Трябва да ни е станало ясно, че чалгата не е 

музикален стил, а политически инструмент” (Димова, 2016).  

Социалните мрежи представят концерта на Орлов мост като битка на 

морални каузи и политически идеи: от едната страна на барикадите са 

„чистите пориви“, „борбата за свобода“, „романтичните безсребърници“, 

„потомствените софиянци“; от другата – „мутрите с бухалките“, 

„мръсните пари“, „чалгата“, провинциалистите, дошли да печелят в 

София. От друга перспектива концертът на Слави е възмездие над вечно-

хленчещите нео-либерали и елитаристи. Журналистът Емил Кошлуков, 

през 2016 г. водещ на авторско предаване по „Канал 3“, пише във 

фейсбук: „70-те човека, които затваряха Орлов мост цяла година, сега са 

възмутени, че 70 000 го затварят за един ден. Представям си човек, който 

пикае на ъгъла на Витошка и Патриарха, свършва, вдига си ципа, 

отстъпва назад и нагазва в лайно: Как може да серат в центъра на София 

бе, егаси селяните! И сега спорът тук е, че оня, дето пикаел, пиел 

изискано зелен чай с джинджифил, а другият ял кисело зеле. Ерудирани, 

съдържателни дебати вървят, да ти е драго да ги четеш. А смешното е, че 

каузата е една - и свалянето на Орешарски, и референдумът за смяна на 

избирателната система. И двете са задължителни. Едното стана, дано да 

стане и второто (Кошлуков, 2016). На този полюс е и мнението на 

общественика Вени Марковски, вицепрезидент на ICANN, американска 

неправителствена организация: „Аз пък гледах видео от концерта и сега, 

докато слушам северноафриканската чалга, която дъни на макс за руските 

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


Венцислав Димов. За някои медийни метаморфози (как „чалгари“ 

стават „лидери на граждански каузи“) 

с. 8-31 

 

15 
Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019  

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

 

туристи в хотела ми в Тунис, си задавам едни такива неудобни въпроси: 

Ех, колко ли прекрасна щеше да е държавата ни, ако се пееха повече 

бунтовно-революционни песни – като тези от концерта на Слави?”. 

Коментарът на Марковски от дистанция претендира за обективност: 

„Концертът на Слави послужи за отваряне на… не, не на кутията на 

Пандора. По-скоро на обществото. От едната страна се наредиха 

нехаресващите Слави, неслушащите чалгата, мразещите известните, 

непонасящите въпросите на референдума, скептиците, част от 

интелигенцията на страната и др.п. От другата страна са момичето, 

развяващо знамето на снимката, пеещите със Слави, десетките хиляди 

хора, струпали се по „Цариградско шосе“. Към тях трябва да добавим и 

още стотиците хиляди, слушащи песните на Слави, както и един-двата 

милиона, гледащи „Шоуто на Слави“ (Марковски, 2016). За голяма част 

от любителите на Слави той е патриот и възможен водач: „Слави се 

превърна в новия Паисий“; „Слави президент!“. Част от медиите споделят 

респекта към пеещия водач: „Няма втори като него! Хиляди на Орлов 

мост! Политиците на колене!” (Попов, 2016). 

На концерта на Слави Трифонов не звучи чалга, но в критичния дискурс 

това е чалга-концерт. Като предизборна и политическа проява, концертът 

е поставен в дискурса на културната война и ако приемем чалгата за 

лакмус, събитието показва как медийната музика участва в превръщането 

на един „чалга-идол“ в лидер на гражданско движение. Следва да се 

уточни, че Слави Трифонов не приема етикета чалгар, още по-малко 

приема определянето на музиката им с „Ку-ку бенд“ като чалга. В 

автобиографичната си книга „За мен е чест“ казва: „В България терминът 

„чалга“ е придобил негативен образ. „Чалга“ на турски означава музика. 

А когато в България се каже „чалга“, се има предвид нещо, което е ниско 

стойностно и ниско качествено. Защото се асоцира преди всичко със 

силиконовите цици и с крадените песни от съседните народи. Но това, 

което правим ние, не е такова и това е ясно на всички. Дори и на тези, 

които говорят, че ние правим чалга, им е ясно, че това не е чалга. 

Използването на балкански ритми и балкански елементи… това не 
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означава, че е чалга… Това не е чалга и аз го казвам не защото така ми 

изнася. Аз съм професионалист, музикант съм от 6-годишен. Аз съм 

израснал с Малер и Бетовен, и Бах, и Моцарт… Кой е този, който може да 

дойде на мен, подготвен от 6-годишен, завършил всичко това, и да ми 

обяснява какво е чалга?“ (Трифонов, 2015: 69-70).  

Книгата е издадена преди концерта, а Слави Трифонов има амбициите да 

бъде народен любимец и водач отдавна. В този смисъл, шоуменът Слави 

Трифонов с капитализираната си телевизионна слава може вече да не пее 

– достатъчно е да се изплези, както го прави на обложки на албуми и 

постери. Но това е предишен етап, в който след албумите с пародийни 

цигански песни, етнопоп хитовете, патриотични македонски и 

възрожденски песни е  търсил нов, хулигански имидж на музикална рок 

звезда. Новият стадий в метаморфозата на звездата е друг тип „плезене“ – 

не като рекламния рокаджийски бранд в поза на „Кис“, а нещо като 

партизанска гримаса: да се изплезиш на системата, на властта, ще рече да 

приемеш ролята на противник в политическата игра, представена като 

шоу спектакъл. Всъщност новата политическа гримаса е отдавна 

подсказана. Или поне от времето, когато Слави Трифонов, придобил 

самочувствието на шоу звезда с „Ку-ку“, се е „пробвал“ и на площадите 

през зимата на 1997. Още от времето, когато Слави и „хъшовете“ си 

бръснат главите пред парламента, когато предаването е свалено от ефира 

на БНТ през февруари 1998 г. Още по-красноречиво, когато между 1998  

и 2001 г. от „Хъшове“ се ражда политическото движение „Гергьовден“, а 

Слави и компания се самоопределят като „най-мощния политико-

сатиричен коректив на властта“ (Трифонов, 2002: 279). 

Предизборната проява показва как медийната музика, телевизионното 

шоу и славата на звездата притежават сила да превърнат един „чалга-

идол“ в лидер на гражданско движение. Звучи като метаморфоза, като 

превръщане на гъсеница в пеперуда, но промяна може и да няма. Защото 

тя не е съществена, когато се измерва меката сила на етнопоп музиката. 

Слави Трифонов продължава да бъде лидер в процесите на упражняване 

на мека власт чрез пеене и песни. Прави го като артист – една от звездите 
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на локална популярна музика на Балканите. Прави го като продуцент – на 

себе си, собственик на собствената си музикална и продуцентска 

компания и като такъв, инвестиращ в конструирането на собствения си 

имидж на звезда. Етнопоп звездата е носител и посланик на определени 

ценности, притежател на меката власт, която единствена може да срине 

силните играчи от отбора на твърдата власт – партийните лидери, 

държавниците, политиците. Звездата е натрупала имиджов капитал, който 

използва както за своето кариерно развитие, така и за активно 

промотиране на ценностите, разпространявани чрез меката власт на 

етнопоп индустрията. Конструираните от развлекателната индустрия 

образи на чалга звездите често изразяват ценности, от рода на тези, за 

които казва Най, че звучат по-мощно, отколкото думите, защото заразяват 

със собствената си символика (Nye, 2004: 4, 47).  

Бръсненето на главите на „Хъшовете“ е пърформанс – накарани да 

млъкнат със свалянето им от ефир, те, подобно на репресираните през 

тоталитаризма дългокоси рокаджии, се „привеждат във вид, удобен за 

властта“. Бръснатите глави по-късно находчиво ще се превърнат в 

собствен знак. Петнадесетият албум на Слави и „Ку-ку бенд“ (чиято 

обложка краси скулптурно изображение на голата главата на Слави с 

лавров венец), се нарича „Vox populi“/“Глас народен“ (2002). Обръснат от 

властта, Слави става нещо като „император“ на народа. През 2016 г., с 

организирания от екипа му референдум и с концерта на „Орлов мост“ 

Трифонов звучи още по-убедително като „глас народен“. На митинга пее 

песента „Няма такава държава“ и продължава в речта си:  „Нема такава 

държава“, но има такъв народ“. Такъв народ, който прави от певеца на 

народа народeн водач. 

Паралелно с площадното заявяване на политическите си амбиции през 

2017 г. Слави Трифонов издава албум „Има такъв народ“. Албумът се 

анонсира с примери на българи, дали нещо на света, а мисията му е да 

покаже че и днес има българи, които продължават да дават. Главен герой, 

а същевременно адресат като „таргет група“ на този албум и 

политическите амбиции зад него е народът. Тук е мястото да се уточни 

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


Венцислав Димов. За някои медийни метаморфози (как „чалгари“ 

стават „лидери на граждански каузи“) 

с. 8-31 

 

18 
Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019  

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

 

какво се разбира под „народ“. Народът, както сочи сръбския антрополог 

Иван Чолович, се явява нещо като „колективен юнак“ (Čolović, 2008: 46-

52), който в популисткия разказ, обединяващ масата в „ние“, може да се 

противопостави на антагонистичната власт, т.е. „тях“ и като deus ex 

mahina да подкрепи политическите амбиции на звездата, която говори и 

пее от и в името на народа.  

Залагайки на патриотични и популистки послания, през 2018 г. Трифонов 

издава последния си албум „Песни за българи“, посветен на „140 години 

от Освобождението на България от турско робство“. Албумът се анонсира 

така в празничното „Шоу на Слави“ по bTV на 3 март 2018 г.: „И макар да 

са били заклеймявани като шовинистични и великобългарски, тези песни 

никога не са преставали да се пеят. Защото те изразяват националния 

стремеж и въжделението за национално освобождение и на българите в 

България, и на българите в така откъснатите наши територии. Ние 

смятаме, че тези песни трябва да стигнат до всеки. Затова направихме 

специален диск с тези песни и ги подарихме на всяко едно българско 

читалище. Както и на всяко едно българско училище, където и да се 

намира по света, защото вярваме, че въпреки всички трудности, винаги 

там е било и ще бъде мястото, където се кове българският дух. Ние 

вярваме, че всеки един от нас има един дълг пред всички, които са били 

преди нас и пред всички, които ще дойдат след нас – да знае, да помни и 

да предава нататък. За да я има България!“.  

На 10 юни 2018 г. Слави Трифонов и Ку-ку бенд имат концерт в „The O2 

Arena“ в Лондон, с участието на „Златните момичета“ от Националния 

ансамбъл по художествена гимнастика, танцьори от Националния 

фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“, балет „Магаданс“, рапърът Криско, 

братята Хасан и Ибрахим Игнатови (открити и предложени от „Шоуто на 

Слави“ да представят България заедно с Крисия Тодорова в „Детската 

Евровизия“ през 2014 г.), пред 20 хиляди зрители – българи, живеещи в 

Англия. Концертът е под надслов „Системата ги убива“ и приходите от 

него са дарени в подкрепа на деца с увреждания. Всеки посетител 

получава като подарък албума „Песни за българи“. Слави подкрепя с този 
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контцерт движението на майки на деца с увреждания, превърнало се в 

Гражданско движение „Системата ни убива всички“ – и със средствата от 

концерта, и с медийните си проекти, като кани протестиращи в шоуто и 

огласява исканията им. Едно от предаванията с най-висок рейтинг 

резонира с един от най-упоритите протести срещу правителството, 

продължил повече от година с палаткови лагери и митинги, организарни 

от майки на деца с увреждания. Мълчанието на медиите за тази подкрепа 

и концерта се тълкува като свидетелство за натиск на твърдата власт и 

атестат за меката власт на продуцираните от Слави телевизионно шоу и 

музикални поряви. Журналистът Иван Бакалов пише във фейсбук: „Това 

прилича на тотална информационна завеса. Не съобщават нищо 

положително за Слави Трифонов, защото му оказват политическа 

подкрепа. Тоест – медиите са придатък на политическите партии, които 

виждат заплаха в Слави Трифонов. (…) Имаме си цензурирани медии 

пропагандатори, като по времето на комунизма“ (Бакалов, 2018). 

Дали метаморфозата, която се случва пред очите ни, не е новата форма на 

популизъм, която препоръчва да развием като начин на борба срещу 

корупцията, властовия диктат, европейската бюрокрация Ернесто 

Лаклау? На мястото на борбата на обществени и икономически 

отношения идва кръстосването на дискурси и важната роля на медиите в 

изработването на тези послания. Популизмът, според Лаклау и Шантал 

Муф, е превръщане на плебеите в „народ“, в „ние“, което се 

противопоставя на „тях“ – тези, които са на власт. Популисткото 

„преодоляване на различията“ изисква лидер, който олицетворява 

исканията, и символи – „кухи означаващи“, които да обединяват 

последователите. Предполага и „политическа неяснота“, в която 

„народът“ придобива „чудодейно измерение“ (Кьошеян, Ламбер, 2015). В 

подобна схема Слави Трифонов се вмества плътно. Има я звездата, която 

притежава известност и признание от масите. Има ги символите, които 

обединяват звездата и феновете, преврънали се в политически 

съмишленици – черните фланелки с надпис „Системата ни убива“, 

възрожденските и патриотични песни, но и авторските, че и чалгата, 

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


Венцислав Димов. За някои медийни метаморфози (как „чалгари“ 

стават „лидери на граждански каузи“) 

с. 8-31 

 

20 
Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019  

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

 

която като „кухо означаващо“ може да превърне дори „Тайсън кьочек“ в 

революционен марш. Има го и  чудодейния „народ“, който като 

„колективния юнак“ на Чолович възкръсва срещу властта като нова и 

чужда „сган проклета“, подобно на враговете в националистическия 

дискурс на военните маршове, като въпросната позабравена песен на 

Добри Христов („Идем, идем, сган проклета“ – забравен марш с 

незабравена мелодия, на която се пее и станалата популярна след 1944 г. 

партизанска песен „Партизан са бой се стяга“), която звездата връща на 

народа като част от символите, които ги обединяват.  

 

Азис като Мадона, Азис като Мандела 

Медийните изяви на българските етнопоп звезди Слави Трифонов и Азис 

през септември 2018 г. са поредно доказателство, че икономиката на 

славата може да осребрява и политически дивиденти.  

Трифонов започва осемнадесетия сезон на телевизионното си шоу в 

малко студио, без публика, оркестърът е с намален състав, балетът – 

също. Песните в студиото не са колкото преди. В едно от първите 

предавания се коментира яростната атака в медиите срещу новия клип на 

Азис с участието на известната актриса Цветана Манева. Слави ги 

защитава от нападките, които според него не са срещу песента, музиката 

или посланието ѝ, а срещу чалгата. „Позна ли ме“ е една еклектична 

екранизация на етнопоп песен с хибридна музикална фактура 

(музикалните смески съдържат мотиви от фюжън музика, етнопоп песен с 

ориенталска орнаментика във вокала, електрическо рок звучене на 

китарите и балкански брас саунд а’ла Брегович и „Ку-ку бенд“) и 

хибридни послания в текста – призив да се разбират и приемат позитивно 

различните, малцинствата – социални, полови, етнически, религиозни. 

Монологът на актрисата Цветана Манева, който е в заключителната част 

на клипа, затвърждава посланието на музикалната картина и разказ: 

„Човешката природа е жестока към всяка чужда грешка. Различните са 

тук, не са измислени. И кой реши, че те са грешка. Кой? Отхвърляме ги, 

обругаваме ги. По тях крещим. Защо? Простаци ли сме? Невежи? Зли ли 
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сме? Или сме жестоки хора, забравили, че са добри“ (AZIS - Pozna li me?, 

2018).  

Клипът, качен на 7 септември 2018 г. в личния фейсбук профил и Ю Тюб 

канал на Азис (AzisOfficial, 2018), предизвиква бурни реакции – различни 

интелектуалци го отричат със сарказъм в печатни, електронни и 

дигитални медии, фейсбук е пълен с хейтърски коментари. Повечето 

заклеймяват и иронизират посланието като чалгарско, фалшиво, кич. 

Критикува се преднамерената, фалшива и комерсиална употребата на 

граждански каузи от чалга звезда, която търси нов имидж в стремежа да 

се продаде по-добре. Журналистът Драгомир Симеонов обяснява 

превръщането на ниската във висока култура като отражение на дебелата 

култура (халтура, чалга, на масите) в тънка (изкуство, култура на 

елитите): Азис е неподражаемо явление в чалгата, защото се променя и 

преоблича в нови социални и граждански каузи така, че се превръща от 

„Българската Мадона“ в „Българският Мандела“ (Simeonov, 2018А). 

„Позна ли ме“ и яростните културни битки около нея могат да се приемат 

и като метафора на етнопоп музиката като инструмент за упражняване на 

мека власт, доказателство за ефективността на нейните политически 

ресурси. Чалгата става все по-неразпознаваема, не само защото е 

преоблечена в клипа на Азис в западни одежди, в имидж от рокерски 

татуировки и шотландски килтове, в рок-аранжименти и съпровод на 

пиано. А  и защото става поле за въздействие върху масовата публика 

през музиката на идеи – вече не само популизъм и национализъм, а и на 

нови либерални ценности. Някога, в зората на демократичните промени в 

началото на 1990-те, протестите се водят от рокзвезди с мегафони и 

китари в ръка, пеят се класически рок парчета и новосъздадени 

политически песни в рок стилистика, като „Комунизмът си отива“ и 

„Развод ми дай“. Сега авангардът на гражданските движения и каузи е в 

социалните мрежи и сайтове за видеообмен, където се качват клипове, 

които обединяват чалга звезди и интелектуалци, които искат бъдат чути 

не само от потребителите на високата култура. Всъщност, посланията на 

Азис са основно за неговата „таргет група“, за хората на етнопоп 
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музиката – за народа, за феновете, които като потребители на културния 

продукт на звездите ще платят с похвала, „лайкове“ и „шервания“ – с 

очакваното креативно потребление на култа към звездата. Известно е, че 

звездите на популярната култура са доказано средство за налагане чрез 

тях политически послания, за възпитаване на граждански качества в 

обществото: Коуен сочи като примери борбата на актьора Марлон Брандо 

за правата на индианците, на боксьора Касиус Клей срещу виетнамската 

война и т.н. (Cowen, 2000). Чалга звездата Азис не се заявява граждански 

за пръв път с клипа „Позна ли ме“ на 7 септември 2018 г. В CV-то му има 

и такива факти: избран за председател на комисията за култура на 

партията с „етническа, социална и либерална насоченост“ „Евророма“ 

през 2005 г., бил лице и кандидат в кампанията на партията за 

парламентарните избори тогава. През 2007 г. БСП избира Азис за едно от 

лицата на кампанията си за избори на депутати за Европейския 

парламент. В разгара на споровете около това в партията, кандидатът за 

евродепутат Илияна Йотова аргументира избора му с това, че 

фолкпевецът е „проект на търпимостта“. Все пак, заради скандалите в 

партията, предизборният щаб заменя Азис с каба гайди за първомайските 

тържества. Чалгата е опитвала да всмуче и преди граждански каузи и 

политически функции, но винаги се е натъквала на поредата битка от 

десетилетната културна война. 

През 2018 г., фронтовете на културната война са различни – с изплъзващи 

се контури, хибридни като етнопоп музиката, която все повече 

заприличва на „нещо като нищо на света“ и се разпознава, ако не по 

щипката ориенталски „подправки“ в музиката, по продължаващото 

„лютене“ в очите на мразещата я част от българите. Скандалният преди 

Азис (да припомним исторически щрих от близката история на 

попкултурата: през 2005 г. в рап-песен на „Апсурд“ е наречен „Васко 

педераста“) вече и символ на толерантност – това личи по начина на 

възприемане на клипа му „Мотел“ през 2017 г.. „Това, което преди години 

щеше да бъде определено като „мазна чалга“ днес е смислено послание. 

След години борба с поп-фолка, родната интелигенция видя смисъл в 
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негов продукт. Година и няколко месеца след като бе забелязан от „Ню 

Йорк Таймс“, Азис намери мястото си като част от културата“ (Димитров, 

2017). Но дори и само цитираната статия в „Webcafe“ през 2017 г., а в още 

по-голяма степен и многобройните коментари на „Позна ли ме“ през 2018 

г. показват, че нито обществото, нито интелигенцията са познали в 

метаморфозата този „метоним на чалгата“ (Дичев, 2016: 83). Това, че и 

песента, и неговата музика не се приема като безпроблемно послание, е 

факт. Както и факта, че веднага след дебатите през септември 2018 г. 

Азис осребрява за пореден път известността си срещу нова телевизионна 

порция слава – като водещ на поредното риалити шоу „Биг брадър“. 

Което за пореден път предизвика дебати, от които избирам отново 

фейсбук реплика на Драго Симеонов, защото тя ни връща към паралелите 

между Азис и Слави: „Значи, Азис е толкова талантлив тв водещ, че аз му 

викам вече Костинбродския Слави, не славей“ (Simeonov, 2018Б). 

 

  Заключение  

Извеждането на културните различия, констатира Ивайло Дичев в 

началото на книгата си „Културата като дистанция“, става актуално след 

залеза на идеологиите, остойностяващи света; в епохата на глобалното 

смешение и мобилността; замяната на нормативността от заразителността 

на интересното; превръщането на качеството в количество; възшествието 

на популярното като национален идентификатор (Дичев, 2016: 7-13). В 

Сърбия се кръстят на иконата на Цеца Величкович и пеят като химни 

турбо-фолк песните ѝ – през 2010 г. на студентска изложба в Ниш 

Владислава Джурич, възпитаничка на Факултета по изкуства на Нишкия 

университет излага иконата „Света Цеца“, на която звездата е изписана 

като светица, с микрофон и ореол, а художничката обяснява, че идеята не 

е нейна, а на народа, който нарича турбо-фолк звездата „сръбска майка“, 

приема я за символ на борбата и жертвата като вдовица на Аркан, 

възприема я не като певица, а като национален герой (Митровић, 2011). 

Български фенове „волят“ (обичат – с надписи „волим те“ върху 

български трибагреник е посрещната Цеца Величкович от публиката на 
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концерта в Зала „Арена“, София през 2014 г.) Цеца и върху националното 

си знаме, което вече е обличало голото тяло на чалга-дивата Камелия в 

поздравителна картичка за Националния празник 3 март 2015 г. Първите 

избори за европарламентаристи в България през 2007 г. ще останат в 

историята и с дебатите около включването на чалгата в политиката: 

чалга-звездата Азис (изграждащ оригинален имидж с хомо- и 

транссексуални провокации) първоначално участва в предизборната 

кампания на Българската социалистическа партия, което предизвиква 

критика отдясно.  Слоганът на социалистите „Европа за теб“ иронично се 

перифразира от популярния български журналист Мартин Карбовски 

така: „Европа за нас, Азис за теб!“. В десния критически дискурс случаят 

„Азис“ се свързва с употребата на чалгата като ерзац в политиката – 

левите са на власт я използват, за да разсеят и отклонят вниманието от 

нерешените реални проблеми на обществото: политическа корупция; 

криминално поведение от страна на лица, заемащи високите етажи на 

властта; организирана престъпност; бюджетен дефицит; разбито 

здравеопазване; съсипано образование; криза в науката и културата; 

ниски пенсии и доходи; масова бедност. Отляво чалгата и Азис се 

интерпретират в медийните дебати съвсем различно: чрез привличането 

на звездата Азис чалгата може да символизира равенството във 

възможностите – един ром, с нестандартна сексуална ориентация 

(„обратен“), облечен с рокли (травестит), е всъщност по-популярен от 

многото десни интелектуалци. Неговата музикална кариера символизира 

възможността в едно закостеняло и консервативно общество да пробиеш, 

като заложиш само на своето различие (Димов, 2009: 120). В началото на 

2007 г. са обявени резултатите от националната кампания на БНТ 

„Великите българи”, която се реализира по формат на Би Би Си – сред 

първите 30 от 100-те признати от народа за велики българи са Азис и 

Слави Трифонов, които изпреварват премиера Бойко Борисов (б.а., 2006). 

Подобна е констелацията турбо-фолк – политика – популярност в съседна 

Сърбия: през 2001 г. проучване на общественото мнение поставя в Топ 10 

на най-големите медийни звезди в Сърбия политици (Воислав Кощуница, 
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Слободан Милошевич, Зоран Джинджич) и турбо-фолк певци (Цеца, 

Джей Рамадановски, Аца Лукас) – Цеца, наричана „майка на нацията“ и 

„Цеца Национале“ е на второ място (Šentevska, 2015).  

Как, къде и защо звездите на локалната популярна музика стават 

национални символи и лидери на граждански каузи? В звездните 

треактории на Слави, Азис и Цеца има нещо общо – интензивното 

налагане на образите им във визуалните медии. За тоталното проникване 

на популярното в хибридно културно поле на медиите и политическото 

му овластяване вече е писано: за ключовата роля на телевизионната 

образност, в която пародийното, сексуалното, ексцесивността изземват 

властовия ресурс на политическото, като го профанират (Спасов, 2000: 

151-152); за музикално-пародийното на телевизионната гротеска като 

една от предпочитаните форми на забавлението в телевизията (Попова, 

2015: 204-209); за новата политическа сила на пеещия глас в хибридните, 

визуални светове на дигиталните медии (Димов, 2014). На този фон на 

медийно транспониране на политическото в регистрите на популярното, 

което обуславя метафоричното назоваване на съвременната ни култура 

като  „цивилизация на зрелището“ (Марио Варгас Льоса), „общество на 

спектакъла“ (Жил Липовецки), „супермаркет за изображения“ (Алвин 

Тофлър), които обитаваме, „забавлявайки се до смърт“ (Нийл Постман), 

не е странно, че Слави и Азис са станали не само звезди на попкултурата, 

а и личности с властови ресурс.  

Азис като чалгар, ром и гей, се оказва един от националните символи, не 

само и не толкова защото фасцинира – едновременно привлича и 

погнусява (Дичев, 2016: 83), не само с ценностната амбивалентност и 

приеманата неопределеност, с харесваните маково „бедна музика и пищна 

телесност“ (Statelova, 2008; Стателова, 2011: 124-127). Той е медийна 

звезда, алтернатива на старите дихотомии в новата свободна модерност 

на пресичащите се културни, икономически, етнически, медийни, 

технологически, финансови потоци (Ападурай), която чрез 

медиаполитиката на музиката си става един от символите на меката сила 

на либералния дискурс, който по Шантал Муф се характеризира със 
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силния си акцент върху ценностите на индивидуалната свобода, защитата 

на човешките права, зачитането на индивидуалния избор и различията и 

натурализиране на статуквото, представяйки тези ценности като „реално 

състояние на нещата“ (Муф, 2013: 12-15). Телевизионната звезда Слави 

Трифонов, за част от обществото поставен под негативния етикет 

„чалгар“, за друга, по-голяма част от българите има различна стойност – 

звезда на народа, която има по-голям властови ресурс от всеки политик в 

България. Делата и думите, песните и телевизионните предавания, 

политическите акции и гражданските инициативи, които оглавява и 

олицетворява Трифонов през последните години го превръщат за голяма 

част от българите в персонален символ на граждански движения, които 

могат да бъдат определени като близки до т. нар. „демократичната 

традиция“, чиито основни идеи са тези за „равенство, тъждество между 

управляващи и управлявани и народен суверенитет“ (Муф, 2013: 12-13). 

Днес транзитолози, политолози и журналисти настояват, че преходът е 

свършил, но културната война срещу чалгата не затихва. Тя е актуална и 

неизбежна, защото е израз на случващите се в момента властови борби в 

полето на популярната култура. Етнопоп музиката, наричана пейоративно 

чалга, отдавна не е субкултура и ъндърграунд, нито е само „културна 

интимност“; а публичен факт, мейнстрийм, защото е проникнала 

навсякъде: в политика, медии, бизнес, реклама, развлечение, 

всекидневие... Тъкмо тази нейна масовост и тоталност я прави поле на 

идейни и политически битки, среща на противоположни интереси, на 

икономически, политически и обществени противоречия. Нейната 

контраверсивност не се дължи само на радикалността на някакви 

маргинализирани елити, както подхвърля в предговора на книгата „Аз, 

Азис“ Ваня Щерева: „Ще бъда обвинена от една малка група хора, че съм 

паднала на дъното, занимавайки се със символа на чалгата, която така 

гадно превзе България през последните години. Мръсната, долна чалга. И 

че съм си продала гъза много сериозно и съм пълен боклук. В същото 

време една огромна група хора ще ми благодарят за това прекрасно 

преживяване, което им се е случило – да надникнат в света на своя 
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любимец“ (Щерева, 2006). Едва ли се дължи само на внезапната видимост 

на проблемните хора и групи, предизвикала културен шок у тези, които са 

с моделирано мислене от социалистическата държава и които не могат да 

приемат внезапното разпадане на „бюрократичната благообразност“ 

(Дичев, 2106: 82-83). Културната война ще продължи не само като 

погнуса, а и като една от проявите на „демократичния парадокс“, за който 

говори Шантал Муф (Муф, 2013).  

И чалгата, и анти-чалгата могат да се окажат заложници във властовите 

борби, израз на различни отношения към съпротивата срещу 

доминиращите властови отношения. Тъкмо на „фронтовата линия“ на 

културната война, там където културният избор се заявява под флаговете 

на споделените идентичности и символичните принадлежности (Димов, 

2009: 115-116), чалгата може да заяви себе си като избор на масите, 

които оспорват изборите на елитите – локално и регионално срещу 

глобално, източно и ориенталско срещу западно, балканско срещу 

европейско, но и неолиберално срещу демократично. Отдавна е известно, 

че чалгата може да действа като показна „контракултурна стратегия“ – 

израз на локален културен избор, конструиращ се срещу Европа и Запада, 

проява на отпор срещу негативните стереотипи за Балканите (Kiossev 

2002; Čolović 2008: 115).  

Ресурсите на етнопоп музиката като мека власт се обясняват с нейната 

медийност и популярност.  Меката власт като вид духовна власт, свързана 

с идеология, култура и морална привлекателност, която стимулира хората 

да правят това, което искат с увлечение и убеденост, и ги скланя към 

предварително очаквано поведение, е присъща на популярната култура, 

на медиите като част от информационната революция, шоубизнеса и 

развлечението. Тя е по-дифузна и по-бавно действаща от твърдата власт, 

но постига това,  което се изплъзва от контрола на твърдата власт – 

желанието на широката аудитория (Nye, 2004: 26-30; 99-100). В резултат 

на дифузното влияние на меката власт чрез медиите, медийните и 

музикални звезди се превръщат в модели за подражание – шоуменът 

може да превърне славата от развлечението в сила на политическо 
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влияние, да стане гражданска фигура и национален символ. Такъв случай 

е шоуменът Слави Трифонов – медийна и етнопоп звезда като певец, 

водещ на токшоу и собственик на продуцентска компания, който се 

превръща в лидер на граждански движения. Подобен случай е Азис, 

който за част от публиката става символ на либерални ценности и 

прогресивно гражданско мислене и действие. 

Могат ли чалгари да станат лидери на граждански движения? Може ли 

чалгата да се превърне от гъсеница в пеперуда? Тази метаморфоза е 

възможна, защото и медиите, и музиката стават все по-флуидни и 

многозначни, хибридни и метонимични. Защото попкултурата и 

шоубизнеса в съвременните постиндустриални общества се 

остойностяват чрез славата и фаворизирането на артистите; в случая – 

етнопоп звездите. Както отбелязва Тейлър Коуен, славата е основен 

организационен принцип на комерсиалната култура, тя комодифицира 

индивида и образите му – колкото по-известна е звездата, толкова по-

склонни са феновете да плащат за нея, да я ценят, и това не винаги 

съответства на заслугите на фаворизирания (Cowen, 2000). Феновете са 

потребители, които плащат с похвала и получават възнаграждение от 

споделянето на култа в общност, защото да обичаш звездата с други хора 

заедно е по-забавно, когато групово пеете, танцувате, скандирате, когато 

в социалните мрежи групово „лайквате“ и „шервате“. Славата на звездите 

е необходима на феновете, тя създава тяхното колективно пространство, в 

което се споделят емоционални, естетически, а в случая със Слави 

Трифонов и Азис – и граждански и политически ценности.  
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ПРАВОЗАЩИТНИЦИ И ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИ 

В МЕДИЕН КОНТЕКСТ 

 

МАРИЯ ДЕЕНИЧИНА 

 

HUMAN RIGHTS DEFENDERS AND ENVIRONMENTALISTS 

IN MEDIA CONTEXT 

 

Maria Deenitchina 

Резюме: Правозащитниците и природозащитниците присъстват в 

медийното съдържание в различен контекст в зависимост от множество 

фактори. В статията се разглеждат четири вестника, които два по два са 

ориентирани в различни посоки. Извеждат се акценти на скрито или явно 

отношение към проблематиката, с какъв журналистически 

инструментариум е показано то и доколко в крайна сметка избраните 

подходи биха могли да обслужват и да отговарят на обществения 

интерес и доколко интерпретацията на различни събития не е обусловена 

от други причини. 

Ключови думи: правозащитници, природозащитници, природа, 

къмпинг, автомагистрали, национални паркове, Натура 2000. 

 

Summary: Human rights defenders and environmentalists can be found in 

media content depending on the context which is influenced by different 

factors. We analyze 4 newspapers, oriented in different directions and 

showing different attitude towards the problems. Their implications may be 

hidden or more obvious and the role of the journalist in this field is of great 

importance. The final aim of the research is to find out if presenting of the 

problems is in public interest or it is influenced by different reasons. 

Key words: Human rights defenders and environmentalists, nature, camping, 

motorway, national parks, Nature 2000. 
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В медийната практика посланията се обуславят от множество фактори. 

Конкретната ситуация и събитийният повод за появата на определена 

комуникативна единица могат да доведат до разнопосочни от очертаните 

на първи план внушения. Както посочват теоретици на комуникацията, 

определена информация може да има различно значение за публиката в 

зависимост от контекста, в който е разположена (Стоянов, 2009: 51). 

Разчитането на съобщението от разнородни групи също е градиво от 

разбирането на цялостното му значение (Пак там: 51). Представлява 

интерес дали собствеността на медията влияе на съдържанието и в какви 

насоки определя дневния ред и как източникът на 

информацията/коментара и неговото място в обществено-политическия 

живот на страната се превръщат в съставни части на един общ контекст, 

който рамкира медийното съобщение и без който не бихме могли вярно да 

дешифрираме посланията. 

Обект на разглеждане са четири онлайн издания за последните две и 

половина години (от януари 2017 до началото на юли 2019) от гледна точка 

на присъствието в тях на проблемите, свързани със защита на човешките 

права и екологичните въпроси. Трите ежедневника – „Труд”, „Дневник” и 

„Монитор” са с разностранна насоченост, а седмичникът „Капитал се 

отличава с особености, които допълват търсената обща картина. 

Правозащитните и природозащитните теми са обединени, не само защото в 

текстовете се среща преплитане на различни техни страни, но и защото са 

под общ знаменател (права) и тук може да се набележи от какъв ракурс е 

погледнато към тях в зависимост от някои от набелязаните щрихи на 

контекста при поднасянето им. Опорните точки и акцентите са изведени от 

заглавията на текстовете, тъй като те са достатъчно наративни, за да дадат 

ориентация в определени тенденции. Изследователи наричат заглавието 

„новина за новината”, (Рус-Мол, Инджов, 2017: 226), като перифраза на 

известното „новина над новината” (Schneider, Esslinger, 1993: 9. Цит. по: 

Рус-Мол, Инджов, 2017: 226). То се определя и като „етикет”, „кратко 

резюме на очакваната новина”, (Meyer, 1983, VI, 4. Цит. по: Рус-Мол, 
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Инджов, 2017: 226), и е установено, че четящият е отбелязал най-малко два 

пъти повече заглавия, отколкото текстове (Schneider, Raue, 1998, 170. Цит. 

по: Рус-Мол, Инджов, 2017: 225).   Вниманието е насочено единствено към 

вътрешни за страната проблеми. 

Медийната изследователка Весела Табакова отбелязва, че правозащитната 

проблематика не твърде често попада в полезрението на медиите, защото 

тя е „развиваща се, продължаваща тема” и само моменти от нея с 

новинарска стойност биха намерили журналистическо покритие (Табакова, 

2006: 49-50). 

Тук обаче биха могли да се посочат известни тенденции в съвременните 

ни медии, които видоизменят картината и внасят допълнителни нюанси в 

нея. (Някои от изводите са направени като част от обобщение на статия от 

края на 90-те години, което говори за определени устойчиви процеси.) 

(Дееничина, 1999: 249-250). 

Утвърждаването на пазарния критерий като водещ изважда акценти, в 

които се пресичат любопитното (скандалното), актуалното и значимото, 

обикновено в този ред. 

Пиаризацията като насока на работата, но не в смисъл на „чърнализъм” 

(Андреева, Маздрашка-Михова 2016:18), а на целенасочена ориентация 

при представянето на дадени събития също внася допълнително 

натоварване в изграждането на комуникативната единица. Изследователи 

определят „политическия PR” като „основен, но не единствен лост за 

постигане на контрол върху дневния ред на медиите” (Инджов, 2011:64). 

Посочените вече Андреева и Маздрашка-Михова се основават на 

дефиниция на пиаризацията като „професионално положение, при което 

ПР нагласите са включени в журналистическия начин на мислене и където 

повлияният от пиара материал е публикуван без посочване на източник” 

(Moloney, Jackson and McQueen 2013&261. Цит. По: Андреева, Маздрашка-

Михова, 2016: 35). Докато втората част на твърдението може да се отнася 

за директни заемки на прес съобщения, то първата характеризира стил на 

работа, който нерядко може да се наблюдава на много места. Медийната 
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изследователка Снежана Попова изтъква, че произвеждането на 

публичност от страна на ПР-а на определени субекти не би било проблем, 

ако тя е в полза на тяхната идентичност, но желанието им за публичност  

заради тяхната репутация – позитивно означаване – би трябвало да води до 

разминаване на „позитивното им присъствие” „при журналисти и пиар 

специалисти” (Попова, 2017: 95). 

Тясното насочване на медиите към институциите определя и много от 

доминантите в дневния ред на съобщенията. Засиленото присъствие на 

политическото като цяло в медийната тематична пъстрота от гледна точка 

на интересуващата ни проблематика е свързано с „политическо 

демократично говорене” като „низ от спазване на толерантност, 

плурализъм и търпимост към различното” (Стоянов, 2016: 76). 

Изследователи обръщат внимание и на обособяването на politainment – 

представяне на политиката в развлекателна форма (Инджов, 2011: 65). 

Подобна тенденция не се набелязва при избрания от нас ракурс. 

„Отразената” („вторичната”) реалност е неизменна константа на 

вестникарските страници. Различни изказвания често са информационното 

ядро на редица публикации. Размитата граница „сериозно” – „жълто 

сензационно” все още остава характерна особеност на тиражните издания. 

Дали тези тенденции могат да се наблюдават като контекст при 

представянето на правозащитната и природозащитната проблематика и 

доколко се открояват собствени подходи. Ще бъде направен опит да се 

откроят акценти от тематичните полета на медийните послания в ракурса 

на специфичната им насоченост. 

Христоматийните изисквания да не се генерализира, обобщава, набляга на 

груповата идентичност, да не се деперсонализира  (Табакова, 2006: 85, 93; 

Стоянов, 2016: 77) при представяне на всяка „другост”, да не се 

стигматизира, да не се използват „лексеми на заплахата” и 

„хиперболизирани метафори” (Табакова, 2006: 91) се знаят от всеки човек. 

Табакова посочва и дихотомията „дискриминиращ и обиден език”, „слово 

на омразата” към „политическата коректност” (Табакова, 2006: 96, 99). Но 
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нейното наблюдение продължава, че политически коректната лексика сама 

по себе си не води задължително до толерантно отношение. 

„Евфемистичната реч” сама по себе си „не отстранява предразсъдъците, а 

може дори да ги удебелява”, да не зачита правата на малцинствата, а да 

легитимира завоалирано тяхното пренебрегване (Табакова 2006:99). 

В Годишния доклад на БХК за 2018 г. се констатира, че през изминалата 

година „скандалното говорене продължи да доминира в българските 

медии”, „сензацията и катастрофичният дневен ред за поредна година 

властваха в новинарския поток” (Правата на човека в България през 

2018:65). 

Като се абстрахираме от обстоятелството, че известни аспекти на 

„политически коректното говорене”, както и някои констатации на БХК 

срещат разнопосочни реакции у определени хора най-често поради 

преекспониране, е интересно да разгледаме доколко медии с различна 

собственост и ориентираност търсят уместния за тях подход при 

представяне на проблеми, когато често се сблъскват различни групи от 

обществото. 

При правозащитната тематика най-често се обсъждат въпроси, свързани с: 

ромите, проблемите на Черноморието, съдебната система, защитата на 

личните данни, използването на СРС, бежанци/мигранти, мюсюлмани, 

„грантаджии”, по-рядко – ЛГБТИ общността, законът „Магнитски”, 

Стратегията за детето, Истанбулската конвенция и др. 

Природозащитниците се свързват с: проблеми по Черноморието, 

къмпингуване, концесии, дюни, Натура 2000, строителства на много места, 

унищожаващи природата, АМ „Струма”, Борисовата градина, Борово, 

Банско, Рила, Пирин, земеделските земи, зимен туризъм, лъвчетата Терез и 

Масуд, опазване на редки животински и растителни видове и посегателства 

над животни. 

За разглеждания период бяха регистрирани заглавия на текстове съответно:  

„Дневник”:  

Правозащитници  - общо – 212, на вътрешни теми – 164. 
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Природозащитници - общо – 122, на вътрешни теми – 25. 

„Капитал”: 

Правозащитници  - общо – 26, на вътрешни теми – 22. 

Природозащитници - общо – 58, на вътрешни теми – 44. 

„Труд”: 

Правозащитници  - общо – 90, на вътрешни теми – 33. 

Природозащитници - общо – 137, на вътрешни теми – 120. 

„Монитор”: 

Правозащитници  - общо – 33, на вътрешни теми – 11. 

Природозащитници - общо – 74, на вътрешни теми – 51. 

Изданията на „Иконмедия” „Дневник” и „Капитал” заявяват, че 

спазват Етичния кодекс на българските журналисти. 

В „Дневник” правозащитните заглавия са сравнително неутрални, избягва 

се използването на епитети (освен в случаи, когато се цели политическо 

внушение, обикновено при международни казуси), дава се позицията на 

участник в събитието, глаголите не са подвеждащи и внушаващи като 

правило. Забелязва се стремеж съобщението да се представи в един по-общ 

контекст. 

(„Националната мрежа за децата очаква Каракачанов да работи за 

справедливо детско правосъдие”, 18.05.2017; „Правозащитници искат 

Цацаров да провери законно ли са съборени постройките във 

Войводиново”, 14.01.2019; „Близо 400 граждани искат Борисов да 

освободи Валери Симеонов”, 29.05.2017; „Журналистиката е под невиждан 

за последните  10 години натиск, сочи доклад”, 6.12.2018; 

„Световноизвестни институти ще търсят генетични причини за 

транссексуалността”, 14.08.2017; „БСП - по-близо до идеите на 

Решетников, отколкото до европейските социалисти”, 16.01.2019; „Десетки 

сдружения поискаха вето на президента върху ограниченията за обжалване 

на екооценки”, 1.08.2017; „С наближаването на изборите етническите 

предприемачи се активизират”, 9.01.2019; „Правозащитници се обявиха 

против спирането на помощи при отсъствие от училище”, 29.03.2019;. 
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„Интелектуалци: Гласувайте за партии и кандидати с проевропейска, 

продемократична и пролиберална демокрация”, 22.05.2019; . „От Джебел 

тръгна свободата”, 21.05.2018; „Властите ясно да отхвърлят лъжите срещу 

стратегията за детето, настояват правозащитници”, 31.05.2019 .) Вижда се, 

че доколкото има оценъчно натоварени слова, те като правило са някаква 

оповестена външна позиция. Като правило темите присъстват и в дневния 

ред на обществото.  

Подобен е подходът на вестника и при отразяване на природозащитните 

проблеми. По щекотливи теми, където се сблъскват противоположни 

интереси, обичайно се предава информационно съобщение (като за 

контекста на посланията може да се съди по самия подбор). Дават се и 

положителни примери за опазване на редки животински видове. 

Посочват се инициативи за спасяване от застрояване на ивици и плажове 

от Черноморското крайбрежие, природозащитниците не са „украсени” с 

цветущи определения, направен е опит исканията им да бъдат обяснени. 

Отразени са протестите в защита на Пирин, посочени са проблеми на Рила 

и други планини. Не са спестени и опасенията на активистите и 

гражданите – от свръхзастрояване в планинските национални паркове, 

опасностите за  земеделските земи, бетониране на Черноморието, 

ограничаване на местата и възможностите за свободно къмпингуване.. 

Събитийните поводи като правило са актуални – поредно решение на 

Министерски съвет, Парламента или друга институция.. 

При „Капитал” присъства коментарна страна на редица текстове. 

Естествено реакцията срещу присъдата на колегата Росен Босев е 

ценностно натоварена: „Мнението, базирано на факти, се оказа 

престъпление”, 30.05.2019. На работата на правосъдната система и някои 

законодателни инициативи  нерядко се обръща внимание и то с опит за 

аналитично вглеждане в проблематиката: „Съдът в Страсбург придвижи 

второ дело срещу България за липса на контрол върху СРС” – 

„Българските власти ще трябва да докажат, че законите защитават правото 

на личен живот на гражданите”, 13.05.2019; „Защо властта се страхува от 
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съда” – „Промените в административния процес ограничават съдебния 

контрол върху управляващите и отвързват произвола и корупцията” 

14.09.2018; „GDPR или цензура, облечена в закон” – „Българският вариант 

на промените в защитата на личните данни може сериозно да затрудни 

журналистите и да се превърне в бухалка срещу неудобните”, 8.06.2018. 

Засегнати са и проблемите на Пирин, и някои ромски неволи, и аспекти от 

работата на парламента… Текстовете съдържат определено аналитично 

начало и демонстрират склонност към критическо осмисляне на 

тематиката, но и в тяхната подредба могат да се търсят знаци на един по-

общ медиен и социален контекст. 

Екологичната проблематика обръща внимание на споровете около 

Борисовата градина, съобщава се и за „ограничаване на дивото 

къмпингуване”, както и за природозащитници, обединени в групата 

„Бетономорие“ („Вечерни новини”, 13.06.2019). По един от поводите се 

пита: „Задкулисни интриги ли стоят зад нелогичните промени за 

Черноморието“ – „Ако премиерът не се намеси, резултатът ще е, че все 

повече млади хора ще тръгват към Гърция, вместо към Бургас“, 18.06.2019. 

Обсъжда се и АМ „Струма“, „договорът с „Юлен“ и „казусът „Банско“ 

като цяло“ с многобройните въпросителни около него, („Община Банско 

отново поиска втори лифт в курорта”, 13.11.2017; „Възелът Банско – ще се 

разсече или ще се затегне още”, 18.01.2018); „Натура 2000“ – „минното 

поле“, 25.08.2017; екологичнозамърсяващи начинания; проблеми с реки и 

язовири, съдбата на бившите ниви. Не са спестени имена на бизнесмени: 

„Лятно намазване на ските“ – „Зад шумно обявената проверка на 

концесията в Банско и ръководената от Цеко Минев спортна федерация 

стоят неясни цели“, 15.06.2018; „Оръжейният търговец „Армако“ купи ски 

център „Картала край Благоевград“ – „Зоната, в която има 5 км писти, лифт 

и два ски влека, бе под контрола на Българо-американска кредитна банка“, 

14.01.2019. Разбира се, проследена е и тук съдбата на лъвчетата Терез и 

Масуд. 
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При „Труд“ посланията като правило са емоционално наситени, 

присъстват и експресивни епитети, глаголи и съществителни. Трайно се 

наложи напоследък и думата „цигани“. „Александър Сиди: Хората ще 

вземат правосъдието в свои ръце, ако държавата не предприеме мерки 

срещу циганската престъпност“, 14.05.2019; „Джамбазки и Контрера: 

Циганозащитниците да бъдат ращани да живеят със „страдащите 

онеправдани“ в гетата“, 18.03.2019; „Каракачанов подава оставка, ако 

ГЕРБ не подкрепят мерките на ВМРО за инеграция на циганите“, 

12.02.2019; „Каракачанов: След 25 години интеграция в България циганите 

са все по-дезинтегрирани“10.02.2019; „Каракачанов: Опитите на 

наркобароните в „Столипиново“ да говорят лъжи срещу полицията няма да 

попречат на прилагането на закона“; 31.01.2019; „Борят с програма 

циганската престъпност“, 8.01.2019. И други въпроси, свързани с правата 

на човека, светват червена лампичка в посланията. За Христо Смоленов 

„Истанбулската конвенция е като Стокхолмския синдром“, 14.02.2018. 

Чрез признание за вина „Апаши се спасяват чрез дупка в закона” – 

„Принудителен труд да смени безсмислените глоби за леки престъпления”, 

25.05.2019. Каракачанов заявява „България е длъжна да подкрепи своите 

полицаи!” 12.02.2018, а зам.-министърът на правосъдието проф. Николай 

Проданов  посочва, че „Надзирателите трябва да са наравно с полицаите”, 

6.02.2018. „Тероризъм и Гето-крация“, 31.10.2017, предупреждава за 

радикализация на гетата по света. В контекста на определена линия от 

критични послания е отбелязано, че „Грантовете са им скъпи“ – „Как 

Христо Иванов даде на три млади адвокатки, работещи за соросоидна 

фондация, да анализират ЗСВ“, 25.07.2017 и че „Дори в лицемерието 

трябва да има граници” – „Надзирателите нямат нужда от подкрепа на 

грантови съдии”, 30.01.2018.  Има и множество позитивни новини – като 

призива на Валери Симеонов „Слънчев бряг“ с ултиматум да прекрати 

договорите за алкохолни турове”, 30.06.2017; да се прояви разбиращо 

отношение към психичното здраве на хората; да не се посяга на животните; 

да се грижим по-добре за децата; да се пазим от нежелани реклами. Тъй 
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като тематиката на вестника е многоаспектна, и нюансите в посланията са 

с разнообразна насоченост. Бяха изведени повече негативни акценти 

заради колорита на експресивната натовареност на част от тях, но 

вглеждането в проблематиката е разностранно и въплътено както в  

информационно, така и в някакво аналитично начало. Квалификациите, 

които се правят, като правило идват от участници в събитията, експерти 

или политици, а редакцията ги препредава, като е избрала да акцентира 

или не на някои от тях..  

По темата природозащитници за тях има и доста положителни примери – 

грижи за животни от защитен вид; за редки представители на флората и 

фауната; сигнали за различни проблеми. Но и немалка част от 

присъствието им е представено като източник на проблеми – „Екоброкери 

изнудват инвеститорите в България” (Васил Велев, председател на УС на 

АИКБ пред „Труд”, 26.01.2018); „зелените блокират инвестиции за 

милиони” („С такса от 10 лева” – Толкова струва подаването на жалба в 

административните съдилища за дела, свързани с околната среда”, 

23.01.2018). Възможен прочит на доста текстови материал е, е че те пречат 

на поминъка на хората и са водени от лични (финансови) интереси, като в 

доводите си използват и лъжи – „Натура 2000 убива поминъка на рибарите 

по Черноморието”, 23.05.2019; „България в капана на зелената Коза 

ностра”, 30.09.2018; „Пак еколъжи за Пирин”, 5.06.2018; „Зелените” пак 

лъжат, този път за „Корал”, 24.04.2018; „С лъжлива дарителска кампания 

„зелените” и WWF събират пари”, 29.03.2018; „Рухнаха опорните точки на 

еколозите” – „Зелените излъгали 2823 пъти за Национален парк „Пирин”, 

2.01.2018; „Тома Белев в схема за бетониране на морския бряг”, 25.06.2010; 

„Златна гъска храни „еколозите”, 22.05.2019; „16 951 500 лв. с ДДС за 

броене на природа в България”, 3.01.2018. Според Декларация на 

Асоциацията на организациите на българските работодатели : „Зеленият 

рекет е убийствен за българската икономика”, 17.01.2018. Според 

вицепремиера Симеонов „Набедени еколози протестират срещу зимния 

туризъм”, 5.01.2018; а за Ангел Джамбазки: „Зелените са виждали дървета 
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в Пирин само по телевизията”, 5.01.2018. България е „жертва на „зелените 

рекетьори” от WWF”, 14.03.2019; „зелената империя” е „тъмната страна на 

WWF”, 25.02.2018. „Употребяват екологията за политически цели” – 

„Зелените ползват Пирин като трамплин към властта”, 3.01.2018 и дори се 

„опорочава” справедливата кауза на майките на деца с увреждания, 

24.07.2018, 29.07.2018. Те са още „зелени” лъжци”, 18.03.2019; „зелени 

рекетьори”, 14.03.2019; , а „позицията „еколог” е „вече мръсна дума”, 

11.12.2017. Въпреки колоритната картина от избраните нюанси, в която не 

са спестени и квалификации, и определения, и обобщения, трябва да се 

отбележи, че част от посланията са не само чисто събитийно провокирани, 

но и някои са изведени и от аналитични текстове, и от собствени 

журналистически разследвания. И тук важи закономерността за 

преимущественото присъствие на външен източник при квалификациите. 

Позитивни примери също са налице, но са обособени с по-неутрална 

лексика. 

При „Монитор“ правозащитната тема е с основен фокус извън България. 

Доколкото са отразени вътрешни проблеми, сугестивно оцветяване на 

глаголи, епитети и съществителни се забелязва предимно в текстовата част. 

Като цяло има и известна нюансираност в палитрата. 

Журналисти на Прокопиев са „нападнали“ съдия, който е осъдил техен 

колега за клевета, 30.05.2019. За US разследващата журналистка Сюзан 

Катц Кийтинг: „Цветан Василев използва акта „Магнитски” като последен 

отчаят ход”, 15.12.2017. 

Каракачанов отчита успешно събаряне на 2/3 от къщите в ромското гето 

във Войводиново, 11.01.2019, и пак той изцяло подкрепя полицията за 

арестите в „Столипиново”, 31.01.2019. 

„Другото лице на самотата или мълчанието на правозащитниците”, 

3.12.2018 е критика срещу премълчавани болни теми в обществото от 

страна на хора с претенции да следят за тях. И други неекспресивно 

формулирани заглавия повдигат някои мъчителни въпроси по 
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проблематиката. Текстовете обаче, които ги следват, заемат ясна позиция 

по разглежданите въпроси и съвсем не са толкова безцветни. 

И при природозащитниците се обръща внимание на проблемите на 

различни животни – домашни и диви. Предупреждава се за възможна 

екокатастрофа заради планиран добив на полезни изкопаеми. 

Но присъства константно и темата за негативните страни от дейността на 

„еколозите“. 

Според Национална асоциация „Българско Черноморие“: 

„Природозащитници: Екопроблеми в Рила няма, те са на плажната ивица”, 

14.08.2018. 

У нас имало „системни прояви на „зелен рекет”, според представител на 

Асоциацията на българските работодатели, 26.01.2018. 

Те са „платени псевдоеколози”, които „спъват инвестициите в България”, 

19.01. 2018. 

„Зелените” „мълчат” при неудобни за тях въпроси, 24.07.2018. 

Според някои природозащитници :”Шепа грантаджии искат и държавните 

пари за НПО”, 22.01.2018.  

Част от тях са „шепа рекетьори”, които „подлъгват обществото, че Пирин 

ще се бетонира”, 6.01.2018. 

Те се ръководят от „зелени интереси” и затова „синьото лято” е с подобен 

дъх, 21.08.2017.  

„Псевдоеколози” „крадат ток от община Царево”, 3.08.2017 и подобни на 

тях „крадат ток и вода на „Корал”, 6.07.2017. 

Някои от тях представляват „зелен октопод”, 2.06.2017. „Биволъ” е 

„международна фабрика за фалшиви новини”, 5.04.2017, и е „в комбина 

със скандални строители”, 1.05.2017.   

Според секретаря на Националната асоциация „Българско Черноморие” 

Тодор Георгиев: „Група хора управляват чрез зелен рекет, без да са 

спечелили избори”, 9.05.2017. 
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И тук експресивната наситеност е повече в самите текстове, но не липсва и 

във формулировките на някои заглавия. В този вестник също се срещат и 

анализи, въпреки конкретния събитиен повод. 

Тъй като при „Труд” и „Монитор” се остава с впечатление за сгъстена 

наситеност с черните краски, трябва да се отбележи, че негативната 

конотация се наслагва преимуществено от препредадени заявления, 

съждения, констатации, мнения на различни публични личности, 

активисти, заинтересовани лица в един или друг аспект (невинаги е 

посочвано авторството на констатациите, но изборът на редакцията да ги 

помести е достатъчно показателен), т.е. проблематиката е рамкирана от 

„отразената”, „вторичната” реалност. 

Позитивните публикации за различни инициативи по спасяване, 

съхраняване и опазване на хора, животни и природа не са специално 

отбелязани в статията, но те могат да срещнат във всички от разглежданите 

издания. 

Правозащитната и природозащитната тематика присъстват в медийния 

контекст в зависимост от различни фактори. Сред тях са и някои 

отбелязани вече тенденции в развитието на медиите и конкретната 

обществено-политическа комуникационна ситуация. Забелязаната от 

изследователи продължителност и развитие на тематиката тук често имат 

събитиен повод, за да се появи новинарски интерес. Най-често това са 

инициативи на държавни институции и реакции на обществото в техен 

отговор. 

Използваният дискурс (в заглавията) е неутрален или сугестивно натоварен 

в зависимост от различни фактори – дали става дума за вътрешна или 

международна проблематика, дали се представя анализ, разследване или 

информационен текст. Много често медиите са ретранслатори на послания 

– на политици, бизнесмени, активисти в различни области. Коментарното 

начало е застъпено предимно в „Капитал“. Посочените словесни примери 

са достатъчна илюстрация доколко съответната медия проявява отношение 

и в каква насока е то. Непрепоръчваните от теоретиците генерализация и 
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етикетизация могат да се срещнат на определени места. Като правило не са 

потърсени повече и различни гледни точки. Някои от проблемите са 

свръхакцентирани, забелязва се и известна фиксация в определени насоки, 

най-вече поради събитийна определеност или интерес на субекти в 

разглежданата проблематика. 
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ВЪРХУ НЯКОИ АСПЕКТИ НА ХИБРИДНОСТТА В БЪЛГАРСКИЯ 

РОК И МЕТЪЛ 

ПЛАМЕНА ПЕТРОВА 

 

ON SOME ASPECTS OF HYBRIDITY IN BULGARIAN ROCK AND 

METAL 

Plamena Petrova 

 

Резюме: Тестът щрихира някои аспекти на хибридността в 

българския рок и метъл. Фокусът е върху метъл музиката, а рокът 

присъства основно, защото метълът е част от него, някои от 

привнесените елементи са от други видове рок музика и някои 

хибридни форми са със спорен статут – частично идват от 

метъла, но дали са метъл? Освен на устойчивите хибридни 

форми, текстът обръща внимание и на по-слабата хибридизация, 

при която се привнасят външни елементи, но не се създава нов 

метажанр. Йерархизирането на хибридните форми, свързано с 

възприятията за изходните жанрове и микрокултури, също е сред 

акцентите на текста. Направен е опит да се обясни значението на 

самоопределянето и определянето „от вън“ за разбирането на 

различните музикални категории, тяхната употреба и възприятие, 

които могат да влияят и върху жанрово-културната йерархия на 

хибридните музики. 

Ключови думи: хибридност, рок, метъл, жанр, субкултура 
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Summary: The text outlines some aspects of hybridity in Bulgarian 

rock and metal. The focus is on metal music, rock is included, 

primarily because metal is a part of it, some of the external elements, 

used in metal, are from other types of rock music and some hybrid 

forms have a controversial status – they come from metal, in part, but 

are they metal? In addition to stable hybrid forms, the text includes 

examples of milder hybridity, wherein external elements are used, 

without creating a new metagenre. Another accent is the hierarchy of 

hybrid forms, tied to the way the source genres and micro cultures are 

perceived. An attempt has been made to explain the importance of 

self-defining and “external” (or outsider) definitions for the 

understanding of different musical categories, their use and 

perception, which can affect the genre-cultural hierarchy of hybrid 

musics. 

Key words: hybridity, rock, metal, genre, subculture 

 

Този текст е част от дисертационното ми изследване върху българската 

метъл музика. Фокусът е върху метъла, рокът присъства основно, защото 

метълът е част от него, някои от привнесените елементи са от други 

видове рок музика и някои хибридни форми са със спорен статут – 

частично идват от метъла, но дали са метъл?  

Жанрови форми, хибридност и принадлежност – самоопределяне и 

определяне отвън 

Въпросите, по пътя към категоризирането на метъла са основно два: жанр 

ли е самият метъл и кои подвидове са част от него? Например, видовете 

метъл, произлезли от неговата вътрешна диференциация (блек, дет, дуум 

и прочее), могат да се третират като поджанр – ако приемем, че метълът е 

жанр – но хибридните форми не могат да бъдат поставени a priori в 

същата категория. Какво, в такъв случай, представляват те и могат ли да 

се считат за метъл? Друг важен момент е от къде идва това определяне – 

от вътре или от вън? Теоретично е възможно разминаване между 
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определянето отвън и самоопределянето. Кое от двете следва да се зачете 

за коректно, в случай на разминаване? 

За външното и вътрешното определяне теоретично 

В културната антропология има два подхода, по отношение на дадена 

култура – дедуктивен и индуктивен. Те водят съответно до получаване на 

етик и емик данни. Етик се отнася до събиране на данни и анализ от 

аутсайдер, което дава отговори на конкретни въпроси за културата, 

поставени от изследователя, а емик е свързано с описанието на това, 

което „инсайдърите виждат и разбират за собствената си култура и 

инсайдърските категории на мислене“ (Miller, 2017: 64). Аналогично, 

определенията, произлизащи от и за тези култури са етик (външни) и 

емик (вътрешни). Външните идват от изследователите, които не са част от 

самата култура, а вътрешните са начинът, по който членовете на 

културата определят нещата, свързани с културата си. Изборът на подход 

в голяма степен зависи от това какво се изследва и с каква цел. Етик 

подходът е предпочитан за обясняване на културни или социални модели 

и количествени данни (Miller, 2017: 65), но емик подходът е необходим, 

според някои антрополози, защото културите могат да бъдат разбрани 

само през собствените им определения, а не през налагане на анализ 

отвън (Miller, 2007: 36). Възможно е самият изследовател да се „потопи“ в 

културата, която анализира, и да избере емик подход като участник в 

културната група – като възприеме нейния лайфстайл и спазва 

съответните кодове на поведение, комуникация и прочее. През 

включеното наблюдение е възможно да се избегне така нареченият Ефект 

на Хоторн, при който членовете на изследваната група променят 

поведението си пред изследователя-аутсайдер, за да оправдаят 

предполагаемите му очаквания (Miller, 2017: 65). Това води до промяна в 

данните и поставя въпроса за тяхната точност, ако в естествената среда и 

ежедневието поведенческите модели и отношенията на участниците не са 

същите, или ако предоставят информация, не съответстваща на истината. 

От друга страна, при изцяло емик подход, може да се оспорва 
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обективността на изследването. Двата подхода имат своите плюсове и 

минуси, но по-важно – имат своите оптимални приложения. Дори да се 

приеме, че една култура може да се разбере най-добре през начина, по 

който се самоопределя, пълното изключване на външното определяне 

може да доведе до значителни неточности, по отношение на установени 

понятия, практики и тяхното място под слънцето. 

Метъл инсайдъри и самоопределяне 

В контекста на изследването на метъла, самоопределянето идва от 

музикантите и членовете на микрокултурните групи. Това може да 

включва и фигурите на журналиста, продуцента, промоутъра и други 

актьори в музикалната сцена, които – по презумпция – са специалисти. 

Трябва да се отбележат две неща в тази посока – първо, и да са 

специалисти, те са специалисти в своята област; второ, самото понятие 

„специалист“ е неясно и не е непременно вярно, особено в съвременния 

контекст на медии, музика и организиране на събития (практически всеки 

може да го направи, не се изискват особени квалификации). Добавянето 

на феновете, които не правят или анализират музика и събития, 

допълнително снижава легитимността на вътрешните определения, 

когато те се отнасят до съществуващи категории и понятия. Тоест, често 

членовете на културната група могат да определят нещото „х“, но не и да 

го категоризират. Така може лесно да разбереш, че групата свири 

мелодичен метълкор с елементи на джент, например, но не и какво е 

това (жанр, стил, течение). Друг момент е, че има разминавания и вътре в 

микрокултурната група – разбиранията са хетерогенни и зависят в голяма 

степен от нивото на знания в областта, личните схващания и 

предпочитания. Това често води по-скоро до объркване, отколкото до 

отговор. Включването на хибридизацията в уравнението води до 

допълнителни усложнения, по отношение на определянето. Тя обаче не 

може да се пренебрегне. 

За значението на хибридността в метъла 
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Тук отварям скоба за един немаловажен аспект на хибридността – 

йерархизирането на хибридните форми и елементи. То се наблюдава 

основно при самата музика, но не липсва напълно при визуалната или 

културна хибридност. Там е аналогично на музикалното. Хибридността 

на културни форми и дифузията на жанрове са явлениа, които има 

различни проявления в медиите и в медийната музика, описани от 

изследователи като Попова (Попова, 2015: 177-188) и Димов (Димов, 

2018). Трябва да се отбележи, че и тук има разминавания и вътре в 

микрокултурната група – разбиранията са хетерогенни. Хибридността е 

важна при изследването на метъла, най-малкото защото съществуването 

на „чисти“ форми е спорно или поне рядко – повечето изпълнители и 

фенове използват елементи от други музики и култури, осъзнато или не. 

Ще започна с това, че самата българска сцена е хибридна – използва 

западни модели, но има локални специфики в избирателната 

пропускливост на едни модели, които се приемат, и други, които не се 

утвърждават в локалната сцена; други локални специфики се откриват в 

привнесените от фолклора и етно музиката елементи. 

Какво представлява хибридността? 

Понятия като хибридно време или хибридни светове навлизат в 

публичните дебати, свързани с изкуството и културата през XXI век, 

според Елка Чернокожева. Следи от смесване, наслагване и свързване на 

различни културни съдържания носят не само произведения на 

изкуството, а самият характер на обществото и всекидневния живот. 

(Чернокожева, 2010: 7). Медийните пространства в епохата на свободната 

модерност са обвързани както с все по-достъпните електронни медии, 

така и с множащите се полета от образи, създавани от тях. В епохата на 

глобалната модерност музиката има ролята на предводител и 

конструиращ инструмент; а аудиовизуалните медии  и интернет са все по-

значим фактор в създаването на нови реалности и интегриране на 

различни култури и жизнени светове (Димов, 2011: 249). Най-общо 

казано, няма „чиста“ култура – всички култури са хетерогенни и си 
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взаимодействат с други култури, което ги прави хибридни. Мисленето за 

културите като „хомогенни, самобитни и стабилни образувания“, както и 

свързаните с тези представи понятия са недостатъчни за описване на 

процесите, протичащи в съвременните общества и култури. Елка 

Чернокожева пише за национални и регионални култури, но същото може 

да се каже и за субкултурите. Хибридността или хибридизацията е 

съединяването на два различни културни феномена. Образуваният от 

двата елемента синтез обаче е динамичен процес, без претенции за 

стабилност или хармония на новото явление. Тоест, границите са станали 

пропускливи и са довели до нова конфигурация, но не са изчезнали 

разликите между двете култури, включени в това смесване. Основни 

белези на хибридността са различието на елементите, които се смесват и 

фокусиране върху отношенията, в които встъпват те при това смесване. 

Важно разграничаване между хибридните феномени може да се изведе 

през въпроса за властовите отношения. Има ли равнопоставеност между 

двете различни явления, или разпределението на властта в отношенията 

между тях е асиметрично (Чернокожева, 2010: 8-12). 

Някои основни аспекти на хибридността в метъла 

При метъла хибридност може да се търси в самата музика, в субкултурата 

и в сцената. Условно, могат да се разграничат няколко аспекта на 

хибридността. Използвайки като база деленето на видовете 

характеристики на жанровете при Шукър, могат да се групират в три 

направления: стилистично-музикални, стилистично-визуални и 

аудиторни. Музикални характеристики се отнасят до определено звучене, 

свързано с композиционни и изпълнителски конвенции. Стилистично-

визуалните – до имидж и визуален стил. Принадлежащите на аудиторията 

са свързани с формирането на културни форми, очаквания и възприятия 

(Shuker, 2006: 122-123). Аудиторните са най-свързани с културата, 

нейните възприятия и практики – от тази гледна точка, тази категория би 

могла да се назове и културни или микрокултурни аспекти. Ако въведем 

„сцена“ като понятие, означаващо културно пространство, обединяващо 
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музика, участници и пространства (реални или въобразени), където се 

срещат символите, конвенциите и практиките на дадената музика и 

култура, хибридността ще е най-изразена и многопластова именно там. В 

сцената могат да се търсят и някои по-специфични форми на хибридност 

като ситуативна хибридност. Това води до още едно възможно 

отграничаване – формирането на устойчиви хибридни форми, от една 

страна, и по-неустойчиви или специфични хибридизации, ограничени в 

рамките на дадена ситуация, пространство или използващи отделни 

привнесени елементи спорадично. 

Неустойчиво хибридизиране и ситуативна хибридност 

На ситуативната хибридност ще се спра малко по-накратко. В общи 

линии, това са кръстосвания на различни музики, микрокултури, символи 

и практики, които протичат ограничено и не се превръщат в устойчиви 

хибриди. Тук могат да се ситуират смесванията на музики и публики на 

концерт или фестивал, които ги срещат и миксират по време на 

събитието, но това приплъзване не се задържа и отразява на жанра и 

културата. То няма да доведе до създаването на нова хибридна танцова 

практика, жанр или микрокултурна група. В същата категория може да се 

позиционира и привнасянето на елемент от друга култура или музика, 

което не е еднократно, но е ограничено до даден изпълнител, поджанр 

или протича единствено по концерти. В частност, кинетичните изражения 

на метъла и рока често се хибридизират предимно ситуативно. Например 

някои индивидуални танцови практики, които се срещат в момента, могат 

да се сравнят с „куфеенето“, но да кажем характерните за кор феновете 

движения не могат да се оприличат на имитация на изпълнение – както е 

описано „куфеенето“ от Петър-Емил Митев (Митев, 2016: 261-262), а по-

скоро връзки могат да се търсят с „клубно“ танцуване, със slam dancing 

при пънка, други видове танци като брейк, дори някои фолклорни форми 

или бойни изкуства. Подробното им анализиране, откриване на корените 

им и проследяването на спецификата на тяхното пренасяне в рока и 

метъла предполага обстойно изследване, което не може да се вмести в 
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настоящия формат, поради което просто щрихирам някои наблюдения. 

Специфичен случай е привнасянето на фолклорни танцови практики в 

метъла през фолк метъла – например фенове, играещи хоро или вокали, 

играещи ръченица по време на концерт на група Khanъ. Което е 

ситуативна хибридизация – случва се на концерта, остава в неговите 

рамки, не се превръща в устойчив кинетичен хибрид „метъл хоро“, а 

представлява опит на метъли да играят хоро. Последен пример в тази 

посока ще дам с кавър версия на песен от друг музикален жанр, 

ограничен до лайв изпълнение. То няма да се отрази на жанра, поджанра 

или дори на творчеството на конкретния изпълнител в дългосрочен план, 

привнасяйки чужди елементи в музиката устойчиво, но в рамките на 

концерта, те са налични. Изпълнение на „Шопската салата“ на метълкор 

концерт няма да доведе до етнопоп бум в метълкора, но чалгата е 

внесена в конкретния концерт и ситуативната хибридност е налице. Дори 

изпълнението да се повтори на следващ концерт, то остава ограничено в 

този контекст. 

Микрокултурни и визуални изражения на хибридността 

По отношение на визуалното и културното хибридизиране, най-общо 

привнасянето на елементи се открива в модата, ценностите – през 

текстовете, някои практики и в самия групов лайфстайл. Това е обяснимо 

с флуидността, приписвана на новите мукрокуртури. При новите 

младежки култури вече се говори за „отворени потоци от образи, вещи, 

модели“. Според Ния Нейкова, днешните младежи по-скоро си създават 

„колажни идентичности“, а разрастването и промяната на културните 

индустрии са пречка за тяхното идентифициране с определена субкултура 

(Нейкова, 2010). Говори се повече за субкултурни констелации – група от 

близки субкултури, сложени под обща шапка – а не толкова за отделни 

ясно разграничени субкултури. Основна причина е точно 

хибридизацията, през привнасяне на елементи от една микрокултура в 

друга. Например един от най-разпознаваемите символи на метъла е 

тениската с името, логото или артуърка на даден изпълнител. За 
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разпространението й говорят още през 80-те години (Митев, 2016: 261), а 

в по-късни трудове се говори за култа или „фетиша към метъл тениската“, 

който, заедно с „дългата коса и метълските аксесоари“ прави метълите 

„най-видима музикално обособена група“ (Райжекова, 2019: 177). С други 

думи, по дрехите ще ги познаете важи с пълна сила за метъла. Внасянето 

на декореми, прически и прочее от други микрокултури обаче обогатява 

визията на модерния метъл и прави диференцирането от някои други 

видове рок или дори рап по-трудоемко. Апроприирането на карираните 

ризи от грънджа, бейзболните шапки от рапа, готик, стиймпънк или дори 

фетиш облеклото от по-широката готик субкултура в някои видове метъл 

са сред разпространените привнесени декореми; прически се заимстват от 

пънка, хипстър културата и растафарианците. За самата култура, извън 

визията, примерите са донякъде аналогични. Тук впечатление прави 

специфичното пренасяне на хипи философията и културните модели 

(пречупени през модерна призма) в метълкора и екстремния метъл – 

екологичното самосъзнание; разпространението на вегетарианство, 

веганство и дори стрейт едж; инициативи, свързани с опазване на 

природата, като ежегодното турне „Метъл за смет“ на група Grimaze; все 

по-честото предлагане на брандирани платнени чанти, целящо 

минимизиране на употребата на еднократните найлонови торби; 

застъпените послания в текстовете, свързани с опазване на природата, 

мир и прочее жизне- и групоутвърждаващи мотиви, парадоксално 

пуснали корен в части от екстремната сцена, въпреки доста значителната 

си различност от традиционните „метъл“ теми, лайфстайл и музикално 

изразени ценности. Най-общо казано, самите микрокултури са се 

хибридизирали в голяма степен, с течение на годините, границите често 

са размити и отграничаването на метъл, метълкор, хардкор и рок, извън 

някои по-устойчиви и неприемащи микросцени като блек метъла в 

настоящия момент е сложен процес. Забелязва се и в самата музика, 

аналогично на културата, като някои кръстосвания създават устойчиви 

хибридни форми, други – внасят елементи ограничено. Различните 
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хибридизации, рекомбинации, имитации и стремеж към оригиналност, 

характеризиращи съвременния български метъл, водят до създаване на 

нови поджанрове, метажанрове и стилове. По-важно, те създават една 

флуидност в жанра и между жанровете, или усещане за „втечнен“ жанр, 

ако продължим мисълта на Бауман за втечнената модерност (цит. по 

Митев, 2016: 294). 

Още нещо за неустойчивото хибридизиране 

В някои случай хибридността се изразява в смесването на елементи от 

много различни жанрове и стилове, без непременно да създава устойчива 

хибридна форма. Например Радула се определят като „пауър метъл-хип 

хоп-груув-кючек of darkness” при участие в конкурс (Шоуто на Слави, 

2015), но кючек метъл не е съществуваща хибридна форма, въпреки че 

при конкретната група елементи на етнопоп действително могат да се 

открият, а и други изпълнители са се заигравали с идеята за чалга метъл. 

Това обаче е по-скоро пейоративен термин за метъл музика, в която има 

елементи (колкото и да са незначителни) на етнопоп, балканска музика, а 

понякога дори просто за „мейнстрийм“ метъла. Трябва да се отбележи, че 

често подобни заигравания с етно музики са иронични. Елементи се 

внасят както от близки музики като рок и пънк, така и от далечни като 

художествена музика и фолклор. Хибридността може да се изрази в 

използване на характерни инструменти, мотиви, мелодии, размери, 

техники на звукоизвличане. Тя е по-изразена при хибридните форми като 

фолк метъл, симфоничен метъл, метълкор; а използването само на 

елементи като характерен фолклорен размер, класически инструмент, 

хорал, електронна подложка и прочее е по-свободния вариант на 

хибридността, който може да се открие във всички видове метъл. Той 

говори по-скоро за експерименталност, творчески импулс и за 

хибридност в по-широк смисъл, без да предполага наличието на 

устойчивост. 

Хибридни форми, жанрове и при(по)знаване 
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Хибридните музикални форми произлизат от две или повече 

съществуващи музики. Възможно е това да са музикални жанрове, но в 

други случаи хибридните форми са деривати на поджанрове или стилове. 

Някои хибридни форми се припознават от представителите на изходните 

жанрове (музиканти, публики и др.) и се третират като техни поджанрове, 

други – не. Някои от тях се приемат дори за жанрове. Остава, все пак, 

една част от хибридните форми, която някак не успява да се вмести в 

съществуваща ясно дефинирана категория, или да се превърне в нова 

категория. И тъй като жанр не може да няма (Derrida, 1980), 

своеобразното осиротяло положение на тези хибриди често ги групира 

под шапката на някое широко понятие като кросоувър, заедно с 

множество други напълно различни от тях музикални форми. Така те са в 

позиция на шпагат между признаване (или припознаване) и непризнаване, 

между изходните си жанрове и кросоувъра, между това самите те да са 

жанр и да са неуточнена форма. 

Пример с Български рок архиви 

Пример може да бъде даден със сайта Български рок архиви и начина, по 

който са систематизирани изпълнителите в него. Отварям скоба относно 

избора на източник, продиктуван от няколко причини. Този сайт е 

възприеман като първата българска онлайн рок енциклопедия. Разбира се, 

тя не е изчерпателна – пропуски по презумпция има, тъй като при липса 

на информация за дадена група, тя няма от къде да бъде взета, за да 

намери място в онлайн енциклопедията. Това е обаче най-пълната база 

данни за български рок и метъл към момента. Защо вътрешно 

самоопределяне? Хората, които създават сайта и/или допринасят с 

информация, са част от рок и метъл културните групи в страната – 

музиканти, фенове, журналисти. В интервю за предаването „Без рамки“ 

по Радио Шумен, създателят на рок архивите, Павел Серафимов, казва за 

началото на проекта, че са се събрали „няколко души фенове, 

колекционери на българска музика и хора, които се интересуват от 

сцената“. Като име посочва Емил Братанов (Димов, А., 2016). В 
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публикация на Емил Братанов се споменава, че музиканти изпращат 

„данни и информация и се радват на възможността групата им да заеме 

своето място в „архивите” – с история, членове, линкове, продукция“. 

Определя Павел Серафимов като основна фигура, а себе си и другите 

включили се в създаването на енциклопедията като второстепенни или 

„помогнахме мъничко“ (Братанов, 2018). Това позиционира сайта като 

вътрешен за културата – информацията идва от музиканти, журналисти и 

фенове и е систематизирана от представители на рок и метъл общността. 

Структурата е сходна с тази на международния сайт Metal Archives. 

Освен азбучник и секции, групиращи изпълнители на база на година на 

създаване и регион, в страницата има секция „По стил“. Разграничени са 

изпълнителите в 9 категории: Rock/Blues, Punk, Metal, New 

Wave/Avantgarde, Hardcore, Alternative, Industrial, Crossover, Ska/Reggae. 

Чисто етимологично, използват „стил“, а не „жанр“ или „поджанр“, макар 

че визират жанр в някои случаи, докато други могат да се третират и като 

поджанрове, а трети – и като стилове. По-проблематично е самото 

групиране вътре в отделните категории. Например алтернативната секция 

включва изпълнители на алтернативен рок, алтернативен метъл, емокор, 

пост-хардкор, мелодичен рок, нойзкор, електронен рок и електропънк. 

Което по-скоро прави „алтернативен“ бланкетен термин без ясни 

граници. В секция „Metal“ са поместени всички установени варианти на 

метъл, които не са с въпросителна относно принадлежност. Казано по-

просто, всичко, което има „метъл“ в названието. Без метълкор. Могат да 

се открият метълкор групи, за които е посочен и друг вид музика – дет 

метъл, траш метъл, грайндкор. Такива, които свирят само метълкор – 

няма. В хардкор секцията се откриват някои метълкор групи. Отново, 

общото правило е, че при тях е посочена и основната за категорията 

музика – хардкор. Има обаче и две групи (She Was Asking For It и Let 

Them Die), които са определени само като метълкор, но са поставени в 

тази категория. Останалите се подвизават в категория „Crossover”, която 

има и подзаглавие (видимо само при отваряне на категорията), по-скоро 
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мъгляво уточнение в скоби: „(Rapcore, Metalcore, New Metal…)“. Освен 

метълкор, рапкор и ню метъл, в секцията влизат и алтернативен метъл, 

пост-хардкор, деткор, нео метъл, трашкор и заглавното кросоувър. 

Голяма част от изброените влизат и в други категории в сайта – 

алтернативна музика, метъл, хардкор. Но са поставени под шапката на 

хибридната категория „Crossover“. Съответно, някои групи могат да се 

намерят в няколко от посочените категории. Други – не. Споменатите 

метълкор групи, открити в секция „Hardcore“ например липсват в 

„Crossover” (Български рок архиви). Излиза, че метълкорът е базиран на 

метъла, но не е припознаван като част от него. Произлиза и от хардкора, 

но в повечето случаи не е и хардкор, а кросоувър. Освен, когато е 

хардкор, в който случай обаче не е кросоувър. Сходна е ситуацията с 

деткора и трашкора – деривати съответно на дет метъл и траш метъл, 

смесени с хардкор. Или с концепцията на хардкора. Рой Шукър пише, че 

освен произлязъл от пънка жанр, „хардкор“ (или част от думата) 

обикновено се използва за означаване на екстремни варианти на културни 

форми и отбелязва, че „някои екстремни стилове в метъла също използват 

концепцията – например грайндкора“ (Shuker, 2006: 131-132). 

Грайндкорът не е в спорна позиция – той се приема за метъл. Неговото 

положение обаче е различно заради разликата в заимстваните от другаде 

елементи – грайндкора взима концепцията за екстремност. За разлика от 

метълкора, съчетаващ метъл и хардкор музикално, визуално и културно. 

Стъпвайки на мисълта на Шукър, приемам, че хибридни микромузики 

като метълкор, деткор и трашкор са част от метъла, като свързани с него 

музикални форми, въпреки принципната невъзможност да се причислят 

към поджанровете му. Въпросът какво точно представляват те като 

категория все още стои.  

Проблематика на музикантското самоопределяне 

Музикантското самоопределяне, особено опосредствано от социалните 

мрежи, също не дава отговор. Напротив, повдига повече въпроси. Във 

Facebook страниците на различните групи в секция „жанр“ може да се 
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открие кажи-речи всичко. От широки и установени жанрове като метъл 

или пънк, през хибриди като метълкор, до тясно специализирани 

определения като нинтендокор. В отделни случаи се откриват и 

специфични за групата определения. Например, хасковската група 8 m/s 

самоопределя музиката си като angercore в официалната си страница в 

социалната мрежа (8 m/s A). Въвеждането на думата в търсачка не води 

до намиране на резултати, извън тази група, където това е жанрово 

определение, към момента на писане на текста. Тук ще отворя скоба, че 8 

m/s е създадена след разпадането на група Angerpoint, от част от 

музикантите от вече несъществуващата банда, заедно с нови членове. 

Тоест на лице е своеобразна историческа и семантична референция, 

свързана със самата група. Това не означава непременно, че стилистичния 

оказионализъм е валиден жанр или поджанр. В сайта Българските рок 

архиви те са определени като метълкор/деткор (8 m/s B). Защо не жанр? 

Жанрът се изменя, защото публиката свиква с определена формула, както 

отбелязва Шатц (Quot. in: Pearson. Simpson, 2001: 276), но самото му 

съществуване предполага, че публиката го харесва и търси вариации. 

Тоест жанрът трябва да се обнови, но да запази съществено сходство. 

Авторът обаче предполага систематична еволюция, а не изменения на 

случаен принцип, защото жанрът отразява съвременни социални промени 

(Pearson. Simpson, 2001: 276), съответно времето си, и трябва да се 

разглежда в този контекст. Ако приемем, че основната характеристика, 

предполагаща диференцирането на музикалната форма, е гневност или 

агресивност на музиката (или текстовете), то необходимостта и базата за 

това оразличаване от изходните форми е, в най-добрия случай, спорна. И 

не може да се третира като систематична еволюция. Липсата на други 

изпълнители, които да се определят по същия начин в публичното и 

онлайн пространство е друг фактор, който позиционира определението 

по-скоро като евентуален индивидуален стил на конкретната група, не 

жанр. Понякога подобни явления обаче се разпространяват сред 

музикантите в дадена сцена. Появилото се в последните години понятие 
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„джент“ е пример именно за превръщане на стил на свирене и 

звукоизвличане в музикална категория. Самото название е ономатопея, 

базирана на характерния звук на китарата при използваната техника на 

свирене. Което може да доведе до креативни, но не особено 

информативни, начини на дефиниране на тази музика, свеждащи се до 

нечленоразделни звуци. В интервю с група 40 Days Later (определяна и 

като джент), един от китаристите на групата дава точно такова шеговито 

обяснение за джент, през вокално възпроизвеждане на поредица от 

насечени звуци (Неделен рок блок, 2019). Доколкото това определение за 

джент е вярно, то е фокусирано върху звучене – структурни 

характеристики липсват. Джента обаче има своята история и своите 

привърженици. Някои музиканти се самоопределят като джент банди, 

среща се и в бази данни като българските рок архиви, и в медийни 

публикации. Дори вече има хибридна форма – дженткор. Тоест, тази 

микромузика е приета, утвърдена и подчинена на процеси, които могат да 

се счетат за системна еволюция. „Кор“ музиката е модерна и чест избор за 

компонент в музикални хибриди – отразява съвременни социални 

промени и запазва сходство с изходните музикални форми (Pearson. 

Simpson. 2001: 276). Дали е жанр, поджанр или стил продължава да е 

спорен въпрос. Произлиза от прогресивния метъл, de facto представлява 

основно техника на свирене (макар че се свързва и с други звукови 

характеристики), а често се среща като самоопределение и при метълкор 

групи. Има някои белези на различни категории (жанр, поджанр, стил), а 

в медийно-музикалния дискурс е определяна като всички тези категории, 

в зависимост от конкретния прочит. Последен пример, във връзка със 

самоопределянето и позиционирането на микромузики в категории, ще 

дам с група K.O.R.A., които във Facebook страницата си посочват 

съкращението NWOAHM, тоест нова вълна на американския хеви метъл 

(Kora band). Музикантите използват вълна в американската музика като 

жанрова дефиниция на собственото си творчество, създавано в България. 

Тук ключово е използването на музикална вълна, включваща отделни 
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поджанрове и стилове, наред с времеви и пространствени характеристики, 

в качеството й на жанрова дефиниция. Каквато тя не може да бъде. 

Другите посочени от групата микромузики – метълкор и алтернативен 

метъл – могат да се счетат за част от тази вълна, софийската група – не. 

Разминаване в етик и емик определенията на жанрови категории 

Посочените примери очертават един проблем, свързан с жанровите 

дефиниции и музикантското самоопределяне – разминаването между етик 

и емик понятията. Разбира се, трябва да се отбележи, че самите музиканти 

са ключови не само за възникването на дадена музика, но в някаква 

степен и за нейното дефиниране. Рой Шукър посочва като пример в тази 

посока енциклопедичния тип издание на Харди и Лайнг, включващо 

мненията на изпълнители от описаните жанрове – показателен, според 

автора, за това, че жанровете не отговарят напълно на статичните 

академични дефиниции (Shuker, 2006: 123). Тоест, създателите на 

музиката трябва да се вземат под внимание при нейното определяне и 

диференциране, като източници на музиката, а често и на промени в 

конвенциите на жанра. Приемането на голяма част от техните 

определения и включването им в бази данни, както и в медийни 

публикации, допълнително валидира необходимостта от отчитането на 

самоопределянето на музиката. Проблемът с разминаването на понятия 

по оста външно-вътрешно определяне обаче е друг – музикантите знаят 

какво свирят, но често не знаят какво представлява то. Кое е жанр и кое 

поджанр? Стил и жанр еднозначни ли са? Вълната може ли да е жанрова 

дефиниция? През горните примери се очертава проблем точно в тази 

посока. Въпреки ясното разбиране на музикантите каква музика правят, 

отговора на въпроса: „Що е то?“, по отношение на това в коя категория се 

отнася музиката, трябва да дойде отвън – от изследователите. 

Поджанр, метажанр и жанр в метъла 

Шукър отбелязва важността на разграничаването между метажанрове, 

които са по-скоро амалгами от разнообразни стилове (като алтернативен 
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рок) и жанрове, които съществуват в по-ясно дефинирани форми. 

Посочва значението на поджанровете, откриващи се в установени и 

развити жанрове, които определя като опростено изобразяване на жанра 

(Shuker, 2006: 122). Жанр ли е метълът, в такъв случай, или е поджанр на 

рока и какво представляват устойчивите му хибридни форми? Според 

автори, които определят рока като стилово направление в популярната 

музика, което не е хомогенно, а конгломерат от стилове и жанрове 

(Стателова, 1999: 26), метълът е по-скоро жанр. Шукър нарича метъла 

„жанр“, а отделните видове метъл (траш, спийд и други) „поджанрове“ 

(Shuker, 2001: 151-153). По отношение на идентификацията и 

разграничаването на жанровете Шукър се позовава и на трудове на други 

изследователи и това колко внимание са отделили на дадена 

микромузика. Сред посочените жанрове, получили по-голямо внимание, и 

определени като „големи“ жанрове (major genres), по Кларк, е и хеви 

метълът (Shuker, 2006: 123). В „Цветя от края на 80-те“ авторите Емил 

Братанов и Румен Янев също използват понятието „жанр“, когато говорят 

за метъл (Братанов, Янев, 2014). Най-често метълът се определя така в 

книги и статии, по-рядко като стил. Шукър отбелязва, че „жанр“ и „стил“ 

често се използват като взаимозаменяеми определения в популярната 

музика (Shuker, 2006: 121). На базата на това, приемам че метъл музиката 

е жанр, различните видове метъл, произлезли от вътрешната му 

диференциация – поджанрове, а хибридните форми метажанр или 

хибриден жанр, свързан с метъла. 

За припознаването и йерархизирането на хибридните форми в метъла 

Различното позициониране на тези хибриди и честото неприемане на 

някои от тях в рамките на културата е последното нещо, на което ще се 

спра по-подробно. Вече беше споменато своеобразното положение на 

някои от тях в шпагат между признаване и непризнаване, което даже с 

изясняване на това какво представляват като форма, не престава да бъде 

фактор в тяхното съществуване и функциониране. Именно тук се 

намесват властовите отношения между изходните форми. По-ниско в 
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йерархията често се оказват кор музиките. Самите музиканти невинаги 

приемат метълкора (и не само) „сериозно“, като част от метъла или като 

утвърдена музика, някои говорят за „модата да се свири кор“ (По Жицата, 

2018), което извежда вътрешния жанрово-културен конфликт по оста 

„олдскуул“-модерно. „Олдскуула“ не приема новите хибриди, определяни 

като „мода“ и поставяни по-ниско в йерархията от представителите на 

старите жанрови форми (По жицата, 2018). Което не означава непременно 

представители на старото поколение музиканти, а на старата музика. 

Например млада траш метъл група, която създава песен с 

провокативното заглавие „Kill the Core“ (Hecktic, Български рок архиви). 

Излиза, че „модата“, хибридът или дори в частност „корът“ 

(колоквиализъм за всички хибриди с хардкор елементи) е новият 

антигерой на сцената. Стои въпросът на какво се дължи това неприемане? 

Хипотезата ми в тази връзка е, че йерархизирането най-често е на базата 

на абстрактни конструкти като автентичност или мейнстрийм (Shuker, 

2006: 122-123), а приемането им зависи в голяма степен от това, дали 

вторият елемент в хибрида е утвърден, доколко е близък на приемащата 

музика и доколко заимства от него хибридът. Фолк метълът или 

симфоничният метъл, например, не са със спорен статут – фолклорната 

музика и художествената музика са утвърдени музики, далечни от метъла 

и заимстването на елементи от тях обогатява съответните хибриди, но не 

размива границите на самия „метъл“ в тях. Детендрол комбинира две 

близки музики, но рокендролът е стар и утвърден жанр. Грайндкорът пък 

заимства предимно концепция. Метълкорът стъпва на концепцията за 

екстремност, но апроприира елементи, противоречащи на тази концепция 

(от самия метъл, парадоксално) като мелодичност, повече чисти вокали, 

електронни елементи и неговият прочит на хибридизирането на две 

близки музики размива техните граници, което води до неприемане. В 

десетилетие, характеризиращо се с хибридност обаче низвергването на 

хибрид, появил се в сцената преди повече от десет години, се чете по-

скоро като музикален пуризъм, отколкото като първично неприемане на 
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ново явление. Което е важен аспект и парадокс на хибридността в метъла 

– той е силно хибридизиран и продължава да еволюира през смесване с 

други музики и култури, но често отказва да приеме собствената си 

хибридност, ако тя размива границите му и се възприема като „мода“. В 

който случай се поставя по-ниско във вътрешно жанровата и културна 

йерархия, ако изобщо бъде припозната като вътрешна. 

Заключение 

Българският метъл е силно хибридизиран. Понякога хибридизацията води 

до създаването на устойчиви хибридни форми (фолк метъл, метълкор и 

др.), а друг път – не предполага стабилност. Устойчивите музикални 

форми могат да се определят като метажанрове или хибридни жанрове, 

носещи белези на двата изходни жанра. Свързаната с тях хибридна 

микрокултура обичайно носи името на съответния метажанр и, 

аналогично, има характеристики на двете култури, образували хибрида. 

Избирателното и спорадично внасяне на елементи от външни музики и 

култури може условно да се нарече ситуативна хибридност. В този 

случай, съществува смесване, но то е ограничено в рамките на по-тесен 

контекст – концерт, песен – и не се отразява трайно на жанра и 

микрокултурата, предизвиквайки забележими промени. Привнесените 

елементи могат да са от близки и далечни музики и култури, което се 

отразява и на вътрешното йерархизиране – основно на хибридните 

форми, но и на по-неустойчивите вариации. Най-общо, ако 

демаркационната линия метъл – не-метъл в хибрида е размита, при 

смесване с близки музики и култури (хардкор) или низвергвани такива 

(чалга), вътрешното му припознаване като „метъл“ е спорно сред някои 

по-неприемащи микросцени (олдскуул, блек и т.н.). Инсайдърските 

категории са важни за разбиране на дадената музика и култура. Въпреки 

това, причисляването на хибридни варианти, които не са приети от част 

от представителите на сцената, към метъла не е некоректно, тъй като един 

от изходните елементи все пак е метъл. Самото хибридизиране на метъла, 

в различните му варианти и аспекти, е изражение на хибридната култура 

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


Пламена Петрова. Върху някои аспекти на хибридността 

 в българския рок и метъл 
с. 46-66 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019 

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com  65 
 

и хибридното време, в които той съществува. Тоест, тези смесвания могат 

да се третират като част от естествената еволюция на жанра и културата, 

отговарящи на съществуващи изменения в по-глобалната култура и 

време. 
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ПОЛИТИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ НА ЛИДЕРА И PR 

МАНИПУЛАТИВНИ ТАКТИКИ 

 

МАРТИНА ПАВЛОВА 

 

 

POLITICAL COMMUNICATION OF THE LEADER AND PR 

MANIPULATIVE TACTICS 

 

Martina Pavlova 

 

 

Резюме: Комуникацията е могъщо средство за манипулиране на 

общественото съзнание в посока на реализирането на различни 

политически цели. Овладяването на невербалните и вербални 

комуникационни средства в публичната изява на политика са от 

основно значение за позитивния му образ. Политическият дискурс 

може да бъде изведен като основен инструмент на политическата 

комуникация за осъществяване на убеждаващо въздействие от 

политическия лидер, но той трябва да бъде различаван от други 

методи за деструктивно политическо убеждаване, а 

манипулацията - от лъжата и измамата. В процеса по постигане на 

политическа власт, основна роля в политическата комуникация 

играят медиите. Въведено е понятието "комуникационно-

манипулационен модел на влияние", обозначаващо съвкупността 

от участници в класическия комуникационен модел, притежаващи 

непрекъснатата възможност да осъществяване на манипулативно 

влияние върху останалите участници в комуникационния процес. 
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Нововъведенията в този комуникационен модел са новият 

участник – политическият елит, и новата форма на осъществяване 

на влияние чрез транслираната информация – манипулацията.  

Ключови думи: политици, лидер, комуникация, PR, манипулация, 

комуникационно-манипулационен модел на влияние 

 

Summary: Communication has a powerful average of manipulating 

society opinion regarding the pursuit of different political goals. 

Mastering non-verbal and verbal communication tools in the public 

representation of politicians are essential to his positive image. The 

political discourse can be put forward as the main instrument of political 

communication of the political leader`s persuasive influence, but it 

must be distinguished from other methods of destructive political 

persuasion, as well as the manipulation must be differentiated from lies 

and deception. In the process of achieving political power, the media 

plays a key role in the political communication flow. The concept of a 

"communication-manipulation model of influence" is introduced, 

signifying the group of participants in the classical communication 

model, but the participants have the constant opportunity to manipulate 

each other during the communication process. The innovations in this 

communication model are the new player - the political elite, and the 

new kind of influence through the transmitted information - the 

manipulation. 

Keywords: politicians, leader, communication, PR, manipulation, 

communication-manipulation model of influence 

 

В съвременните науки комуникацията като социално явление полага 

основата на редица научни търсения, независимо от академичната сфера на 

развитието им. Сред изследователите, създали свои комуникационни 

модели, анализирани и изучавани в процеса на изкристализиране на 

характерните специфики на разглежданото явление, срещаме имената на 
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множество бележити учени като Роман Якобсон, Дебора Шифрин, Джордж 

Гербнер, Карл Бюлер, Дел Хаймз, Клод Шенън, Уорън Уивър и много 

други. Като работно определение, в настоящата статия под термина 

"комуникация" ще разбираме социално явление, при което източникът 

предава на получателя определена информация чрез даден канал за 

умишленото или неумишлено постигане на дадена цел. 

Според Чарлз Озгуд за комуникация можем да говорим тогава, когато е 

налице система, или източник на влияние върху действието на друга 

система (приемник), а сигналите са подбрани измежду алтернативните 

сигнали така, че да могат да бъдат предадени чрез свързващия ги канал 

(Малецке, 1994: 14). 

Чарлз Кули вижда комуникацията като процес, в който комуникаторът 

предава определени стимули, които най-често са говорни символи, с цел 

да промени поведението на други индивиди – тези, които приемат 

комуникацията (Малецке, 1994: 16). 

Кратко, но съдържателно е формулирано определението за комуникация 

от Уилбър Шрам, според когото тя е "обменяне на ориентация към дадена 

група информационни знаци" (Шрам, 1992: 30). 

За Чарлз Морис явлението представлява механизъм, чрез който хората 

осъществяват и развиват взаимоотношенията си – "всички символи на 

разума, заедно с намерението да бъдат предадени в ефира и своевременно 

съхранени" (Малецке, 1994: 16). 

Според Харолд Ласуел "комуникация има тогава, когато една система, 

един източник на съобщения предава сигнали чрез канал до приемател в 

определена посока" (Кършакова, 2002: 6). 

А. Б. Зверинцев вижда явлението като "една от формите на въздействие 

между хората в процеса на общуване, като информационния аспект на 

общуването". (Бондиков, 2017) 

Безспорно определенията на понятието, дадени от различните 

изследователи, притежават и общи моменти, но и взаимно се дообогатяват 

и доизясняват самото му тълкуване. Особен интерес тук предизвикват 

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


 

Мартина Павлова. PR комуникация, манипулация и реторика на 

политическия лидер 

                                                                                                     с. 67-80 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019  

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

70 

 

именно тези, които загатват за характера на влияние и въздействие, 

притежаван от комуникацията. Например, според някои изследователи 

най-важни за комуникацията са поведенческите ситуации, при които 

адресатът изпраща информация до получателя й със съзнателното 

намерение да осъществи някакво въздействие на поведението му 

(Кафтанджиев, 2003: 18). Според други изследователи самата комуникация 

между хората е процес, по време на чието протичане две или повече лица, 

съзнателно или несъзнателно, правят опити да осъществят влияние един на 

друг, използвайки различни символи (Бернет. Мориарти, 2001: 321). 

Г. Почепцов също регистрира манипулативната страна на комуникацията, 

когато казва, че тя е "процес на прекодиране на вербална в невербална и на 

невербална във вербална сфера. Исторически комуникацията е била 

именно това: принуждаване на другия да изпълни едно или друго действие. 

При комуникацията е важен преходът от говоренето на Единия към 

действието на Другия" (Почепцов, 2001: 14). 

Именно тези две разновидности на комуникацията – вербалната и 

невербалната, изследователите разглеждат в частност и съвкупност не само 

с цел трактовка на закодираните и транспонирани чрез тях в социума 

съобщения, но и като стабилна основа за дълбочинен анализ на тяхното 

влияние, психологическо убеждаване, манипулация на личности, таргет 

групи, електорат, на обществото като цяло. Относно прякото и косвеното 

влияние на вербалната комуникация не би следвало да се допуска никакво 

съмнение. Невербалната обаче притежава, като специфична 

характерологична черта, нюанс на скрито влияние, доколкото залага на 

подсъзнателните рефлекси на адресата, получаващ насоченото от 

адресанта послание. В този смисъл може да бъде посочена като безспорен 

факт общовалидността на комуникационния модел на Ласуел и в полето на 

невербалната комуникация, но не може да бъде игнорирано и очевидното 

– че от манипулационна гледна точка възникват някои въпроси относно по-

мощното влияние на невербалната комуникация спрямо вербалните й 

похвати. 
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Тъй като комуникацията – реципрочен процес на обмяна на сигнали с цел 

информиране, инструктиране или убеждаване, се базира на споделени 

значения и се обуславя от взаимоотношенията на комуникаторите и 

социалния контекст, е редно тя да бъде разгледана в семантичното поле на 

взаимодействието между политическия лидер и неговата публика, но 

пречупена през призмата на безспорния манипулативен характер на тези 

взаимоотношения. В този ред на мисли, реципрочността на 

комуникационния процес предполага двупосочност на обмяната на 

сигналите, респективно двупосочност на осъществяваното влияние като 

цяло, което се запазва в частност като характеристика и при различните 

политически комуникационни актове. 

 

Политическа комуникация 

Политическата комуникация в съвременните условия на нейното 

осъществяване, разглеждана като стратегически информационен процес, 

характерна организация, осъществяване на кампания и някои фини 

детайли, се обуславя от няколко основни параметъра. Най-общо можем да 

формулираме политическата комуникация като динамичен процес, 

протичащ в обществото, при който дадена политика, с помощта на 

информационни канали, се популяризира сред хората (Манолов, 2005: 

124). Налице е характерната за всяка комуникация двупосочност на 

протичането й, т.е. при политическата комуникация се реализира пряка и 

обратна връзка между управляващи и управлявани, между власт и 

общество, между кандидат-лидер и неговия електорат. Тази комуникация 

обаче притежава силно манипулативни черти, нейните цели са безспорно 

властови и се постигат чрез убеждаващи тактики и различни PR методи за 

печелене на доверие и завоюване на лидерски позиции. 

Традиционно днес за политическата комуникация е опосредстването чрез 

масмедиите на транслирането на политическия информационен поток до 

всички членове на обществото. Този признак на масовост на процеса е от 

изключителна важност за реализирането на убеждаващите 

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


 

Мартина Павлова. PR комуникация, манипулация и реторика на 

политическия лидер 

                                                                                                     с. 67-80 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019  

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

72 

 

манипулационни цели на политическата комуникация, тъй като визира за 

получател на съобщението абсолютно целия социум. Но тъй като 

фактическото му получаване от цялата прицелна маса е практически 

невъзможно, за допълнителен отзвук на предаваното съобщение в процеса 

на политическата комуникация може да се счита комуникационната намеса 

на лидерите на мнения. Те препредават политическото съобщение на тази 

част от обществото, която не го е получила чрез масмедиите, като по този 

начин се експлоатира максимално възможността за масовост на 

разпространението на транслираната политическа информация. 

Сред основните функции на политическата комуникация може да бъде 

посочено нейното посредничество между гражданите и политическия елит 

(Манолов, 2005: 124), свеждайки до тяхното знание политически решения, 

факти, или идеи. Чрез политическата комуникация се цели сформирането 

на определено мислене, ценности, идеали, както и на обществено мнение 

по различни актуални за обществото проблеми, събития и т.н. 

Политическата комуникация, смята Георги Манолов (Манолов, 2005: 124), 

е могъщ лост за манипулиране на общественото съзнание в интерес на 

различни политически каузи с позволени и непозволени средства. 

Доколкото това доказва, че политическата комуникация не прави 

изключение от цялостния манипулационен облик на комуникацията като 

съвременно динамично явление, то непозволените средства за нейното 

реализиране не са обект на интерес за настоящата статия, тъй като 

манипулацията не притежава криминални, престъпни характеристики. 

От гледна точка на осъществяването на комуникационния акт обаче, 

можем да приемем, че есенциалните установки на лидера оратор като цяло 

съвпадат с условията, налагани от политическата комуникация, т.е. 

необходимостта кандидат-политикът да бъде изключителен оратор е от 

задължителен характер. За постигането на своите комуникационно-

манипулационни цели, политическият лидер задължително трябва да е 

усвоил въздействието, което може да постигне върху масовото съзнание 

чрез средствата на вербалната и невербалната комуникация, като тези две 
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страни на монетата трябва да бъдат в непрекъснат и изключителен унисон, 

пример за съвършена координация и съответствие. 

Овладяването на публичната изява чрез вербални комуникационни 

средства действително не е достатъчно изискване за налагането и 

поддържането на позитивния публичен образ на политика в обществото. 

Това е така, тъй като чрез невербалната комуникация се изпраща и приема 

твърде богата информация – наблюденията показват, че около 55% от 

въздействието върху хората се осъществява чрез езика на тялото, 38% чрез 

въздействието на гласа, и 7% по словесен път (Манолов, 2005: 128). 55% 

от цялостното въздействие на даден комуникационен акт не следва да 

бъдат подценявани, с оглед на ефикасността му, а когато към тях прибавим 

и въздействието на гласа, изводът е, че 93% от осъществяваната 

убеждаваща комуникация между политическия лидер лидер и неговата 

аудитория са заложени върху впечатления, породени от невербални 

изразни средства. Но разминаването между подаваната информация чрез 

вербалните и невербалните средства може да сведе процентите на 

успешното въздействие върху аудиторията до 0, така че не може да бъде 

изтъкната като по-важна или маловажна вербалната или невербалната 

комуникация по пътя към постигането на комуникационно-

манипулационно влияние върху електората в рамките на политическата 

кампания. 

С оглед на изясняването на политическата комуникация като специфично 

проявление на динамичното социално явление, наречено комуникация, тук 

е моментът да маркираме няколко поанти, разкриващи есенциалната 

същност на политическия дискурс. Книжовната семантичност на 

лексемата "дискурс" залага върху слово, разказ, говорене, реч, чрез чиято 

употреба в езика се осъществява създаването на текст. Можем да кажем, че 

дискурсът е реалният словесен израз на мисълта и способността за 

разбиране (Стоянов, 2009: 12). Какви характерни черти носи обаче в 

частност политическият дискурс? 
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Не би било грешно да се дефинира, че специфичните характеристики на 

политическия дискурс, които го диференцират от останалите му 

проявления в други социални сфери, произтичат от неговите цели. Според 

Дейвид Джонсън за цел на политическия дискурс може да бъде посочено 

изчистването на гражданското разбиране за събитията на ставащото 

(Roger, 1997). По този начин политическият дискурс подпомага 

синтезирането на изводи относно най-доброто разрешение на даден 

проблем в гражданското съзнание. Успоредно с това, чрез възможностите, 

които предлага политическият дискурс, се повишава включването на 

гражданите в протичащите към актуалния момент в страната политически 

процеси, в това число и приобщаването и адаптирането на бъдещото 

поколение към правила, норми и процедури за участие в политическия 

живот на страната. В този смисъл политическата комуникация и 

политическият дискурс могат да бъдат посочени като взаимно проникващи 

се съвременни социални явления, или казано с други думи, чрез 

политическия дискурс следва да обозначи специфичното знание, 

предавано чрез политическия комуникационен акт. В този смисъл, Росен 

Стоянов определя политическия дискурс като формална размяна на 

доказани позиции, които са в тясна връзка с демонстрирането на 

алтернативи при разрешаване на социални кризи и конфликти чрез 

разнообразни действия (Стоянов, 2009: 13-17). В някои случаи дискурсът 

се тълкува като съвкупност от два елемента – и самия комуникационен 

процес на езикова дейност, и резултата от него като текст. Размяната на 

доказани позиции, без съмнение осъществявана чрез комуникационния 

инструментариум, но прилагана в условията на социална криза, например, 

ситуира политическия дискурс с едно ниво по-високо от традиционната 

трактовка на дискурса като генерализирана представа за това явление. 

В светлината на горепосоченото, политическият дискурс може да бъде 

изведен като основен инструмент на политическата комуникация за 

осъществяване на убеждаващо въздействие, внушаване на идеи, 
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установяване на мнение, тиражиране на концепции между политическата 

сила или лидер и гражданското общество. 

Политическият дискурс обаче трябва да бъде разграничаван от други 

форми на въздействие и убеждаване – дезинформация, омаловажаване или 

игнориране на важни събития, преподреждане на дневния ред на 

обществото, argumentum ad hominem, които могат да бъдат дефинирани 

като деструктивно политическо убеждаване (Стоянов, 2009: 15). Такава 

форма на експлоатиране на дезинформираща информация в практиката 

цели да притъпи способността на аудиторията да асимилира и окачестви 

събития или данни от всякакъв политически характер, да разфокусира 

публичното внимание спрямо даден актуален политически въпрос, или 

като цяло да игнорира политическия процес. Подобно информационно и 

комуникационно изкривяване обаче може да се защрихова повече като 

измамно, граничещо с лъжата и неетично, отколкото като 

комуникационно-манипулативно. Тъй като манипулацията в своята 

същност е далече от лъжата и измамата, можем да приемем, че 

разнообразните теоретични и практически проявления на деструктивната 

политическа убеждаваща комуникация не представляват научен интерес за 

настоящия анализ, тъй като не са проявление на манипулацията като 

социално-комуникационно явление. Въпреки че не може да бъде отречено, 

че употребата на подобни неетични тактики е обективна съвременна 

реалност, както и че се ползват с известна резултатност в полето на 

политическия живот на демократичното общество, все пак не може да им 

бъде отредено място сред морално допустимите методи за убеждаващо 

комуникационно влияние върху общественото мнение, нагласи и 

възприятие. 

По този начин може да бъде изведено, че посочените основни черти на 

политическата комуникация могат да се приемат за общовалидни за 

различните видове предизборна такава, а тя от своя страна е най-често 

срещаният, активен, концентриран, напорист, убеждаващ, ефикасен и 
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манипулативен в съвременния живот на обществото ни вид политическа 

комуникация. 

  

Комуникационно-манипулационен модел на влияние 

В контекста на съвремието, медиите, независимо от техния вид, 

специализираност или периодичност, се приемат за естествен медиатор в 

процеса на транслирането на политическата идея сред обществото. В това 

число можем да добавим и светкавично разпространяващите новини днес 

– онлайн медиите, неограничавани от технологично време за печат, нито 

от други пречки за тяхната непосредствена мигновена реакция на 

зараждането на новини. 

В генерален план, днес медиите са основен и задължителен елемент от 

комуникационния модел – без тях дадена информация трудно би могла да 

достигне в оригиналния си вид и форма недеформирана до получателите, 

особено в контекста на мащабността на разглежданата тема. Те са най-

същественият канал на разпространение на информацията от нейния 

изпращач до нейните получатели. В този смисъл възниква въпросът за 

експлоатирането на този информационен канал – масмедиите, за 

разпространение и внушение на политически идеи, за упражняване на 

политическо влияние, за установяване на нов политически модел, за 

налагане на публичния образ на поредния политическия лидер, чието 

героично раждане съвременната криза в обществото предполага да се 

случи. Какви манипулационни възможности обаче предлагат днес медиите 

пред политическите партии и лидери? Правилният отговор е – 

безгранични. 

Според Росен Стоянов умишлената употреба на медиите за сформиране на 

социални представи, практики и навици, е съвсем нормално явление от 

страна на техните собственици (Стоянов, 2009: 54-55). Можем да добавим 

обаче, от позицията на реципрочното влияние на политическия елит върху 

бизнеса, че такова реално е съществувало, съществува и винаги ще 

съществува. 
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В този смисъл изглежда, че кръгът се затваря – управляващият 

политически елит влияе върху позицията на бизнеса, като медийният не 

прави изключение. Притежателите на медиите, въпреки че се касае за 

демократично общество, упражняват своята форма на влияние върху 

цялостния облик на собствените си медии. Медиите от своя страна са не 

само информационен канал, но и са в съвършеното състояние да бъдат пряк 

манипулатор на общественото мнение сами по себе си, тъй като винаги 

могат да внушат позиция по даден актуален проблем, който вълнува 

обществото, винаги могат да придадат на разпространяваната информация 

собствено значение, което да дирижира развитието на определени 

обществени процеси. Медиите пряко влияят на сформирането на 

общественото мнение. Но всяко движение в обществото, което не е 

задължително да бъде резултат от умишлена политическа манипулация, а 

може и да се зароди по естествен път, без да е предвидено и контролирано, 

все пак пряко влияе върху политическия елит, т.е. социумът упражнява 

своята форма на влияние върху управляващите, по аналогичен на техния 

начин на влияние върху социума. Не всички процеси, протичащи в 

съвременното общество, са подвластни на управленски контрол, като 

оттам следва, че в определена степен обществото налага своята роля на 

коректив. Или ако можем да заключим накратко, управляващият 

политически елит влияе върху собствениците на медиите, те – върху 

медиите, медиите – върху обществото, обществото – върху управляващия 

политически елит, който упражнява своята форма на влияние върху 

собствениците на медии, и т.н, и т.н. Така се оформя нагледно един 

политически комуникационно-манипулационен кръг на влияние, който е в 

непрекъснато движение.  

И така, с термина комуникационно-манипулационен модел на влияние 

обозначавам съвкупността от участници в класическия комуникационен 

модел, като всеки от тях притежава непрекъснатата възможност да 

осъществява манипулативно влияние върху останалите участници в 

комуникационния процес. Нововъведенията в този комуникационен модел 
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са новият участник – политическият елит, и новата форма на 

осъществяване на влияние чрез транслираната информация – 

манипулацията. 

Тъй като в даден момент от движението на този комуникационно-

манипулационен кръг на влияние, е възможно някой от участниците в него 

да вземе надмощие, то тогава той упражнява по-силно манипулационно 

влияние върху останалите участници в модела. Този модел обаче по своята 

природа е динамичен, както всяка друга форма на комуникация, и в този 

смисъл е динамично и обсъжданото взимане на надмощие над другите 

участници в този своеобразен кръгов танц на въздействие и власт. По 

своите естествени правила обаче, равновесието бързо се възстановява и 

отново се налага взаимното въздействие и зависимостта на участниците 

един от друг в комуникационно-манипулационния обществен модел. 

Въпреки че златното правило на журналистиката гласи, че журналистът не 

създава новините, а само ги отразява, не може да бъде отречено реалното 

влияние на медиите върху общественото мнение по всички актуални 

въпроси, както и фактът, че изразяват и внушават позиция по тях. В този 

смисъл, медиите като четвърта власт и демократична институция наистина 

са в състояние да създават, манипулират, контролират и да се явяват 

проводник на политическото в обществото, казва Росен Стоянов в своя 

труд "Конфликтен дискурс, масмедии и политика" (Стоянов, 2009: 54-55). 

Общественото мнение – позитивно или негативно, се изразява от 

избирателите през цялото време, а не само по време на избори. 

Демократичното общество осигурява достъп до медиите на всеки негов 

гражданин, с което се допуска, че източникът на информацията, с която се 

упражнява обществено влияние по актуален проблем, може да бъде всеки 

член на обществото. Така стрелката на движението на въздействието може 

да бъде завъртяна във всеки един момент в различна посока, и в този 

смисъл отново се доказва характерът на взаимното влияние на участниците 

в така формулирания комуникационно-манипулационен модел. 
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Можем да обобщим, че комуникацията като социално явление притежава 

характеристики на силно влияние, а когато става дума за политическата 

комуникация, то нейните цели се постигат чрез безспорно манипулативни 

тактики и средства. Това убеждаващо въздействие, осъществявано от 

политическия елит върху обществото, не би било възможно без 

експлоатацията на медиите - такива, каквито ги познаваме в днешното 

съвремие. Въпреки тяхната съществена роля в процеса по успешното 

налагане на образа на политическия лидер в публичното пространство, 

неговите личностни качества също не могат да бъдат омаловажени. До 

голяма степен от съществена важност за постигането на политическата 

власт е абсолютният унисон между проявленията на вербална и невербална 

комуникация на лидера. В този смисъл, политическият дискурс може да 

бъде изведен също като основен инструмент на политическата 

комуникация за осъществяване на убеждаващо въздействие и 

манипулативно внушаване на идеите на политическата сила или лидер в 

съзнанието на социума. Но политическият дискурс, също както и 

манипулацията, не може да бъде приравняван към други форми на 

въздействие и убеждаване, които имат по-скоро измамен, деструктивен 

или криминален характер.  

Тъй като главна роля в процеса на реализирането на политическата 

комуникация играят медиите, беше въведен нов комуникационно-

манипулационен модел на влияние, обозначаващ непрекъснатата 

възможност за двупосочно влияние между участниците в 

комуникационния процес. В него бяха нововъведени политическият елит 

като участник, и манипулацията като вид реализирано влияние чрез 

предаваната информация. Именно разбирането за протичането и 

управляването на тези двупосочни процеси на въздействие между 

политическите лидери и социума може да гарантира прозрачността на 

комуникационните цели, реализирани в процеса на политическото 

управление на съвременното демократично общество. 
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ВЕСТНИК „ТЕЛЕГРАФ“, ГОЛИТЕ СНИМКИ НА СТРАНИЦА 3 

И КОНСЕРВАТИВНИЯТ МЕДИЕН ОБРАТ В БЪЛГАРИЯ 

 

ОРЛИН СПАСОВ 

 

‘TELEGRAPH DAILY’, THE TOPLESS PICTURES ON PAGE 3, 

AND THE CONSERVATIVE MEDIA TURN IN BULGARIA 

 

Orlin Spassov 

 

 

Резюме: През последните няколко години в българските медии се 

разгръща консервативна вълна. Тя засяга много аспекти на 

съдържанието и атакува преди всичко либерални и леви гледни 

точки. Текстът анализира голите снимки на страница 3 на най-

големия български всекидневник „Телеграф“ като част от този 

консервативен обрат. Снимките претендират да са форма на невинна 

еротика, но анализът разкрива, че те са част от широко разгърнат 

сексизъм на изданието. Проследени са идеологическите ефекти от 

подобна форма на репрезентация на жената. Консервативният подход 

се опитва да спечели съгласието на жените за предварително 

отредените им роли в обществото.  

Ключови думи: Страница 3, сексизъм, вестник „Телеграф“, 

консерватизъм, репрезентации на жените в медиите 
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Abstract: Over the last few years a conservative wave has been unfolding 

in Bulgarian media. It affects many aspects of content and attacks 

primarily liberal and left-wing point of views. The text analyses the topless 

pictures on Page 3 of the largest Bulgarian daily Telegraph as part of this 

conservative turnover. The pictures claim to be innocent erotica, but the 

analysis reveals that they are part of a widely spread sexism of the 

newspaper. The ideological effects of such form of representation of 

women are traced. The conservative approach seeks to win the women's 

consent to their pre-assigned roles in society. 

Key words: Page 3, sexism, Telegraph daily, conservatism, women's 

representation in the media 

 

През миналата 2018 година бе закрит в. „Култура“. Мнозина справедливо 

обвиниха за спирането му Светослав Божилов, собственик на вестника. 

Божилов е политически консерватор, но и консервативен християнин. 

Съдържанието на поддържания от него „Портал Култура“ ясно подкрепя тази 

консервативна ориентация. Струва ми се обаче, че трябва да поставим 

решението на Божилов да ликвидира в. „Култура“ в по-широк контекст. 

Други издания, които също приемаме за либерални, а някои от тях в известна 

степен и за леви, на свой ред бяха спрени. Ето защо в тези случаи не става 

дума за изолирани решения или просто за приумица на отделен милионер, 

влязъл в ролята на меценат. Да си припомним списание „Тема“ и вестник 

„Преса“. За закриването им официално бяха посочени финансови трудности, 

като издателят на двете медии бе взел заеми от КТБ, със всички произлизащи 

от това зависимости, които в крайна сметка доведоха до непатетичния финал 

(Границка, 2015). През 2017 година спря да излиза „Капитал Дейли“, който бе 

единственият специализиран икономически всекидневник у нас. Издателите 

му свързаха спирането му с политически натиск върху „Икономедия“. През 

последните три-четири години бяха затворени още печатни издания: в. „Заман 
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- България“, в. „Новинар“ и др. В началото на 2018 година бе продадена, в 

резултат на което практически прекрати излъчването си, телевизия BiT, която 

беше критична към властовото статукво и която даде повече видимост от 

всеки друг телевизионен канал на либерални и леви гледни точки, 

включително на такива извън традиционния либерален и ляв мейнстрийм.  

Зад тази поредица от закривания на важни медии стоят не просто някакви 

отделни събития или персонални решения. Става дума за мощна 

консервативна вълна, която постепенно завладя българския политически 

живот и съответно медиите в страната. Тази вълна рязко сви пространството 

за по-критични медии и за по-свободни журналистически позиции. Тя 

обхвана дори БНТ, която задълго оставаше остров на относителна 

независимост и на по-балансирани новини и публицистика. Днес новините на 

БНТ много често са доминирани от военни теми и религия, а консервативните 

прочити на историята и езотериката безпрепятствено превземат други части 

от програмата.  

Важно е да се отбележи, че тази консервативна вълна не съвпада буквално с 

формите на политическия консерватизъм, макар да е свързана с него. Става 

дума за по-широк феномен, който би могъл да бъде описан по-прецизно като 

културен консерватизъм. В България той е представен и защитаван както от 

десни, така и от леви партии – от националистическите формации, през ГЕРБ 

и някои други десни партии, до БСП. Какъв е тогава, както би попитала 

Снежана Попова, медийният разказ (Попова, 2017), свързан с този 

обединяващ културен консерватизъм, прегърнат практически в почти всички 

части на политическия спектър? Наративът се разгръща в детайлите на 

медийното отношение към бежанците, към политиките на Виктор Орбан, към 

хората с различна сексуална ориентация, към институциите на гражданското 

общество. Повечето медии в България, така както и почти всички партии в 

страната, са обединени в позициите си по тези въпроси – налице е 
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консервативен консенсус, носителите на който са от всички страни на 

политическия спектър.  

На този фон стигаме и до основната тема на настоящия текст. Най-важната 

медия, притежавана от най-важния медиен човек в България, Делян Пеевски, 

е в. „Телеграф“ – най-тиражният и съответно най-четеният български 

всекидневник. Как това ключово издание се вписва в очертаната 

консервативна вълна, до каква степен я формира? Заедно с останалите 

средства за информация на Пеевски, в. „Телеграф“ активно участва в 

многократно коментираните български „медийни войни“. Те се водят между 

отделни медийни групи и несъмнено имат и икономически характер като 

битки за ограничаване на присъствието на конкуренцията на пазара. Но в 

крайна сметка медийните войни притежават и едно друго важно, 

идеологическо измерение: разгръщат се като културни войни. Именно тук, по 

тази линия на сблъсък, културният консерватизъм се сплотява около 

основните си ценностни, консолидира се, за да се противопостави на 

либералните и на по-автентичните леви културни и политически гледни 

точки.  

Вестник „Телеграф“ е издание, което изключително активно допринася за 

утвърждаване на културния консерватизъм в страната. Без съмнение това 

прави вестника и толкова четен – очевидно той обединява разнородни 

читатели, които гласуват за различни партии. Наскоро, със скрита 

изследователска цел, попитах жената, продаваща вестници в една будка в 

нашия квартал, кой, според нея, е най-важният всекидневник. Тя категорично 

и без да се замисля отсече: „Основата е „Телеграф!“ За подобни читатели, този 

вестник функционира като вид обща спойка, в ролята на която днес влиза 

културният консерватизъм. Нямам възможност сага да разгърна по-обстойна 

аргументация, но този консерватизъм може да се види в отношението на 

вестника практически към всички теми: от политиката, през църквата, 

суеверията, криминалната хроника, до, примерно, отношението му към 

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


Орлин Спасов. Вестник „Телеграф“, голите снимки на страница 3 

 и консервативният медиен обрат в България 
с. 81-92 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019 

ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 
85 

 

Истанбулската конвенция. Булевардните медии по правило са консервативни 

(с някои редки изключения).  

Ще обърна внимание на един аспект на „Телеграф“, който на пръв поглед като 

че ли не се вписва в този характерен за вестника културен консерватизъм. 

Става дума за разголените, направени без горнище (topless) снимки на млади 

жени, за които са запазени страница 3 и страница 30 на изданието. Как 

изглежда жената в изданието на най-важния медиен човек в България – Делян 

Пеевски? Или вече трябва да бъдем по-прецизни и да казваме: на най-важния 

медиен мъж в България?  

Първото спонтанно впечатление е, че снимките на разголени, без горнище, 

красиви, млади и бели жени на страниците на вестника говорят за 

освободеност, за игривост. Те могат да бъдат приети като знак за сексуално 

разкрепостяване, вид закачка, намигане към угрижените читатели и от двата 

пола, покана да се излезе от делника с намек за море, палави приключения и 

т.н. Никой не задължава тези млади жени да позират полуголи, това е техен 

собствен избор. Не става ли дума за невинна еротика, разиграна, примерно, в 

духа на нудизма? Кой би се противопоставил на всички тези хубави неща? И 

не рискува ли всеки опит за евентуално противопоставяне сам да бъде 

консервативен? Тоест морализаторски, старомоден, тесногръд, ограничаващ 

и т.н.  

И все пак нека не избързваме. Нека поставим фотографиите в контекста на 

по-широкото отношение на в. „Телеграф“ към жените. Да започнем с анонса 

към снимките на момичетата от Страница 3: „С Телеграф към звездите. Ти си 

красива, секси и искаш цяла България да научи това? Изпрати ни снимка и 

телефон за контакт на електронната ни поща […] или на адрес […]. Ти си 

фотограф, който търси и открива бъдещи звезди? Покажи ги на всички нас! 

„С Телеграф към звездите“ е рубриката, която ще ви направи по-известни и 

по-богати. Влезте и вие в голямата игра! За повече информация се обадете на 

телефон […].“ Накратко, формулата е: богатство и известност – това е, което 
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може да се получи, срещу условието да си млада, красива и секси – и да 

изложиш голотата си на показ. Това е „голямата игра“, както вестникът сам 

казва, до която е допусната жената. Очевидно е, че става дума за свеждането 

на жената до обикновен комерсиален продукт, налаган от изданието. В по-

широк план, подобни стратегии на репрезентация на жените са част от 

сексуализацията на популярната култура (Holland, 1998).  

За да разберем по-добре непосредствения контекст, в който функционират 

тези изображения, нека видим някои от заглавията в „Телеграф“. Ето 

произволна селекция от различни броеве:  

 

„Циците на Мамун подлудиха феновете“ (в текста се уточнява: 

„Олимпийската и седемкратна световна шампионка по художествена 

гимнастика Маргарита Мамун (Рус) пъчи цици на Малдивите…“). 

 

„Тенис талант яхна гумена патка. Фани Щолар обича гумени играчки“ 

(текстът е придружен от снимка на унгарската тенисистка, плуваща върху 

голямо надуваемо пате).  

 

  „Отварачката пее по дупе“. 

 

„Цици № 1 във волейбола скачат за световното“ (в текста се допълва: 

„Волейболистката с най-голяма гръдна обиколка в света Таиса Дахер обеща 

да подкрепя Бразилия на световното за мъже, на което България е домакин 

заедно с Италия от 9 до 30 септември“).  

„Гери-Никол със звезда на цицата“ (текстът уточнява: „Известната предимно 

със задните си части певица Гери-Никол си сложи звезда на едната цица, 

навличайки атрактивен бански. […] Едната й гърда е почти изпаднала от 

горнището, което наподобява лента от чаршаф“).  
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„Никол заголи сочни бедра“ (става дума за „Любимата на Григор Димитров – 

Никол Шерцингер“, която пуснала снимка във социалните мрежи).  

 

В други примери ясно се вижда мъжкото превъзходство, презрението към 

женски роли и откритата хомофобия:  

 

„Пламен Константинов: Готов съм да тегля майната на всеки. Ние сме 

мъжки отбор, а не Националната опера и балет“ (Константинов е 

селекционер на националния отбор по волейбол; очевидно е 

противопоставянето „мъжки отбор“ срещу операта и балета, принизени като 

женски институции или като недостатъчно „мъжки“). 

 

„Туцо от Килърите стана санитарка в затвора“ („Янко Попов – Туцо от 

групата на Килърите заработвал в затвора като санитарка в стационара“) – 

женски маркирана професия е представена като унизителна за един 

„истински“ мъж. 

 

„Внасят днес подписка срещу травеститите“, „Фейсбук урежда срещи с 

пет различни пола“ – (изрази на неприкрита хомофобия).  

 

„Меси ощастливи Мис Дупе“ (мъжът „ощастливява“ жената, нейното щастие 

е функция на мъжа).  

Ако още малко разширим контекста, ще открием безброй сексистки вицове, 

публикувани в „Телеграф“. Ето само три примера, представящи жената 

съответно като имаща качества на проститутка, като сведена до вещ и като 

функция на мъжки стереотипи за полагащата й се роля:  

 

Наемателка описва ядосано квартирата на хазяина си:  

- Ама там е тясно, влажно и цената е висока. 
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  - Но вие, скъпа, описвате най-желаното място за един мъж! – 

отговорил хазяинът.  

 

В съда: 

- Защо хвърлихте жена си през прозореца? Не помислихте ли за това 

какво може да се случи, за това, че може да ударите някой минувач. 

 

Купил един мъж крава. След време я води при ветеринар.  

- Млеконадоят е добре, храни се добре, послушна е – в общи линии 

всичко е нормално, но когато я заведа при бика, сяда си на задницата и не 

мърда.  

- Да не сте я купили от Перник?  

- Да, от Перник, а как се досетихте?  

- Жена ми е от там. 

 

Нека обобщим. Разгледани в този цялостен обкръжаващ контекст на 

отношение към жената, ясно се вижда, че снимките от Страница 3 и Страница 

30 не са и няма как да бъдат просто невинна и забавна еротика. Те само 

претендират да са такава. В действителност те са част от подчертан дискурс 

на откровен и всеобхватен сексизъм, налаган от вестника. Той засяга най-

интензивно спортната секция на изданието, но далеч не е ограничен до нея.  

А сексизмът е вид власт, която установява неравновесни отношения между 

половете (и джендър идентичностите). Затова сексизмът е консервативен, той 

утвърждава вече съществуващо неравно отношение между жената и мъжа и 

го представя като непроменимо. В крайна сметка в „Телеграф“ неслучайно 

няма снимки на разголени млади мъже. Само си представете как би звучал 

същият анонс от Страница 3: „С Телеграф към звездите. Ти си красив, секси 

и искаш цяла България да научи това? Изпрати ни снимка и телефон за 

контакт…“ и т.н.  
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Съществен е и въпросът може ли момичето от Страница 3 да се мисли в 

политически план. По правило единствено вестници с консервативна 

политическа ориентация поддържат такава „рубрика“. Началото е поставено 

през 1970 г. в консервативния таблоид „Сън“ на Рупърт Мърдок, издаван във 

Великобритания. Младите жени от Страница 3 са репрезентирани в подобни 

издания като метонимия на жената изобщо, с наложен й „звезден“ модел за 

успех, известност и богатство, представян като път към еманципацията й. В 

крайна сметка резултатът от дългогодишното повторение на този 

идеологически модел води до това, че много жени, по аналогия с тези от 

снимките, започват да го възприемат не като наложен, а като форма на техен 

собствен свободен избор. Именно това е класическият идеологически ефект. 

Прилаган по сходни начини и в други сфери, консервативният модел за 

контрол над жените има за цел в крайна сметка да спечели тяхното собствено 

одобрение – или поне на огромна част от тях – за подобни политики.  

Забележителните успехи в преследването на тези цели само подчертават 

пасивността на българските жени, включително отчасти и на българските 

феминистки, и липсата на съпротиви срещу Страница 3, както и по-широко 

срещу драстичните форми на сексизъм в българските медии. Във 

Великобритания през 2015 г. Рупърт Мърдок е принуден да затвори Страница 

3 на таблоида „Сън“. Това се случва след кампанията „No More Page 3“, 

започнала през 2012 г. Още по-рано срещу практиката да се публикуват 

снимки на разголени жени в национални всекидневници във Великобритания 

се мобилизират членове на Лейбъристката партия, на Либерал-демократите, 

на партията на Зелените и др. Но преди всичко това са мобилизации на жени 

– политици, членове на парламента, феминистки. „Сън“ отвръща с контра-

кампания, в която използва обидни квалификации срещу някои от 

активистките, наричайки ги „дебела и грозна“ (Byrne, 2004),  „фанатична 

феминистка“, „бойна брадва“ (Newton Dunn, 2010) и др. В изследване на 

отношението към Страница 3, проведено през 2012 г. във Великобритания, 
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ясно се откроява значително по-силната подкрепа от страна на хора, 

гласували за консервативната партия на изборите през 2010 г.: 40% от тях са 

за запазване на страницата, срещу 28% от гласувалите за лейбъристите и 21% 

от гласувалите за либерал-демократите. Още по-значителна е разликата в 

отношението сред читателите на различни вестници във Великобритания. 

Докато 61% от читателите на „Сън“ подкрепят страницата, на същото мнение 

са едва 4% от читателите на в. „Гардиън“ (съответно 24% и 84% от читателите 

на „Сън“ и на „Гардиън“ се обявяват за прекратяване на практиката на 

публикуване на полуголи снимки на Страница 3). Отчетливо изпъква 

консервативната подкрепа за страницата и либерално-лявата критика към нея. 

Разликите са видими и в голямото разминаване на мненията между 

анкетираните мъже и жени: докато 48% от мъжете са против Страница 3, а 

36% я подкрепят, едва 17% от жените са за оставане на страницата и 61% са 

за спирането й (YouGov, 2012). Подобни резултати показват, че е важно и 

извън Великобритания тъкмо жените да осъзнаят нуждата от действие срещу 

таблоидния сексизъм, от леви и ляво-либерални политики на съпротива срещу 

него. Но у нас дори табела с надпис „Алея за майки с деца“ обикновено 

изисква сериозно напрягане, за да се долови дискриминационният момент. 

Когато обаче става дума за визуални репрезентации, които всекидневно са 

пред очите на стотици хиляди хора, четящи най-тиражния вестник в България, 

извиненията стават по-трудни.  

Разбира се, за организиране на съпротива срещу Страница 3 би било твърде 

лесно, но и недостатъчно да се каже, че този начин на представяне превръща 

жената в сексуален обект, че става дума за фалоцентричен дискурс, че всичко 

това е продукт в крайна сметка на мъжкият поглед към жената, „the male 

gaze“, по израза на Лора Мълвей (Mulvey 1975), че е форма на скопофилия и 

т.н. Има и нещо не толкова очевидно в подобни медийни репрезентации на 

жените, което трябва да бъде анализирано и критически атакувано. Страница 

3 не е директна форма на мизогиния. Мизогинията в известен смисъл е по-

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


Орлин Спасов. Вестник „Телеграф“, голите снимки на страница 3 

 и консервативният медиен обрат в България 
с. 81-92 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019 

ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 
91 

 

„откровеното“ отношение. В случаите, свързания с нея, негативно отношение 

към жените се заявява повече или по-малко открито. Картите са свалени. 

Докато в консервативния културен дискурс жената обикновено не е мразена, 

не е отхвърлена. Обратно, тя е харесвана и затова е поставена на Страница 3 

в едър мащаб. Дори тя сама, както видяхме, застава там по собствено желание. 

Капиталистически функциониращата преса експлоатира образите на жените 

с помощта на тяхното конструирано съгласие. Страница 3 е най-интересна 

именно с демонстрирането на това съгласие. Не отделните разголени 

момичета с техните конкретни физически данни, имена и биографии, а 

именно генералното съгласие за участие е най-важното послание, отправено 

от вестника. Проблемът е, че в крайна сметка жените отново са поставени на 

полагащото им се място, определено предварително от доминиращите 

културни кодове на консерватизма. 

Консервативните симпатии към жената са строго ограничени в рамките на 

твърдо фиксираното й място в социалния ред, представен в частния случай на 

Страница 3 като съблазнително участие в „голямата игра“. В много 

отношения този подход има допирни точки с чалга естетиката. В нея 

сексизмът и фалоцентризмът съжителстват с мачизма като аспект на мъжкото 

начало, а „певиците демонстрират себе си като сексуален обект”, за да влязат 

в очаквания от аудиторията образ на успешна звезда: сексбомба, блондинка и 

т.н. (Димов, 2001:146-147). Сексуализирането на дискурса на „Телеграф“ 

превръща разголените модели в съучастнички на патриархалния ред в 

контекста на силно пазарно ориентирана консервативна журналистика. В това 

развитие се реализират аспекти на „меката власт“ на популярната култура 

(Димов, 2018).  

Резултатът от всичко това е символното „смаляване“ на жените. Това 

смаляване напомня на случилото се в новелата „Дърворезачка“ на Йордан 

Радичков. След като съпругата на теляка (един от персонажите) му прави 

забележка по дребен битов въпрос, телякът страшно се ядосва и „тъй я 
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погледна“, пише Радичков, „че тя се смали и стана колкото буболечица“. 

Струва ми се, че въпреки големината на снимките на Страница 3, в крайна 

сметка те консервативно смаляват жените не само в мъжкия поглед, но 

редуцират и последната им възможност да постигнат равнопоставеност в 

медийните репрезентации. И не само в тях.  
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ИДЕОЛОГИЯТА И НЕВЪЗМОЖНАТА Й 

ТРАНСФОРМАЦИЯ В МАСОВО КОМЕРСИАЛНО ИЗКУСТВО 

ПРИ СОЦИАЛИЗМА 

Масовата песен в България 1944-1954: трагикомичен сюжет 

 

АНГЕЛИНА ПЕТРОВА 

 

IDEOLOGY AND ITS IMPOSSIBLE TRANSFORMATION INTO MASS 

COMМERCIAL ART IN THE EARLY DECADES OF SOCIALISM 

The mass song in the period 1944-1954: a tragicomic narrative 

 

Angelina Petrova 

 

Резюме: Десетилетието 1944-1954 бележи предизвестен възход на 

масовата песен, наложила се като основен идеологически жанр. Тя 

е и жанр-продукт, който изпълнява идеологическа, държавна и 

обществена поръчка на комунистическата партия в тон с 

културното инженерство. Тя въплъщава икономиката на 

социалистическото произвеждане на култура: обезпечаване с 

контрактации на всички равнища, реализация чрез спонсорирани 

държавни състави, обезпечена чрез контрактации с държавните 

институции в йерархичен държавен ред. Масовата песен се създава 

в проектираната от културното инженерство на социализма  

система на държавно масово тиражирано изкуство на социализма. 

И все пак нещо пречи тя да прерастне в комерсиално изкуство – 

пречи идеологическата й, адаптиращо-травматична същност, 

компенсираща гневовите и страхови състояния. Дисхармоничната 

й двойнственост е причина за кризата й след десетилетие на щедро 

спонсорирано развитие. В партийните документи, официално 
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публикувани от Съюза на композиторите от 1954, а  и след това 

(1956, 1958) вместо поредност от успехи и завоевания на широка 

публика, в масовата песен, се констатира крах, слаби резултати, 

криза. През 70-те все това води към капсулирането й. 

Ключови думи: тоталитарна култура, културно инженерство, 

Съюз на българските композитори, масова песен, 

социалистически реализъм 

 

Summary: Тhe decade of 1944-1954 marked a prominent rise of the 

mass-song, which became a major ideological genre. It is a genre-

product that performs the ideological, state and public order of the 

Communist Party in tune with cultural engineering. It embodies the 

economy of socialist production of culture: provision with contractions 

at all levels, realization through sponsored state chambers, secured by 

contractions with state institutions in a hierarchical state order. The 

mass-song is created in the system of state socialized art of socialism 

designed by the civil engineering of socialism. Still, something prevents 

it from growing into commercial art - it hinders its ideological, adaptive, 

traumatic nature, offsetting anger and fears. Its disharmonious duality 

is the cause of its crisis after a decade of generously sponsored 

development. In the party papers officially published by the Union of 

Composers in 1954 and then (1956, 1958) instead of a succession of 

successes and conquests of a broad audience, in the mass-song, a 

collapse, poor performance, a crisis. In the 1970s, this led to its 

encapsulation. 

Key words: totalitarian culture, cultural engineering, Union of 

Bulgarian Composers, mass song, socialist realism 

 

Десетилетието 1944-1954 бележи предизвестен възход на масовата песен, 

наложила се като основен идеологически жанр. Тя е и жанр-продукт, който 

изпълнява идеологическа, държавна и обществена поръчка на 

комунистическата партия в тон с културното инженерство. Тя въплъщава 

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


Ангелина Петрова. Идеологията и невъзможната й трансформация в 

масово комерсиално изкуство при социализма 
с. 93-113 

 
 

95 
Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019 

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

икономиката на социалистическото произвеждане на култура: 

обезпечаване с контрактации на всички равнища, реализация чрез 

спонсорирани държавни състави, обезпечена чрез контрактации с 

държавните институции в йерархичен държавен ред: започвайки с КНИК 

и съюза на композиторите, тя се реализира на всички равнища на 

публичното пространство: а/сценично; в новосъздадените масови хорови 

колективи с представителен характер,  б/ медийно, със силен акцент върху 

радиото и телевизията.  

Двойнствената й същност: на продукт, произвеждан чрез идеолого-

комерсиалните механизми, от една страна, и същността й на 

идеологически капитал, дори на актуален отпечатък, репортаж, следващ 

всеки нов лозунг на конгресите, води до трагикомичен сблъсък и криза, 

констатирани в официални документи на Съюза на българските 

композитори от 1954, годината, определена за отбелязване на окончателна 

и безусловна  победа на социалистическата музикална култура.  

Масовата песен и хоровите кантати съпъстстват целия живот на 

социалистическата музикална култура.  Взимат причудливи и конюктурни 

форми, които функционират в публичната сфера на хоровите състави от 

всякакъв вид: военни, самодейни, работнически. В сравнение със забавна 

песен, естрадна песен, които са комерсиални по определение, в периода 

1944-1954 масовата песен се отличава с идеологическа представителност. 

Тя амбициозно изпълва официозния пласт на комерсиалната култура в 

социализма. Смесва се с шлагера в неравна борба, като нетипични и често 

пошли музикални елементи всмукват в Прометеевския модел. Част от това 

производство парадоксално е „народна музика“: композиторите трябва да 

напишат народни песни, които да покриват основните идеологически 

постулати (ЦДА, ф. 291, оп. 2, а.е. 3). 

Масовата песен, безспорно имаща „зведния си миг“ през 1945-46, когато е 

предназначена най-вече за радиоразпространението. Радиото е основна 

медия в първото следвоенно десетилетие, тогава според Ан Апелбаум 

„дори ...въртенето на копчето но семейното радио в търсене на джаз 

се превръща в сурогатна форма на дисиденството“ (Апълбаум, 2012: 
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444). Масовата песен, която обаче трябва да изведе „в унисон“ цялата мощ 

на комерсиалния продукт на социалистическото инженерство и 

идеологически да реализира пеещите лозунги, се оказва безпомощна 

спрямо нахлуването на случайни елементи от различни музикално-

жанрови области. На повърхността й функционират случайни мелодии, 

стилистично вариращи от оперни идиоми, военна или училищна песен до 

шлагер... Пак Ан Апълбаум описва как един от подчертано официозните 

композитори на следвоенна Полша, А. Пануфник написва „Песен на 

обединената работническа полска партия“ „...буквално за няколко секунди, 

пригаждайки текста към първата мелодия, която се появи в главата ми. 

Това беше боклук и аз се усмихвах вътрешно, когато я изпращах“. 

(Апълбаум, 2012: 421). Подобна оценка не е „цялата истина“ и ако 

мемоарите на Пануфник са писани в условия на самоотричане от 

социалистическия реализъм, характерен за Полша и преди 1989, то у нас 

авторите на масови песни (военни,трудови, партийни, посветени на безчет 

поводи като селско стопанство, борбата за мир и пр...) сериозно дискутират 

в определени моменти желанието си да станат известни, да се пеят песните 

им. Дискутират също какво е съветска, народностна, съвременна 

интонация в масовата песен...Понякога тези декларации изглеждат 

двусмислени, а за искреността им не може да има гаранция... 

Двe са причините за кривата на възход и предизвестен срив на най-

идеологическия жанр: масовата песен. Тук се намесва Прометеевата 

функция, характерна за тоталитарното изкуство при социализма. Според 

формулировката на Слотердайк в механизмите й съдържанието на гнева и 

наказателните функции се заместват с идилия, романтизъм, възторг 

(Sloterdjik, 2016: 225).  

Масовата песен съчетава прометеевия комплекс и проектираната от 

културното инженерство на социализма  система на държавно масово 

тиражирано изкуство. И все пак нещо пречи тя да прерастне в комерсиално 

изкуство – пречи идеологическата й, адаптиращо-травматична същност, 

компенсираща гневовите и страхови състояния. Дисхармоничната й 

двойнственост е причина за кризата й след десетилетие на щедро 
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спонсорирано развитие. В партийните документи, официално публикувани 

от Съюза на композиторите от 1954, а  и след това (1956, 1958) вместо 

поредност от успехи и завоевания на широка публика, в масовата песен, се 

констатира крах, слаби резултати, криза. През 70-те все това води към 

капсулирането й. 

 

Конфликт на комерсиалност и идеологическата стерилност 

В годината на първия планиран зенит на соцреализма (1954) масовата 

песен попада в криза. В стенографираните официални обсъждания на 

съюза на композиторите това е обелязано като изненадващ и печален факт.  

По-рано, през 1948/49 в писмените източници се постулира 

предизвестения и задължителен успех на масовата песен. Масовата песен 

е победен химн, но също и най-вече оръжие, и то идеологическо оръжие. В 

нея се открояват „възторга и радостта от 9 09“,  творческия подем на 

народните маси, а по-късно вече борбата за мир, борбата за селското 

стопанство, и т.н.  

Тъй като е определена като най-видим пласт на социалистическото 

изкуство, тя е в същото време и най-уязвимият идеологически музикален 

жанр на соцреализма. Като оръжие на Партията тя  не може да се отклони 

по никакъв начин от идеологическата си функция. Последната изключва 

забавното, развлекателното, а от друга страна и под идеологическата маска 

в масовата песен проникват елементи от комерсиалните жанрове: шлагера, 

градската песен и др. Този конфликт провокира официални констатации за 

криза и упадък. Според официален доклад на съюза на композиторите  от 

1952: „Новите задачи в областта на политикостопанския живот целяха 

да укрепят придобитите права на работническата класа...Оттук, 

посредством масовата песен, ново и неизпробвано още оръжие в ръцете 

ни, поучени от съветските другари и тяхното творчество, ние 

започнахме борбата срещу формализма, космополитизма и упадъчните 

антинародни, западноевропейски влияния в музикалното ворчество и 

съевременно направихме първите стъпки за своето собствено творческо 

преустройство.“ (ЦДА,  ф. 291, оп. 3, а.е. 5, л. 6).  
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Подчертава се също предназначението й да задоволява непрестанно 

стимулирания, монополен социалистически пазар за музика. Тя безотказно 

се тиражира в системата от хорове, така и производството на масова песен, 

и изпълнението и,  е финансово осигурено. Партийно-идеологическата 

функция и комерсиалната страна, според официалния документ се 

припокриват:  „Нашите композитори участваха активно в акцията за 

мира с написване на масови песни, песни за нуждите на войската, за 

ансамбъла към същата, самодейните колективи и др.“ (СБК пред ОИС 

1951, ЦДА, ф. 291, оп. 3, а.е. 3, л. 8). 1 

Какъв вид комерсиални обекти се обхващат: всички държавни хорови 

ансамбли, хоровата капела, също и хоровите състави в провинцията, 

представителните военни хорови състави, ансамбълът на МВР. Масовата 

песен не само в преносен смисъл е свързана с военната същност. Всички 

военизирани хорови ансамбли на социалистичеката власт, особено 

представителните, изискват непрекъснато произвеждане на нов репертоар, 

възпяване на нови идеологически обекти, обновяване и подобряване на 

масовата песен. Тя е пазарен продукт, нейното написване и тиражиране е 

свързано с държавни контрактации, съставите и представителните хорове, 

които я изпълняват са на държавна издръжа, дори възникват специални 

професии, например аранжорите къмхоровете, за които се говори в 

Доклада от 1954. Масовата песен е свързана с попълване на 

нотопетатането, създават се творби в индустриални количества. Темите и 

до 1951 са партизанското движение, отечествената война, аграрната 

рефарма и изграждането на ТКЗС, Димитровската конституция, 

Конгресите на партията, борбата за мир. Отбелязани са в Доклада от 1951: 

„Важните събития в нашия живот през отчетния период, които 

очертават изграждането на социализма в новия етап на развитшето на 

индустрията и комективното селско стопанство, преминават под знака 

за мир и защита на националната ни независимост. Тази обстановка 

                                                           
Изнесен е доклад от Св. Обретенов  върху усвояването на съветския опит и два доклада 

на Асен Карастоянов за състоянието на масовата песен с разисквания, които са подготовка 

на предстоящата дискусия по този въпрос...всеки композитор пое отделен самодеен 

колекив от провинцията. (ЦДА,Ф.291, оп.3, а е 3, л.9) 
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поставя пред нас нова тематика – дружбата със съветските народи, 

завета на др Димитров, разобличаване на империалистическите 

подпалвачи на войната в Корея, създаване на образа на новия героичен 

трудов човек, внедряване на любов към родината, възпитаване на 

младежка и осъществяване на петгодишниья нАродостопански план 

(ЦДА, ф. 291, оп. 3, а.е. 3, л. 4)2. Към сферата на масовата песен 

принадлежи и контрактуваното от КНИК и много съществено като 

идеологическа задача „създаване на народни песни за партизанското 

движение“. (ЦДА, ф. 291, оп. 3, а.е. 3, л. 5) 

В рамката на идеологическото дискутиране и отчетност за Прегледите на 

българското музикално творчество, т.е. в документите, в които се утаява 

предписаната история на социалистическото изкуство, масовата песен се 

посочва като първият по важност жанр.  В докладите се говори за 

композитори-песенници. Според Доклад за дейността на съюза на 

композиторите от 19513: „Асен Карастоянов, Светослав Обретенов, 

Георги Димитров, Тодор Попов,  Ал. Райчев,  Любомир Пипков, Парашкев 

Хаджиев и някои други, се утвърдиха като автори на масови песни, като 

някои от тях се определиха като основни творци на този важен 

музикален жанр.“ (ЦДА, ф. 291, оп. 3, а.е. 3, л. 3–6).  

И при цялата предначертана рамка на посочване на водещото й място в 

соцкултурата масовата песен страда от съмнителния момент на своето 

„рождено идеологическо петно“ – под булото на обслужване на 

идеологическата функция тя трябва да е и свързана с фолклора, но и 

свързана със съветската интонация, и заразяваща-масова, и шлагерно-

започняща се... Поначало тя не е единна. В Дневниците си Марин 

Големинов, неофициално пише с доста ирония: „Преди около 15 дни се 

раздадоха Димитровските награди. Аз, разбира се, не получих. Пипков 

                                                           
2 Българските композитори трябва да насочат усилията си и да напишат кантати за 

Партията, за Димитров, за Дружбата със СССР,  за строителството, за младежта, за 

армията, за Димитровград, за Добруджа и най-сетне Кантата за мира, нашият пръв и 

незипълнен дълг. (ЦДА,Ф.291, оп.3, а е 3, л.11) 
3 До 1954 името на съюза на композиторите е Съюз на композитори, музиколози и 

концертиращи артисти (СКМКА),  от 1954 е съюз на българските композитори (СБК). В 

текста се споменава съкратено като съюз на композиторите, но в съкращенията са 

отразени двете му названия.б б.авт. 
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получи първата премия,  получиха награда и маршовете в немски дух на 

Асен Карастоянов.“ (Големинов, 1999, с. 302).  

В докладите четем нормативната научна интерпретация на масовата песен: 

коментират се „видове интонация“: масова българска интонация, съветска 

интонация, спори се какво е това „съвременната интонация“ в масовата 

песен. Още през 1962 в „Доклад за състоянието“ се казва: „..нашата 

масова песен трябва да бъде жизнеутвърждаваща и бойка, че трябва 

решително да се отърси от вредното влияние на запада и следвайки пътя 

на съветската песен, да не стига до подражателство.“ (ЦДА,  ф. 291, оп. 

2, а.е. 3, л.7-8). В периода на изграждане на социализма можем да кажем, 

че масовата песен представлява особена хипербола на военната песен, в 

нея първоначално се залагат маршовите и военни образи. Опасната близост 

със съветската песен означава, че никога, както и в идеологическите 

симфоничните творби, според отчетността на социалистическата наука не 

може да има „шедьовър на соцарта“. Колебаенето между българско и 

съветско означава, че и „хитовете“ на масовата песен по необходимост 

отхвърлят комерсиално-развлекателната същност на шлагера или 

естрадата например, така масовостта става съмнителна, потъва в сложно-

политизираната област на песента-идеологема-оръжие. 

 

Отбелязване на  десет години от девети септември на Втория преглед 

на българското музикалнотворчество (1954): юбилеен възход и криза 

на  масовата песен  

Организираният по случай десет години от победата на социализма през 

1954 „Преглед на българското музикално творчество“ - тогава най-

представителният форум за изкуството на социализма у нас, е посветен 

специално  на масовата песен. Текстът за Програмата на Прегледа е 

написан от Любомир Пипков: „За разлика от Първия преглед на 

музикалното ни творчество, който се състоя от 1 до 28 юни 1952, в 

концертите на настоящия ни преглед е дадено сравнително по-голямо 

предимство на масовата ни песен. И с право! Масовата песен остава най–

ценното средство за постоянно и непосредствено общуване с трудещите 
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се и там ние трябва нерекъснато да насочваме вниманието си. В 

резултат от отправените ни справедливи критики ние положихме усилия 

за създаване на ярки масови песни и пр.“ (Пипков, 1954, ЦДА,  ф. 291, оп. 

2, а.е. 21, л. 3). От общо седем концерта в този Втори преглед на 

българското музикално творчество са поместени четири хорово-

симфонични концерта. Участват най-представителнитехорови състави 

като Капелата, държавния Радиохор, Ансамбъл за песни и танци при 

КНИК, ансамбъл на МВР, Ансамбъл за трудова повинност – изпълнени са 

повече от 200 песни. Планираното представяне на официалния форум на 

масовата песен очертава зенит на социялистическия реализъм. 

Проекцията на блестящия и представителен жанр: масовата песен, пищно 

аранжирана, носеща представителност и официален блясък обаче 

неочаквано е наранена: в официалния доклад  на съюза на композиторите 

от 1954, представян като документ и на най-високо държавно и партийно 

равнище, т.е. пред министерството на културата и ЦК на Партията се 

констатира криза, упадък, плагиатство и кич,  в стенограмата от 

обсъждането му се втурват дискусии, критики,  конфликти. 

Само въведението към доклада на съюза на композиторите от втория 

преглед на българското творчество звучи в тон с химничната официална 

възхвала на масовата песен: „Една от централните задачи на Прегледа 

беше да покаже състоянието на българската масова песен, по-специално 

на войнишката масова песен, където нашите композитори най-

интензивно са работили. Изпълнен беше значителен брой масови песни от 

редица ансамбли. Популярен е маршът на Асен Карастоянов за В. 

Червенков. В стила на Карастоянов е написан и мелодичния марш на 

Виктор Райчев „Воювай за светъл живот“. Лирическа изразност има в 

песни като „Запей хармонист“ от Георги Иванов,  „Моряшка песен“ от 

Марин Големинов, „В открито море“ от Светослав Обретенов. Върху 

народни мелодии или в народен дух са написани песни като „Хей, Станое“ 

и „Калина, мома хубава“ от АКарастоянов, създадени за Ансамбъла на 

МНО.“ (ЦДА, ф. 291, оп. 2, а.е. 22, л. 8–9). Започва добре, но почти веднага 

следват констатации, които атакуват митологичната сила на жанра. Преди 
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всичко се установява, че че за десет години блясъкът на масовата песен е 

доста поизбледнял. Не са пестени критичните, нетрадиционно остри 

оценки дори за автори-класици на масовата песен като Асен Карастоянов. 

Оценката за него е:: „Асен Карастоянов следва своите собствени 

разработки от типа на „Ситно хоро“ и „Ябълко, златна“, без да внесе 

тук някакви нови композиционни или идейни проблеми. Нещо повече, в 

последната му песен, „Лудо младо“ текстът твърде недвусмислено ни 

насочва към вулгарни асоциации. Карастоянов не бива да гради така 

успеха на своите песни. Той се насочва било към хумористичната 

народностна песен с използване на готови народни мелодии, или на 

познати мелодии и фрази от народната песен без достатъчно творческо 

преосмисляне, било към маршовата песен в общ тон. Лириката, баладата, 

химновата песен всъщност липсват.“ (ЦДА, ф. 291, оп. 2, а.е. 21, л. 4–10). 

С една дума фолклорно-насочената масова песен се банализира, дори 

граничи с безсъдържателното, вулгарното и пр.  

Немалко текстове от доклада показват, че както от една страна се лансира 

победно-прометеевски, пуристичен и идеализиращ другарските 

отношения патос, така от друга страна, опасно се отваря дискусия за 

баналността и пошлостта, белязала изненадващо планираната кулминация 

в масовата песен. От подобна критика на доклада е пострадал дори Пипков, 

всепризнат майстор, създал десетки масови песни: „В същото време в 

последните песни на Пипков като „Песен за дружбата“ и „Войник на 

Пхенян“ има явен стремеж на търсене на по-самостоятелна, нешаблонна 

мелодия. В последната песен по-ясно се чуства личият стил на 

композитора. В същото време обаче и двете песни не носят ярка, 

запаметяваща се мелодическа образност. В „Песен на летците“ се 

чувстувва влиянието на съветската весела войнишка песен.“ (ЦДА, ф. 

291, оп. 2, а.е. 21, л. 10-15). Това ни подготвя за остро-критичен разбор на 

състоянието на масовата песен, който е особено чувствителен, предвид 

нейната идеологическа природа. Масовата песен не може да се обвини в 

безидейност, но чрез натрупването на остро-критически оценки се 

очертава теза за „криза в жанра“.  
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В оценките се чете, че революционната и военна съдържателност, 

подвеждащо, но всъщност много естествено и лесно „се масовизира“, 

поглъщайки по-банални, дори по-актуални за времето съдържания. С 

известна печал авторът на доклада констатира: „Може да се каже общо:., 

че изброените песни, въпреки повече или по-малко удачното пресъздаване 

на темата, едва ли можем да причислим към най-значителното, 

създадена у нас в областта на масовата песен. Личният стил на 

композитора – песенния почти не се чувствува даже и в тези най-

сполучливи масови песни. Такава песен, която да завладява слушателя и 

същевременно да носи всички художествени дастойнства – музикални и 

словесни – липсваше.“  (ЦДА, ф. 291, оп. 2, а.е. 21, л. 10). Констатира се, че 

замисленият като витрина на въплътените в музика партийни постулати 

жанр, който би трябвало да бъде квинтесенция на всичко  което най-ярко 

изразява партийните повели, е в криза, че в него има много вътрешни 

противоречия и пукнатини, масовостта на изказа руинира въздействието 

на самия жанр. Този резултат е неочакван. Констатира се банализиране и 

упадък на масовата песен, неудачно-помпозен изказ, размиване на 

жанровите ѝ контури: химновото, маршовото се разпадат.  

Музикално-идеологическия еквивалент на соцреализма,  жанрът-витрина 

показва вътрешно раздуване и много вътрешни противоречия и 

неуспялост. Райчев, необикновено активен в идеологическите дискусии за 

1954, протестира: „Ето, ние признаваме, че българските песни с 

национален облик,  с национална интонация, тези които са действително 

хубаво написани, са постижение и са най-добрите на прегледа. И какво 

излиза? След като токова се говори в доклада за българската интонация, 

че това е най-хубавият път за нашата интонация на с. 7 за най-добри са 

посочени песни, които нямат нищо общо с българската интонация: 

маршът на Асен Карастоянов за Вълко Червенков – извинявам се, но аз не 

намирам никаква българска интонация, Воювай за светъл живот – също 

така. Хубава песен, но няма никаква българска интонация. Те са я 

отбелязали като хубава песен, защото действително е хубава...После 

„Младежка песен“ от М. Големинов. Той самият ми каза „Драги ми Сашо 
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за пръв път правя опит да напиша една песен не в българска интонация“, 

а тя се сочи тук за българска!“ (ЦДА, ф. 291, оп. 3, а.е. 39, л. 16).  

Тук е мястото да се коментира и драстичен факт. Тъкмо по повод на 

доклада от 1954 Райчев е обиден за оценка по обвинение в плагиатство 

срещу него. Той изпитва справедлив гняв и не се поколебава да посочи 

кризата в самата масова песен. В масовата песен „имплантът фолклор“ е 

проблематичен, защото тя има или маршова, или лирична природа,  

И Големинов е недоволен и засегнат от оценките за неговите песни. Той 

оспорва официалната оценка на неговата песен като банална и 

нехудожествено, като настоява искрено:  „Хората я бисират, за пръв път 

бисират песен, написана от мен!“ (ЦДА, ф. 291, оп. 3, а.е. 19, л. 33). Райчев 

направо обяснява, че похватите в масовата песен са отживели, романтични. 

Въобще оценките за масовата песен именно в тези официални дискусии от 

1954 са наситени с остри сблъсъци на идеологичеса и професионална 

почва. Полемичността на Райчев е извън всякакво съмнение: „В открито 

море“ от Светослав Обретенов, къде е българската интонация“. За „Хей 

Станое“ пише „върху народна мелодия или в народен дух са написани 

такива популярни песни, като хумористичната войнишка песен „Хей 

Станое“. Как ще е това в български стил, това е просто да се пише 

наизуст, без да сме видяли нотите на нито една песен! Това е 

несъвместимо с един доклад на Съюза! С това докладът губи 

авторитет!... „На морския бряг“ и „Дружба край морето се посочват 

като хубави песни, но аз ще ви кажа, че тъкмо в тези песни авторът не е 

сполучил. Обратното се каза в доклада... Това са отживели романтични 

похвати... Аз на самите автори мога да кажа, че те са извън насоката на 

съвременната масова песен. А тук те се посочват като едни то най-

добрите песни! (ЦДА, ф. 291, оп. 2, а.е. 19, л. 33).  

Констатацията за нискокачествено попълване на потока от множество 

песни посочва с отрицателен знак копирането на съветската масова песен. 

Авторът на Доклад 54 е е солидарен с Райчев, че след цяло десетилетие 

победни песни, тя звучи неактуално, че повтаря познати клишета: „В много 

от изпълнените масови песни на прегледа констатираме основни 
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слабости. Преди всичко липсата на сериозни творчески усилия за 

създаване на българска масова песен, която да носи свой отличителен 

интонационен стил. Шаблонно копиране на интонацията на съветската 

масова песен или на традиционнитие войнишки маршове. Ние не 

чувстваме достатъчно стремеж у такива композитори като В. Райчев, 

П. Ступел, А. Райчев, П. Хайджиев и др. по-млади композитори да 

намерят народностни интонации в своите масови песни. Такъв опасен 

шаблон се забелязва в такива песни като „Физкултурници“, „Песен за 

химкомбинат „Сталин“, „Наздравица за дружбата“, от Райчев, 

„Физкултурна армейска“ от Петър Ступел, „Песен за тъкачката“, „На 

границата“, „Морска балада“ от Алeксандър Райчев, Матроски валс от 

Парашкев Хайджиев. Тоя път води и до прякото взаимстване на цели 

мелодически фрази от съветски масови песни. Повърхностното 

отношние къв съдържанието на текста и груото използване на чужда 

мелодия виждаме в песните на А.  Райчев „Песен за мирните дни“, която 

по-рано се наричаше „Стои начело Сталин“ и в първата си половина 

използва една мелодия от операта на Пучини „Бохеми“ (ЦДА, ф. 291, оп. 

2, а.е. 21, л. 12). 

За първи път в официален доклад, който е и админстративен документ за 

съюза на композиторите и тежговата продукция, се говори открито за 

плагиатство!. Райчев, несъмнено дързък в дискусиите от 1952, 53 и 54 е 

особен обект за атакуване. Отговорът му също ще публикувам по-надолу. 

Констатира се един вид небрежност-комерсиално „попълване как да е“, 

скрито в механизма на комерсиализиране и идеологическа 

благонадеждност на жанра. Също се казва, че: „Върху една и съща мелодия 

са написани първте дялове на песните „Песен за партията“ и „Гонят се 

бели вълни“ от Парашкев Хаджиев, втората от които чухме от 

Ансамбъла на МНО с една крайно неудачна помпозна разработка от 

Комаров.“ (ЦДА,  ф. 291, оп. 2, а.е. 21, л. 20). Основният извод е: „Всичко 

това показва, че масовите песни се пишат набързо, създават се по 

познати шаблонни схеми, не се търси поетичният съдържателен текст, 

нито здравата връзка между текста и музиката.Оттук и тривиалната 
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хармония и ритмика, примитивната хармония, композиционното 

еднообразие“ (ЦДА, ф. 291, оп. 2, а.е. 22, л. 21).  

Какво става? Най-важният текстов жанр, след него идват само кантатите и 

ораториите, които са 1954 като представителни, също са и възвеличавани, 

и критикувани. Общо взето масовата песен – е изненадващо и объркващо 

незряла, еклектична, пронизана от всякакви нездрави идеи за нахлуване на 

интонации от не само от съветската музика и от фолклора в кичозен 

вариант, най-вече – и това вече е показателно – от шлагера!. Масовостта, 

т.е. фактът на „произвеждане“ на масовата песен в единствения наистина 

представителен и консумиращ музика жанр – със съпъстстващата 

социалистически дотирана хорова и ансамблова култура, нотопечатане, 

институции на всички военизирани общности - представителни ансамбли 

на МВР, КНИК, строителни войски и др.се провяла и в съдържателността, 

и  в реализацията си. Изненадващо се откроява негативния образ на 

идеологизираното социалистическо произвеждане на култура – 

претенциозно за идеологията и без сетивност за комерсиалните и масови 

канали на въздействие.  

Констатират се баналността, кичът, компоненти на песните, които 

граничат с „подигравка“, но не са такава – защото пуризмът е близък на 

идеологичността и нейната фикционална, лекуваща и адаптираща 

функция. Получава ефект на смесване със шлагера: „Нездрав вкус към 

лиричната масова песен показват и Виктор Райчев в „Лирична песен“, 

която по нищо не се различава от старите блудкави шлагери, особено 

Спасов в тривиалната „Среща в Унгария“, която не е далеч от 

сатнтименталната блукдавост на дребнобуржоазната шлагерна музика 

с нейната лишена от национални черти мелодика.Това, че именно тая 

песен се харехсва на част от публиката съмсем не е гаранция за нейната 

качественост. За съжаление, пошлата, вулгарна мелодия, прикрита зад 

някакъв „идеен текст“ все още гъделичка изостаналите вкусове на 

публиката. На такива тенденции не са чужди и други български 

композитори. В лиричинтие песни светлият спомен за близки, сдом 

лубими се заменя с познатия сантиментален хленч от старите шлагери, 
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езикът изчезва, за да се замени с натурализстично оголване на нездравата 

чувственост. (ЦДА, ф. 291, оп. 2, а.е. 22, л. 20). 

Може би е популярен и следващият пример, който е поместен в доклада, 

но „нездравата чувственост“ и особено за „прегръдката на баналното-кич“ 

и средствата на масовата песен са наистина неин функционален белег. 

Относно вулгарността и кича съществуват наистина остри констатации: „В 

бледи, примитивни стихове се възпяват интимните любовни мувства на 

войниците. Ето последните два куплета от „Среща в Унгария“от 

Сивриев: „Да ѝ кажа, че в нас равнината е богата с хора и хляб, Мълком 

гледа Илонка и пита: Аз те любя, нима ти си сляп.“, също пример за 

схематична поезия, която крайно обеднява чувствата на трудовите хора 

е текстът на Климент Дечев към лиричната песен на Тодор Попов 

„Среща“: „Чуй сега, ще ти пристана, ала искам първи тракторист да 

станеш...“. (ЦДА, ф. 291, оп. 2, а.е. 22, л. 20). Попаднали сме на обвинение 

в баналност, което е някак логичен страничен ефект от идеологията, 

разбирана като „масово изкуство“. За по-късни години се отправят 

подобни обвинения и за естрадата, породени отново от патоса на 

идеологията и идиличната картина на нормативността на 

социалистическото изкуство.  

Тук обаче „оправданието с лошия текст“ означава и нещо повече. Тя е 

ефект на буквализма, на насищането-с-идеология на опусите-онфекция, 

създавани в масовата песен. Кулминацията на „лошите текстове“ е 

„Наздравица за Димитров“: определена като картинно-натурална: „Пий за 

трудовите хора; За народа си свободен; Пий за партията славна; Пий за 

нашите победи; Пий за дружбата велика; С нашите съветски братя; Пий 

за дружба, пий за всички, що искат мир на земята“, чиито припев е „гъл-

гъл-гъл – пауза – гъл, гъл, гъл“. (ЦДА,  ф. 291, оп. 2, а.е. 22, л. 15–22.) 

Случайните ефекти на масовата песен тук придобиват гротескни 

очертания: едва ли „нездравия брак“ на масово-комерсиалното и 

идеологическото може да прогнозира тази ирония. Всъщност и буквалния 

прочит („наздравица“), както и целия порив към деструкция на всяко 

значение освен на идеологическото, както и основно – рубриката, че под 
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идеала на партийното изкуство почти няма значение какво се пише, тъй 

като знакът на идеологемата е в нейното самопоразяване – т.е. значи под 

тази функционалност-знак стои непосредственото оголване/деструкция на 

всяко послание. 

  

Неизбежност на разпада в социалистическата публичност 

В същия доклад се говори за това, че в ансамбли като този на МНО има 

композитори на щат, които имитирайки съветските опуси на оркестрово-

хорова“мащабна и бравурна фактура създават творения, близки до кича: 

„Изпълнението на масови песни от ансамбъла на МНО ни кара да 

поставим остро и въпросът за разработки на масови песни. Те имат 

двама композитори на щат, които трябва да разработят всяка масова 

песен, която получат. В техните ръце масовите песни се превръщат в 

нещо като вокално-инструментана фантазия, в която оригиналната 

мелодия на автори звучи от време на време, за да подчертае 

стилистичната безвкусица на разработвача... Композиторите трява да 

бъдат по-внимателни към подобни разработки, защото в крайна сметка 

отговорността за дадена песен се носи не от определен аранжор, а от 

самия композитор.“ (ЦДА, ф. 291, оп. 2, а.е. 22, л. 19). 

Абзацът, посветен на масовата песен в Доклад‘54 завършва с оплакването, 

че „няма масова песен в народен дух“. Този хибрид на идеологошлагерното 

или масовото изкуство принципно е непостижим или невъзможен, защото 

ако е намерен път да захранване на инструменталната и симфонична 

музика след 1950 у нас с фолклорни мотиви и език, то фалшификатът на 

масова песен, или произвеждане на фолклорни песни с партизанска 

тематика е на практика абсурдна задача и затова не е чудно, че констатиран 

нейния неуспех4. 

                                                           
Според текста в Доклада към Втория Преглед „На втория преглед не чухме нито една 

нова оригинална масова песен в ярко народностен дух.Тая извънредно плодотоврна линия 

в нашата масова песен, която след създавенот на десетки и стотици народни хорове 

обещава да получи огромно разпространение, днес е  в забрава.“ (ЦДА,  ф. 291, оп. 2, а.е. 

22, л. 19–21). 
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Кризата в масовата песен е ярко дискутирана не само от официалния 

документ на Доклад 1954, но в изказванията на Райчев, Големинов и много 

други автори Тя е симптом. Най-вече на бриколажа, плагиатството и кича, 

който се вкарва в социалистическото производство на масово изкуство под 

властта на идеологията. Можем да разчетем това в отговора на Райчев към 

обвиненито в плагиатство: „излиза, че поради липса на творчески 

способности съм преписал от Пучини, за да мога да съставя една песен... 

аз поправих първите два такта, съобщих в Радио София да не се пуска 

песента в стария ѝ вид. За тази песен много диригенти ми писаха, че 

много им харесват останалите 46 такта...защо след като тази грешка е 

поправена, в доклада трябна да влизат изрази като „взаимства цели 

мелодични фрази“, „грубо използване на чужди мелодии“.Това не е верно, 

другари! (ЦДА,  ф. 291, оп. 2, а.е. 19, л. 56). Извън констатираното 

плагиатство, масовата песен просмуква в себе си част най-различни 

произволни елементи. Явна е нейната космополитна и еклектична природа, 

явно е и погнусеното отношение на множество автори, от самите 

официозно-идеологическите компоненти на правилното писане. 

Големинов говори не само за „маршове в немски дух“ от Карастоянов в 

дневника си, личната, изречена пред дневника оценка на Константин 

Илиев е подобна. В целия спектър на идеологическо изкуство масовата 

песен е най-засегната от разпада в езика, от еклектиката и „нахлуването на 

Пучини“, на късноромантични идиоми в идеологическите жанрове. 

Появява се криза на официоза, установена в пиковия момент, когато трябва 

да е нейния зенит: 1954. Това е симтом и за самия проект, както се вижда в 

документите, поставяще своеобразно увеличителното стъкло на 

художествените явления в социалистическия реализъм.  

 

Заплатени, но несъздадени песни: неясните контури на 

социалистическия комерсиален механизъм  
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Масовата песен е обект на печални разкрития и относно огромния процент 

на заплатено, но неизпълнено соцпроизводство. Масовата песен е най-

крупният обект на контрактациите, мога да цитирам немалко заседания на 

КНИК, в които комисии от изтъкнати композитори най-добросъвестно 

журират и одобряват като изпълнени контрактациите на песни. Още през 

1949 компоиторът Георги Димитров напомня като шеф на отдела за музика 

в КНИК, че „Новото ръководство на КНИК отдели по-големи суми за 

контрактации. Но неудачното разпределение на твормческите задачи 

между композиторите и писателите и липсата на постояненн контрол 

от страна на комитета и творческите съюзи станаха причина много от 

сключените контрактации да се провалят.За този провал имат вина и 

самите компоцитори и поети, които са се нагърбвали да изпълняват 

поръчки без да имат пред вид своите творчмески и технически 

възможности. Провалянето на контрактациите и миналата година не 

предвижи напред написването на български оперни, оперетни и балетни 

произведения...“ (ЦДА,  ф. 291, оп. 1, а.е. 4, л. 67). При командировки в 

СССР или в братски страни контрактациите се отчитат, а ако не са 

изпълнени, се отлагат. Този ефект на идеологията, създаваща 

„производство на музика-декламация“, не е предвиден, но е свързан с 

отбелязаните в дискусиите зенит и криза на масовата песен. 

В публичната преса основния модус на говорене за масовата песен е 

положителното и дори химнично отразяване. Пример за такъв вид 

идеологическо конструиране на победа на масовата песен е статия на 

Стоян Петров в Литературен форум от месец ноември  1954: „В кантатно 

ораториалния жанр бяха изнесени няколко произведения. Кантата „Запей 

наш, бащин край“ за смесен хор, солисти и четец на Светослав Обретенов 

по Пл. Цонев е произведение, наситено с идейно съдържание и широка 

тематика. Двете творби на Алесандър Райчев, „Димитров е жив“ и 

Пионерска сюита са принос в нашата музика. Особено хубави качества, 

композиционно технически и вдъхновеност, настроение и емоционалност 

притежава кантатата „Димитров е жив“. Двете кантати Кантата за 

дружата и Войнишка кантата от Л. Пипков са силно идейни, актуални и 
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достъпни.“ (Петров, 1954: 2). Ясно е обаче, че има освен официалните 

декларации, в докладите се експонират мненията за криза в продукта, 

които имат доста ясни идеологически маркери.  

Като възможна причина за кризата Т. Попов обвинява порочния кръг от 

контрактации, комисии, отделянето на този жанр и негласното му 

постановяване като „жанр втора ръка“, това е доста показателно: „Една от 

главните причини за сегашното състоянише на масовата песен това е 

тази форма на съюза, която възприехме на миналогодишното отчетно 

събрание с комисии. При създаването на тези комисии си случи така, че 

най-големите наши композитори бяха в други секции. По този начин 

секцията на песенниците беше лишена от тяхното присъствие, отслаби 

се интересът. Друга причина е, че негласно се знае, че тези, които пишат 

симфонии, са първо качество, а тези, които пишат песни – второ...“ 

(ЦДА,  ф. 291 оп. 3, а.е. 6, л. 78). В крайна сметка в периода до 1954 в 

подрежданията на творбите и постиженията в значивостта на жанровете са 

получава един подобен феномен: в началото масовата песен по разбираеми 

идеологимески причини е сред най-първите обекти на разглеждане в 

доклада. Прегледът на 1954 е може би сред последните,  в който има четири 

хорови концерта. Постепенно, с размиване на стройната йерархия на 

сталинистките модели, вече и в докладите на СБК се установява нова 

структура: на първи и второ място се поставят оперното и симфонично 

творчество (крупните жанрове), и след това на останалите, като хоровите 

жанрове и концерти заемат място „в края на прегледа“. 

В крайна сметка масовата песен свети с отразена светлина –бидейки в 

криза тя съпровожда десетилетия социалистическата държавност. Тя е 

консервативен, изцяло стоящ под знака на идеологията за периода на 

социализма жанр, така че това, което се е случило с нея 1952 и 1954 не 

променя статуса й. Почти невъзможно е да еволюира в посока към 

комерсиалното и популярното... Масовата песен остава винаги в 

трайността на парадигмата на социалистическото изкуство, нейни 

„хитове“ се съдават и през 80-те, много композитори говорят за „най-

известните масови песни“. Белязана е от цялата строгост на официозното 
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изкуство, но някъде „в подсъзнанието“ на банките на гнева дремят тези 

ужасяващи еротични, кичови или несъответни нейни съдържания, които 

някак издават части от самата същност на въплътената в нея идеологема на 

социалистическия идеал. Непредвидените ефекти идват оттам, че като 

идеологически жанр, създаден да въздейства на масите, тя изразява 

Прометеев комплекс, т.е. трябва да притежава „фалшивия, но 

здравословен“ положителен и светъл вид внушение, но поради скритите 

идеологически съдържания, понякога „без да иска“ нарушава своите 

граници, прелива в издайнически кич, идващ от жанр, който е неглижиран 

и пр. 

През 1960 в Обсъждане към Отчетно-изборно събрание на Съюза на 

композиторите Сагаев констатира: „Говори се с голяма загриженост за 

състоянието на масовата песен, а набързо се минават проблемите, 

свързани с нея... Всички сме свидетели на това, как масовата песен в 

последните години замира. Нима тази музика не е централна или е 

изиграла своята роля? Не! Народът, трудещите се от заводи, 

предприятие в развиващото се село имат нужда от хубави масови песни. 

Какъв ентусиазъм бе обхванал нашия народ след 9. 09.!“ (ЦДА,  ф. 291, оп. 

3, а.е. 63, л. 88). 

Ако възприемаме масовата песен като оръжие на въздействие върху 

„народните маси“ от името на социалистическата култура, може да се 

разбере съдбата й и кризисното й развитие. Свръхизобилието на 

функционалност води до взривяването й отвътре. Тя е фикционален, 

бленуван но непостижим хибрид на маршово-идеологическо изуство, на 

допир с фолклора,  – с амбиции по отношение на естрадата и шлагера... В 

неслучилата се машинария тя не успява да създаде хибрид на идеологема 

и популярно изкуство. Така този жанр поставя под съмнение пълнотата на 

адресата на идеологическото изкуство; вземайки на оръжие най-баналните 

и идеологически обозначени интонационни пластове се превръща в 

особен, винаги обявяван за не особено успешен идеал-хибрид на 

социалистическата култура. Първият симптом на нейния кризис – 
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особената дискредитация на имащото добри намерения идеологическо 

изкуство се случва през 1954 година. 
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ЕСЕ ЗА ПРОФ. САШКА ГАНЕВА ОТ НАСА ИЛИ СПОДЕЛЯНЕТО 

КАТО ОГЛУПЯВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 

 

ЛОРА СИМЕОНОВА 

  

AN ESSAY FOR NASA’S PROFESSOR SASHKA GANEVA OR 

SHARING LIKE IGNORANCE IN SOCIAL NETWORKS 

 

Lora Simeonova 

 

Резюме: В ерата на Web 4.0, когато социалните мрежи 

прогресивно поумняват, потребителите им оглупяват. Властта, 

която „Facebook“ и „Twitter“ дават на Скролващия човек, 

превръщайки го в Споделящия човек, се обръща срещу него. 

Допреди 2018 г. 51 на сто от хората в света се информират от 

социалните мрежи. Скандалите около злоупотребата с данни и 

фалшивите новини предизвикват спад в глобален мащаб. Въпреки 

тях, през 2018 г. страни като България запазват ентусиазма и 

доверието си в социалните мрежи. С 42%, за които платформите 

са предпочитан източник на информация, страната се нарежда в 

световния Топ 3. Българите се доказват като „будна аудитория“ – 

52% споделят новини на стената си или по мейла. Защо – 

настоящата статия изследва, анализирайки два социални 

експеримента – на ръба между комичното и трагичното, през 

призмата на надградения модел за многостепенния поток на 

комуникацията. 

Ключови думи: социални мрежи, споделяне, вирусно 

съдържание, хиперчетене, многостепенен модел на комуникация 
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Summary: In the era of Web 4.0 users are becoming more ignorant 

while social networks are growing smarter. The power of the Scrolling 

man – transformed into Sharing man – is turning against him. Until 

2018 for 51% of users around the world social networks are main source 

of information. The rise of fake news and investigations about misuse 

of personal data provoke global decrease in confidence and use of 

“Facebook” and “Twitter” for news. Meanwhile, countries like 

Bulgaria keep their enthusiasm and credit in social networks and are 

considered to be part of the global Top 3. For 42% of local users 

platforms are preferred source of information. Bulgarians demonstrate 

that they are proactive participators in social networks – 52% of them 

share news on their Newsfeed or via email. Why do they trust more 

platforms than mainstream media? The following article is answering 

these questions studying two social experiments – comedy on the brink 

of tragedy, through the prism of the upgraded multi-step flow theory of 

communication. 

Keywords: social networks, sharing, viral content, hyper-reading, 

multi-step flow theory of communication 

 

„Някога бях гмуркач в морето от думи. Сега се плъзгам по повърхността 

му, подобно на човек, яхнал водни ски“. Това е едно самопризнанията на 

Никълъс Кар в знаменитото му есе от 2008 г. „Оглупяваме ли заради 

Google?1“. Няколко години по-късно тезите на американския писател и 

изследовател на модерните технологии ще прераснат в номинираната за 

„Пулицър“ през 2011 г. книга „Под повърхността. Как Интернет влияе на 

четенето, мисленето и паметта“. Въпросът в заглавието, разбира се, е 

реторичен, а отговорът е: „като на лабораторни мишки, постоянно 

натискащи бутони, за да получат миниатюрни хапки социална или 

интелектуална храна“ (Кар, 2012: 139-140). Мишки, които вместо да четат 

                                                           
1 Есето е публикувано в “The Atlantic” в броя му от юли/август 2008 г. и е достъпно на 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/. 

Препечатано е на български 2 години по-късно от интернет изданието „Либерален 

преглед“ (достъпно на: http://www.librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-

39/discussion/culture/959-2010-07-07-02-33-28) 

http://www.medialog-bg.com/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/
http://www.librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/discussion/culture/959-2010-07-07-02-33-28
http://www.librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/discussion/culture/959-2010-07-07-02-33-28


Лора Симеонова. Есе за проф. Сашка Ганева от НАСА или споделянето 

като оглупяване в социалните мрежи 
с. 114-130 

 

116 
Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019 

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

и осмислят, „плъзгат“ вниманието си в различни посоки със скоростта, с 

която скролват екрана на смартфона. И резултатът не закъснява – 

оглупяващите през 2008 г. десетилетие по-късно сякаш са вече оглупели. 

Но затова пък имат повече власт. И, „натискайки бутона“, моделират 

медийния пейзаж.  

10 години след знаменитото есе на Кар на технологичния Олимп върховен 

бог не е „Google“. Вездесъщата търсачка (която знае отговора на въпроса 

„за живота, Вселената и всичко останало“) работи в перфектната (бизнес) 

симбиоза с „мрежата на мрежите“ – „Facebook“. И също като в известния 

виц, днес „Чукча е писател, не читател“. Затова десетилетие по-късно 

никой не пише есета, питайки се оглупяваме ли бавно заради Интернет. А 

стотици българи пишат „ЕСЕ“, възпламенени от надеждата, че ще спечелят 

къща в Албърта, Канада. И вярват в розовата (без кавички) история за 

проф. Сашка Ганева от Сливница, която се е върнала за 2 000 пъти по-ниска 

заплата в у нас. Защо? Два социални експеримента (единият – по неволя) и 

интересни данни за България, анализирани в Оксфорд, дават отговор на 

въпроса – оглупяваме ли дружно, щом журналистите вече нямат монопол 

над новините. 

Виртуалното ДНК на Скролващия човек 

„Community“ и „sharing“2 – това са двете опорни точки (по български 

маниер), на които се крепи всяко публично изказване на Марк Зукърбърг в 

социалната мрежа, създадена преди 15 години. Общност – от над 2 млрд. в 

целия свят, както и опции за споделяне на разнообразно съдържание – 

практически с всеки в глобалната мрежа, превръщат „Facebook“ в нова 

свръхмедия, която няма аналог в историята на човечеството. И тя става 

хегемон на медийния пазар, който, уви, засега няма нито „Етичен кодекс“, 

нито „инструкции за употреба“.  

Всяко натискане на бутона „Share“ е като доброволно даване на „ДНК 

проба“ на изкуствения интелект, който моделира т.нар. Newsfeed на 

отделния потребител. „Отпечатъците“, които оставяме в социалната 

мрежа, са важни за работата на алгоритмите – от часовете, които 

                                                           
2 „Общност“ и „споделяне“ (англ.) 
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прекарваме вътре, през снимките които „харесваме“ и статиите, които 

четем, до профилите, които разглеждаме „тайно“. Освен навиците, 

пристрастията и желанията ни обаче, опцията „Споделяне“ крие най-

ценната за „невидимите диригенти“ на „Facebook“ информация – степента 

ни на ангажираност (engagement). Най-ценна, защото това е „стоката“, 

която социалните мрежи продават най-скъпо. Макар Зукърбърг да не спира 

да се кълне през годините, че „всичко се прави е в името на общността“ 

(Madrigal, 2017).  

Да, издигнатото на пиедестал от гуруто на „Facebook“ „community“ е 

безспорен феномен – съвместява ролите едновременно на подател и 

получател на медийно съдържание. „Newsfeed“-ът пък действа като 

глобален редактор и агрегатор на новини, който селектира най-важната и 

ценна информация за нас, спрямо „виртуалния ни генотип“. А именно чрез 

опциите за споделяне социалните мрежи позволят на всеки човек с профил 

да произвежда, филтрира и разпространява медийно съдържание, редом с 

журналистите. 

Какво обаче се случва, когато Скролващият човек се превърне в 

Споделящия човек? Бутонът „Share“ с един клик има силата да обърне 

„веригата“ в многостепенния модел на комуникация, овластявайки 

аудиторията с атрибутите на медия и поставяйки професионалните 

журналисти в ролята на догонваща публика. Тенденциите през последните 

5 години са красноречиви – „размяната“ вече се случва. От 2012 г. насам 

Института „Ройтерс“ за изследване на журналистиката към Оксфордския 

университет прави своя глобален „Digital News Report“ (Newman et al, 

2018). Допреди 2018 г. данните години наред са категорични (Newman et 

al, 2016: 7) – всеки втори в света се информира през социалните мрежи 

(51%). При това, за 12 на сто от респондентите от 37 държави от 5 

континента именно това е основният канал за получаване на новини. Най-

популярна сред анкетираните потребители социална мрежа за откриване, 

четене/гледане и споделяне на журналистически материали категорично е 

„Facebook“. А възходът на този информационен канал е внушителен, 

показва докладът от 2016 г. Ако през 2013 г. едва 27% от хората четат 

новини в социалните мрежи, за 4 години те достигат до 51%. До 2018 г. – 
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когато, според последните проучвания на Института „Ройтерс“, в почти 

цял свят се наблюдава отлив с 6% (Newman et al, 2018: 10-11). Обръщането 

на тенденциите не е повсеместно. Ако в САЩ спадът е с 9 на сто (до 39%) 

и с цели 20% при младите, то в Чехия отбелязват 10% ръст за година (до 

57%), а Италия и Швеция остават без промяна – със съответно 51 и 36 на 

сто. Интересното е, че спад има само при потреблението на новини в 

социалните мрежи – по отношение на цялостната им популярност сред 

респондентите, нивата са непроменени от 2015 г., подчертават 

изследователите от Института „Ройтерс“. 

За този феномен има обяснение – кризата на доверие във „Facebook“, която 

се отприщи с президентските избори в САЩ. Изненадващото влизане на 

Доналд Тръмп в Белия дом отвори същинска кутия на Пандора, от която 

първо изскочиха тревожните разкрития за „фабрики за фалшиви новини“ 

по целия свят, които са преобърнали вота (Симеонова, 2017: 315-338) и 

лековерието на американските читатели и избиратели, за които 

измислените истории за Хилари Клинтън са се оказали по-интересни от 

сериозни анализи и разследвания на топ медиите в Щатите. Не закъсня и 

скандалът с наетата от зетя на US президента Джаред Къшнър за 

кампанията „Cambridge Analytica” и откраднатите с цел пропаганда данни 

на над 80 млн. потребители. „На пожар“, в началото на 2018 г. социалната 

мрежа ограничи новинарските и рекламни постинги в Newsfeed-a и сложи 

акцент върху публикациите от „семейство и приятели“. Скандалите и 

новата политика Зукърбърг е и причината за отлив от „Facebook“ като 

източник на информация, особено за големия спад в САЩ, където темата 

с фалшивите новини, манипулациите на вота и подозренията за намеса от 

Кремъл е много болезнена, макар Тръмп да преполови мандата.  

Противно на очакванията обаче, скептицизмът на американците е чужд на 

българите, известни с песимизма си. Какво прави българския Скролващ 

човек толкова Споделящ? И до какви недоразумения води това? 

Анализаторите от „Оксфорд“, един зевзек от Велико Търново и една 

пенсионерка от Албърта, Канада, дават отговорите.  

 

В България – медиите са продажни, вярваме на „Facebook“! 
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България, която дебютира като участник в последното изследване на 

Института „Ройтерс“, се оказва в Топ 3 на страните, за които социалните 

мрежи са предпочитан източник на информация. Страната ни държи 

второто място с 42 на сто, като преди нас e само Чили – с 43%, а малко след 

нас – Малайзия, с 40 на сто (Newman et al, 2018: 14). Българите, които се 

информират онлайн са повече от тези, които разчитат на обичайния 

хегемон – телевизията – 88 срещу 84 на сто. 70 на сто от тях предпочитат 

социалните мрежи за целта, като 73% залагат на „Facebook“, 32 на сто – на 

„YouTube“ и едва 6% на „Twitter“ (Пак там, 2018: 67). 

 

Социална 

мрежа 

Като 

платформа 

за новини 

Цялостна 

употреба 

Facebook 73% 84% 

YouTube 32% 70% 

Facebook 

Messenger 

18% 59% 

Viber 14% 55% 

Twitter 6% 14% 

Instagram 5% 22% 

 

Таблица 1. Употреба на социални мрежи и приложения за разговори в 

България 

Източник: Reuters Institute Digital News Report 2018, стр. 47 

 

Социалните мрежи не само са популярна медия, а се радват и на 

завидно доверие – 30%, което е над средното, коментират изследователите 

от Оксфорд. В същото време страната ни е на дъното по доверие към 

традиционните медии – с едва 38 на сто – и се нарежда на 27-мо място сред 

37-те страни от цял свят, включени в доклада. За „най-сигурни“ в България 

се имат новините от БНР, БНТ1 и Нова ТВ, сочат още данните. Кредитът 

на доверие към социалните мрежи и подозрителността към традиционните 
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се наблюдава на фона на тревожния разцвет на фалшивите новини. Като 

анкетираните от България впечатляват анализаторите, изразявайки 

особено голяма тревога от подвеждащите заглавия, които маскират 

реклами като журналистически текстове (58%). Напълно измислените 

новини притесняват 61 на сто, а онези, които изкривяват фактите, за да 

променят дневния ред – 59% (Пак там, 2018: 37-38).  

Докладът на Института „Ройтерс“ посочва и друга важна тенденция за това 

как българите ползват медиите в ерата на Web 4.0. Подобно на другите 

балкански страни – като Турция и Гърция, потребителите на новини в 

социалните мрежи са изключително активни (Пак там, 2018: 67). 52% ги 

споделят на стената си или по мейла, а други 40 на сто – коментират 

актуалните събития – на сайта на медията или във „Facebook“, „Twitter“ 

или „YouTube“, сочи проучването за 2018 г. Това поставя българите в 

графата на най-„будната аудитория“. От Института „Ройтерс“ – в доклада 

си за 2016 г. (Newman et al, 2016: 101), правят следната класификация на 

публиките и техните характеристики: 

1. Активен участник (proactive participator) – 31% от потребителите: 

• Поддържа новинарски или политически блог 

• Участва в кампании или групи, решаващи актуални проблеми 

• Коментира материали на новинарски сайтове 

• Публикува новинарски снимки или видеа в социалните мрежи 

• Праща репортажни снимки или видеа на сайтовете на медии (рубрики тип 

„Аз, репортерът“) 

2. Реактивен участник (reactive participator) – 21% от потребителите: 

• Споделя новини в социалните мрежи или по мейл 

• Оценява или харесва новини в социалните мрежи 

• Гласува в анкети на новинарски сайтове или на страниците им в 

социалните мрежи 

3. Пасивен консуматор (passive consumer) – 48% от потребителите: 

• Обсъжда новини онлайн с приятели и колеги новини 

• Обсъжда нови с приятели и колеги лице в лице 

• Нито едно от двете 
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Според тази класификация на Института „Ройтерс“, 50 на сто от 

потребителите на новини пасват на профила на реактивните участници, а 

40 на сто – на активните.  Корените на тази особеност, характерна за 

региона, се крият не само в народопсихологията (макар всички българи да 

разбират футбол и политика), но и на изострената политическа полемика и 

поляризация, както и високото недоверие в традиционните медии. 

Комбинацията на тези фактори способства трансформацията на 

многостепенния поток на комуникация и обръщането на ролите на 

журналисти, лидери на мнение и публика. Така „пазачите на 

информационния вход“ биват преодолени, а дневният ред се диктува не по 

стандартната схема за влиянието на Илиу Катц и Пол Лазарсфелд 

(Katz&Lazarsfeld, 1955), вертикално, а по хоризонтала и реципрочно.  

 

Кой и защо „взривява“ социалните мрежи 

Най-често класическият модел за потока на информация и влияние 

претърпява 4 типа модификации в полето на социалните мрежи. В 

динамичната онлайн среда, трансформациите обикновено протичат 

паралелно: 

1. Всеки е журналист – всеки потребител може да се превърне в топ 

репортер в социалните мрежи, ако успее да създаде т.нар. вирусно 

съдържание (viral content). Тъй като лавинообразното споделяне 

обикновено се задвижва от силна емоция, е трудно да се даде „рецепта“ за 

– според българския медиен жаргон – „взривяването на Facebook“. Проф. 

Грета Дерменджиева и д-р Росица Славова правят сполучлив опит за 

типология на вирусното съдържание (Дерменджиева&Славова, 2018), 

изследвайки Топ 100 на „хитовете“ през 2017 г. в социалните мрежи. Те gi 

разделят в 9 основни категории, като при анализа на всеки материал, 

снимка или видео, определят и доминантната емоция. Според типологията 

им, тя може да бъде позитивна, негативна и амбивалентна. Изводът на 

изследователите е, че при позитивна емоция потенциална за разгръщане на 

вирусна „вълна“ е най-голям. Факт е обаче, че силен мотив при 

споделянето в социалните мрежи са и негативните или амбивалентни 
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емоции – например тъгата, защото сработва емпатията и желанието за 

помощ. На такъв тип масово споделяне се дължат успешните кампании за 

набиране на средства за болни или пък осиновяване на захвърлени 

животни. Потенциал да се разпространят като вирус имат и публикациите, 

които предизвикват гняв – най-често към институциите или в случаи на 

кражба или хулиганство. Безспорно е обаче, че в социалните мрежи 

сатирата е най-заразна – независимо дали изтърканите вицове „възкръсват“ 

като аматьорски мемета или поредният абсурд ражда „Facebook“ фолклор 

под формата на колажи или афоризми;    

2. Аудиторията като главен редактор – в класическия случай, когато 

аудиторията сменя ролите си с лидерите на мнение, обикновено 

непреднамерено, потребителите влизат в ролята на „куратори на новини“. 

Така те насочват потока на информацията към Newsfeed-a на приятелите 

си и – неволно или не – влияят на нагласите им;  

3. Колумнисти без заплата – кога лидерите на мнение влизат в ролята на 

продуценти на новините? При първия широкоразпространен „сценарий“ 

формални лидери (често представители на спортния или арт елит) споделят 

снимки или новини в профилите си, които се отразяват от медиите. 

Второто проявление на трансформацията на модела засяга недокрай етична 

практика в българските медии – лични позиции в социалната мрежа да се 

публикуват като публицистични текстове. Такава практика има в почти 

всички вестници (както в онлайн изданията им, така и в хартиените), като 

голяма част от мненията се публикуват без разрешението на авторите 

(изключение са медии като Dnevnik.bg или „Club Z“). Сайтове като 

168chasa.bg или Lentata.com са пример за това как може да се поддържа 

ежедневно цяла коментарна секция с „колумнисти от „Facebook“. Този 

порочен модел пести разходи за хонорари и усилия на журналистите във 

вестници и онлайн издания. Но освен неетичен спрямо преписаните лидери 

на мнение, е нездравословен за медиите – защото, пестейки от авторска 

публицистика, идентичността им и доверието в тях още повече ерозира;  

4. Догонващите медии – под натиска на все по-активната публика и с 

инструментите, които социалните мрежи дават на аудиторията и лидерите 

на мнение, традиционната журналистика все по-често се оказва в ролята на 
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догонващ. Още един порок на онлайн средата – влиянието, което се 

измерва с броя на кликовете и шеровете, поставя на изпитание морала и 

професионализма на редактори и репортери. При положение, че в 

социалните мрежи участниците в многостепенния модел на комуникация 

постоянно влизат от роля в роля – може ли медията в един момент „да влезе 

в обувките на аудиторията“? Не просто може – а трябва. Чисто формално, 

в мига, в който започва да следи профила на Kozata Ani или „Майчин дом“, 

медията влиза в ролята на публика. И тя не е обидна, защото талантът на 

репортерите и редакторите е в това да са „професионална публика“. 

Журналистите, за разлика от лидерите на мнение, не са експерти. А 

представители на обществения интерес и аудиторията – нейните „очи“ и 

„уши“, които имат фината настройка да различават значимото от 

баналното, доброто от злото и да не си позволяват моралът им да бъде 

приспан. Затова капанът, в който лесно падат медиите в ерата на 

социалните мрежи, е да оглупяват, ползвайки удобното алиби, че 

„публиката това иска“. Все по-често новините, сутрешните блокове и 

вестниците се пълнят под диктовката на „модерното днес“ във „Facebook“. 

Но знаем ли какви „прогресивни“ сили движат „горещите теми“ в 

социалните мрежи? Един социален експеримент погрешка в официалната 

страница на „bTV Новините“ дава стряскащи отговори. 

 

Пиши „ЕСЕ“ и да бЕгаме! 

Старият и златен мръсен виц за пирамидите и „Пиши к…р и да бЕгаме!“ 

изживя истински ренесанс при турнето на Софийската опера в Япония, 

когато паметник в Хирошима осъмна с надпис „Локо Сф“. Но и жалкият 

опит на Благо Джизъса да издълбае името си в стените на Колизеума 

отстъпи пред „взрива“ от възмущение и сарказъм, който предизвика 

„офертата“ на канадката от Албърта Ала Вагнер – „Напиши есе, спечели 

къща за 1.7 млн. долара“.  
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Наглед невинната публикация на „bTV Новините“ генерира над 

1 300 харесвания, 720 коментара и 275 споделяния3. От тях значителна част 

се изчерпват с паролата: „ЕСЕ“ – почин, характерен за т.нар. viral marketing 

(заразен маркетинг). При него, с цел засилването на привързаността към 

марката, се организират различни кампании, в рамките на които 

потребителите споделят разнообразни съобщения и хаштагове, крайната 

цел на които е награда. Такава има и за компанията – разширяване на 

мрежата от последователите. Според изследователите, членовете на 

социалните мрежи, които са склонни да участват в подобен тип кампании 

са четири типа (Ho&Dempsey, 2010: 1000-1006). Мотивацията им е 

продиктувана от: 

• Желанието да принадлежат към дадена група; 

• Нуждата да се наложат като индивидуалности; 

• Потребността да са алтруисти; 

• Инстинктът да разширят личното си влияние. 

 

Проучванията на Хо и Демпси сочат, че най-често в социалните мрежи 

публикации споделят потребителите от втора и трета група – или т. нар. 

„алтруисти“ и „индивидуалисти“. В конкретния случай коментиралите и 

качили на стените си текста читатели, независимо от мотивацията си, не се 

задълбочават да прочетат материала, а просто коментират и споделят 

дописката, с надеждата, че са „в надпреварата“ за безплатен дом в Албърта, 

Канада. 

Този феномен, оказва се, далеч не е български. Нито пък този за „четенето 

по диагонал“, който категорично не датира от 21 век и ерата на социалните 

мрежи, а за него говорят още през 70-те години на XX век Мортимър Адлър 

и Чарлз Ван Дорен (Adler & Van Doren 1972: 18). През 2016 г. 

изследователи от Колумбийския университет правят експеримент каква 

част от линковете, споделени в социалната мрежа „Twitter“ реално се четат 

от членовете й. Резултатите са шокиращи – 59 на сто от материалите, 

                                                           
3 Оригиналната публикация е достъпна на адрес: 

https://www.facebook.com/btvnews/posts/2069127386474397?__tn__=-R 
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„шерните“ върху стените, така и не заслужават дори един клик (Gabeilkov 

et al, 2016). Оказва се, че над 50 на сто от споделените новини дори не са 

прочетени от „продуцентите“ си. За това има логично обяснение – 

социалните мрежи създават реалност на свръхинформираност. А тя, от 

своя страна, изисква умения, като т.нар. хиперчетене – термин въведен 

през 1999 г. от Джеймс Сосноски. Според неговото определение, това е 

„четене, насочено към потребителя пред екрана и е компютърно 

подпомагано”. Резултат е от „заявки за търсене в Интернет, проучване на 

изображения, хипервръзки, фрагментиране и филтриране по ключови 

думи“ (Sosnoski, 1999: 161-177). Затова и Катрин Хейлс обогатява термина, 

като го обяснява така: „хиперчетенето включва сканиране и съспоставяне 

на фрагментирани текстове, в отговор на наситената информационно 

среда, с цел да се запази вниманието чрез бързо идентифициране на 

съответната информация, като се четат сравнително кратки части от 

даден текст” (Hayles 2012: 12). 

Този тип „скимиране“ на информацията, като в случая с „ЕСЕ“-то, играе 

лоша шега на потребителите – и превръща невинна наглед любопитна 

новина в социален експеримент. Както коментира и София Крачанова от 

сайта на „bTV Новините“: „… определено не сме очаквали подобни реакции 

при публикуването на този материал. И, за жалост, нямаме къща, която 

ви да ви подарим“4.  

Феноментът „ЕСЕ“ обаче влиза във „Фейбук“-фолклора не само 

непосредствено след публикуването на дописката за Албърта – a през 

стотици коментари на лидери на мнение, колажи или мемета. Близо три 

месеца по-късно например той се използва и като метафора в скандала 

„Апартаментгейт“ с жилището на занижени цени на зам.-председателя на 

ГЕРБ Цветан Цветанов например – като вирулентен колаж, озаглавен:  

„Напиши есе, спечели къша с ВИП асаньор в престижен квартал“5. 

Неволният социален експеримент с „ЕСЕ“-то обаче изглежда наивен на 

                                                           
4 Целият материал е достъпен на https://btvnovinite.bg/lifestyle/liubopitno/ese-kak-edin-

ljubopiten-material-se-okaza-izpit-po-chetene-s-razbirane.html 
5 Меме-то е достъпно на адрес 

https://www.facebook.com/1917to1989to2018/photos/a.943502152469253/119629434719003

1/?type=3&theater 
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фона провокацията, която функционерът от партия „Глас народен“ Илия 

Дуков си прави, настъпвайки българския „Facebook“-функционер по най-

големия „мазол“ – разделителната линия в българското поле на социалната 

мрежа, която виртуално „прерязва“ страната ни на две – 

„либерали/соросоиди“ и „патриотари/русофили“. 

 

Ако порнозвездите бяха ядрени физици…   

„Велик и истински българин! Споделяйте!“ – под този надслов е посят 

„вирусът“ на една от най-симпатичните viral кампании във „Facebook“ през 

2018 г. Датата е 9 ноември, а на снимката – „под мустак“ се усмихва 

сърдечният хирург д-р Иван Николаев6 от Трън, който е сменил уредената 

чужбина за родния край, напук на 200 пъти по-ниската си заплата. 

Патриотичният му подвиг остава в сянка, понеже „не е футболист или 

фолк звезда“ и няма да бъде отразен от никоя медия, подчертава 

„подстрекателят“ на кампанията с трогателни мемета Илиян Дуков. 

Вълната от умиление и съпричастност е светкавична – за часове снимката 

на д-р Николаев е споделена над 2 000 пъти, а през „родолюбивите групи“ 

в социалната мрежа стига до Newsfeed-a на половината БГ потребители. 

Често с коментари от типа на: „Ето от такива българи се нуждае нашата 

страна, а не от разни партийни отрепки…“7.  

Фурорът с д-р Иван Николаев/Рон Джереми само ден по-късно ражда друг 

„герой“ от серията „Евала на таквиз българи“8. Този път, на 10 ноември, с 

усмивка „ала Мона Лиза“, от Newsfeed-a „грее“ проф. Сашка Ганева от 

                                                           
6 На снимката е един от емблематичните порноактьори Рон Джереми – оригиналното 

изображение е достъпно на адрес: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209785413471442&set=pb.1814862931.-

2207520000.1554671344.&type=3&theater 
7 Скрийншот на целия постинг е достъпен на: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209788804436214&set=p.10209788804436214

&type=3&theater 
8 По едноименното заглавие на разобличаващия социалния експеримент материал в 

„Offnews“ на 13 номеври 2018 г. 
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Сливница9 – която е сменила НАСА10 с БАН за 2 000 пъти по-ниска 

заплата. И отново лайтмотивът, който стимулира бясното споделяне в 

патриотичните групи е: „никой не говори за нея, защото не е нито 

плеймейтка, нито футболна съпруга“. Този път „пренебрегнатата от 

медиите“ физичка-родолюбка трогва не само обикновените българи, а и 

видни политици и журналисти. Един от лидерите на мнение във 

„Facebook“, който споделя „новината“ за завръшането й с хаштаг 

„#БългарияЩе“, е социологът и бивш кандидат за кмет на София Михаил 

Мирчев, който има над 3 100 последователи в социалната мрежата. За 

двайсетина минути, в рамките на които приятели на преподавателя го 

алармират в коментарите, че „повелителката на наночастиците“ в реалния 

живот има други таланти, публикацията му е споделена от близо 300 души. 

В последствие Мирчев редактира постинга, измъквайки се елегантно от 

конфузната ситуация с думите: „Иска ни се!!! И млада. И хубава. И още по-

умна… И още по-успяла… При това в науката и знанието… ДА, ама 

НЕ!!!“11.  

Лидерът на мнение Мирчев не е единствената публична личност, изкушена 

да експлоатира максимално вирулентния постинг. Седмица след като 

„порнозвездите патриоти“ започват да циркулират из социалната мрежа12, 

а част от медиите са ги разобличили, една от най-рейтинговите ТВ водещи 

– Гала и коментаторката й – журналистът Кристина Патрашкова, падат в 

капана на социалния експеримент. „Млада, изключително красива, 

различна външност. Човек, посветен на науката, работил е в чужбина, 

                                                           
9 На снимката е една от най-известните бивши порноактриси Саша Грей – оригиналното 

изображение е достъпно на 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209789577615543&set=pb.1814862931.-

2207520000.1554671344.&type=3&theater 
10 Закачката с НАСА вероятно идва от един от актуалните към онзи момент постинги на 

Грей в „Instagram“, която около Хелоун си пуска снимка с пура и каубойска шапка и жакет 

с емблемата на американската космическа агенция 

(https://www.instagram.com/p/BpputnolFSX/?utm_source=ig_embed) 
11 Цялата публикация може да бъде видяна на: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2274556705891375&set=a.101784363168631&ty

pe=3&theater 
12 Благодарение на „безименния гений“ в социалната мрежа бързо се появяват мемета с 

още порноактьори – като д-р Куна Карагьозова, физиците Ева Недялкова от Вълчедръм и 

Анна Лисичкова от Рудозем и загърбилия ЦЕРН доц. Иван Синев – част от примерите са 

разгледани тук:   https://offnews.bg/offtopic/evala-na-takviz-veliki-balgari-edna-mnogo-

ostroumna-fejsbuk-kampania-691870.html 
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страхотни успехи, решава да се върне и да прави наука в България. 

Заслужава си да я покажем", коментира Гала. Патрашкова я подпкрепя: 

„Няма нищо по-хубаво от това една сексапилна, интересна, 

интелигентна, умна жена – това е трудно постижимо, но нека се 

стремим към този идеал". Ироничното видео на Владимир Огнянов13 с 

гафа от „На кафе“ – илюстрация на риска от изкривяването на модела за 

многостепенния поток на комуникация заради стремежа на някои медии да 

са в крак с топ новините в социалните мрежи (давайки им трибуна 

безкритично), е гледано от над 328 000 души. Споделянията му са над 2 000 

хиляди, а коментарите – повече 500. „По диагонал съм прочела новината, 

тъпо!“14, оправдава се на следващия ден в ефир Гала за това, че се е 

предоверила на „Instagram“.  

 Авторът на експеримента Дуков признава пред „Bulgaria ON  Air“15, 

че е намерил мемето със „сърдечния хирург“ в „западнала групичка за 

хумор, сатира и забава“. И споделя снимката целенасочено – за да 

изследва културата в Интернет и феномена на безкритично споделяне на 

информация в социалните мрежи и възприемането на „всяка снимка с 

текст като новина“. „Обществото е стигнало до най-ниската си точка 

на критично мислене“, е изводът на Дуков. „Българите са не толкова 

наивни, колкото комуникационно мързеливи“, пък е коментарът на 

медийния експерт доц. Георги Лозанов за лавината от стотици хиляди 

споделяния на „порно патриотите“. 

За фурора на социалния експеримент има и друго логично обяснение – доц. 

Синев и проф. Сашка Ганева утвърждават стилистиката на една от най-

големите и шумни ехо стаи, които диктуват разговорите в българския 

„Facebook“ – патриотите (а може би – патриотарите). И тук сработва 

теорията за селективното експониране (selective exposure theory) – 

тенденцията хората да предпочитат новини, които потвърждават мнението 

                                                           
13 Видеото е достъпно на 

https://www.facebook.com/vladimir.ognyanov/videos/10156736100518446/ 
14 Видеото е достъпно на 

https://www.facebook.com/vladimir.ognyanov/videos/10156738513793446/ 
15 Репортажът е достъпен на https://www.bgonair.bg/reportazhi/2018-11-15/blestyashti-

balgari-ili-pornozvezdi-a-vie-shvanahte-li-maytapa 
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им (Klapper, 1963). За да постигнат когнитивно равновесие, индивидите 

може или да интерпретират информацията по удобен за тях начин или да 

изберат онази, която съвпада с техните възгледи (Филева, 2012). Логично, 

в ерата на социалните мрежи, когато всеки е „главен редактор“ на 

собствената си „стена“ и косвено модерира Newsfeed-a на цялата си 

„галактика от приятели“, селективното експониране става сериозен мотив 

за споделяното на информация, наред с други – като алтруизма или 

стремежа към себеутвърждаване (Dafonte-Gomez, 2018: 2140). 

Докато социалните мрежи бързо и сигурно поумняват – благодарение на 

machine learning, аудитория и медии дружно оглупяват. Веднъж читателите 

– заради морето от информация, в което отдавна избягват да се „гмуркат“ 

и по чиито „вълни“ се плъзгат в опита си да не се удавят. Втори път 

медиите, които, позагубили доверието на читателите и монопола си над 

новините, правят глупави компромиси, за да задържат вниманието на 

публиката си. И накрая – всички вкупом, „омагьосани“ от коварната сила 

на социалната мрежа – да ни капсулира около приятелите и настървява 

срещу неприятелите.     
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ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ В БЪЛГАРИЯ 

Програмни, управленски и финансови дефицити 

 

СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА 

 

THE PUBLIC TELEVISION IN BULGARIA 

Programming, management and financial deficits 

 

Svetlana Bozhilova 

 

Резюме: В статията са представени и анализирани дефицити на 

медийната  регулация в България по отношение на обществените 

медии, проблематизират се съществени аспекти на вътрешно-

нормативната уредба на БНТ, на управленската и 

организационно-творческата структура. Водещ акцент в анализа е 

формулирането на обществената потребност от многопрограмно 

развитие на БНТ в цифрова среда, като откроените проблеми се 

илюстрират с успешни европейски практики. 

В статията са представени резултати от  представително 

изследване на социологическа агенция „Алфа рисърч“ и 

Университетска телевизия „Алма матер“/2017 г./ за нагласите и 

потребностите на активната аудитория в осем университетски 

града към специализирани канали и предавания в областта на 

образованието, културата. Аудиторията е типологизирана в 

четири възрастови групи.  

Ключови думи: БНТ, обществени медии, медийна регулация, 

Съвет за електронни медии, Закон за доставчиците на аудио-

визуални медийни услуги, Съвет на Европа, Алфа рисърч, 

Националнао университетска телевизия „Алма матер“ 
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Summary: The article presents and analyzes existing substantial 

deficiencies of the media environment but also regulation in Bulgaria 

regarding the public media; important aspects of BNT's internal 

regulatory framework, as well as its managerial and organizational-

creative structures are being addressed. The main focus of the analysis 

is to formulate the public need for multi-programmatic development 

of BNT in the digital environment, with the highlighted problems 

being illustrated by existing successful European practices. The article 

presents the results of a relatively recent joint representative survey of 

the Alfa Research Sociological Agency and the Alma Mater 

University TV channel in relation to the available audience practices 

from year 2017 on the attitudes and the needs of active audiences in 

eight (8) university cities in Bulgaria towards specialized channels and 

broadcasts in the fields of education and culture. The audience is 

sectorized in four age groups. 

Key words: Bulgarian National Television, Public Media, Media 

Regulation, Electronic Media Council, Audiovisual Media Services 

Providers Act, Council of Europe,  Alpha Research Market Research, 

Alma Mater National University Television 

 

Обществената телевизия в България е функция от съществуващите 

евростандарти в тази област и утвърдената дуална телевизионна система. 

Водеща роля в изграждането на  нормативната основа на европейските 

обществени медии имат специализираните дирекции към  Съвета на 

Европа, както и Европейският съюз за радио и телевизия. 

Страните от Югоизточна Европа започват трансформацията на своите 

държавни медии след падането на Берлинската стена и прехода към 

демокрация. Те естествено черпят  опит от водещите  обществени медии  

във Великобритания, Франция, Германия. Основополагащи са 

резолюциите и препоръките на Съвета на Европа, в полето на 

обществените медии и независимата медийна  регулация. България е 

подписала всички документи на Съвета на Европа в тази област,  но на 

практика правните механизми и инструменти не са достатъчни за 
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утвърждаване на основните ценности на обществените медии – 

програмна политика, покриваща целия спектър от обществени 

потребности и интереси, независимо управление  и финансиране в полза 

на гражданското общество.  

 

Обща рамка 

Програмната политика на обществените медии  у нас е описана коректно 

в  националното законодателство, съгласно редица препоръки н  

резолюции  на Съвета на Европа./ Резолюция № 1 от 1994 относно 

бъдещето на общественото радио и телевизионно разпръскване, 

Препоръка №  9 от от 2003 относно мерките за засилване на 

демократичното и обществено въздействие на цифровото радио и 

телевизия; Препоръка № 1641 относно общественото радио- и 

телевизионно разпръскване от 2004 г./ /В нашия закон са включени  

всички значими изисквания, свързани с обществената мисия* и 

корелацията й с програмните политики. Но в родните социокултурни 

условия е необходима повече конкретика при формулирането на 

обществената мисия, тъй като е остър дефицитът на спазване на 

демократични медийни стандарти. Отсъствието, например, на 

изискването за дискусионни  предавания и платформи, които  да 

представят всички значими гледни точки по анализираната темаq е 

предпоставка БНТ да минимизира  в програмата си тези форми и да ги 

използва активно само по време на предизборни кампании. А чрез 

телевизионния полилог зрителите се запознават с различни убеждения и 

гледни точки, съпоставят ги и имат възможност за самостоятелно 

формиране на мнения и  собствен ценностен хоризонт.Дискусионните 

форми са в основата  на социалното включване  и съществена 

предпоставка за кохерентност на аудиторията чрез предлаганото 

плуралистично  медийно съдържание . 

За разлика от общата концептуална рамка, свързана с  програмната 

политика на обществените медии, при управлението и финансирането им  

всяка страна сама избира механизмите за тяхната реализация, които да 

гарантират независимо управление и финансиране от политически и 
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икономически натиск За България това е същностен проблем, защото 

политическата класа вече 20 години  не е готова да създаде  ефективни и 

достатъчно демократични механизми, процедури и съответни правни 

инструменти.. 

В поредица от евроекспертизи на Съвета на Европа /2/ / Становище по 

българския закон за радиото и телевизия  от Каролин Морисън и Майкъл 

Уогнър – Съвет на Европа, и Европейски съюз за радио и телевизия -сп. 

Четвърта власт 1998 г., /3/ Експертиза на Вернер Румпхорст Христофору 

Христопулос – Съвет на Европа  и Европейски съюз за радио и телевизия 

– сп. Медийна обсерватория България, 2002 г./ се изискват  гаранции за 

независимост на регулатора – квалифицирани мнозинства при избор на 

членовете от парламента и граждански номинации  при назначаването на 

членовете  от президента. Не са въведени  в нашия закон механизми и  

проучвания, които да гарантират професионалната експертиза и 

обществения авторитет на избраните членове. Това рефлектира върху 

цялалостанта дейност на медийния регулатор, както и при избора на 

генерални директори на обществените  медии, тъй като се възпроизвежда 

съответното политическото  статукво и корпоративни интереси. 

Отсъствието на устойчива вътрешно-норматива уредба в Закона за 

достанчици на аудио-визуални медийни услугипък превръща 

управлението на обществената телевизия в поле за непрекъснати 

структурни и оранизационно-тоарчески промени при всеки  избор на 

генерален директор. През последните години все по-активно се налага 

идеята за самостоятелен устройствен закон за обществените медии, който 

да регламентира управлението, надзора, програмната политика и 

финансирането, подобно на Кралската харта на ВВС, Федералният 

договор  на терманската обществена телевизия. 

Ограничените надзорни функции на СЕМ по отношение на управлението 

и организационната структура на дейността в обществените медии, 

непроработилият фонд „Радио и телевизия“ демонстрират през годините 

нежеланието на политиците да запълнят  тези законови дефицити, да 

направят медийната регулация по- ефективна и независима. Те  

илюстрират и неспособността на профсионалните елити  да отстояват и 
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изискват в медийната регулация демократичните стандарти при 

функционирането на тези медии. 

Провалената цифровизация на обществената телевизия у нас, отсъствието 

на визия за многопрограмно развитие в цифрова среда, както и на 

концепция за развитие  на мутимедийтите платформи и услуги, водят  до 

невъзможност обществената телевизия да изпълнява основн свои функци. 

и  задачи. Обществените медии в България трябва да имат собствен 

нацинален и регионални мултиплекси, които да функционират с 

държавна подкрепа. Разпространението на телевизионните програми от 

частен телекомуникационен оператор води не само до финансова 

зъдлъжнялост, измервана в 27 милиони лева през 2019 г. но и до 

определени корпоративни зависимости, както и не осигурява  

самостоятелна възможност  за  многопрограмно  планиране и развитие   

на многообразие от специализирани мултимедийни платформи. 

 

  Програмата  на БНТ 

В конкурентна среда с търговските оператори  обществената телевизия  е    

призвана  да създава качествено  медийно съдържание за реализация на 

своите функции. В процеса на многопрограмно развитие обществената 

телевизия има задължението да отстоява високи професионални 

стандарти и да създава програми с различен тематичен профил и адресат, 

които да обогатяват основната политематична  програма. Букетът от  

телевизионни програми трябва да съчетава глобализацията и 

индивидуализацията на посланията – две, само на пръв поглед, 

взаимоизключващи се тенденции. Политематичната програма е призвана 

да извършва социален интегритет и  да обединява различни аудитории, 

без това да е в ущърб на качеството. Монотематичните програми 

обединяват по специфични потребности и интереси по-малки аудитории, 

като удовлетворяват техните потребности и интереси. В съвременната 

телевизионна  практика  все по-съществен е въпросът КОЙ ТЕ ГЛЕДА.? 

Ако това  е активна аудитория, ако това са лидери на обществено мнение, 

образовани граждани, творци и учени, млади хора – то ефективността на 

посланията е много по-висока. В съвременния медиен свят без 
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медиаметрични изследвания не може да се определя и степента на 

социално въздействие и медийно влияние.   

За БНТ от съществено значение е стратегическата визия за 

МНОГОПРОГРАМНО РАЗВИТИЕ. Това безспорно ще доведе до 

разширяване на аудиторията и структуриране на програмните сегменти, 

съобразно различните потребителскит групи.Например обществено-

правните телевизия като ВВС, ARD, FRANCE TELEVISION създават 

букет от програми в изпълнение на основните функции на обществените 

телевизии – политематичен канал, регионален канал, канал за 

образование и култура, младежки и детски канал, информационен канал. 

Програмите с развлекателни функции не са основополагащи  в тяхната  

политика. През 2012 година  BBC първа създава платформа в Интернет 

със специализирани програми за тийнейджъри, съобразявайки се с 

нагласите за комуникация на младата аудитория и възможностите й за 

гледане на програми на мобилни платформи. Реализацията на медийно 

съдържание за конкретни комуникативни условия, например краткост на 

формите, достъпност и актуалност – е в основата на структуриране на 

младежките и детските програми. 

На малък пазар, като родният, е много важно да се познават интересите и 

потребностите на аудиториите на регионално и национално равнище, за 

да се разработят програмни стратегии както по отношение на 

предлаганото медийно съдържание, така и на формите за неговото 

представяне. В конкуренцията с търговските оператори обществената 

телевизия не трябва да следва тяхната програмна философия и 

позициониране на предавания, а да предлага алтернативи за представяне 

иа съдържание и формати.- например  дискусионното образователно 

предаване „История БГ“ в праймтайма  на БНТ  илюстрира  такава 

тенденция. 

Съпоставителните медиаметрични  изследвания на Европейската 

обсерватория по аудиовизия  за Централна и Югоизточна Европа 

показват, че-голяма потребност  аудиторията  има от социално 

ориентиране и затова продължават да бъдат сред най-гледаните 

предавания  аналитичните и дискусионни форми, разследващата 
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журналистика/4/ /Television,cinema,video et services audiovisuel – le 

paysage panneuropeen – OAE 2017/ Значимо място  в обществените 

телевизи имат  също социалните и икономически предавания, както и 

телевизионните сериали, приличащи на съвременен социален роман с 

герои, които въплъщават същеностни социални противоречия и 

отношения. В периода /2018-2019/ Българската национална телевизия 

няма собствено икономическо предаване, а многоплановата социална 

проблематика се разглежда единствено под формата наз ток-шоу. 

Обществената телевизия има задължителни културна и образователна 

функции, както се изисква по закон  да създава програми за детска и 

младежка аудитория.  

Водещите обществени телевизии изграждат Департамент за 

стратегически изследвания и програмно развитие, който да  създава 

иновативни проекти, да следи потребностите на националната 

аудитория и да реализира изследоваания с университетите и 

специализираните  социологически  агенции.  

В началото на 2017 г. Софийският  университет „Св. Кл. 

Охридски“,,съвместно със социологическата агенция „Алфа рисърч“ 

разработи самостоятелна методика за представително изследване 

нагласите на младежката и активна аудитория към телевизионни 

програми за образование, култура,,което се проведе в осем 

университетски градове,.чрез специална стохастична извадка. 

Изследването е представително за активната аудитория /16-50 г/. 

Телевизионни програми с образователни и културни функции, насочен 

към  зрители в активна и младежка възраст имат потенциал най-малко 1/3 

от аудиторията, а 56 % от анкетираните  заявяват, че по-скоро е вероятно 

да  гледат такива специализирани канали. Най-активни биха били 

зрителите над 30 години, с висше образование, упражнаващи свбодни 

професии, и иинтелектуален труд. Проблематична за привличане е 

аудиторията до 20 г., която като цяло най-малко гледа телевизия, но пък 

има потребност от образование и култура. Тази ниша може да бъде 

запълнена от спецализирани мултимедийни платформи, съобразени с 

нагласите за гледане и предпочитаните форми за общуване.  
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Естественото място на такива програми е в многообразието от 

монотематични канали на обществената телевизияа. Утвърдена практика 

на обществените телевизи е създаването на електронен каталог както за 

предаванията в монотематичните канали, така и  на тези, базирани на 

мултимедийните платформи за образование, квалификация и 

преквалификация; за култура, изкуство и наука. На дневен ред  в 

България е изграждането на мултимедийни платформи с отворен код, 

който изисква унифициране на техниката и технологията на всички 

производствени структури в обществената телевизия. Например в 

Германия, с подкрепата на правителството,  е създадена мултимедийна 

платформа Germani s Gold, с право на достъп  и на обществените,   и на 

търговските оператори  когаго те излъчват значими за обществото 

програмни продукти.  

БНТ е в догонваща роля по отношение на търговските оператори, 

независимо от гарантирания й достъп до цифрова среда. Цифровата 

телевизия би дала нов живот на младежките и детските предавания, 

Според  националното законодателство и програмния лиценз на БНТ, 

тези предавания са задължителни, но на практика в обществената 

телевизия на България няма дори самостоятелно функциониращи  такива 

продуцентски звена. В три поредни години Съветът за електронни медии 

в своите отчети /2015-2017 г./ пред Народното събрание констатира 

дефицит на младежки и детски предавания. Например във френската 

обществена телевизия са създадени множество мултимедийни платформи 

– две за детска удитория – от 3 до 6 г. . и  за деца от 6 до 12 г., платформа 

нза лекции за студенти, платформа в помощ на младите семейства при 

отглеждане на деца, платформа за педагогически знания.  

Изследването на аудиторията в осем университетски града открои и 

няколко съществени ситуативни разлики в профилите на аудиториите на 

БНТ и водещите национални търговски оператори. БНТ-аудиторията е 

по-образована, но и по-възрастна, състояща се от хора с по-високи 

доходи. Водеща в гледаемостта е възрастовата група /41-50 г./, следвана 

от /31-40 г./ – 33.4%; /21-30 г./;. 26.7%. Естествено най-малък дял в 

обществената телевизия има аудиторията - /16-20 г./ поради липсата на 
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младежки и детски предавания, както и на специализирани за тях 

мултимедийни платформи. 

Разработената типология на предавания по тематика показа определени 

тенденции в получените резултати. Аудиторията предпочита научно-

популярни и образователни поредици, свързан с културен туризъм у нас в 

чужбина – 51.4%; от анкетираните; с история, антропология и културно 

наследство – 45.3%; психология на общуването – 29.2%; култура  и 

изкуство – 20.2;%; езикови курсове 29.2%; право и финанси 20.9%. 

Резултатите показват нарастване на предпочитанията за гледане на  

такива предавания  на базирани  мултимедийни платформи в интирнет 

среда. По-възрастната аудитория  предпочита да гледа телевизия в реално 

време. Младежката аудитория по-малко ползва традиционната форма на 

телевизионна комуникация, а при младежите /16-20 г./ гледаемостта на 

телевизия е сведена до 5-10 минути на ден. 

Най-голямата част от потребителите са пред телевизора в продължение на 

3 часа – 32-34%; или 3-5 часа дневно – 25%.  

Младите хора до 20 години не проявяват голям интерес към 

образователните програми, но при другите възрастови групи има 

подчертан интерес.: /21-30 г./ – 38.1%; /31-40 г/. 38.1%,; при  /41-50 г./ – 

35.3% от всички анкетирани. 

Часовите пояси, в които националната аудитория би гледала активно 

научно-популярни и образователни поредици са в рамките на 16-21 часа.  

Подлежи на внимателен анализ констатацията, че зрителите 

предпочитат темите да бъдат разработвани под формата на 

документален филм или коментарни предавания с отворена линия, 

на която да задават въпроси и да се осъществява ефективна 

интерактивна връзка. 

Университетската телевизия „Алма матер“ развиваше през годините 

своята програма  с документалната поредица за образование и наука 

„Vivat Academia“, докуменвталната поредица за култура и изкустоа 

„Ателие“, риалити-формата „Заедно в час“ за реформата в българското 

училище, младежко дискусионно предаванеи „НИЕ“ – копродуция с БНТ, 

младежкото сатирично предаване „Общежитието“ - www.amtv.bg. 
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Университетската телевизия спечели, въз основа на програмния си лиценз 

и   излъчваната в национален ефир програма, инфраструктурен проект,. в 

рамките на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ на сойност 1  

118 000 млн. лв. „Създаване и развитие на 24 часова образователна 

телевизия“ /2018-2023г./. Бъдещият образователен канал може 

стратегически да се интегрира  с БНТ2 – образователният канал на 

обществената телевизия, защото за създаване на такава продукция се 

изисква голям финансов ресурс. 

По примера на добрите практики на европейските обществени телевизии 

е необходимо образователната и културната стратегии да се правят 

съвместно с научни и културни институти, с Министерството на 

образованието и науката и Министерството на културата, с други водещи 

национални университети, защото е потребна научна аргументация и 

системност при създаване на образователни поредици, в  контекста на 

дневния ред на съвременното общество и образователна система.  

Департаментите за стратегически анализи в утвърдените обществени 

телевизии  създават  специални  фондове за образователни предавания, 

адресирани към различни възрастови групи в обществото, планират 

дългосрочни документални поредици, свързани с историческото  и 

културното  наследство, които да имат успех на световния телевизионен 

пазар. От законово-регламентираните средства от бюджета  на БНТ за 

филмова продукция  могат да се финансират такива поредици които  да 

имат висока художествена стойност и финансова възвръщаемост,.На 

спецализирани мултмедийни платформи могат да се представят и 

поредици  за приоритетни области на научни изследвания и постижения  

в България. Подобна практика е въведена в BBC  и  FRANCE TV - да се 

записват лекции с оригинално мултимедийно съдържание на утвърдени 

имена в различни области на научното знание. 

В програмите на БНТ е необходимо  да се излъчват повече записи от 

концерти, спектакли, танцови прояви.,да се създадат творчески 

работилници за различните изкуства с въвличане на аудиторията в 

творческия процес, да се селектират театрални и оперни спектакли и да се 

прави  съответната телевизионна адаптация , съобразена с постиженията 
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и зрителския интерес,. да се осъществяват копродукции с други 

обществени телевизии в Европа и да се обменят културни събития и 

документални поредици. Цялата тази дейност трябва да е позиционирана 

и на специализрана мултимедийна платформа за изкуства. 

Като член на Европейската организация за радио и телевизия БНТ има 

преференцални  условия на достъп до значими световни, европейски и 

национални културни и  спортни събития. Селекцията трябва да се прави 

внимателно, съобразно потребностите и интересите на аудиторията. 

Младата и активна аудитория активно спортува и нейното приобщаване 

към програмите на БНТ може да става както чрез  спортни предавания, 

така и чрез  специализиран младежки канал  с рубрики за здравословен 

начин на живот, здравословно хранене, ефективни форми на масов спорт 

По данни на цитираното  изследване  младите хора почти не гледат по 

традиционен начин телевизия, а ползват продукцията, базирана на 

мултимедийни платформи. Тази универсална тенденция стимулира,  ВВС, 

и френската обществена телевизия да направят младежка платформа под 

формата на WEB телевизия. Тенденцията е от съществено значение за 

младежката аудитория в България, , защото 84% от младите хора  у нас, 

на възраст /16-20: г./. прекарват до четири часа в Интернет. За /21-30 

г/.този процент е 78.4. за групата /31-40 г./ – 77%. Младите хора предимно 

гледат кратки телевизионни форми през мобилните си телефони – 79.3% 

Това променя структурата на предаванията и видеосюжетите онлайн. 

Мултимедийните платформи са много ефективни за информация, 

свързана  с профилите на потребителите. Това осигурява възможност за 

изследване на техните предпочитания и вкусове и  съобразяване с 

нагласите на  аудиторията по отношение на теми и формати. Най-

гледаните предавания в платформите могат да бъдат позиционирани 

вторично  и в традиционните  канали на медията и така да се създават 

крос-медийни проекти в „обратен ред“. В традиционния канал могат да се 

формират младежки часови пояси, съобразно бюджета на свободно време 

на учащите. В  младежкия телевизионен канал имат място анимационните 

филми, семейните  и младежки сериали, психологическо ток -шоу, 

какъвто е профилът на четвърти канал на френската обществена 
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телевизия Многопрограмното развитие на БНТ и допълнителните 

мултимедийни платформи и услуги могат да я превърнат в алтернатива на 

търговските медии, където доминиращи са актуалните блокови 

предавания и развлекателните формати. 

На дневен ред в БНТ е създаването и на Програмен център, чиито 

продуценти да съгласуват програмната дейност на отделните канали и да 

го превърнат в стратегическо място за трафик на предаванията и за 

тяхната анотация в специализирани програмни каталози. Този процес е в 

корелация с  изграждането на Дейта център, модерен  IT комплекс, който 

да разполага с огромна база данни, да може да пренасочва предавания и 

да ги складира и актуализира по всяко време, както е в ВВС Дейта 

център. Така на практика ще се осъществи предварителна и ефективна  

съгласуваност между отделните програми на БНТ. 

 

  Управление на БНТ 

Управлението на обществената телевизия е сред същностните проблеми в  

българската медийна регулация. Съветът за електронни медии избира с 

обикновено мнозинство генералния директор и с квалифицирано 

мнозинство предложения от него Управителен съвет. Генералният 

директор  е и председател на Управителния съвт. Тази пирамидална 

сдтруктура съсредоточава огромна власт в институцията „генерален 

директор“. Конкурсното начало пък дава възможност за превръщането на 

органишзационно-творческата и управленска структура в поле на 

непрестанни експерименти. Това лишава обществената телевизия от 

придвидимост и устойчивост, тъй като на всеки три години вътрешно-

нормативната уредба може да се превръща в експериментално поле за 

нови решения. Съветът за електронни медии  няма правомощия на 

същински надзорен орган в областта на управлението, той подписва с 

генералния директор и с членовете на управителния съвет договори за 

възлагане на управление, които най-често са бланкетни и не съдържат 

необходимата  конкретика. 

Законът само описва набора от правилници, необходими за 

структуриране и организиране на творческия процес в медията/.6/ 
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ЗДАВМУ – Управление на обществени медии/ Регулаторът  ги одобрява, 

но често няма капацитет за професионален анализ и критична рефлексия. 

Така цялата вътрешно-нормативна уредба и организационно-творческа 

дейност са в правомощията  на генералния директор и управителния 

съвет, предложен от него. Създадената пирамидална структура превръща 

обществената телевизия у нас в заложник на разбиранията и вкусовете на 

управителния съвет.Прегледът на управленската и организационна 

структура на БНТ, на фона на утвърдени структури на управление в ВВС, 

разкрива фрагментарност, наличие на множество звена без необходимата 

структурна и функционална обвързаност, неяснота около управленската 

субординация. Честото преструктуриране на управленската структура 

подлага системата на стрес и я лишава от  устойчивост и предвидимост. 

Липсва ефективен надзор в областта на управлението и 

финансирането.Отсъствието на точни и ясни правила за продуцентската и 

редакторска дейност, неефективната субординация с реализационните 

структури  води до субективизъм   в основополагащи дейности. Отсъства 

и вътрешен мониторинг за дейността на отделните редакционно-

творчески и реализационни звена. Във вътрешно-нормативната уредба 

дори  я няма ясно артикулирана институцията „програмен съвет“.с 

нейните правомощия. Продуцентските и редакционните екипи е 

необходимо да изработват програмните политики въз основа на 

проучвания и експертизи и да обявяват вътрешни и външни конкурси за 

предавания и формати. 

Общественият съвет у нас не е представителство на гражданското 

общество, на различните научни и културни институти, структури, органи 

и институции. Общественият съвет в германската обществена телевизия 

ARD, който има и надзорни функции, е конституиран по силата на 

Федерален договор, в който подробно са описани институциите, които 

имат свое представителсто./ Смисълът на Обществения съвет не е 

творческо-рецензентска, дейност, той има задачата от името на 

обществото да констатира и дебатира програмни и тематични дефицити. 

В експертизата на Съвета на Европа  от 2002 г. ръководителят на правния 

департамент на Европейския съюз за радио и телевизия Вернер 
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Румпхорст отбелязва, че: „По отношение на управлението трябва да се 

създаде надзорен орган, съставен от лица, опитни в администрация и 

финанси, който да има конкретна задача да контролира ефективността и 

правилността на цялостното управление на организацията. А 

Общественият съвет трябва да се състои от граждани, които да 

представляват разнообразието от интереси, съществуващи в обществото. 

 

Финансиране на БНТ 

Финансирането на обществената телевизия се отнася само до 

необходимите норми за изпълнение на обществения договор. 

Наложителен е експертен и обществен дебат за дефиниране на 

обществената мисия Това е изключително важно, ако БНТ остане на 

двойно финансиране от субсидии и/или такси и допълнителни приход  от 

реклама и спонсорство. 

Финансирането трябва да бъде прозрачно и да може да се провери по 

всяко време от данъкоплатците. Изискването за прозрачност трябва да 

бъде насочено към финансиране, когато някой обществен оператор наред 

с общественото  финансиране използва и други финансови ресурси . 

Източници на финансиране на обществените медии в Европа са таксите за 

радио- и телевизия, целевата субсидия от държавния бюджет, приходи от 

реклама, спонсорство, търговска дейност, продажба на програми, платени 

медийни услуги дарения и други дейности, разрешени по закон. 

Според финансовия доклад на Европейския съюз за радио и телевизия от 

2018 г./7/ във финансирането на общественитге медии е нараснал делът 

на държавното финансиране. За 2017 г. съотношението е 63.2% от такси и 

15.3 – от бюджета. В Белгия, Финландия, Исландия и Турция са въведени 

преки ли косвени радио-телевизионни данъци и такси. 

Приходите от реклама са силно рестриктивни, а ВВС не излъчва реклама. 

В страните – членки на Европейския съюз  са въведени  навсякъде 

ограничени лимити за излъчване на реклами в обществената телевзия. 

Други източници на финансиране на обществените медии са срадства от 

структурни фондове на европейски институции, като усвоената сума за 

2017 г. не е голяма – около 5 милиона евро. 
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Приходите зн обществените медии, пряко или косвено, произтичат от 

гражданите. През 2017 г., гражданите ная Европейския съюз са заплащали 

средсно около 3 евро на месец, за да финансират обществените медии в 

своята страна.  Таксите  обществени медии се заплащат най-често на 

домакинство - Германия и Великобритания, като се разрешава ползването 

до пет телевизора.  

Приходите за обществените медии намаляват, а обхватът на дейностите, 

свързани с многопрограмно развитие и мултимедийни платформи се 

увеличават. Огромна част от постъпленията се инвестират в европейска 

творческа индустрия, като около 80% от разходите са за производства на 

собствена оригинална продукция. Според доклада на Европейския съюз 

за радио и телевизия в България на глава от населението се падат около 

10 евро годишно, докато тази сума за всеки гражданини на Швейцария е 

170 евро. 

У нас Фонд „Радио и телевизия“не прорабити заради популизма на 

политическата класа, проблеми със събираемостта на таксите на 

„електромер“, неясната диференциация на плащане на такса за 

юридически субекти и частни лица, както и  отсъствието на ясен и 

релевантен спиък на лицата, които се освобожданаг от такси. В съдедни 

страни такава такса на елетромер проработи, но очевидно независимото 

финансиране на обществените медии не е сред приоритетите на 

управляващите у нас през последните 20 години. 

Необходимо е  този фонд  да започне дейността си с ясен рагламент за 

постъпления от такси и от целеви държавни субсидии.В България има 

регистрирани 4 300 000 домакинства, дори минимална месечна такса от 2 

лв би увеличила значително консолидирания бюджет на обществените 

медии. Може да се ползват европейски практики за попълване на фонда, 

свързани с отчисления от печалби на телековуникационни оператори, 

хазартни игри и др. Този фонд да се ръководи от независим  управителен 

съвет, за да се регламентира общественият характер на финансирането, 

неговата прозрачвост и реализация на финансовите постъпления по 

законосъобразност и целессъобразност.  
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Без независимо финансиране обществената телевизия не може да създава 

плуралистична и многообразна, като тематика и обхват, качествена 

програма. 

 

Заключение 

В съществуващата медийна регулация са необходими спешни промени:  

1. Квалифицирано мнозинство при избора на генерални директори на 

обществените медии, както и  изискване да не съвместяват  функцията на 

председатe.ли  на УС. 

2. Съветът за електронни медии да разработи подробен договор за 

възлагане на управление, свързан с производството на програма, с 

многоопрограмното развитие в цифрова среда и създаване на  

специализирани мултимедийни платформи. Договорът да въвежда 

срокове за конкретни дейности и ангажименти. 

 3. Да се въведе конкурсно начало за всички ръководни  позиции. 

 4. Да се изгради Департамент за стратегическо развитие и изследвания на 

аудиторията, към който да работи и медиен мониторинг за вътрешен 

плурализъм и изпълнение на обществената функция. 

5. Да бъдат изискани за експертиза всички правилници за дейността в 

БНТ, съгласно Закона,, както и да бъдат  одобрявани от регулатора за 

съответния мандат. 

6. Да се изиска независима външна експертиза на вътрешно-нормативната 

уредба от  специализирани звена  в обществените телевизии във 

Великобритания, Германия и Франция. 

7. Необходим е нов устройствен закон за обществените медии в България. 

8. Да се проведе специализиран и обществен дебат за Фонд „Радио и 

телевизия“ и  за начина на формиране на постъпления в него. 

Изследването е представително за аудиторията /16-50 г./ в осем 

университетски градове – София, Пловдив, Благоевгред, Велико Търново, 

Шумен,  Русе, Варна  и  Бургас.Фигури  1, 2, 3 и 4 илюстрирят  резултати 

от изследването на Университетска телевизия „Алма матер“ и 

социологическа агенция „Алфа рисърч“ 
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ЖУРНАЛИСТИКАТА НА ГРАЖДАНИТЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ 

ФИЛТЪР И КУРАТОРИ 

 

ВАНЯ СУХАРОВА 

 

CITIZEN JOURNALISM NEEDS A FILTER AND CURATORS 

Vanya Suharova 

 

 

Резюме: Статията адресира някои недостатъци на журналистиката 

на гражданите и рисковете, които тя крие във връзка с 

непрофесионалния характер на информацията, продуцирана от 

потребители. В статията се разглежда необходимостта от 

куратори, които да проверяват достоверността на информацията, 

подадена от граждани и да прилагат филтрация  по отношение на 

качеството, когато тази информация достига до средата на 

професионалните медии.  

Ключови думи: журналистика на гражданите, куратори на 

информация, медии, достоверност 

Summary: This article adresses the shortcomings of citizens' 

journalism and the risks it hides. Information curators are needed to 

check the authenticity of information provided by citizens and to apply 

filtration. 

Key words: citizen journalism, curators of information, media 

 

Заради изключително широкото проникване на смартфоните в световен 

мащаб – средната стойност все повече се доближава до 50% (към 2015 г. е 

43%), а прогнозите са за покачване, потенциалът за разрастване на 

журналистиката на гражданите нараства в съотносими мащаби. При близо 

50% покритие, всеки втори човек на планетата е потенциален репортер. А 
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при положение, че мобилните телефони с камера се появяват през 2006 г., 

може да се предположи, че 12 г. по-късно голяма част от действащите 

телефони разполагат с тази функционалност. Непосредственият извод е, 

че почти всеки втори човек на планетата разполага с мобилен телефон с 

камера, което без оглед на обхвата (тъй като дори при липса на обхват на 

мрежата, телефоните са способни да правят снимки) означава, че почти 

всяка територия в света, където има човешко присъствие, е „покрита“ от 

репортерския потенциал на гражданите (макар данните да не говорят за 

непременно хомогенно разпределение на хората, разполагащи с мобилни 

телефони). Това, на свой ред, генерира огромно количество непроверено, 

пристрастно и непрофесионално новинарско съдържание, което носи и 

редица рискове.  

 

Ролята на потребителите в потока на новинарското съдържание 

Дискусиите за достоверността на публикациите и влияението на 

социалните мрежи се засилиха след глобата, наложна на Фейсбук за 

данните, изтекли към консултантската компания „Кеймбридж 

Аналитика“. В България подобни дебати се появиха в резултат на 

гражданската инициатива #DanceWithMe. По аналогичен път се 

сформират и други движения със значително политическо влияние (напр. 

т.нар. Арабска пролет). Граждани от различни населени места, с различна 

политическа, етническа и културна идентичност се обединяват чрез 

фейсбук и туитър в името на обща идея. Използват едни и същи хаштагове, 

създават и коментират групи, свързани с протестите. Това е илюстрация за 

двойнствената политическа природа на социалните мрежи, произхождаща 

и от две ключови характеристики на неконвенционалната медийна среда, 

а именно – възможността за публикуване на информация, от една страна, 

и на покана за действие – от друга. 

Наред с поканата за действие можем да изведем и поканата за въздържане 

от действие. Например, няколко дни след атентата в Париж от ноември 

2015 г. белгийската полиция проведе мащабна антитеростични акция по 

залавянето на съучастници на терористите от Париж. Органите на реда 

призоваха и медиите да запазят мълчание за всичко, случващо се около 
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операциите срещу джихадистите от „Ислямска държава“. „Вместо да 

туитвате за полицейската дейност в Брюксел, ето една снимка на нашата 

котка Моцарт“, написа оператор от холандската телевизия NOS. 

Последваха публикации на котета с хаштаг #BrusselsLockdown – коте - 

водещ на телевизионни новини, два котарака джедаи, които се бият с 

мечове, малко коте и ред други. На пресконференция по-късно говорителят 

на белгийската федерална прокуратура благодари на печата и на 

потребителите на социалните медии, че са се съобразили с изискванията 

на полицейските операции. (Sifferlin, 2015) 

Тази статия няма да разглежда задълбочено поканите за действие или 

въздържане от действие, тъй като те най-често не подлежат на медийна 

интерпретация, т.е. – на преобразуване в новини за традиционните медии, 

а и стоят на границата между публикуването на обективна информация и 

процеса на създаване на информацията, редом с провокирането на 

събитията. Този текст по-скоро се съсредоточава върху съдържанието, 

тиражирано от потребители, които са станали свидетели на дадено 

събитие. Важно наблюдение е това, че нерядко именно събитията, 

публикувани от потребители, предизвикват по-висок интерес от 

останалите събития. Затова и новинарските емисии вече поместват 

„новини“ от социалните мрежи в емисиите си. Например, през септември 

2016 г. водеща новина във всички български медии бе клип от фейсбук, 

показващ насилие, унижение и тормоз на 13-годишни деца над 

връстничка. Във видеото се вижда как ученички обиждат, бият и 

принуждават момиче да се съблече голо. Кадрите бяха показани, 

коментирани и анализирани във всички медии, и имаха изключителен 

социален отзвук, съответно – потребителски интерес.  

Всички цитирани случаи бяха внимателно следени в социалните мрежи и 

от медиите. Традиционните медии черпеха информация и за събитията в 

Париж от социалните мрежи – вземаха снимки от профилите на оцелелите, 

копираха постовете им и поднасяха на потребителите „техните” новини. В 

подобни случаи се губи ексклузивността на новините, а медиите играят 

ролята на призма, която взема новината от гражданите, за да им я върне 

пак, но поставена в по-различен контекст. Това задава въпроси относно 
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взаимното влияние между традиционните и социалните медии при 

подбора и тиражирането на новини. Ако допреди две десетилетия медиите 

възпитаваха вкус и изграждаха идентичност, то днес по-скоро 

наблюдаваме обратния процес. Основен стремеж на традиционната 

журналистика е да формира общественото мнение, а онлайн 

журналистиката бива формирана от него. Публиката обаче взема активно 

участие в този процес. От една страна потребителят се доверява на 

сериозни и утвърдени медии при кризисни моменти и ги предпочита като 

източник на информация, заради техния стремеж към обективност и 

безпристрастност. От друга страна, голям брой хора са склонни да се 

доверяват само на журналистиката, която отразява възгледите им. 

Мнозина потребители избират да се информират от източници, в които те 

откриват собствените си разбирания, ценности и мнения. Това е 

забележима тенденция – общественото мнение да приоритизира новините, 

тъй като общественото мнение диктува възникването на новини. Новините 

да се появяват и възприемат без редакторска намеса – такива, каквито са. 

През 1994 г. Дейв Уайнър, един от създателите на блогосферата, заявява: 

„В онлайн мрежата ние сме склонни да формираме потребителски 

общности около любимите ни места“  (Роузън, 2011). Т.е. поведението на 

потребителите в мрежата формира групи по интереси, променя нагласи и 

поведение, създава търсене на услуги и т.н. Всъщност, в определени 

случаи, а най-вече по отношение на публичната журналистика, по-скоро 

търсенето генерира предлагане, отколкото обратното. Така че ако доскоро 

изследователи като Умберто Еко задаваха въпросите „Какво правят 

медиите с публиката?” и „Какво прави публиката с медиите?”, за да отразят 

промененото значение на медийната аудитория, то днес като че ли подобно 

разграничение не съществува (Роузън, 2011). 

В отговор на тези тенденции се появи „гражданската вълна“ – човешките 

истории завладяха телевизионния ефир, гражданските новини разполагат 

с рубрики в новинарството, „откритият“ микрофон се наложи по-сериозно 

в радиоефира. Що се отнася до блоговете, те се възприемат все по-широко 

като новия коректив за справедливо съдържание, поне според блогърите и 

потребителите, които отдавна приемат четвъртата власт като екстензия на 
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първите три. Нещо повече, журналистиката на гражданите се възприема 

все повече като „по-силната половина“ на четвъртата власт и настоящата 

разработка частично изследва процесите на преминаване на влиянието от 

традиционните към публичните медии. 

Медиите навлизат в нови платформи като Instagram, Viber и WhatsApp, за 

да са там, където хората провеждат разговорите си и получават 

информация. Това обаче е с идеята за краткосрочната комерсиалност. 

Потребителите попадат все по-често на съдържание от определена медия 

и вероятността да харесат и последват страницата на същата тази медия е 

огромна. А медиите целят по този начин да задържат потребителите си 

достатъчно дълго и да си направят абонамент. Дори и да не стане точно 

така, медията все пак печели кликове,  които генерират харесвания. 

Необходими са много повече усилия в посока на по-добро слушане и 

насърчаване на повече изобретателност и въображение относно 

създавания продукт. А заради значителния обем, генерирен от 

журналистиката на гражданите в медийната среда, става все по-осезаема 

нуждата от куратори – такива, които да сортират, приоритизират и подобят 

качестовто на информацията.  

 

Кураторите на информация – новите пазители на входа 

Преглед на четири академични издания в сферата (Journalism, Journalism 

Studies, Journalism Practice и Digital Journalism /в букв. превод: 

Журналистика, Журналистически изследвания, Журналистическа 

практика и Дигитална журналистика/) показва, че понятието „куратор“ във 

връзка с термина „журналистика“ започва да се споменава през 2010 г., 

като в цитираните издания между 2010 и 2015 г. се появяват 40 референции 

по темата (Howarth, 2015). Този феномен не се приема еднозначно. 

Например, Робер Пикар в статията си „Залез или нова зора за 

журналистиката? Доказателства от променящата се екосистема на 

новините“ от 2014 г., като изхожда от наличието на множество 

алтернативни източници на информация с различна достоверност, стига 

до необходимостта от „нови видове и практики за куриране и проверка на 

надеждността на съдържанието“, като отнася това твърдение най-вече към 
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новините (Picard, 2014: 500-510). Други изследователи поставят под 

съмнение дали тези нови практики, в т.ч. и кураторството, изцяло заменят 

или пък допълват традиционната журналистика. Например, Пиет Бакър 

говори за фундаментална промяна в ролята на журналистите, за която съди 

по новите умения, които са им нужни, в т.ч. и технически умения в целия 

диапазон от работа с блогове, през редактиране на видео-клипове, та чак 

до програмиране и оптимизиране на търсачки. Бакър говори за новата роля 

на журналистите освен при справянето с новите технически 

предизвикателства, но и по отношение на цялостния подход към 

откриването и разпространението на новините. Изследователят ги нарича 

„по-скоро „жътвари“, „мениджъри“ и „куратори“ на информация, 

отколкото продуценти на новини.“ На трето място добавя необходимостта 

на журналистите да получават и обработват новини от гражданите и 

социалните мрежи, като по този начин се превръщат и в „мениджъри на 

общности“. Наред с това и много журналисти вече работят на свободна 

практика, наместо в традиционните медии (Bakker, Returns, 2014: 596-606). 

Тези наблюдения са направени на база на близо 100 длъжностни 

характеристики от водещи медии в Холандия. Всъщност, без значение 

дали новите практики по куриране, в смисъла на подбор на публикации, 

или проверка на достоверността, ще бъдат възприемани само като 

допълнителни задачи на журналистите, или като изцяло нови роли, 

убедено може да се твърди, че те променят архитектурата на процеса на 

достигане на публикации до крайните потребители, без значение от кого 

са продуцирани въпросните публикации. Нещо повече, тази промяна се 

случва по необходимост, особено що се отнася до проверката на 

достоверността, в светлината на все по-широко разпространяващия се 

феномен на фалшивите новини. Затова и за кураторите Анна Кръстева 

твърди, че са един вид филтър, за да може потребителят да се ориентира в 

морето от информация. Неслучайно тези професионалисти, които успяват 

да филтрират информация, са спечелили доверието на достатъчно хора и 

в един момент могат да се окажат доста по-влиятелно от печатните медии, 

чиито тираж пада (Кръстева, 2013: 246). 
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Често пъти журналистиката с участието на потребителите използва модела 

„публикувай, след това филтрирай“ вместо традиционния „филтър, а след 

това публикуване“. Този аспект на журналистиката на гражданите се 

разглежда като положителна и отрицателна характеристика. Важно е, все 

пак, да отбележим, че този подход може да има две съвсем различни 

проявления. От една страна, естеството на онлайн средата позволява 

редактиране (т.е. известна степен на филтриране) на всеки вече 

публикуван материал. От друга, филтрирането може да представлява и 

избора, по един или друг начин, на съдържанието, което всеки отделен 

потребител получава. 

„Може би главната привлекателност на уеб блоговете е тяхната свободна 

форма, нефилтрирана природа. Ти чуваш хората в техния естествен 

диалект, глас и тон, които прекалено често могат да бъдат филтрирани в 

хомогенна сладост, след като преминат през машината за редактиране в 

нюзрума“, твърди колумнистът Дж. Д. Ласика (Кръстева, 2013: 245). 

Според него именно този модел, смятан от мнозина за грешен – 

„публикуване, а след това филтриране“, позволява по-оригинална форма 

на журналистика. Разрастването на пазара за граждански новини 

стимулира обособяването на все повече нови канали за разпространението 

им. Появи се и  BuzzFeed – магазин за журналистика на гражданите – 

популярна платформа, където обществеността е добре дошла да използва 

цифрови медийни инструменти за създаване на публикации. Сайтът 

„произвежда“ средно 378 публикации на ден, представящи работата на 

репортери, сътрудници, карикатуристи и други. BuzzFeed започва като 

сайт за развлечения, с тенденция да съдържа комедийни и интересни 

публикации за доста незначителна информация. Към момента той  има по-

сериозна секция за новини, която обхваща информация от цял свят.  

Това вероятно е в голяма степен резултат от липсата на филтрация при 

публикуването и оставянето на този процес по-близо до потребителя – т.е. 

при избора на съдържание, който всеки потребител по един или друг начин 

прави. Това може да е резултат от персонализирана филтрация на 

платформата, от която потребителят получава новини, а може да е и 

осъзнат избор при преглед на множество отделни новини. 
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Независимо дали става дума за новинарски сайтове като Digital Journal, 

социални медийни платформи като Facebook и Twitter или независими 

блогъри, „гражданите журналисти“ се описват като по-свободен и по-бърз 

отговор на проблемите, произтичащи от бързо разрушаващия се монопол 

върху потока от информация. Вече не са необходими организациите, които 

определят стандартите за професията и медиират съдържанието й: „това, 

което всички тези експерименти сочат“, пише Нагата (Кръстева, 2013: 

245). Т.е. понякога гледната точка към избора на съдържанието или 

неговата редакция се възприемат по-скоро като монополно манипулиране 

на новинарския поток, лишаващо потребителите от нещо. Остават 

отворени въпросите, дали този подход лишава от възможността за 

безпрепятствено проникване на невярна информация в обществото, или от 

дневен ред, определян от медиите-монополисти. 

   

Филтърът – цензура за журналистиката на гражданите? 

Възходът на журналистиката, създавана от потребители, представлява 

както възможност, така и опасност. На първо място, журналистиката на 

гражданите е в опасност да възпроизведе самите трудности, които 

съществуват в традиционните медии и които се стреми да премахне. Тази 

точка е най-добре илюстрирана чрез сравнение с друг съвременен 

феномен, включващ технологията и потока на информация: филтърни 

мехурчета. Терминът е създаден от интернет-активиста и автор Ели 

Парисър (2010), за да покаже вече широко разпространената дейност на 

„невидимото алгоритмично редактиране на мрежата“. Google например 

приспособява резултатите от търсенето към отделните потребители, 

използвайки 57 различни показателя, като техния компютърен модел, 

местоположение и браузър. С тези алгоритми, всеки потребител получава 

конкретни резултати от търсенето, насочени към това, което алгоритъмът 

изчислява, че този човек иска и очаква. Резултатът, обяснява Паристър, е 

филтърни мехурчета: „Вашата лична уникална вселена от информация, в 

която живеете онлайн“ (Catone, 2008). 

Това явление не се ограничава само до търсачките. Всъщност редица 

новинарски сайтове започнаха да експериментират с персонализация, 
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включително „Хъфингтън пост“, „Ню Йорк Таймс“ и „Слейт“. Читателите 

вече имат пълен контрол върху това кои автори или теми достигат до тях 

- вече няма нужда да се ангажират със статии или мнения, от които не се 

вълнуват. Паристър получава и критики с описанието на последствията от 

филтърните балони: „Интернет ни показва какво мисли, че искаме да 

видим, но не непременно това, което трябва да видим“. 

Това създава значителна опасност от стесняване на дневния ред в 

обществото и дори създаването на отделни информационни светове, 

където потребителите на драстично различаващи се „филтърни балончета” 

виждат или съвсем различни събития, които могат дори да си 

противоречат за едно и също време и място, или само една част от 

събитията, които може да представляват интерес за тези потребители, но 

да не дават достатъчно ясна представа за действителните събития, били те 

в международен план или местни. Нещо повече, дори традиционната роля 

на медийните институции като производители и пазители на договорените 

стандарти изглежда ерозирала.  

Цялата посока на интерпретация на новинарското съдържание вече се 

възприема като своеобразна политика. С други думи – филтрирането е не 

само проверка на достоверността и качеството на новините, но и 

инструмент за създаване на обществено мнение чрез избора на новините и 

начина на тяхното представяне. Затова и потребителската журналистика 

се стреми да показва колкото се може повече факти, независимо от 

медийните политики. Остава на дневен ред проблемът за достоверността. 

Гражданите журналисти бързо се съсредоточиха върху въпросите около 

проверката на фактите, за да допринесат към цялостния стремеж за 

отразяване на действителни новини. “Свободата на печата спадна до най-

ниската си точка за последните 12 години през 2015 г., когато 

политическите, криминалните и терористичните сили се стремяха да 

изберат или да заглушат медиите в по-широката борба за власт”, се казва 

в доклада за свободата на печата (Freedom House, 2016). Въпреки 

разрушителните способности на гражданите журналисти (Palmer, 2012), се 

появи все по-”симбиотична връзка” между основните медии и граждански 

журналисти (Singer, 2007). Докато самите професионални новини са 
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влезли в криза на доверието, журналистиката на гражданите е намерила 

възможност да се издигне (Turner, 2010). Робинсън и Дешано (2011:964) 

твърдят, че “неформалната интерпретативна общност на гражданските 

журналисти предлага начини за установяване на истината, различни от 

начина, по който пресата традиционно практикува, договаря и споделя 

новинарско съдържание”. 

Това не е задължително да създава двуполюсен модел, при който 

традиционната журналистика не буди достатъчно доверие, за разлика от 

потребителската. Подобно едностранчиво разглеждане на процеса би било 

некоректно. В този процес гражданите журналисти не възнамеряват 

категорично да се противопоставят на професионалната журналистика, а 

да “изграждат отношения”. Журналистическият орган е споделен, но не е 

изместен. 

Например, Veenstra et al. (2015: 492) правят преглед на съществуващите 

модели за публикуване и предлагат модел на равнопоставеност (Saka, 

2018). Те подчертават, че журналистиката на гражданите работи под модел 

на публикуване след филтъра, докато традиционното филтриране на 

новини често се извършва първо от редакторите в новините (Veenstra et al., 

2015 Джонсън и Уиденбек, 2009, Shirky, 2008). Тук “хибридният” формат 

за участие “може да се основава на първия модел на филтъра, като 

позволява на читателите да участват в изграждането и критикуването на 

история или да я свързват с други истории чрез социални платформи” 

(Russell, 2011: 20).  

Харисън (2010) изследва как съдържанието, генерирано от потребители, 

се подчинява на практиките на „пазене на входа“ в случая с Британското 

радиоразпространителско дружество (BBC). Резултатите показват, че 

въпреки напрежението причинено от генерираното от потребители 

съдържание, старшите мениджъри в Би Би Си продължават да го използват 

по пет причини: (1) като обществена услуга с масов обхват и приобщаваща 

функция; (2) като начин за борба за слушатели, които се стремят към 

откъсване от традиционните медийни източници; (3) позволява на 

станцията да се състезава за аудитории; (4) в очакване на аудитория с по-

висока компютърна грамотност, както и на растеж в сектора на 
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информационните и комуникационните технологии; и (5) способността на 

редакторите на Би Би Си да направят така, че съдържанието, генерирано 

от потребители да се вмести в новините и ценностите на новинарската 

компания (или казано с други думи - способността на редакторите да 

филтрират съдържанието, постъпило от потребители). 

В редица интервюта с репортери и редактори изследователите Хърмида и 

Тюрман откриват, че практиките на “пазителите на входа” (редакторите) в 

организации като “Таймс” се стремят да използват много съдържание, 

генерирано от потребители, но само избират онези коментари, които 

“отговарят на тяхната марка”. Информацията, която се отклонява от 

историята или не отговаря на стандартите и очакванията на аудиторията – 

както се счита от редакторите – се филтрира.  

 

Рискове и ключови фактори при филтриране на потребителското 

съдържание 

Освен за достоверността на публикуваните материали, медиите отговарят 

и за тяхната обективност. За да може една новинарска статия да се счита 

за справедлива, тя трябва да отговаря на универсални етични стандарти, в 

т.ч. да бъде освободена от пристрастие, емоция и лични убеждения. При 

продуцирането на материали от граждани, по-скоро като правило 

съществуват сериозни пропуски по отношение на спазването на 

принципите на журналистиката – безпристрастност, обективност и 

присъствието на всички гледни точки. Тази обща критика кара мнозина да 

питаят несигурност към истинските цели и мотиви на гражданите и 

блогърите. Гражданските журналисти твърдят, че основната им цел е да 

„публикуват информация и истории за постигането на истинска промяна“. 

Това обаче се смята за невероятно идеалистично. Вместо това се смята, че 

повечето граждани журналисти всъщност пишат в опит да бъдат чути и да 

станат лидери на мнение. Изследване, проведено от Проекта за върхови 

постижения в журналистиката, сравняващо съдържанието на гражданите 

и професионалната журналистика в уебсайтове, открива екстремни 

различия между двете в области, включително; съдържание, социално 

взаимодействие, споделяне на източници и съдържание (Harper, 2017).  
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Освен това някои блогъри на новини избират да останат напълно 

анонимни. Това защитава идентичността на индивида и му позволява да 

публикува спорен или противоречив материал, без да се страхува от 

асоцииране и последствия. В крайна сметка, анонимността носи сигурност 

за пишещия, която често е непостижима за един професионален 

журналист. Това понякога се разглежда като огромна полза за 

непрофесионалната журналистика, като мнозина вярват, че благодарение 

на този принцип се гарантира отразяването на истината. От друга страна 

съществува риск да се случи тъкмо обратното. Гражданските журналисти, 

които избират да останат анонимни, не могат да бъдат държани отговорни 

за информацията, която публикуват. Това означава, че всички обвинения 

или спорни материали, които се публикуват, са изложени на опасност да 

бъдат неверни. Източникът на информацията в крайна сметка е неизвестен 

и следователно ненадежден. 

За осигуряването на тази надеждност отговорност носи медията, която 

публикува съдържанието, а не подателят на сигнала или материала. Това е 

основната причина професионалните журналисти да са поставени в 

сложна ситуация и много медии да избягват да публикуват гражданско 

съдържание, за да избегнат произтичащите от това рискове. Напротив, за 

да запазят своя авторитет, те предпочитат да изчакат новината да бъде 

потвърдена и изпратена от институции и информационни агенции, 

наместо да губят време и усилия в проверката достоверността на 

граждански кадри. Освен това гражданите не търсят всички гледни точки, 

не проверяват в детайли и не търсят повече информация от тази, на която 

са попаднали случайно. 

Голяма част от гражданските сигнали са подготвени и със съмнителна 

грамотност. Проверката на грамотността също е една от задачите на 

професионалистите. В бързината потребителите публикуват или изпращат 

информация с кратко описание на обстановката и фактите, а редакторът 

след това трябва да коригира и редактира текста, така че да бъде грамотен, 

точен и коректен. Лоша практика е да се публикуват в медиите текстове 

без редакторска намеса. 
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Освен чрез изпращане на граждански материали към определена медия, 

тяхната поява в медията е възможна и благодарение на някои функции на 

социалните мрежи, и по-конкретно да се търси, гледа и използва видео 

съдържание, продуцирано от потребители, които в даден момент са „на 

живо“ през социалната мрежа. Чрез функцията Facebook Live Map 

журналистът може да отвори карта на света, откъдето да получи 

информация колко души, къде и какво снимат в момента. При сериозни 

инциденти, катаклизми и атентати, медиите лесно могат да достигнат до 

гражданско съдържание, без дори конкретният потребител да знае за това. 

В този случай се гарантира достоверността на кадрите, тъй като е почти 

невъзможно да се манипулира технически заснемането на живо във 

фейсбук, макар че, например, през 2017 г. онлайн-изданието Independent 

публикува кадри, за които твърди, че се излъчват „на живо“ от 

международната космическа станция, но се оказва, че се излъчва запис от 

2015 г. Наред с рисковете от подобни манипулации възникват и етични 

въпроси, свързани с нарушаване на правата на гражданите. В тази връзка 

възникват рискове в съвсем полярна посока, а именно – в медиите да се 

появи твърде лично съдържание, което потребителят не би искал да се 

публикува. Въпреки очертаните рискове, се очаква сериозен растеж на 

съдържанието, създавано от граждани. Според прогнозата на Бауман и 

Уилис, още през 2021 г. 50% от съдържанието в медиите ще е продукт на 

публичната журналистика (Hood, 2016). 

Тази прогноза е особено реалистична, имайки предвид бързо развиващите 

се медийни модели. Само преди 20 години никой не беше чувал за 

интерактивност, а публиката можеше да участва в медиите само като 

пасивен консуматор, докато днес публиката е много по-активна и 

претенциозна. На свое разположение тя има богат избор от източници на 

информация, забавление и обучение. И ако само в края на миналия век 

медиите още държаха контрола в свои ръце и все още бяха фактор, от 

който аудиторията се влияеше, то днес ролите се размениха. Сега зрителят, 

слушателят, потребителят трябва да бъде „изкушен“ да избере даден 

медиен продукт. Така медийната и технологична еволюция се превърнаха 

в тиха потребителска революция. Гражданите взеха новините в свои ръце 
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– пряко и преносно. Първо избират какво новинарско съдържание да 

консумират, кога и къде. А медиите са зависими от одобрението им, за да 

получават одобрение, рейтинг, пари и рекламодатели. Едва след това 

медиите допълват новинарския поток и със свое съдържание – новините, 

които имат и висока универсална, освен новинарска стойност. 

Затова и ролята на професионалните журналисти все по-осезаемо мигрира 

към отсяване, проверка и свеждане до публиката единствено на качествено 

новинарско съдържание. С една дума - филтриране. То също носи своите 

рискове, като например пропускането на важа новина, поради грешна 

преценка, но тяхното преодоляване се съдържа в доброто обучение на 

професионалните журналисти и осъзнатото мигриране към новата роля. 

Подобен „стрес-тест“ държаха професионалните журналисти и когато 

медиите пристъпиха към дигиталната ера. Боравенето с интернет и 

търсенето на източници там, придружени с непрекъснато заливане с 

информация, при това от всякакви източници, повечето от които 

ненадеждни и некоректни.  Този тест обаче имаше положителен ефект 

върху сериозните медии, които затвърдиха доверието на публиката и 

лидерските си позиции сред конкурентите. Същото се очаква и когато 

журналистиката на гражданите стане масова практика в новинарските 

емисии.  

След този преглед на основните рискове, може да се обобщи, че 

фундаментално различие между традиционната журналистика и онлайн 

журналистиката е, че при традиционната журналистика основен стремеж 

е да се формира общественото мнение, чрез публикуване на внимателно 

подбрано и подготвяно съдържание, а онлайн журналистиката бива 

формирана от общественото мнение и съставена от съдържание, 

произтичащо от обществото. Навярно това е и перспективата – 

общественото мнение да приоритизира новините, тъй като то диктува 

възникването на новини.  

Медиите отдавна смениха изначалната си функция. С навлизането на 

дигиталната ера основният приоритет на медиите не е да информират, 

образоват или възпитават. Те продават трафик, рейтинг, пиипълметрии и 

реклама. Купуват лесно смилаемо, лесно продаваемо съдържание, което 
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да им гарантира печалба. На това се дължи подмяната на дневния ред на 

медиите, подмяната на информационния поток и „олекотяването“ на 

цялостната медийна визия. Друг е въпросът, че публиката консумира в 

голяма степен развлекателно съдържание, но в съдържанието, което 

генерира като публична журналистика, отразява предимно сериозни 

проблеми – лошо отношение на възпитатели в детски градини и приюти, 

лоша инфраструктура, корупция, злоупотреба с власт и т.н. Тази 

двойнственост е предмет на по-задълбочено изследване, но може да се 

обясни с факта, че медийният консуматор приема медията най-вече като 

средство за забавление, разтуха и начин да уплътнява свободното си 

време. А когато има проблем, предпочита сам да го реши, като заснеме, 

разпространи и сподели в социалните мрежи и медии. Или във форумите 

– с хора като него. 

Липсата на доверие в медиите е опасно явление. Журналистиката вероятно 

никога не е допринасяла за общественото благо толкова, колкото редактори 

и автори обичат да смятат, но митът имаше значение. Той караше 

журналистиката да предизвиква властта, насърчаваше журналистите да не 

се поддават на капризите на аудиторията си и осигуряваше важно усещане 

за непредубеденост. Новото поколение медийни гиганти нямат 

търпението, необходимо за стария етос на безпристрастието. Това не 

означава, че тези компании не се стремят към журналистическо величие. 

BuzzFeed, Vice и The Huffington Post инвестират в отлични репортажи, 

наемат първокласни журналисти и стоят зад някои от най-запомнящите се 

примери за разследваща журналистика през настоящото столетие. При все 

това обаче централната им мисия е преследването на аудитория. Те 

позволиха на безкрайната обратна връзка в интернет пространството да 

оформя редакционната им чувствителност и да определя редакционните 

им инвестиции. Това е пореден от факторите, които професионалните 

журналисти трябва да вземат предвид при филтриране на съдържанието. 

Цифрите подменят функцията на информацията и журналистическата 

работа. Те се превръщат в продукт, стока, която има нужда от висока 

оценка, от прочитания и кликове, за да бъде определена като качествена. 

Трябва да привлече реклами, потребители и доходи. Журналистите и 
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редакторите все повече внимават какви заглавия пишат, следят данните и 

цифрите и в движение сменят заглавията, с цел да привлекат по-голям 

трафик. Медиите все повече се борят за трафик и все по-малко за доверие.  
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БЪЛГАРСКИТЕ ВИДЕОБЛОГЪРИ В ЮТЮБ:  

ПЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО (2014-2019) 

 

СТУДЕНТСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИП, ФЖМК 

 

BULGARIAN VIDEOBLOGGERS IN YOUTUBE: FIVE YEARS 

LATER (2014-2019) 

 

Student research team, FJMC 

 

Резюме: Изследването е осъществено от студенти в четвърти курс 

на специалност „Журналистика“, профил „радио“, на Софийския 

университет. Състав на екипа: Геника Григорова, Грета Григорова, 

Добромир Цветков, Ева Тасева, Катрин Асенова, Кристиян 

Дудеков, Мария Николова, Николай Сълов, Преслава Маринова, 

Ралица Василева, Симона Дафинова, Франческа Христова. 

Компютърната обработка на данните е на Геника Григорова. 

Ключови думи: видео, блогър, Ютюб 

 

Summary: The research is implemented by fourth year students in 

Journalism, specialization Radio, at Sofia University. Research team: 

Genika Grigorova, Greta Grigorova, Dobromir Tsvetkov, Eva Taseva, 

Katrin Asenova, Kristian Dudekov, Maria Nikolova, Nikolai Sulov, 

Preslava Marinova, Ralitsa Vasileva, Simona Dafinova, Francheska 

Hristova. Computer data processing: Genika Grigorova. 

Key words: video, blogger, Youtube 

 

Изследването ни подновява интереса към видеоблоговете, подтикнал 

преди време друга група четвъртокурсници да ги изберат за свой обект на 
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анализ през учебната 2013/2014 – в началото на българската практика за 

споделяне на видеосъдържание. Смятаме, че тези наши колеги са автори на 

първото насочено наблюдение върху видеоблогърите в България, 

породило и първа скромна категоризация на видеоклиповете.  

Макар и вдъхновено от опита на колегите ни, настоящото изследване1 е 

изцяло ново. Решихме да изучим как се е развила общността на 

видеоблогърите в изминалия петгодишен период и какво съдържание 

предлага тя на своята аудитория. Прицелихме се в промените, 

проличаващи при сравнението между старо (2014-2015) и ново (2018-2019) 

съдържание (в текста по-нататък – „стар“ и „нов“ период, „стари“ и „нови“ 

видеа). 

От екипа 

 

ИЗСЛЕДВАНЕТО – СЪОБРАЖЕНИЯ И ОБОСНОВКИ (Геника 

Григорова) 

Избрахме да изследваме видеоблогъри с канали в най-популярната 

платформа за споделяне на видео – Ютюб, определяни във влогърската 

общност и донякъде извън нея като „ютюбъри”. Съдържанието, което 

качват в своите канали, включва видеа с всякакви мисли, мнения и 

преживявания, като например гейминг видеа, скечове, ревюта, класации, 

тематични рубрики, предизвикателства, реакции (reaction videos), 

коментари в отговор на случки и събития (response videos), 

дегустиране/тестване (testing videos), разопаковане на продукти (unboxing 

videos) и др. 

Ютюб има водеща роля за професионализиране на общността на 

видеоблогърите в световен мащаб, благодарение на партньорска програма 

с авторите на съдържание, която позволява заплащане при различни нива 

на гледане на реклами в съответните канали. Платформата също така 

регулира възможностите за прикачване на реклами и продуктово 

позициониране в самото съдържание на видеата в каналите. 

                                                           
1 Осъществено в рамките на дисциплината „Медиен анализ“, учебна 2018/2019, 

преподавател проф. дсн Снежана Попова. 
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Важно е да се отбележи, че рекламата в Ютюб в България (рекламите, 

които се пускат от Ютюб, а не са част от гледаното съдържание) е 

възможна от края на март 2014, когато влиза в сила домейнът YouTube.bg. 

Тоест, в избрания от нас период 2014-2015 компаниите вече имат 

възможност да рекламират конкретно към българска публика в Ютюб, а 

някои канали – да получават компенсация при гледания на реклами през 

тях. Същевременно в периода 2018-2019 влизат в сила и нови изисквания 

за включване на реклами и продуктово позициониране в клиповете на 

видеоблогърите – от 2018 това могат да правят канали с 4000 часа гледания 

за последната година и минимум 1000 абонати; мярка, която цели да 

стимулира повишаване на качественото съдържание в платформата. 

Изследвахме общо 11 ютюб канала, като основен критерий за избора им бе 

да са активни от поне пет години. Повечето от тях са в Топ 50 за България 

по гледания и абонати2, а останалите четири са с по-малко последователи 

и гледания, но включването им позволява да отправим поглед и встрани от 

най-масово следеното съдържание. Топ 50 генерирахме чрез платформата 

за статистика на онлайн социални платформи – socialblade.com, която 

предлага класация на българските ютюб канали. Взехме за изучаване 

канали, които не са корпоративни и в които присъства обръщение, т.е. 

видеоблогърът участва със собствена реч. Изключихме каналите, в които 

има само компилации с чуждо съдържание без коментари; канали на 

музикални артисти, които промотират музиката си чрез публикуване на 

клипове, без отделни влог рубрики; канали със съдържание, излъчвано по 

ТВ (пр. „Лудият репортер”, Nova); онлайн сериали. 

Изследваните канали от Топ 50 са подредени по-долу според позицията им 

в класацията, а каналите извън Топ 50 – по абонати/гледания: 

 

 

                                                           
2 Пропорциите по типове канали в Топ 50 са следните: по абонати: игри/гейминг – 40%, 

забавление – 26%, по 10% – хора/личности, комедия и „как да“; по гледания: игри/гейминг 

– 42%, забавление – 24%, хора/личности – 12%,  комедия – 10%, „как да“ – 6%, без 

определение – 4%, спорт – 2% (класиранията са към дата 24 януари 2019, като типът канал 

се генерира автоматично от socialblade.com на база на съдържанието на последните 10 

качени видеа). 
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Дата на справка - 20.4.2019 

Топ 50:  

позиция  

– абонати 

Топ 50:  

позиция  

 гледания Име на канала Качени видеа Абонати Гледания 

3 16 Emil Conrad  239 405 067 59 783 841 

6 8 Pavel Kolev & Icaka  384 354 321 92 498 798 

7 15 inStanT  254 342 986 71 372 156 

14 20 Kristian Tanev  156 246 138 43 831 239 

25 30 Мъци   249 163 773 28 021 773 

30 21 NoThxTV  2 538 151 606 38 284 055 

не влиза 50 Hiken Shtiken  450 98 651 15 388 373 

Изследвани канали, които не 

влизат в Топ 50 

MakeUpButHow  224 101 067 11 995 967 

Sen Sen Bg 335 44 933 9 306 823 

Dimikask 242 41 063 3 844 064 

Правилният Мед 50 2 304 122 198 

 

От датата на избор на изследваните канали – 24 януари 2019, до датата на 

финализиране на изследването – 20 април 2019, промените в позициите на 

изследваните канали от Топ 50 са между две и пет места нагоре или надолу. 

В избраните канали са качени 158 нови видеа, има над 85 хиляди нови 

абонати и над 26,5 млн. нови гледания3. 

Изследването включва общо 330 единици (видеа) – по 15 „стари“ (2014-

2015) и 15 „нови“ (2018-2019) от всеки изследван канал, регистрирани 

хронологично по дата на качване за периодите 2014-2015 и януари-април 

20194. 

 

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

През изминалите пет години типологията на предлаганото от влогърите 

съдържание не е претърпяла съществени промени. Наблюдаваме: 

                                                           
3 Все пак е важно да се отбележи, че макар да не е добра практика, „купуването на 

гледания” чрез линк от сайтове е възможна опция в България. То не е незаконно и е 

евтино. В период на промоция 10 хил. гледания могат да се закупят онлайн за 50 долара.  

4 С единствено изключение за „Правилният мед”, където старото съдържание е с период 

2013-2014, а новото – 2017-2018, заради по-слаба обща активност на влогъра. 

 

http://www.medialog-bg.com/
https://socialblade.com/youtube/user/emilconrad
https://socialblade.com/youtube/user/pavelkolevchannel
https://socialblade.com/youtube/user/instantfreaks
https://socialblade.com/youtube/user/aidenabulgarski
https://socialblade.com/youtube/user/themucccy
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Водещи са видеата за съпреживяване (39% или 130 броя). Те включват 

пътуване, класации, реакции на други видеа и популярни теми, човешки 

отношения, отваряне пред камера на запечатани кутии с продукти 

(„ънбоксинг”) и др. В тази категория влизат и клиповете, които са 

създадени с цел обратна връзка с аудиторията – отговори на зададени от 

абонатите въпроси или адресиране на техни коментари в канала. Такива 

видеа са стандартна практика за почти всички изследвани влогъри, като 

някои се опитват да персонализират формата с интересно представяне на 

самата сесия от въпроси и отговори.  

Стилът и начинът на споделяне на личните преживявания, впечатления и 

възгледи на ютюбърите са в основата на разграничаването им от 

традиционните медии като автори на съдържание. Автентичните реакции 

– без филтър и репетиция – са един вид правила в доста от видеата за 

съпреживяване и са важен актив, когато става дума за привличане на 

аудитория. Част от изучените влогъри организират и турнета за срещи на 

живо с фенове и последователи, за да скъсят още повече дистанцията. 

Търсенията на контакт се разширяват – в извадката от клипове на 

http://www.medialog-bg.com/
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изследването се откроиха записите на ASMR (Autonomous Sensory Meridian 

Response) видеа – клипове със сензорна стимулация с цел отключване 

състояние на релакс посредством звуци, сред които шепот, драскане с 

нокти и почуквания по различни повърхности, мачкане на хартия, шум на 

листа и други.  

В съпоставителен план прави впечатление, че при видеата от т.нар. нов 

период (2018-2019) съществено се свива темата „човешки отношения”. 

Появява се подкатегория „ънбоксинг” (от англ. „unbox”, с отваряне пред 

камера на запечатани кутии продукти), увеличава се броят на видеата от 

подкатегории „Пътуване” и „Дневник”. Подкатегорията „друго” също 

отразява развитие на видеата за съпреживяване. 
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Както личи от графиката по-горе за типове видео, във втора позиция са 

видеата за знания и умения (30% или 99 броя). Категорията включва 

съвети и познавателни видеа, а водещи са ревютата – за техника, гримове, 

туристически дестинации, хранителни продукти и всякакви други 

предмети и услуги. Компаниите все повече изпращат продукти за ревю на 

влогъри с цел реклама или плащат за реклама с формат на ревю5. От 

съпоставката на старо и ново видеосъдържание се вижда, че и тук 

подкатегорията „друго” се разнообразява и развива. 

 

 

При съпоставката между старото и новото съдържание в категория скеч 

личи значително намаляване на самостоятелно изиграните роли (от 11 на 2 

видеа) и поддържане на интереса към сцените в група. Освен на развити 

                                                           
5 Ако продуктът е получен от компания, а не е лично закупен и ревюиран от влогъра, 

коректната практика е това изрично да бъде посочвано, както и влогърът да споделя 

своето неповлияно от „подаръка” мнение. Изследването не дава подобна информация, но 

и не опровергава съмнението, че ревюто остава несигурна откъм платено съдържание 

територия. 
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колаборации между влогърите през годините, това вероятно се дължи и на 

желанието за представяне на по-разнообразно съдържание. В същото 

време обаче опитни влогъри открито се обръщат към абонатите си в свои 

видеа от новия период на изследването и заявяват, че се отдръпват от 

скечовете, с които за започнали в началото, тъй като са се развили (като 

автори) и желанието им е да предлагат друг тип съдържание – „по-

качествено”. 

През новия период на изследването пародиите на неизвестни личности и 

типажи намаляват (от 11 на 3 броя), за сметка на известни личности и герои 

от филми (които се увеличават. Това би могло да се дължи отново на по-

голяма селективност в търсенето на теми и на натрупана увереност у 

самите влогъри. 

„Предизвикателството” е устойчив тип съдържание за влогърите, като 

видеата включват основно ядене на определени храни, обаждания по 

телефона на непознати, споделяне на лична информация или заснемане на 

видео по конкретна тема. На фона на дискусиите за опасните 

предизвикателства, които деца и тийнейджъри отправят помежду си в 

онлайн среда, е важно да се отбележи, че регистрираните в изследването 

предизвикателства са безобидни, рискове изцяло отсъстват.  

Сред данните, които заслужават специално внимание, попадат 

отношението на влогърите към поднасяното съдържание и 

техническите характеристики на заснемането.  

Сравнено с 2014-2015, през 2019 авторите поднасят видеата все повече на 

сериозно (49%:55%) и все повече се вземат на сериозно (44%:59%). 

В заснемането на видеата също личи промяна и тя е по посока 

разнообразяване на кадрите. Намаляват значително видеата, които са 

изцяло заснети в домашна среда, и се увеличават тези, при които има 

движение от среда в среда. Този тип снимане предполага повече монтаж и 

по-добри технически умения. Увеличава се (от 5 на 24 броя) и също така 

се разнообразява създаването на изкуствени среди, главно „студийни” – 

под формата на фонове, допълнителни екрани и др. 
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ПОРТРЕТИ 

В представянето на влогърите по-долу не е търсен определен ред. Не е 

следвана и обща матрица за представянето на всеки от тях, като изключим, 

разбира се, обстоятелството, че всички видеа са изучени с една и съща 

регистрационна карта (идея за която дава разделът „Обобщени 

резултати“).  

Hiken Shtiken (Грета Григорова) 

Каналът на влогъра Hiken Shtiken е създаден на 25 януари  2012. Първото 

видео е качено на 30 юли 2012 и има 15 000 гледания. От първите клипове 

личи, че абонатът е преминал от платформата Вибокс7 към Ютюб –  в 

началото на всяко видео има статична визия с логото на Вибокс, а самите 

видеа са качвани по няколко наведнъж. Логично е да се предполага, че 

целта на качването на много видеа наведнъж е била добиването на 

популярност.  

Съдържанието, което предлага Хикен Щикен, може да се определи като 

развлекателно. Целевата аудитория са младите хора, затова и от самото 

създаване на канала се следват популярните тенденции от влогове, познати 

по цял свят – правят се сходни по стил ревюта и се коментират актуални 

http://www.medialog-bg.com/
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теми („Купих телефон на баба ми от WISH”, „Купувам ФАЛШИВИ обувки 

BALENCIAGA от Wish”). 

В старите видеа се набляга на мърчъндайз под формата на тениски и 

реклама на собствен бизнес под формата на активно промотиране на канала 

на влогъра във Вибокс7. В новите видеа рекламата на собствен бизнес се 

фокусира върху продукт на влогъра (спрей за почистване на ръце 

„Шпръс“), а рекламата в непреки форми се увеличава.  

С времето влогърът се ориентира към заснемане на видеата в еднотипна 

среда, което може да се прецени като повишаване на професионализма: 

така вниманието на абонатите се концентрира върху самия автор и върху 

продуктите, които представя. Освен това старите видеа се различават от 

новите с по-лоша картина и домашна атмосфера, докато при новите личи 

инвестиране в по-добра техника и фонът рядко е различен от цвят 

маджента. От време на време се чува на глас зад кадър, което навежда на 

мисълта, че Диди (Хикен Щикен) вече не отговаря сам за заснемането на 

видеата, а има оператор.  

 

MakeUpButHow (Ралица Василева) 

В реалния живот е позната като Елица Димитрова от София, на 30 години. 

В момента живее в Дания. Първият й качен клип е от 25 декември 2011, а 

общото гледане на видеата й е 11 866 656.  

Основният тип съдържание на канала на Ели през 2014-2015 са видеата за 

знания и умения (грим и прически). През 2014 година прави собствен сайт, 

в който продава гримове и който често рекламира. През 2019 все повече 

стават видеата й за съпреживяване (всекидневни теми, които вълнуват 

авторката). Ели поднася съдържанието сериозно, без скечове, сценки и 

опити за хумор. Не колаборира с други влогъри. Старите й видеа са изцяло 

в домашна обстановка, докато по-новите все по-често са заснети с 

движение от среда в среда.   

В старите видеа Ели изглежда по-притеснена, прави лапсуси, светлината в 

стаите, в които снима, невинаги е подходяща (понякога е по-тъмно, 

понякога по-светло), качеството на видеата е по-лошо. В новите видеа Ели 

http://www.medialog-bg.com/
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изглежда доста по-освободена, говори без притеснение, показва повече от 

ежедневието си (като прави повече дневници), говори за по-лични теми, 

показва приятеля си, семейството му, своите приятели. 

Влогърката развива доста добре профила си в Ютюб. В описанието на 

всички клипове (и стари, и нови) слага линкове към другите си социални 

мрежи и сайтове. Опитва се да внесе разнообразно съдържание, следи 

коментарите и отзивите от зрителите си, съобразява се с техните желания. 

Изучава чрез анкети какво искат да гледат хората и общува с голяма част 

от зрителите си. Качва видеа всеки месец (понякога повече от един път). 

Абонатите и растат доста бързо, което явно показва, че успява да привлече 

вниманието на нови хора доста лесно. 

 

Константин Кънев – „NoThxTv“ (Мария Николова) 

Константин Кънев или „NoThx” започва да качва видеа в Ютюб през март 

2012. Има качени над 2500 видеа, 150 595 абоната и над 36 538 408 

гледания. 

В свободното си време Константин е eSports & gameplay коментатор за 

GplayTV. Коментирал всички най-големи StarCraft II събития в България в 

последните осем години. Развива и собствени си канали, като коментира 

както за забавление, така и професионално за турнири и по разни събития. 

Той е на 30 години, от София, икономист по образование – това е и 

основното му занимание. Така NoThx разбива няколко мита за ютюб 

геймърите – не е тийнейджър, качването на видеа не е основната му работа 

и години по-късно след началото все още му е забавно. 

Псевдонимът му произлиза от играенето на StarCraft преди петнайсетина 

години. След повечето му победи противниците му го питат за реванш, но 

Константин отговаря с „no thx, gg“, или „не благодаря, добра игра“, както 

повелява етикетът, но по-късно започва да се изчерпва с „no thx“. След 

известно време решава, че NoThx му харесва. 

Основният тип съдържание в канала на Константин са видеата с гейминг 

съдържание, но още и ревюта и ънбоксинги на продукти, най-често 

свързани с гейминга (клавиатури, слушалки, мишки и др.). В последните 

http://www.medialog-bg.com/
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две години качва и видеа, съдържащи ънбоксинг на кутии, подарени му от 

негови фенове, и видеа, в които тества различни храни от държави, които 

е посетил (Китай, Русия, Холандия, Япония, Чехия и др.). 

В първите видеа се забелязва, че Константин снима от своята спалня. 

Основно коментира игри, докато ги играе пред камерата. Две години по-

късно видеата стават с по-добро качество, авторът заменя спалнята с друга 

специално оборудвана стая – с гейминг стол, бюро, два монитора и гейминг 

клавиатура и мишка. В последните две години и благодарение на 

партньорството с Lenovo Константин започва да прави и рекламни клипове 

под формата на ревюта и ънбоксинги на гейминг продукти и дори дава 

шанс на абонатите си да пазаруват с отстъпка продуктите, които 

рекламира. 

Константин има и няколко колаборации с други влогъри – Dido_D и 

Nikicha1, които се включват във три видеа с гейминг и едно видео, в което 

тримата пробват люти и кисели бонбони. Видеата му са много 

коментирани, като повечето коментари са в положителна посока. 

 

Правилният мед (Преслава Маринова) 

Каналът „Правилният мед“ е част от платформата Ютюб от 23 април 2013. 

До момента има 50 качени видеа, като последният видеоклип е от 29 

септември 2018. 

Влогърът се казва Слав Димитров и е от Варна. Роден е през 1993 година и 

е завършил Digital Film Production в Съндърланд. Започва канала си по 

времето на обучението си там. Първоначално той носи името „Правилният 

влог“, променено през 2016 на „Правилният мед“. Причината за това е 

обявена в клипа „Несериозна работа“ – опит за дистанциране от 

конвенционалните влогъри (във фейсбук страницата на канала пише 

„Медът е полезен, сладък и не се разваля“).  

С времето честотата на качване намалява. От коментарите под видеата и от 

обратната връзка, давана от влогъра, става ясно, че не е удовлетворен от 

количеството зрители. Вижда се и промяна във формата на видеата – 

каналът започва с кратки (2-8 минутни) клипове, а последните пет качени 
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са подкасти с продължителност 30-95 минути. (Ъплоуд с продължителност 

16 секунди пренасочва абонатите на ютюб канала към платформата Spotify, 

където са качени петте подкаста.) 

Като част от канала, подкастите се появяват още през 2014 година, но 

последните творби са изцяло фокусирани върху новия формат. Важно е да 

отбележа, че в „Podcast: Юрий Гагарин е пикльо“, който играе ролята на 

епизод 1 от новия сезон подкасти, Слав прави обръщение към зрителите, в 

което съобщава, че в следващите пет седмици регулярно ще качва 

предварително записаните епизоди, подтикнат от интереса на абонатите, и 

че при постоянство на интереса ще качи и следващи епизоди (липсата им 

ме кара да мисля, че не е получил желаното признание). 

Въпреки усещането, че Слав не остава доволен от резултатите на качените 

клипове, не се забелязва качеството на видеата да спада. Зрителите ясно 

могат да видят, че създателят на съдържание в този канал се интересува от 

продукция и влага знанията, придобити в университета в Съндърланд, в 

клипове с по-интересни визуални похвати.  

Основният тип съдържание в канала е за съпреживяване, а главната тема 

на клиповете са човешките отношения, представени по нетрадиционен 

начин – чрез лични истории, разкази и наблюдения. В реализацията 

преобладават шеговитата авторефлексия и иронично поднесеното 

съдържание. Рекламата фактически отсъства, в духа а канала присъства 

една шеговита самореклама и иронична реклама на солети Хрус-Хрус и 

Ford Multipla. Като цяло похватът на Слав е по-нетрадиционен, което го 

разграничава от все по-населената с автори на всякакво съдържание среда 

в Ютюб. 

 

Павел Колев и Ицака (Добромир Цветков) 

Влоговете на Павел Колев и Ицака се отличават с типично младежко 

отношение към света и могат да се обобщят под мотото „Не се взимай на 

сериозно, забавлявай се!“. Затова и повечето от видеата са поднесени „на 

игра“. Преобладават видеата за самопромоциране, като в тях не се показва 
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някакво специално умение – важно е забавлението. Част от клиповете 

представляват различни скечове, а авторите не се възприемат на сериозно.  

Тези характеристики се отнасят най-вече за периода 2014-2015, когато в 

направата на видеата личи липсата на професионализъм. Част от тях са по-

скоро наивни, а понякога дори нелепи, като често това е и търсен ефект 

(„Великденска рулетка“, „Аз съм супермен!“). Някои от старите видеа 

следват тенденциите от международните влогове и буквално повтарят 

теми, като предизвикателствата с яденето на канела и изгарянето с лед 

например („Хей, Колев“). Ясно е, че началните влогове целят набиране на 

популярност, затова в повечето от тях присъства рекламирането на 

собствен бизнес или пък изобщо не се забелязва реклама.  

Обратно – видеата от 2019 показват сериозно израстване на авторите, както 

в заснемането, така и в идеята (сюжета) на видеото. За пет години 

влогърите Павел Колев и Ицака претърпяват съществена промяна – 

клипчетата стават все по-дълги, а понякога дори са представени в епизоди, 

като всеки един представлява късометражен филм. Появяват се още герои, 

постоянно се сменя заснеманата среда, а самата актьорска игра е 

режисирана и по сценарий. Повечето от новите видеа са поднесени на 

сериозно, както се възприемат и самите автори. В новите видеа 

преобладава самопромотирането, както и мърчъндайзингът и рекламата на 

собствен бизнес, но вече се появяват и реклами в пряка или непряка форма. 

Интересна за анализа е самооценката в последният влог („Истинският 

Павел Колев“), в който авторът, вече възпитаник на НАТФИЗ, обявява, че 

спира да снима видеа от типа на разглежданите в настоящото изследване, 

а причината за това е, че сам оценява направеното от него до този момент 

като несериозно и че вече иска да прави сериозно кино – има собствено 

студио и продуцентска компания „Прайм арт“. Видеото представлява не 

само сериозна автокритика, но и критика на влогърството, тъй като 

повечето влогъри стават такива само заради известността.  
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InStanT/Станислав Койчев (Катрин Асенова) 

Към момента на изследването каналът на видеоблогъра, известен като 

Стан, има над 335 000 абонати и 64 873 923 гледания на клиповетe. Във 

Фейсбук Стан има 45 600 последователи, в Туитър – 9 993, а в Инстаграм 

– 150 000. 

Клиповете, които качва InStanT, са за забавление, като сред тях има 

пародии, предизвикателства с опитване на екзотични плодове, чипсове и 

бонбони, скечове с различни сюжети, игри.  

В част от клиповете Стан лансира своите два издадени романа – „Невидим” 

и „Измамен” – издателството е „Егмонт”, а заглавията могат да се намерят 

в повечето книжарници или да се поръчат онлайн. Дебютният роман на 

Стан, „Невидим”, оглавява класацията на „Хеликон“ за най-продавани 

заглавия през 2017, а успехът му е последван от ученическото помагало 

„ОрганайзерЪт”, в което влогърът помага на учениците с идеи и трикове за 

справяне с уроците в училище. 

Докато в клиповете от 2014-2015 преобладават видеата за съпреживяване, 

през 2019 ясно доминират скечовете – без изключение изпълнени в група, 

а не самостоятелно. Изцяло се налага ироничният и забавен тон (29 от 30 

видеа). Въпреки това съпоставката между двата периода показва, че 

влогърът се взема все повече на сериозно. Появява се и реклама с преки и 

непреки форми. 

Станислав Койчев е на 27 години, от Пловдив, завършил висше 

образование по мениджмънт в City University of Seattle. Самоопределя се 

като крайно откровен перфекционист и човек на полярните емоции. 

Споделя, че от малък винаги е искал да въздейства на хората с това, което 

прави, и приема всяка трудност в живота си като предизвикателство, което 

му се дава с причина. Така се ражда и идеята да прави забавни видеа в 

интернет.  

Влогърът качва в своя ютюб канал първото си видео на 17 март 2013. Често 

се съревновава със своята приятелка Стефи/Stefie, която също има канал в 

Ютюб, както и издадена книга (заедно с нея правят скечове и различни 
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игри и надпревари). InStanT участва в колаборации и с други влогъри и 

техните канали – FlapaBoom, MON’KO, missprettyonabudget. 

 

Sen Sen BG (Ева Тасева) 

Позната като Сени, влогърката Арсения разработва ютюб канала си Sen 

Sen BG (създаден 2012) през 2014 година. Описва себе си като майка на 

дъщери (Изи и Ели), влюбена в Рим и голяма фенка на Кей-поп културата. 

В канала на Сени могат да бъдат намерени връзки към профилите й в 

социалните мрежи Фейсбук, Инстаграм, Пинтерест и Туитър, (по лични 

наблюдения най-активна е в Инстаграм).  

По съдържанието си видеата в канала на Сени са най-напред за знания и 

умения, но също така и за съпреживяване. Съпоставката на периодите 

показва, че влогърката се ориентира все по-ясно към клиповете за знания 

и умения – подкатегория „грим и прическа“, присъстват също така и 

ревютата на продукти. Видеата се поднасят основно сериозно и 

преобладаващо в домашна среда. Рекламирането е непряко, присъстващо в 

ревютата на продукти (едва едно от изследваните видеа съдържа пряко 

рекламиране).  

Отбелязва се голяма разлика между стари и нови видеа. При видеата от 

2014-2015 се забелязва притеснение, лошо качество на клиповете, 

неподходящото осветление и малко по-неестествен начин на поднасяне на 

информацията. При по-новите видеа Сени е уверена и спокойна, поднася 

информацията с лекота без притеснение. Осветлението и качеството на 

клиповете е значително по-добро. Съдържанието е много по-разнообразно 

заради присъствието на двете й дъщери, които също без притеснение и с 

увереност застават пред камерата.  

Последователите на влогърката в Ютюб и останалите социални мрежи се 

увеличават през годините, а така също и темите на видеата. Всеки месец 

Сени качва поне по пет видеа. Наблюдават се и видеа, осъществени в 

колаборация с други влогъри.  

 

Kristian Tanev (Николай Сълов) 
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Каналът е част от платформата Ютюб от 19 април 2013. Абонатите са 

245 319, показванията – 43 538 830. 

Кристиан „Чарли“ Танев е роден на 3 април 1995 г. в град Пловдив. Създава 

комикс героя Ракиямен, популяризиран с помощта на издателство „Сиела” 

и художника Стен Дамянов през 2016. През 2017, заедно с рапъра Секта, 

представя дебютната си песен „Фобия от Делници“, постигнала съществен 

успех  в Ютюб. Известен е с нецензурните си изрази, чрез които е 

представен и в кратката статия за него в Уикипедия. 

Официалната статистика в Ютюб показва, че към април 2019 в профила на 

влогъра има качени над 150 видеоклипа. Във видеата преобладават 

скечове, актуални коментари със смешки и пародийни образи. Най-

преглеждано е видеото към песента му „Фобия от Делници” (над 2 800 

000); в дъното на класацията пък е видео, публикувано преди четири 

години със заглавие „Крис гледа мач” (67 000).  

Видеата са заснети предимно в домашна среда, като при новите се 

забелязва значително повишаване на качеството на заснемане. Няма 

специфични декори и допълнителна обработка на кадрите. В почти всички 

от последно добавените влогове на автора присъства реклама на продукт, 

позиционирана обикновено в края на видеото.  

В 26 от общо 30 анализирани видеоклипа авторът се взема на шега. 

Единствените видеа, в които Кристиан Танев се взема на сериозно, са тези, 

в които коментира промените в Закона за авторското право, засягащи 

всички влогъри.  

 

Мъци (Кристиян Дудеков) 

Мъци създава своя ютюб канал на 7 февруари 2013, когато е на 17 години. 

Мартин Светославов, както му е истинското име, е активен и до днес. Към 

2 април 2019 има 161 490 абонати и им предоставя огромно количество 

видеа – предимно хумористични.  

Видеата от първия период на наблюдението имат около 60 000 гледания 

средно. Прави впечатление, че първият клип от поредицата „СЪРБИ НА 

КРЪСТОПЪТ“, в който авторът успява да направи изключителна пародия 
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на много популярното по това време телевизионно предаване  „Съдби на 

кръстопът“, има цели 294 391 гледания към днешна дата. Авторът успява 

да направи изключителна пародия на много популярното по това време 

телевизионно предаване.  

Като цяло в старите си видеоклипове Мъци предлага предимно скечове, 

пародии и предизвикателства. Прави видеата в домашна среда (12 от 15). 

Комбинацията от авторефлексия и начин на поднасяне е забавна за 

зрителите: авторът се взема на сериозно, но поднася съдържанието 

иронично и на игра. 

Във видеоклиповете от 2019 забелязваме един много различен канал. 

Интро инструменталът е запазен, но звучи по друг начин. Мъци изглежда 

пораснал, също като канала си в Ютюб. Авторът поднася своите „нови“ 

творения по различен начин: ако при „старите“ видеа 11 от 15 се поднесени 

иронично и на игра, при новите такива са 7 от 15, а останалите 8 са 

представени съвсем сериозно. Авторефлексията на Мъци също се е 

променила в полза на сериозността. Най-голяма разлика обаче можем да 

видим при рекламирането: само в 2 от 15 видеа от 2019 не се забелязва 

реклама. Основното рекламно съдържание е мръчандайз – Мъци предлага 

свои авторски тениски с различни лога, изобразени на тях. Създал е също 

така свои Мъци-думи, които редовно използва във влоговете, освен това 

рекламира пряко и български сайтове (пр. ozone.bg). 

В заключение можем да кажем, че трансформацията на канала Мъци е 

забележителна. Има огромни разлики в съдържанието на влоговете, 

появяват се пряка реклама и мърч. Техниката за заснемане и записване 

също е променена, като това си личи от качеството на видеото и звука. 

Може да се каже, че от практикуващ хобито си човек, Мъци се превръща в 

бизнес влогър. 

 

Емил Конрад (Франческа Христова) 

Най-известният български влогър, 29-годишният Емил, започва да качва 

видеа в ютюб канала си през 2005, като първоначално клиповете му са на 

английски език. Голяма популярност добива няколко години по-късно, 
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когато, вече на български, в своите клипове започва да разказва по забавен 

и атрактивен начин за нещата, които му се случват в реалния живот. Снима 

в дома си и сам обработва видеотворбите си. Създава различни персонажи, 

най-известният сред които е Силвето, която изиграва сам. Към днешна дата 

влогърът има 404 091 абонати и 59 449 880 гледания. От 7 март 2012, когато 

стартира каналът му, до днес общият брой на качените видеа е 238. На 

страницата си във Фейсбук  Емил Конрад има 317 034 харесвания, а 

последователите му в Инстаграм са 342 000. Влогърът е активен и в 

„Туитър“, където го следват 122 000 души.  

В част от клиповете си влогърът говори за своите книги. Първата му 

книга „Нещата, на които не ни учат в училище“ става събитие на 

книгоиздаването за 2015 (Кубар Егмонт) и се оказва близка не само до 

тийнейджърите. Малко след това, отново в 2015, той публикува и втората 

си книга „Нещата, които не ни учат в училище [НЕ] продължението“. През 

2016 г. издава още две книги – „#Сподели“ и „Изкуството да бъдеш 

мързелив“. „Книгата на Силвето“ се появява на бял свят през 2017 г. В 

началото на тази година излиза и последната книга на Емил Конрад – 

„Иронията на живота ми“. 

В самото начало на „влогърската кариера“ на Емил Конрад качените видеа 

са значително по-кратки от тези, които споделя в момента. С проследяване 

на творчеството му се забелязва неговото израстване и професионалното 

му отношение към това, което прави, желанието му да бъде интересен на 

абонатите си. В клиповете си се развива от предпочитанието към скеча 

(2014-2015) към видеата за съпреживяване и пародийните клипове, главно 

за известни личности. Преобладава ироничният и забавен тон, макар в 2019 

да има и сериозни обръщения към зрителите. В последните клипове се 

регистрира и по-сериозна авторова самопреценка.  

Има и видеа, които носят своето важно послание към гледащите 

тийнейджъри. Такъв например е клипът „Какво не мога на напиша в новата 

си книга“. В него Конрад говори за насилието над децата от страна на 

родителите им и за това, че самият той е ставал жертва на насилие в 

http://www.medialog-bg.com/
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детските си години. Той съветва децата да не позволяват това и да не 

мълчат, ако един ден изпаднат в подобна ситуация. 

Под всяко свое видео Емил слага линкове към фейсбук страницата му и 

профилите му в Туитър и Инстаграм. Малко по-късно се появява и линк с 

описание „Мърч“. Отваряйки го, феновете му попадат на сайта „Sunday 

Habit”, където могат да открият страница с негови продукти – тениски, 

суичъри, шапки, раници и портмонета. На тях пише неща, казани от 

Конрад и добили популярност сред феновете му. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НАЙ-ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА (Геника 

Григорова) 

Най-голямата промяна в изученото видеосъдържание е във връзка с 

рекламите. Прякото рекламиране значително се увеличава през новия 

период, непрякото също се движи нагоре. 

 

Важно е да се отбележи, че в много от видеата от новия период има повече 

от един тип реклама, но при регистрирането е въвеждан един отговор със 

следната приоритетност (низходящо): 

http://www.medialog-bg.com/
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• Пряко рекламиране – заставка с реклама, обявление за линк или тестване 

на продукт, събитие, кодове с отстъпки при пазаруване, конкурс с подарък 

от компания. 

• Непряко рекламиране – говорене за продукти чрез ревю, тест или 

препоръки, вплитането на продукти в сюжети, сходно на продуктовото 

позициониране – независимо дали има, или няма яснота за платено 

рекламно съдържание. Всички ревюта и препоръки за продукти са 

регистрирани като непряка форма на реклама. 

• Собствен бизнес – реклама на издадени книги, собствени продукти, личен 

онлайн магазин, заставка и директен призив за абонамент за канал извън 

платформата на Ютюб. 

• Мърчандайз – представяне и директен призив за закупуване на тениски, 

платнени чанти и други продукти с лого на канала, фрази на влогъра и др. 

Мърчандайз предложения (основно тениски) имат почти всички 

изследваните влогъри. 

Уникалните промо-кодове на влогърите, които осигуряват код за отстъпка 

при закупуване на продукти онлайн, също са популярна практика – ползват 

се при NoThxTV – за отстъпки при пазаруване на периферия за компютри, 

Мъци – за продукти от сайта ozone.bg, Sen Sen BG – за пазаруване от 

магазин за бижута, Кристиян Танев – за отстъпка от VapexBg 

(специализиран магазин за електронни цигари и течности), както и при 

други от изследваните влогъри. 

От големите компании с пряко и непряко рекламиране в изследваното 

съдържание присъстват Chupa Chups и чипс Chio във видеа на inStanT, 

Coca Cola и Fanta във видеа на Eмил Конрад и Pavel Kolev & Icaka, Moto-

Pfohe с Ford – отново при Eмил Конрад и др. 

Трябва също така да се отбележи, че Емил Конрад, Павел и Ицака и 

Кристиан „Чарли” Танев са част от инфлуенсър мрежата на сравнително 

новата компания Influencer.bg, която се занимава с инфлуенсър маркетинг 

и е представител и посредник на влогърите пред марки, които имат интерес 

към реклама в каналите на ютюбърите. Вероятно затова при споменатите 

влогъри има и по-сериозни рекламни включвания. 

http://www.medialog-bg.com/
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Що се отнася до рекламата на собствен бизнес, прави впечатление, че по-

голямата част от изследваните влогъри активно развиват такъв под една 

или друга форма и ползват каналите си, за да го промотират.  

Впечатляваща е реализацията на ютюбърите като автори на книги, 

издавани от „Егмонт” в поредицата „Кубар”, посветена на популярни в 

дигиталното пространство творци:  

• Емил Конрад има 6 издадени книги в поредицата, последната от които – 

„Историята на живота ми ”, автобиографична, излиза в началото на 2019. 

• Станислав Койчев – inStanT, има два издадени романа – „Невидим” и 

„Измамен”, както и ученическо помагало – „ОрганайзерЪт” 

• Интерактивната книга с QR кодове на Павел Колев и Ицака – „Играчи”, 

която включва комикси, предложения за игри с приятели, спортни 

предизвикателства и др. излиза в края на 2018. 

• Издателство „Егмонт“ издава и ученически тетрадки с образите на 

ютюбърите. 

• Комиксът „Ракиямен” на Кристиян Чарли Танев е издаден от „Сиела” и 

досега има два броя. 

• Извън книгите, интересен е личният проект на Диди от Hiken Shtiken – 

Шпрсс: Шака-лака, спрей за почистване на ръцете без отмиване от 100% 

органични масла и алкохол от пшеница. Диди активно го рекламира в своя 

канал. 

• Ели от MakeUpButHow има собствен онлайн магазин за селективна 

козметика от различни марки, а ревютата, които прави, промотират 

продажбите. 

 

Вижда се, че през последните пет години, между 2014 и 2019, българските 

видеоблогъри в Ютюб са усъвършенствали техническите си умения, 

разнообразили са съдържанието в каналите си, увеличили са аудиторията 

си, а водещите имена сред тях до голяма степен са се превърнали в 

професионални автори на серийно съдържание за онлайн платформи.  

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


Студентски изследователски екип. Българските видеоблогъри в 

Ютюб: пет години по-късно (2014-2019)  

с. 166-188 
 

188 
Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019 

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 
 

Изследваните ютюбъри открито споделят, че имат амбиции за 

допълнително покачване на нивото и оттегляне от аматьорските и 

стандартни формати, с които са започнали. Видно е, че са направени 

сериозни крачки в тази посока.  

Някои от влогърите вече професионално се занимават с аудиовизуална 

продукция, други развиват собствен бизнес, като ползват достъпа до 

набраната аудитория за самопромотиране.   

Почти всички, с малки изключения, имат в каналите си преки и непреки 

форми на реклама, от които вече се възползват и големи международни 

компании. Ръстът на пряката реклама в предлаганото съдържание тепърва 

ще се развива. Затова именно развитието на рекламата вероятно ще 

определи посоката на следващите значителни промени във влогърските 

канали през идните години.  

Ще се появи ли пренасищане? Как ще бъдат решени регулациите, които до 

голяма степен липсват в България, за да бъдат защитени определени 

възрастови групи и да се уреди прозрачността при наличието на платено 

съдържание? Това са отворените въпроси. А значимостта на българските 

ютюбъри като автори на серийно съдържание за онлайн платформи, което 

привлича младите аудитории, вече е така сериозна, че няма как да бъде 

подлагана под съмнение. Напротив, тепърва ще става повод за следващи 

изследвания, по-специфични и детайлни от настоящото. 
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ОБРАЗЪТ НА АКТЬОРА ДИМИТЪР МАРИНОВ В БЪЛГАРСКИТЕ 

МЕДИИ 

 

СТУДЕНТСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИП, ФЖМК 

 

THE IMAGE OF ACTOR DIMITAR MARINOV IN THE BULGARIAN 

MEDIA 

 

Student research team, FJMC 

 

Резюме: Текстът представя резултати от изследване, осъществено 

от студенти в четвърти курс на специалност „Журналистика“, 

профил „радио“, на Софийския университет. Екип в състав: 

Вероника Йотова, Евелин Цанева, Елена Митева, Емилия Илиева, 

Калоян Гуглев, Михаела Симоновска, Наташа Стоичков, Симона 

Тодорова, Теодор Пенев, Флора Велчева, Цветина Иванова; с 

участието на Алексия Петрова, Илияна Павлова и Момчил Русев. 

Ключови думи: медия, образ, Зелената книга (2018), Димитър 

Маринов 

 

Summary: The article presents results of the research, implemented by 

fourth year students in Journalism, specialization Radio, at Sofia 

University. Research team: Veronika Iotova, Evelin Tsaneva, Elena 

Miteva, Emilia Ilieva, Kaloyan Guglev, Mihaela Simonovska, Natasha 

Stoichkov, Simona Todorova, Teodor Penev, Flora Velcheva, Tsvetina 

Ivanova; with the participation of Alexia Petrova, Iliana Pavlova and 

Momchil Rusev.  

Key words: media, image, Green Book (2018), Dimitar Marinov 
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На 91-та церемония по връчване на Оскарите за постижения в киното 

българският актьор Димитър Маринов излезе на сцената с българското 

знаме и превърна едно забележимо културно събитие в своеобразна 

дискусия за националното самочувствие. „Случаят „Димитър Маринов“ 

предизвика вълна от публикации, които стават обект на анализ в 

настоящото проучване.  

Изследователски любопитно за нас бе да обвържем проявената от медиите 

активност с характеристики на медийното съдържание, да изучим върху 

какво се съсредоточава медийното внимание и какви отзиви в обществото 

предизвикват професионалният успех и патриотичният жест на един 

българин, който живее зад граница. Търсейки отговори на тези и подобни 

въпроси, поставихме в центъра на нашето изследване1 медийния образ на 

актьора Димитър Маринов (в графиките – ДМ). Ограничихме 

наблюдението си в двумесечен период – от 25 февруари, денят на 

връчването на Оскара, до 25 април 2019.  

Наблюдавахме онлайн 25 медии, традиционни и интернет базирани: bTV, 

Нова телевизия, БНТ, България он Еър, ТВ Европа, Канал 3, БНР, 24 часа, 

Труд, Дневник, Капитал, Сега, Стандарт, Монитор, Телеграф, Уикенд, 

Алфа ТВ, Площад Славейков, vesti.bg, dnes.bg, offnews.bg, webkafe.bg, 

glasove.com, epitsenter.bg, Дойче веле. При избора на медиите търсехме 

възможно най-голямо разнообразие в журналистическата оптика. 

Направихме също така и насочени прегледи на публикации извън 

наблюдавания период и извън списъка на избраните медии. 

                                                           
1 Осъществено в рамките на дисциплината „Медиен анализ“, учебна 2018/2019, 

преподавател проф. дсн Снежана Попова. Екипът изказва благодарност на Геника 

Григорова за компютърната обработка на данните. 

http://www.medialog-bg.com/
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Взетите за анализ текстове – общо 215 комуникативни единици – са 

извличани чрез въвеждане на ключови думи в търсачките на медиите. 

Текстовете са регистрирани чрез карта – по няколко групи показатели:  

Първата група позволява наблюдение над журналистическото 

представяне на образа на Димитър Маринов: активност на медиите (при 

условията на осъщественото търсене чрез ключови думи) и характеристики 

на озаглавяването, визуализацията, авторството, жанра. 

Втората група показатели отразява много пряко изследователския 

интерес към образа на актьора в българските медии. Чрез нея се въвежда 

съществена за анализа типология на текстовете, очертала се при 

наблюдението на информационния поток, предшестващо  изработването 

на регистрационната карта: „събитийно ориентирани“ свързани 

http://www.medialog-bg.com/
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преобладаващо с връчването на Оскара, участието на Димитър Маринов в 

София Филм фест, срещи със студенти и пр.), „личностно ориентирани“ 

(свързани преобладаващо с биографични моменти от различно естество) и 

„символно ориентирани“ (свързани преобладаващо с издигането на 

българския флаг и оценки по това действие). 

За всеки тип комуникативна единица са търсени допълнителни 

характеристики: при „събитийно ориентираните“ – как е представен 

Димитър Маринов в контекста на събитието; при „личностно 

ориентираните“ – кой изгражда образа на Димитър Маринов (инстанция на 

разказа) и върху какви биографични моменти/периоди се поставя акцентът; 

при „символно ориентираните“ – кой и как оценява издигането на 

българския флаг на сцената на Оскарите.  

Третата група показатели позволява да се добие информация за ролята на 

самите медии в две посоки – изгражданият модел на успеха на актьора и 

отношението към него самия. 

В следващите страници могат да бъдат видени още данни и детайли от 

изследването, въведени в различни полета на размишление от авторите на 

анализи. 

От екипа 

 

В навечерието на Оскара (Алексия Петрова) 

Докато „Зелената книга“ е в етап на постпродукция, а Оскарът още не е 

връчен, онлайн публикациите за Димитър Маринов в медиите не са много, 

но все пак съществуват. Спираме се на някои от тях. 

Публикация на сайта на сп. „Ева“ от 26 юни 2018, озаглавена „Димитър 

Маринов – един актьор  на 175“, представлява обширно интервю с 

Маринов, в което липсват конкретни въпроси. Интервюто, взето от Ирина 

Иванова, е почти изцяло съставено от цитати на Маринов, който разказва 

за своя живот от раждането си до настоящето – усещането е за 

автобиографичен разказ. Отделните моменти от живота на Маринов са 

разделени, подобно на глави от книга – „Извън закона по рождение“, 

„Бягство с „Ориент Експрес“, „Изгубеният син“ и т.н. 

Специално внимание е отделено на семействата на Димитър Маринов – 

http://www.medialog-bg.com/
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първото семейство, което има в България, и семейството, което успява да 

създаде след заминаването си в Америка. Основно на фокус са 

приключенията на актьора по време на и след измъкването му от 

комунистическа България. Става ясно и заглавието – „един актьор на 175 

години“ трябва да обозначи неговия богат житейски опит. Цялото интервю 

може да се прецени като една история за успеха, разказана от първо лице. 

В края на интервюто Маринов дава своята оценка за България от позицията 

на човек, който е успял в чужбина и гледа родната действителност отстрани 

– „бих се завърнал, но когато и България се върне“. 

В интервю на Петър Севов за Дарик радио, публикувано на Дарик Нюз на 

7 февруари 2019 – в навечерието на церемонията за връчване на наградите, 

намираме и оценка, която Маринов дава за своя втори дом – Америка. 

Текстът носи ударно заглавие: „Актьорът Димитър Маринов: В момента 

най-страшното в Америка е да си бял мъж“. Още в заглавието става ясно, 

че преценката е за настоящото състояние на американското общество, 

чието развитие Маринов има възможност да наблюдава отдавна и отблизо. 

Актьорът присъства като човек с позиция: говорейки преди всичко за 

събития около награждаването на „Зелената книга“, той лансира и тезата, 

че прекаленият стремеж за изравняване на хората в американското 

общество напомня на това, което съветската революция е направила 

навремето, и че ще дръпне гражданите надолу, а не нагоре. 

В почти идеален синхрон с интервюто на Маринов в сайта на „Ева“ звучи 

една публикация в чуждестранна медия, Jewish Journal, от 14 ноември 

2018. Статията, написана от Гери Милър, проследява най-важните стъпки 

от живота на българския актьор – доста по-сбито, отколкото в българската 

публикация, и не изцяло по негови цитати. Предвид спецификата на 

медията, съдейки от нейното име, публикацията акцентира и еврейските 

корени на Маринов. 

Само няколко дена преди Оскарите друга чуждестранна медия, Hollywood 

Life, пише за любопитните прилики, които Маринов е открил между себе 

си и образа, който играе в „Зелената книга“. Интересното в тази публикация 

е, че фокусът не е изцяло върху Маринов, а по-скоро върху връзката му с 

филма и с неговия герой. Макар че личният живот на актьора е замесен 
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отчасти в статията (някои събития от биографията на Маринов 

изключително много напомнят моменти от живота на руския музикант, 

чийто образ пресъздава), истински важната тема остават „Зелената книга“ 

и героят на Маринов. 

Вероятно публикациите за колегите на Маринов във филма – звезди като 

Виго Мортенсен и Махершала Али, се различават доста като съдържание. 

Може би вниманието на медиите към подробности от личния живот на 

Димитър Маринов се обуславя от факта, че той, въпреки че е на 54 години, 

е изгряващ актьор в Холивуд и – като всеки  придобиващ популярност човек 

– предизвиква любопитството на хората, които искат да научат повече за 

него. Аудиторията винаги е обожавала истории на успеха, които да 

напомнят, че всичко е възможно – дори и за българин. 

 

В центъра на събитието и събитие сам по себе си (Евелин Цанева) 

Името на Димитър Маринов, който играе второстепенен персонаж във 

филма „Зелената книга“, отличен с „Оскар“ за най-добър филм 2019, 

присъства на практика във всяка публикация, посветена на наградите на 

Американската филмова академия в разгледаните в рамките на 

изследването медийни публикации. В повече от половината единици името 

на Димитър Маринов се споменава още в заглавието; много често фактът, 

че „български актьор е на червения килим“ или „българин е на сцената на 

Оскарите“ е акцентиран в текстовете още преди информацията за големите 

победители и подробностите около церемонията, която всяка година е едно 

от най-интензивно отразяваните събития в световен мащаб. 

Раздаването на наградите е своеобразен вододел между публикациите 

преди и след като церемонията се състои. Преди раздаването на най-

престижните награди в киното – Димитър Маринов е акцентиран като 

„българският, актьор“, номиниран за „Оскар“. Той е еманация на 

надеждите и вълненията на една страна, чиято актьорска школа 

практически почти не присъства на сцената на световното кино, да изживее 

своеобразна американска мечта чрез акта на спечелване на престижното 

отличие именно от българин. Именно затова немалка част от разгледаните 

единици, публикувани преди церемонията създават усещането, че 
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„българин може да получи Оскар“ – такова е внушението, което се наслагва 

у аудиторията и митологизира Маринов. В интерес на обективността по-

голямата част от разгледаните медии все пак правят уточнението, че 

български актьор участва във филм, номиниран за „Оскар“ – подробност, 

която обаче често бива заглушавана от всеобщата еуфория за успеха на 

нашия сънародник, постигал професионална реализация отвъд океана.  

Непосредствено след отразяването на церемонията и определения като 

патриотичен акт на Маринов, излязъл на сцената с българския национален 

флаг на ревера, представянето на актьора в наблюдаваните медии става 

осезаемо по-интензивно и много по-наситено с подробности от личния и 

професионалния му живот. След връчването на Оскарите събитийно 

ориентираните публикации съдържат повече описания, квалификации, 

оценки за актьора, както и цитати от негови изказвания. Много отчетливо 

е мултиплициращото се препечатване на негови думи от една медия в 

друга. Така на практика след Оскарите акцентът на събитийните 

публикации се измества от самото раздаване на наградите и присъствието 

на българина като главно действащо лице (поне за българските медии) към 

превръщането на Маринов в събитиен повод сам по себе си. Примери в 

това отношение са публикациите за негово посещение в НАТФИЗ, където 

се среща със студенти по актьорско майсторство; за срещата с директора 

на Народния театър; публикациите, посветени на София филм фест, в 

чиято програма са включени два филма с участието на Маринов.  
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В редица публикации прозира и отбелязване на дадено събитие единствено 

заради прякото или косвено участие на актьора в него (например в 

заглавието от интернет страницата на вестник 24 часа „Вицепрезидентът 

Йотова празнува 3 март с Кубрат Пулев и Димитър Маринов“). В хода на 

наблюдавания период много ясно се очертава процесът на метаморфоза, 

която събитийните публикации за Димитър Маринов претърпяват – от 

ориентирани към участието на актьора в дадено събитие към превръщането 

на присъствието му в събитиен повод.  

 

За някои „Митьо от София“, за други – героят с българския флаг 

(Илияна Павлова) 

Изследването ни показва, че актьорът Димитър Маринов е станал обект на 

описания и  квалификации в 30 от изучените публикации. Най-често 

медиите го квалифицират в предимно събитийно ориентирани текстове 

(26), като самите квалификации във висока степен се схождат. Например, 

че е „първият“ и „единственият“ българин, достигнал такива висоти в 

киноизкуството, към което често се прибавя и „успял да държи в едната си 

ръка български флаг, а в другата – златната статуетка“. Образът му е 

изграден ласкателно, възхвалително и силно патриотично. Ако текстовете 

не съдържаха името му, можехме да ги помислим за поздравителен или 

мотивиращ текст за националния ни празник.  

Димитър Маринов е обрисуван като дисциплиниран, внимателен, 

възхитителен – абсолютен обект на гордостта на българското общество, 

който, според някои, не получава достатъчно внимание от българските 

медии („Актьорът, който пребори силна холивудска конкуренция и стана 

част от великолепния филм на Стивън Спилбърг и Питър Фарели“, БНТ; 

„…очарователното българско присъствие на Димитър Маринов“, 

Монитор; „…актьорът, спечелил възторга на водещи кинаджии в 

Холивуд", Стандарт; „Епизодът с неговото участие регистрира най-

високата стойност на аудиторен дял за пролетния сезон до момента“ – 

„Като две капки вода“ получи Оскара от зрителите“, vesti.bg и т.н.).  

Все едно дали е наречен „Митьо от София“ или „героят с българския флаг“, 

в изучените публикации актьорът предизвиква медийна превъзбуда в 
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позитивни коментари –  „България стъпи на червения килим“ в неговите 

обувки.  

 

Портрет в жанрове (Наташа Стоичков) 

Традиционното деление на жанровете на информационни и аналитични 

има своя конкретизация в публикациите за Оскарите и Димитър Маринов. 

Медиите остават верни на обичайната си практика и публикуват главно 

информации и репортажи  – такава е преобладаващата част от изучените 

комуникативните единици (147 от 217 единици или над 68%). Най-активни 

в информационния поток около Оскарите и актьора със знамето са Нова 

телевизия – 23 единици, 24 часа – 14, БНТ и Монитор – по 13, Труд и 

Телеграф – по 9. 

В масива от текстове присъстват 33 интервюта (които са обект на отделен 

анализ в настоящата публикация) и 25 коментара – мнения и позиции, 

изказани в собствен текст на автор или в интервюта с журналисти. Трябва 

да се отбележи, че медиите, които коментират и анализират, не са тези, 

които информират (с изключение на Нова телевизия, която включва в 

програмата си не само най-много информация, но и четири аналитични 

текста по изучаваната от нас тема): Бг он Еър – три коментара/мнения, БНР, 

Капитал, Офнюз, Канал 3, glasove.com – по два. 

 

 

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


Студентски изследователски екип. Образът на актьора  

Димитър Маринов в българските медии  

с. 189-211 
 

198 
Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019 

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

Само три комуникативни единици не са придружени от изображение. 

Преобладават подвижните изображения – репортажи и видеоматериали; в 

30 единици присъства портретна снимка. 

 

Интервютата на Димитър Маринов (Елена Митева) 

Общо 33 от изследваните единици (15%) са интервюта на Димитър 

Маринов. Само от тази статистика може да се направи веднага 

заключението, че актьорът не избягва медийните изяви и обича да говори 

за себе си. В интервютата за различни медии той не акцентира единствено 

върху церемонията по връчването на наградите, а върху различни 

обстоятелства от своя наситен със събития и обрати живот. 

Най-голямата част от интервютата попадат в групата на личностно 

ориентираните комуникативни единици. По формата си те биват 

поднесени или в автобиографичен стил, или в равностоен диалог с 

журналиста. В интервютата актьорът говори най-вече за пребиваването си 

в САЩ и за актьорската си кариера.  

Единствено bTV прави интервю с актьора преди наградата, още през 2016 

година. След като филмът печели, той пристига в България след 18-

годишно отсъствие и дава десетина интервюта за български медии в 

рамките на само една седмица.  

Като цяло интервютата оставят впечатление за Димитър Маринов като за 

амбициозен и бъбрив човек. В над 20 от тях се гради образ на упорит и 

работоспособен професионалист, който не се предава и заслужава успеха, 

който е постигнал. Излизането на сцената с българския флаг се коментира 

в една трета от интервютата. Може още да се отбележи, че в рамките на 

двумесечния период на наблюдението интервютата с актьора придобиват 

все повече биографичен вид – наградата и новите му проекти на българска 

сцена остават на заден план, за сметка на живота му в САЩ понастоящем. 

 

Да разкажеш своята история  (Вероника Йотова) 

Това, което смятам, че показва нашият анализ, е че колкото и различни да 

са жанрът и стилът на текста, които и да са медията и авторът, самият 

Димитър Маринов е човекът, който до голяма степен разказва за себе си. В 
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статиите, посветени на Маринов, често липсва нова информация, липсва 

нещо непознато, което би допълнило картината или би представило темата 

от различен ъгъл. Може би това се дължи на факта, че преди участието във 

филма „Зелената книга”, актьорът е по-скоро непознат за българската 

аудитория и никога не е бил личност, която е имала място в новините. Той 

има възможността да изгради своя образ така, както намери за добре, и да 

разкаже точно това от своето минало, което иска, което смята за интересно 

и важно, без да се страхува, че някоя тайна ще бъде разкрита, просто 

защото може би няма такива. Един обикновен човек, с обикновен живот, 

внезапно станал известен.   

Но Маринов определено не от хората, които с притеснение говорят за себе 

си, и представя живота си като всичко друго, но не и обикновено 

преживяване. Точно това печели вниманието както на журналистите, така 

и на публиката. В един момент новината, че българин е на сцената на 

Оскарите за пръв път и че е развял трибагреника, става недостатъчна. 

Поради тази причина съдържанието на интервютата с Димитър Маринов 

до голяма степен определя и начина, по който той е представян и описван 

в останалите текстове. Отговорите му са преразказвани или директно 

цитирани след това, за да представят „голямата картина” и да допълнят 

вече толкова пъти повтаряната новина.  
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В изследването ни т.нар. от нас „личностно ориентирани” единици са 56 на 

брой. В 17 от тях образът на Димитър Маринов се изгражда от самия него, 

а в 22 се разказва за него, като авторът се позовава главно на негови думи 

– 70% от този тип единици пребивават върху информация, която самият 

Маринов дава за себе си.  

Ето и няколко примера, в случая – от вестник „Стандарт”. В сайта му 

откриваме общо десет публикации, посветени на Димитър Маринов. Пет 

от тях са по-скоро „личностно ориентирани”, като в три се разказва за него 

чрез позоваване главно на негови думи, а в една не се споменава откъде 

идва информацията. Това, което наблюдаваме конкретно в тази медия, е 

допълването на новината с личната история на Маринов. Например, в 

статията от 25 февруари „Димитър Маринов: Америка сбъдна мечтата 

ми” с няколко изречения се описва това, което актьорът е казал по време 

на церемонията по връчване на Оскарите, следва припомняне какъв е 

сюжетът на филма и завършва с дълъг цитат на Маринов (подробно 

описание на това как е бил избран за ролята, как е реагирал, как е реагирала 

неговата съпруга и т.н.). В статия, публикувана ден по-късно, на 26 

февруари – „Димитър Маринов: Ламбо ме скъса на последен кръг”, 

новината е за предстоящото посещение на Маринов в НАТФИЗ, но след 

изречението: „В НАТФИЗ той със сигурност ще си спомни студентските 

години”, се преминава към неговата лична история. И отново се разказва 

за ключовите моменти от живота му – несполучливият опит за бягство, 

престоят в затвора, повторното кандидатстване и т.н., подкрепени от 

цитати на Маринов.  

 

Живот преди известността (Михаела Симоновска) 

Какъв е бил животът на Димитър Маринов зад завесите? Детството, 

училището, музиката и театърът, затворът и бягството зад граница? 

В регистрираните от нас единици, насочени главно към биографията на 

Димитър Маринов, най-често акцентирани са усилията му да придобие 

актьорско образование (43 пъти), следват епизодите на неуспешното 

бягство от България, затворническият период, емигрирането (31 пъти) и 

събитията от детството (27 пъти). 
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Доколкото личната история на Димитър Маринов съдържа множество 

драматични моменти, акцентирането на детските и младежките години от 

живота на актьора често предизвиква медиите да я определят като 

„достойна за филм“: изоставен като бебе, осиновен от богато семейство, 

което при предния режим не е привилегия, търпи физическо насилие в 

затвора, където лежи заради бягство от България… Медиите, проявили 

най-голяма активност в този тип разказ, закономерно са масовите 

телевизии (bTV и Нова), тиражните (Стандарт, Труд, 24 часа) и жълтите 

(Уикенд) вестници. 

 

 

Америка (Момчил Русев) 

Професионалните и лични събития от живота на Димитър Маринов в САЩ 

(акцентирани 73 пъти) присъстват в медийните текстове най-вече като 

спомени на актьора. Българинът обича да разказва за трудните моменти, 

които е преживял, след като се е установил в Америка.  

За неговия „американски“ период се споменава още през октомври 2016 – 

в интервю, дадено за bTV и препредадено от вестник „Труд“. На 10 

декември 2017 Нова телевизия излъчва подробен събитиен репортаж, с 

който съобщава, че българин ще участва в новия филм на кинорежисьора 

Мартин Скорсезе. Голямото число текстове за живота на Димитър 
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Маринов в Америка обаче се появява след церемонията по връчване на 

наградите, като първи реагират БНТ, Нова, телевизия, Канал 3, Дневник, 

България он Еър и Стандарт. От всички медии, които отразяват 

получаването на наградата от българина на същия ден, именно изброените 

акцентират пребиваването и професионалното му развитие в САЩ. 

Когато говори за живота си в Америка, актьорът коментира предимно 

различните професии, с които е трябвало да преживява, и моментите, в 

които не е можел да се издържа сам. Обобщавайки споменатото негово 

интервю пред bTV, вестник „Труд“ преразказва думите му така: „В САЩ 

пристига със 112 долара в джоба, с цигулка и без да знае нито дума 

английски. Първата вечер е пренощувал в разбита сграда, а на сутринта 

излязъл да свири на централния фонтан на улицата“. Обичайно Димитър 

Маринов гледа позитивно на тези събития и поуката, която извлича от тях, 

е че когато човек е упорит и уверен, успехът няма как да не дойде в даден 

момент; в същия текст се допълва: „Едва след 9 години в САЩ обаче е 

започнал да работи това, което иска“. bTV е медията, която е се е спряла 

най-много (9 пъти) на американския период от живота на актьора. 

 

Димитър Маринов в мъдри фрази (Симона Тодорова) 

В процеса на изследването изчетохме огромно количество публикации и 

изгледахме доста клипове в интернет пространството. В голяма част от тях 

актьорът взема надмощие и говори ли, говори. От нещата, които споделя, 

личи колко опит е натрупал – и житейски, и професионален.  

От 215-те публикации, които сме разгледали, 27 акцентират някаква мъдра 

фраза или обобщение, направено от Димитър Маринов. Няколко примера: 

Dnevnik.bg, на въпроса каква е разликата между американската и 

българската актьорска школа: „Не мисля, че изобщо трябва да се прави 

сравнение. Всичко идва от традиция, начин на живот – социален, 

политически, финансов. Това, което се харесва там, не се харесва тук. И 

обратното. Американският актьор е много спонтанен – като 

прогимназист. Там винаги ги закачам и им казвам: „Вие не сте излезли от 

гимназията и никога няма да излезете". Именно детинщината, вярата в 

идеалното и така нареченото позитивно мислене, което го имат в 
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кръвта си, ги различават от нашия актьор. Нашият актьор е определено 

по-образован, по-ерудиран, по-културен. Той е аналитик, философ и 

винаги има мнение. И това мнение не виси във въздуха, а има своите 

сериозни основания. Американските актьори не само нямат идея, нещо 

повече – те не искат да имат идея. Те чакат да им се каже какво да 

правят. Точно както Дейвид Мамет (известен драматург, сценарист и 

режисьор – бел. ред.) казва: „Актьорът трябва да си знае думичките, да 

си ги каже. И толкоз!“. Това е при тях.“ 

В предаването „Плюс минус“ по Нова телевизия – за българина като 

националност: „Първо, българинът е откривател. Българинът е 

генератор на идеи и това е заровено в днк-ато ни. Ние сме много силни 

творци, много силни творци. Българинът може да си фантазира и 

въобразява. Проблемът е, че българинът не може да реализира по верния 

начин тези неща и това е липсата на тази структура.“ 

В интервю за Дарик – за някои актуални тенденции в САЩ: „Живеейки 

тук вече 29 години, аз такова чудо не съм виждал никога. Цялата тази 

адженда, която е за расизъм, за джендър култура, за т. нар. изравняване, 

което като идея и презумпция е прекрасно нещо, но е криворазбрано, 

усукано и за мен вече се превръща в извращение." 

В интервю за 24 часа – за пътя, който е извървял: „Благодарен съм на 

съдбата за всичко, което ми се е случило. Всичко в момента ми се случва, 

защото съм имал такъв живот. Страданието е вид двигател, то трябва 

да се превърне в преживяване. Дори в страданието има огромно чувство 

за любов. Да, имало е ревове, да се чувстваш самотен, непризнат, но 

никога не съм губил вярата си.“ 

Тези няколко цитата дават идея за присъствието на актьора със собствено 

слово в медийните публикации от проследения период. Медиите се 

интересуват от това какво казва Димитър Маринов и свидетелство за това 

е още един резултат от изследването ни: в 30% от заглавията на 

регистрираните единици присъстват негови думи. 

 

Успехът по Маринов (Флора Велчева) 
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Един от най-важните елементи, които изграждат публичния образ на 

актьора Димитър Маринов, е начинът, по който е постигнал успеха си в 

чужбина, и по-конкретно качествата, които са му помогнали или 

попречили.  

Най-често медиите подчертават упоритостта и работоспособността на 

Маринов като основни причини за постигане на успех (69 пъти). Въпреки 

това е редно да се припомни фактът, че в най-голям дял от публикациите 

Маринов е описан чрез неговите собствени думи, цитирани или 

преразказани, и това безспорно оказва влияние и върху резултата по този 

показател.  

Макар символният му акт с разгръщането на българското знаме да е една 

от трите основни линии за изграждане на образа на актьора, българският 

му произход присъства в модела на успеха не толкова като помощ (19), 

колкото като преодоляно обстоятелство (46). В текстовете отношението 

към българския произход на Маринов е неутрално, докато пребиваването 

му в Америка е представено в положителна светлина. Въпреки това в 

изучените текстове по-често се отбелязва, че е получил помощ в 

развитието си от българи, отколкото от хора извън България.  

Сравнително малка част от медийното говорене по този показател заема 

твърдението, че можеш да успееш предимно в чужбина, тъй като то не 

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


Студентски изследователски екип. Образът на актьора  

Димитър Маринов в българските медии  

с. 189-211 
 

205 
Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019 

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

кореспондира с цялостния образ на актьора-родолюбец, развял българския 

флаг на важна церемония. 

 

Патриотизмът в джоб (Емилия Илиева) 

От всичките 215 регистрирани единици „символно ориентираните“ – 

фокусираните върху жеста със знамето, са само 13. В пет от тях се 

съдържат обяснения на самия Димитър Маринов.  

В нито един случай медията не представя действието на Маринов с 

негативен знак. За да постигнем по-голяма конкретика обаче, заслужава си 

да проследим по-задълбочено оценките на отделните личности, 

представящи определени настроения. Вземаме предвид конкретните имена 

на хората, изказали мнение, като ги поставяме в паралел с изданията, които 

са ги публикувани.  

Символното действие на Димитър Маринов е оценено положително от: 

Димитър Стайков в 24 часа, Тихомир Чергов в Труд, доц. Георги Лозанов 

и Ивайло Дичев в OFFNews, Теодора Духовникова в „Епицентър“, Емил Л. 

Георгиев в „Площад Славейков“, Ивайло Дичев в DW, Енчо Керязов в 

Нова телевизия и Теодора Духовникова във Фейсбук пост, споделен от 

Капитал. Впечатление прави, че имената на Ивайло Дичев и Теодора 

Духовникова присъстват повече от веднъж в различни комуникационни 

канали, което може да се прецени като сериозна убеденост в заетата 

позиция. 

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


Студентски изследователски екип. Образът на актьора  

Димитър Маринов в българските медии  

с. 189-211 
 

206 
Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019 

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

В резултатите за „Площад Славейков“ се наблюдава интересно явление. От 

една страна, авторката Цвети Иванова пише специален коментар, 

озаглавен „Оставете Димитър Маринов на мира“, в който се съдържат 

думите: „Сред българската общественост се надигнаха патриотичните 

гласове на тези, които сметнаха за предателство и обида един българин 

да благодари на една Америка“. От друга страна, позицията на сайта не е 

твърдо установена, което може да се потвърди от коментара на Емил Л. 

Георгиев, журналист в същата медия: „…проблемът с Маринов, медиите 

и оскарите изобщо не е в знаменцето. Той има право да си го развява, 

където си ще, но… Първо, Маринов взима чужд „Оскар“ – след като дори 

не е номиниран…“ (в текста следват Второ и Трето).  

С подчертано положително отношение в анализирания аспект са медиите 

24 часа, Стандарт, Епицентър, DW и Нова телевизия. Данните за 

символния акт на Маринов са изцяло синхронни с резултатите за заявеното 

от медиите отношение при представяне на образа на актьора: в 96 случая 

личи симпатия и само в два случая се долавя ирония. 

 

От ПИК и БЛИЦ (Теодор Пенев) 

ПИК и БЛИЦ се съсредоточават, разбира се, около сензационното.  

Заглавията на ПИК се опитват да будят българската гордост у читателите 

си. Това се вижда лесно: „Горещо: Големият Спилбърг иска да снима филм 

с Димитър Маринов“ или „Димитър Маринов разкри най-после тайната 

защо извади българския флаг на Оскарите“. За сайта е важна сензацията, 

затова и текстовете не вникват по-надълбоко в действията и думите на 

актьора. Така се появяват заглавия като „Ексклузивно в ПИК: Актьорът 

Димитър Маринов: Като се прибрах след оскарите, жена ми каза 

„Честито“ и ме прати да пазарувам“.  

Медиите от този тип винаги държат да са „първи“ при всяко голямо, по 

техните представи, събитие. БЛИЦ не изостава по тези показатели. 

Българският, с главно Б актьор, успял в Холивуд, е най-важната тема от 

техните новини за Маринов, което е и причина първият текст, който 

изобщо излиза по темата, да бъде озаглавен „Невероятната история на 

наш актьор, който излиза от затвора, бяга в САЩ и покорява Холивуд“.  
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БЛИЦ също настоява да гали егото на българския патриот – „Някои дават 

мило и драго, за да принизят успеха на българина в Холивуд Димитър 

Маринов“. Явно не успели първи да чуят думите на Димитър Маринов на 

летището, от БЛИЦ просто го цитират, отново с щипка сензация „Чувствам 

се като Пепеляшка, която ще отиде на бала (ВИДЕО)“. Верни на себе си, 

намират и пиперлива новина – „Димитър Маринов спал с жената на друг 

известен актьор (СНИМКИ)“ (разбира се, снимковият материал не 

включва описаното действие, но по всичко личи, че целта на сайта е да 

предизвика читателите да пожелаят да видят именно това).  

 

Жълтите заглавия – Телеграф и Уикенд (Калоян Гуглев) 

Логично е да се смята, че заглавията в популярните таблоидни издания 

(жълти вестници) са подвеждащи с цел да се привлече вниманието на 

читателя. Много често, направо почти винаги, се грабва една мъничка 

частица от разказаната история, която частица се хиперболизира, 

изкривява по смисъл, дава ѝ се различно значение и се превръща в 

подвеждащо заглавие, „магнит“ за погледа на читателя. В този случай е 

жалко за разглежданите от мен вестници – Уикенд и Телеграф, че нямат 

онлайн версия на съдържанието си, понеже определено го умеят. 

Но да се придържаме към същината. Изключително малко внимание е 

обърнато на Димитър Маринов от двете издания. В Телеграф статиите са 

десет, а в Уикенд – четири, като три от тях са „3 в 1“ – една голяма статия 

с реещи се около нея две по-малки. За сметка на малкото количество, 

качеството (разбирай сензациите) са добре подплатени.  

Първият текст в Телеграф, който споменава Димитър Маринов, е репортаж 

от церемонията по връчването на наградите Оскар – „Димитър Маринов 

развя БГ знамето на Оскарите". Започва се именно с новината, оттам 

нататък вниманието е насочено към всичко друго, но не и към Димитър 

Маринов: българското участие е отбелязано, изнесено е напред, но 

очевидно все още редакцията не знае пикантности за този незнаен досега 

„Митьо от София“. 

По-нататък историята помни голямото одумване около разветия от 

българина роден трибагреник на сцената на „Долби Тиътър“. И, разбира се, 
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в Телеграф е поместена кратка статия – „Димитър Маринов: Гордея се с 

трибагреника“. Тук вече наблюдаваме типичното за таблоидите 

изопачаване на думите. В статията четем за чувството на актьора при 

излизането на сцената със знаменцето: „То бе символ на гордост – 

България и Българското!“. Съответно, това е и връзката със заглавието, 

което представлява измислен цитат, изграден на основата на изопачен 

такъв. Други подвеждащи заглавия: „Димитър Маринов изпитва US 

студенти на български“ (от текста разбираме, че Маринов ще стане 

преподавател в известна актьорска школа в САЩ и се е пошегувал, че ще 

изпитва кандидатстудентите с текст на български); „Димитър Маринов ни 

раздава автографи" (става въпрос за това, че актьорът ще присъства като 

гост на предстоящия „София филм фест“ и ще представи „Зелената 

книга“). 

Останалите заглавия вече не са подвеждащи, но в тях отново не се изнася 

новината, а някоя частичка от историята, която звучи добре с удебелени и 

оцветени в шаренко букви. Например: „Взех Оскара с брошката от 

абитуриентския ми бал“ (новината в това заглавие е парченце от 

интервюто, от което са могли да бъдат изнесени по-стойностни неща).  

Вече тотална лъжа идва от: „Димитър Маринов лежал В КИЛИЯ ДО 

ТАТО“. Актьорът наистина е лежал в затвора след опит за бягство от НРБ, 

но това става в началото на 80-те, когато Тодор Живков все още се е радвал 

на абсолютната си власт и е спял на меко в резиденция „Бояна“. „Новината“ 

произлиза от цитиране на думи на Димитър Маринов, но не е ясно откъде 

(според Телеграф – от интервю по bTV, но не се пояснява в кое предаване; 

впоследствие твърдението се появява и във вестник „168 часа“, където 

дори не се посочва източник). 

Във вестник „Уикенд“ пък четем следното – „Лили Иванова строи 

апартамента си НАД БАЩИНИЯ МУ ДОМ“. Първите редове в статията 

са „В България вече нямам нищо“, ожали се Димитър Маринов, докато бе 

у нас наскоро“. Заглавието и началото създават усещането, че Лили 

Иванова едва ли не е ограбила Маринов; оказва се, че тя получава право 

да надстрои с един етаж кооперацията, в която е жилището на съпруга на 

леля му, която го осиновява.  
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„Блатечки баджанак с Димитър Маринов“ е друго пикантно заглавие на 

Уикенд. Тук научаваме, че съпругата на Асен Блатечки е била преди гадже 

с Димитър Маринов, преди той да избяга в САЩ – това вестникът е научил 

от техни състуденти в НАТФИЗ, но не е ясно от кои. 

Като цяло можем да обобщим, че Телеграф и Уикенд пишат със симпатия 

за Димитър Маринов. Има някаква любов в изказа и уважение, макар че ми 

е трудно да го кажа. В това отношение те подражават на останалите медии 

в страната. Разбира се, това не им пречи отново да извадят най-пикантното 

възможно, да лъжат и да подвеждат. Но понеже засега Димитър Маринов 

е със статут на „национален герой“, те не са се опитали да му припишат в 

лъжите си някое обвинение, морално падение или осъдително 

престъпление.  

 

Онеправдания актьор и родината, която не може да предложи нищо  

(Цветина Иванова) 

Нова телевизия създаде специален късометражен документален филм за 

Димитър Маринов. Филмът е озаглавен „От „зелената карта“ до 

„Зелената книга“ и беше излъчен в рубриката „Темата на Нова“.  

Заглавието на филма едновременно грабва и насочва вниманието към 

живота на актьора, но и дава добра основа за развитие на неговия символен 

образ. За жалост обаче то не е оригинално – използвано е петнайсет дни 

преди излъчването на филма в материал на БНТ. Дали заглавието е 

оставено нарочно или от неосведоменост, че друга медия го е използвала 

преди това, ще остане мистерия за нас. Факт е обаче, че филмът е гледан 

773 пъти веднага след излъчването му по телевизията, което показва 

интерес към темата.  

Филмът е изцяло ориентиран към личността на актьора, въпреки че 

журналистката Ивомира Пехливанова твърди, че е създаден не за да 

разгледа живота му, а за да представи самия живот. За изграждането на 

образа най-много спомага интервюто с Маринов, водено на ключови места 

за живота му.  

Едно от тях е неговият роден дом. Онагледяването на миналото му с 

помощта на дома, в който е израснал, му придава образа на мъченик – 
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защото е бил изгонен от просторния дом, в който са го гледали неговите 

осиновители, и режимът ги е принудил да живеят в една кухня. В тази част 

от интервюто се въвежда ролята на цигулката в живота му, както и образът 

на изкуството като на бягство от реалността. Онеправдаността на твореца 

се подчертава, когато журналистът го подтиква да обобщи как днес той 

няма дом, в който да се върне.   

Във филма са включени и откъси от негови интервюта. В едно от тях 

Маринов заявява, че само в Америка могат да се сбъднат мечтите, докато 

има закачен трибагреник на ревера. С този фрагмент започва изграждането 

на образа на родината в живота на актьора. Във филма това е ключов и 

спорен образ – България е представена като място, където потенциалът на 

твореца не е успял да се развие, страната не му е предложила добри условия 

за живот, но въпреки това тя никога няма да напусне сърцето му. Образът 

преминава през целия филм, подплатен с разкази за миналото, в което той 

немалко пъти е бил преследван от властта и отхвърлян от обществото. 

Родолюбието на актьора обаче е силно подчертано, което обогатява и 

придава сложност на връзката между мигранта и родината. 

Във филма обаче липсват въпроси за решението му да напусне страната, 

мотива да сложи трибагреника на церемонията и др., които можеха да 

дадат на повествованието по-голяма плътност. Причината за това е, че 

журналистът е подходил със симпатия и е пожелал да сложи актьора в 

ролята на онеправдания творец, който е напуснал страната, за да търси 

щастие другаде. Въпреки това филмовият образ на Димитър Маринов 

поставя много концептуални въпроси, много от които обаче не получават 

отговор. 
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„МУЗИКАЛНАТА ЕСТРАДА ПРОДЪЛЖАВА ДА ЖИВЕЕ В 

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ НА БЪЛГАРИТЕ“ 

Интервю с Розмари Стателова за новата й книга „Естрада и 

социализъм: проблясъци“ 

 

„MUSICAL ESTRADA KEEPS LIVING IN THE CULTURAL MEMORY 

OF BULGARIANS“ 

 

Interview with Rosemary Statelova about her new book „Estrada and 

Socialism: Glimpses“ 

 

Резюме: Интервю с проф. д.из.н. Розмари Стателова за новата й 

книга „Естрада и социализъм: проблясъци“ 

Ключови думи: естрада, социализъм, музика, културна памет, 

изкуство 

Abstract: Interview with Rosemary Statelova about her new book 

„Estrada and Socialism: Glimpses“ 

Key words: estrada, socialism, music, cultural memory, art 

 

В книгата си правите най-важното откритие за естрадната музика – 

назовавате кое е най-отличаващото се за „националното звучене“. Какъв е 

пътят до утвърждаването на „сантименталното“ като особеност на 

българската естрадна песен? 

Р. С. Всъщност, това не е собствено откритие, а логически подсказана  

догадка. Тя наистина се потвърждава от изводите в изследванията на 
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градската песен в България  на такива учени, като Николай Кауфман. Самата 

аз не съм правила такива изследвания, но според мен тези на Кауфман са 

достатъчни. Поне засега... 

Още от институционализирането на естрадната музика се предписват 

различни мнения и препоръки как да се сближи „естрадната музика“ с 

„фолклорното“ звучене и т.н. Успяват ли, според Вас, естрадните 

музиканти да изпълнят предписанията на партийните органи?  

Р. С. За успяване – успяват, затова са професионалисти. Но акцията, която се 

предприема за сбилажавен на естрадата с българския фолклор си остава 

опитна акция. Публиката не я приема: не може да замени във вкусовете си 

например парчето „Кока-нова” на Атанас Бояджиев с танца „боса –нова”. 

Опитите започват още през 1963 г., когато Емил Димитров създава своята 

песен „Нашият сигнал”, която представлява туист в неравноделния 9/8 такт. 

Следват известни парчета като „И-ха-ха” и „Пирина”, особено активни тук 

са Жул Леви, Атанас Бояджиев и Димитър Вълчев. Известни – и доста 

успешни – са песенните творения в тази насока на Мария Нейкова. 

Извеждате тезата за комерсиализирането на естрадната песен. Можем 

ли да говорим за индустрия на забавлението по времето на социализма? 

Р.С. Пазарът в България е малък, а и производителността през тези години е 

слаба, не стига дори за покриване на нуждите на двете електронни медии – 

радиото и телевизията. За това четем в запазените – и отчасти цитирани в 

книгата ми – протоколи от обсъждания на композитори и дейци в бранша.  

Как бихте обобщили отношението на държавата към естрадната музика? 

Тя е назовавана „естрадно изкуство“, смятана е за част от културата на 

социализма? Каква е разликата с отношението на държавата след 1990 г.? 

Р. С. То е ясно отношението на държавата тогава към естрадата. Това 

отношение е двойствено. На думи не се приема естрадата да не е изкуство, 

но се знае много добре, че тя е изкуство само понякога. Аз още тогава 

извадих тезата, че естрадната музика през онези години играе ролята преди 

всичко на „звуков дизайн” на всекдиневието. Разликата в отношението на 
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държавата към нашия обект преди и след 90-та година на ХХ в. е – както е 

също добре известно – коренно различно. Ако „онова отношение” е било 

контролиращо, то днес него въобще го няма никакво. Но мисля, че това 

всъщност е в реда на нещата... 

От една страна, правите портрети на най-значимите имена в естрадната 

музика, а от друга – очертавате портрета на социалното време, в което 

творят. Какво ще научат читателите ви за процеса на правенето на 

музика от книгата Ви? Например, какво е водещото за музикантите в 

различните периоди от развитието на тази музика?   

Р. С. Вижте, така при мен май не може просто да се пита. Та аз съм написала 

през всичките онези десетки години, през които изследвах явлението 

„музикална естрада в България” множество творчески портрети на 

композитори и дейци на тази музика. За целта трябва само да се прегледат 

годишнините на списание „Българска музика”, има ги в библиотеката на 

Съюза на българските композитори. Така че, новата ми книга в това 

отношение е само „връх на айсберга”. Тук ще спомена само за огромния 

ентусиазъм, който съпровожда прохождането на тази нова у нас музика през 

60-те и 70-те години. Справка – изказванията, например, на Жул Леви... 

Кои са сривовете в историята на естрадната музика до 1990 г.? Сякаш е 

нямало период, в който да обявяват края ѝ. Какво влияе върху развитието й 

най-силно? 

Р. С. Не може да се говори за някакви сривове в естрадната музика до 90-те 

години. Е, някои изказвания, които съм поместила в книгата, като например 

онзи творчески разговор с участието на поета Орлин Орлинов (мисля че в 

Трета глава) говори недвусмислено, че „малки сривове” е имало, тоест – 

избуяване тук и там на некачественото. Щото, то винаги се появява, когато 

появата на качествени песни се забави или пък количеството им е 

недостатъчно. А инак – върху развитието на тази музика в България влияе 

преди всичко мощният бум на популярната музика след Втората световна 

война, в САЩ и Европа. Това просто не е можело да не намери отражение и 
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у нас, въпреки цензурата и контрола. Тук са много важни думите на Тони 

Джъд, които съм поместила в текста... 

Как са оценявани качествата на естрадната музика през различните 

периоди от развитието й? Един от най-големите скандали след 1990 г. е 

свързан с работата на Комисията, която е спирала песни на почти всички 

изпълнители. Кои са местата, които оценяват качествата на музиката по 

времето на социализма?  

Р. С. Според мен – оценявани са преобладаващо конюнктурно. Например, 

продукцията на фестивала „Златният Орфей” от 1973 г. се оценява 

негативно, а тази от 1974 – позитивно, защото случаят го изисква: чествало 

се е 30 години от победата на т.нар. Социалистическа революция у нас. 

Лично аз нямам непосредствени впечатления от работата на прочутата 

Комисия, приемала в медиите новите продукции, защото никога не съм 

участвала в дейността й: бях наблюдателят отстрани. Веднъж все пак 

присъствах на „намесата на органите”, които наблюдаваха провеждане на 

една от Националните срещи на младежката рокмузика, организирани от 

Комсомола. Беше във Видин и „другарите” изискваха от всички самодейци 

да предадат писмени копия на текстовете на песните си. А инак известна 

беше Комисията в Радиото... 

През 1991 г. музикантите ни се изправят пред институциите с искането 

да бъде премахната Комисията, която е забранявала техни песни. Каква е 

била цензурата върху песните по времето на социализма? 

Р. С. Имам само ограничени сведения за цензурата върху песните по време 

на социализма. Тези автори, които са ми споделяли спомени за нея, са 

изказвали мнение, че тя е била общо-взето „мека цензура”, несравнима с 

тази в сферата на театъра и драматургията (както четем в трудовете на 

театроведа Ромео Попилиев, например). Преследвали са се главно 

технически грешки или някои идеологически „провинения”, които днес 

звучат направо смехотворно. (Например, както разказва Атанас Бояджиев, в 

един от случаите се е изисквало да се смени част от текста на Богомил Гудев 
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в негова песен изразът „цветя от Куба” с израза „цветя от юга” – 

дипломатическите отношения с тази страна били в момента недобри...). 

Има един много важен момент в книгата – Розмари Стателова анализира 

Розмари Стателова като автор на критиката за естрадната 

музика.Читателят е въвлечен в този процес на дистанциране от себе си и 

вижда оценка на работата на критика.  

Р. С. Всъщност, темата за критиците е една от основните в книгата ми. И 

понеже винаги поддържам особено будна авторската ми саморефлексия, не 

можех да не дам като пример и собствената си тогавашна критическа 

дейност, както и промените, настъпили в критическата ми позиция към 

естрадната музика в началото на 80-те години, когато изоставям „арт-

критиката” като неподходяща към този жанр музика и се обръщам към една 

комплексна гледна точка.. 

Какво е състоянието днес на музикалната критика, какви текстове за 

естрадната музика излизат днес? Каква е била ролята на музикалната 

критика през онзи период?  

Р. С. Не следя внимателно днешната преса или електронните медии, още по-

малко социалните мрежи по въпроса „музикална критика”. Споделям 

общото мнение, че състоянието й днес не е завидно – не се търси от медиите, 

най-общо казано. Има отделни изключения, като редовните критически 

материали във вестник „К” или списание „Култура”, те единствени 

поддържат все още някакво равнище. А инак ролята на музикалната критика 

през „онзи” период бе, най-общо казано, като нещо, което довършва целия 

цикъл на едно музикално произшествие. Както казваше един мой колега-

композитор, ако дадено събитие не бива последвано от критичен отзив, то 

все едно не се е състояло. Изгубва се в паметта... 

През 90-те години се оформя една немалка група „музикални журналисти“, 

чиято работа проследявате и Вие в други свои публикации. Има ли сега 

„музикални журналисти“? 
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Р. С. Мисля, че все още има музикални журналисти и днес, например Иван 

Георгиев от в. „Уикенд”, който помести  добър отзив за моята книга. Има 

материали и в интернет, при случай се обръщам към тях. Като цяло, времето 

поставя днес други акценти в музикалната практика – не точно музикалното, 

а социалното и скандалното са интересни за хората. Но може би бъркам. 

Вече почти 30 години някогашните естрадни музиканти продължават да 

правят музика. Защо тази музика оцеля? Как си обяснявате това, че 

естрадната музика сякаш умря в началото на 90-те, но само няколко 

години след това започна възраждането й?  

Р. С. Като цяло, някогашните естрадни музиканти, ако са все още 

действащи, отново се върнаха към изяви, с които припомнят на публиката 

своето присъствие. Работата е там, че повечето от този елит бе съставен от 

много стабилни професионалисти, които – ако са дълголетни – продължават 

да „допяват песните си”. Хората искат това – най-доброто от тогавашната 

музикална естрада продължава да живее в културната памет на българите, 

дори и на младите. То, разбира се, е много различно от новосъздаваната 

попмузика днес у нас, която обаче все още не е излъчила свои първенци. 

Следя новата продуция спорадично, тя не ме очарова – текстовете 

обикновено са слаби. Силни музиканти има по моему главно сред 

инструменталистите. 

 

Разговора води Жана Попова 
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Най-новата книга на Розмари Стателова – учен музиколог, един от 

пионерите в България в изследването на популярната музикална култура, 

музикален критик, автор на стотици научни статии и над десет 

монографии, но и на хиляди публицистични и журналистически статии, 

рецензии и т.н. – е пред нас. Корицата ѝ в синьо е колаж от десетки ликове 

на майстори на това, което проблясва с цвета на старо злато от скромните 

букви на заглавието – българската естрада. Решението на графичния 

дизайн е в унисон с това, което ни очаква: мозайка от богата 
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информативност, персонални кодове на общото и националното, при това 

с разпознаваемите ликове на личности, които не са „частен случай“, а 

тенденция. Многогласие. Документалност. И скромно, но осветяващо 

авторово присъствие (авторовото име е с най-малки, но най-ярки букви). 

„Естрада и социализъм: Проблясъци“ – заглавието е многозначително. 

Самата книга е проблясък, защото въпреки популярността на певци като 

Лили Иванова и Емил Димитров, на композитори като Йосиф Цанков и 

Тончо Русев, на песни като „Бяла тишина“ и „Една българска роза“, на 

фестивали като „Златния Орфей“, популярната музика на близкото 

социалистическо минало дълго време чакаше своя сериозен научен опус. 

Очакваше и достоен и дързък автор, който да го направи. Самата Розмари 

Стателова е един от първите регистратори и изследователи на явлението 

още от средата на 60-те години на ХХ век, от зората на неговото изгряване 

като естрада, от появата на най-голямото популярно-музикално 

фестивално събитие от онази епоха – „Златния Орфей“. Досега, обаче, го е 

щрихирала някак частично и оперативно – като критик, като музиковед, 

като културолог – в малки научни и публицистични форми и жанрове. 

Появилите се много книги за естрадата през последните години са го 

правили парциално, фрагментарно, с кодове далеч от науката – те са 

мемоари на певци, дейци и композитори (Генко Генков, Митко Щерев, 

Лили Иванова, Развигор Попов и др.) или биографични и популярни 

истории за артисти и песни (книгите на Иван Георгиев). Едно изключение 

са книгите на Владимир Гаджев – надскочили рамката на музикалния 

журнализъм и просветителство, много информативни и интерпретативни, 

но не претендиращи за онзи стилов академизъм и жанрова дисциплина, 

присъщи на дискурса, стила и жанра на научната монография. Така че 

„Естрада и социализъм: Проблясъци“ е дълго очакваната научна книга, 

която да просветли чезнещите вече в сенките на миналото черти на локална 

популярна музика. Рецензираната книга просветлява не толкова чертите, 

колкото същността, смисъла на явлението – не само художествените ѝ 

аспекти, не само нейните естетически и музикално-текстови измерения, не 

само приносите на авторите и техните интенции, а естрадата като социален 
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и културен феномен, като обществено явление, като проява на културния 

фронт и медийния екран на социалистическа България. 

Розмари Стателова е избрала хронологичния принцип в изграждането на 

книгата си. Естрадата е разгледана като процес в три етапа: ранен етап през 

50-те години, поява на нов феномен – „музикална естрада с творческо 

лице“ през 60-те години и началото на 70-те и зрял етап от средата на 70-

те до промяната (последният разглена фестивал е през 1990 г., но авторът 

проследява опашката до средата на 90-те години на ХХ век).  

В началото на първата част (авторката е решила да не обособява тази част 

като увод или като първа глава извън другите с периодизацията) се 

изясняват изследователската задача и терминът „естрадна песен“.  

Предпочетено е пред популярна музика, защото обозначава „специфичния 

културно-исторически контекст на явлението“: „Естрада, това е Лили 

Иванова и Тончо Русев от ония години, когато създадоха заедно 

удивителната песен „Ти сън ли си”, Йорданка Христова, пееща „Песен 

моя…” на Йосиф Цанков и още много други заедно със сътвореното от тях 

през този период… Нищо не пречи, разбира се, да ползваме и 

наименованията „забавна и танцова музика”, които  навлизат като понятия 

в употреба през 50-е и 60-е години… Както е прието да се счита, терминът 

естрада / от исп. estrada/ навлиза в българската практика под влияние на 

съветско-руската и означава – вече според Речника на чуждите думи в 

българския език – нещо в художествено-изпълнителската практика, което 

е предназначено за широката публика. Лично за мен, понятието – освен 

всичко друго – иде да обозначи променения характер на съответната 

песенност, която от битово-приложна се превръща – в даден своя отрязък 

– в концертна“ (с. 8). Задачата е да се опише този огромен масив от хиляди 

песни, а през него – да се представи бурното развитие на модерната 

популярна българска музикална култура през втората половина на ХХ век. 

Да се представи като „масив от художествени ценности“, които „се помнят 

и пеят“. По-нататък в текста става ясно, че предпочетеният от автора 

термин означава новата забавна и танцова музика от български 

композитори, наречена по руско-съветски образец естрадна, която 

възниква постепенно след 1944 г. в България. А задачата на изследването 
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се реализира освен с описание на имена на песни и автори, особености на 

концертното и медийно представяне, специфична история на фестивала 

„Златния Орфей“ – емпирични данни, сумирани в картината на всеки от 

трита етапа; и с концептуалното им подреждане така, че да изведат от 

огромния музикален масив  тези черти, които оформят неговата същност. 

Текстът съдържа основните фактори, които определят променящата се 

през 40-те наблюдавани години същност на явлението естрада: 

творческият потенциал през открояващите се лични приноси на автори и 

изпълнители; социалните и политически контексти, които се променят по 

„повелите на идеологическия фронт“; институционалната инфраструктура 

на жанра в сферите на електронни медии, изпълнителски колективи и 

концертни практики, учебни звена, забавно-музикално изпълнителство в 

заведенията. Комплексността на тези фактори Стателова представя, като 

анализира Международния песенен фестивал „Златния Орфей“, видян като 

„представителна извадка на целокупното естрадно-музикално творчество“ 

(с. 9). 

Първата част на книгата започва с щрихиране на следвоенната забавно-

музикална практика в България през 40-те и 50-те години: трапезна песен, 

суинг-джаз и танцова музика. Авторът се спира на идеологическата 

интерпретация на джаза като „упадъчна“ музика, обособява в отделен 

раздел естрадните концерти, в друг представя комерсиалната естрада и 

нейните пространства – кръчми, ресторанти, дискотеки. Розмари 

Стателова се чувства в свои води най-вече, когато анализира явлението 

през приноса на българските композитори, когато се вглежда отблизо в 

музикалния репертоар – песни, оркестрови пиеси; в изпълнителите – 

оркестри и певци. Благодарение на съдействието на музикалния редактор 

от БНР Здравко Петров, Розмари Стателова разполага с данни за 

съхраняваните във фонда на радиото естрадни песни и оркестрови пиеси и 

опровергава налаганото досега мнение, че преди 60-те и „Орфея“ липсва 

български репертоар (Владимир Гаджев). 

Следващата част на книгата обосновава защо 60-те години се свързват с 

появата на „нов феномен“ – музикалната естрада. Това са годините, когато 

започва проникването на интернационална масова култура, идеща от Запад 

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


Венцислав Димов. Проблясъци от старо злато 
с. 218-226 

 
 

   222 
Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019 

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

и прескачаща „желязната завеса“ със социалистическите страни. През този 

период се откроява културното строителство на социалистическата 

държава, която вече обхваща естрадата, подлага я на процедури, свързани 

с „държавно контролирана институционалност и професионализация“ (с. 

57). Жалони на такава подкрепяща, но и контролираща институционалност 

са появата на бигбенда към Държавния сатиричен театър (1957), Естрадния 

оркестър към Българското радио  и телевизия (1960), студията за 

подготовка на естрадни кадри към Бюро „Естрада“, Българското радио и 

предприятие „Балкантурист“ (1960-1964); разкриването на Естрадния 

полувисш отдел на Българската държавна консерватория (1968); появата 

на няколко големи и много малки оркестрови формации, сред които 

изпъква с ролята си в звукозаписа оркестър „Балкантон“ (1963). 

Творческите двигатели на промяната през 60-те са композиторите – 

утвърдените вече като Йосиф Цанков и новото поколение, като Морис 

Аладжем, Тончо Русев, Милчо Левиев, Вили Казасян, Борис Карадимчев и 

др. – всички те, начело с Йосиф Цанков, създават новите лирични песни, 

които променят облика на българската естрада. Комбинирането на 

институционалните фактори с новия творчески потенциал се случва точно 

тогава с появата на първия конкурс „Песни за българското Черноморие“ 

(1965), който от следващата 1966 г. ще стане Международен фестивал 

„Златния Орфей“ и ще чертае възходящата линия на развитие на естрадата. 

Катализатор на тази плодотворна комбинация е музикалния мениджър 

Генко Генков – и той присъства като фактор в книгата на Розмари 

Стателова. Жанрът на рецензията едва ли допуска подробен преразказ на 

съдържанието на книгата, но все пак ще спомена емблематичните имена, 

чрез които авторът описва периода: освен гореспоменатите композитори, 

певците Йорданка Христова, Лили Иванова, Маргрет Николова, Георги 

Минчев и „Щурците“, Паша Христова; песните „Делфините“, „Море на 

младостта“, „Приказка“, „Бяла тишина“, „Песен моя, обич моя“, „Сън 

сънувах“, „Пролет моя“, „Птицата“… 

Третият раздел е озаглавен „Зрелостта на „Орфея“. Авторът вижда тази 

зрялост към средата на 70-те години, когато се провежда десетото издание 

на фестивала (1974). Новото през този период е пробива на млади автори, 
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не всички членове на Съюза на българските композитори, като Митко 

Щерев, Стефан Димитров, Владимир Наумов, Найден Андреев; 

допускането  и награждаването на песни, чиито автори са певци, като Емил 

Димитров, Мария Нейкова и Бисер Киров. През този етап се утвърждават 

млади певци, които ще станат емблематични за цялата естрада: Вадил 

Найденов, Орлин Горанов; до конкурса се допускат рок групи, като 

„Сигнал“ и „Фактор“. 

За мен най-важна е четвъртата част на книгата „Обобщението: един 

възможен подход“. Очаквах да бъде по-равностойна – и като обем, и като 

акценти – на предходните три раздела, обединени под знака на 

дескрипцията. Всъщност тези три раздела не са само описателни, защото 

историческата типология, която прави Стателова, е вече интерпретация и 

аналитизъм. А и заявеното заглавие подсказва повече намерение този 

последен раздел да изпълни ролята на липсващото заключение на книгата. 

Та този раздел е важен, защото извежда един от основните проблеми, който 

като червена нишка пронизва цялата история на разглежданото явление – 

националното звучене на българската естрада. Гласовете, на които се 

опира Розмари Стателова в своите анализи, наричат това звучене още 

„самобитно“, „българско“, „нашенска традиция“. Има и такива, като 

Митко Щерев, които отричат изобщо наличието на български стил в 

попмузиката, западна  и глобална в същината си. Други осъществяват този 

национален стил, като търсят синтези с българската традиция, главно с 

градския, но понякога и със селския фолклор. Розмари Стателова предлага 

нещо различно – националното да се търси не в звука, ритъма и 

интонациите, а в сантименталното (с. 171), което обуславя далата облик на 

българската естрада лирична песен, толкова популярните песни с любовно 

съдържание.  

Така, сякаш не с точка, а със запетая свършва книгата – с неизживения 

български сантиментализъм и с особено обичаната от публиката естрадна 

сантиментално-патетична песен. Последните двадесет страници са снимки, 

които визуализират текста на книгата с уловени мигове между 1965 и 2011 

г. Снимки, които са предоставили от личните си архиви Здравко Петров, 

Кристиян Бояджиев, Мария Ганева, Ангел Заберски-син, Мими Николова, 
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Душка Кордова, Татяна Робева. Улесняващ четенето и разбирането на 

книгата е и именният показалец, който издателите са си направили труда 

да поместят. Отново трябва да похвалим Здравко Петров, който освен 

информатор и сътрудник на автора в издирването на данни от радиото, е и 

редактор на книгата. 

Макар и появила се съвсем наскоро, „Естрада и социализъм: проблясъци“ 

вече има положителни читателски атестации и звучен резон в публичното 

пространство. Първото ѝ представяне е във Варна, 30 май 2018, в Арт 

Салон на Радио Варна, с лекция на Розмари Стателова за естрадата и 

социализма, част от програмата на Международния фестивал за популярна 

музика „Откритие“. Второто представяне бе пред академична публика – на 

4 юни 2019 г. в зала 15 на Факултета по журналистика и масова 

комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, като част от Семинара „Нови 

идеи в етномузикологията“ на изследователска група „Етномузикология“ 

при сектор „Музика“ на Институт за изследване на изкуствата, съвместно 

със Семинара на проект „Меката власт на популярната музика в медиите 

(по примери от България и Балканите)“, финансиран от ФНИ. В семинара 

се включиха учени и университетски преподаватели, журналисти и 

студенти. Казах го и като модератор на семинара, ще повторя и сега: 

„Естрада и социализъм: проблясъци“ е една необходима и очаквана книга, 

която препоръчвам на моите колеги и студенти, както и на всички, които 

искат да разберат очарованието, но и политическата обусловеност на 

естрадата, да научат нови факти, да видят в обща панорамна картина 

процеси, събития, фигури, имена, пръснати в невинаги авторефлексивните 

българска медийна музика и нейните научни коментари. 

Ако все пак читателят очаква от рецензията да бъде убеден защо е добре 

да потърси и прочете точно тази книга, ще допълня – не само заради 

информацията в нея, но и заради автора, заради широтата на 

интерпретациите му, заради умението му да провокира и ангажира. „Търся 

обяснението на социални изрази чрез музиката, които на повърхността си 

са енигматични“ – беше казала по друг повод Розмари Стателова. В този 

смисъл, въпреки образователния и академичния си статус, тя не е типичен 

музиколог, гледащ отвисоко музиката за употреба и „леките“ жанрове, 
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съсредоточаващ се само върху анализите на музикалните текстове. 

Розмари Стателова и с тази своя книга показва, че е антрополог на музиката 

и културолог, който изследва значенията, които различните музикални 

дейности имат за хората и обществото, социалният разговор, който се води 

през символите на популярната музика, властовите употреби и 

идеологическите ценности, които стоят зад естрадата като популярно-

музикална практика. Това прави книгата нужна за изясняване на важни, но 

не достатъчно изследване проблеми: социализъм и култура на масите, 

развлечение и всекидневие под похлупака на властваща идеология и 

институции, например. Или отношенията между медии и музика в периоди 

на идеологически диктат и властови употреби. Освен това, и в тази своя 

книга Стателова проявява един свой талант, който прави текстовете ѝ 

ценни – диалогичното ѝ отношение с предходни текстове, и нейни, и на 

други автори. Тя чете и пише, препрочитайки и преписвайки, и тези нейни 

приписки не остават по полетата, както е било при средновековните 

анонимни автори, а се вграждат като тухли в нейните нови конструкции, 

правят ги да звучат като полифонично ехо от една епоха. За да напише 

„Естрада“-та, Стателова е издирила, препрочела, реферирала, 

интерпретирала стотици текстове – от оперативната критика, синхронна на 

изследваните явления на страниците на специализираната периодика (сп. 

„Българска музика“, в. „Народна култура“ и др.), до днешните мемоари, 

меморати и медийни образи на естрадата от близкото минало 

(радиопредаванията „Звезден прах“, книгите на естрадните дейци и др.) – 

ще откриете тези гласове-извори в разточителните бележки под линия. 

Това прави книгата ѝ подходящо четиво и за тези, които се интересуват от 

дискурсите – синхронни и диахронни, на гилдията на композиторите и на 

певците, на музикалните критици, на музиковедите, на идеолозите и 

организаторите на културния живот през социализма и т.н. 

И не на последно място: Розмари Стателова се чете с удоволствие, защото 

е майстор на писаното слово. Знае как става правенето на научни текстове 

с „човешки език и лице“, умее да преведе специфичната терминология и 

високите наративи на разбираем и пластичен език. Обича си текстовете и 

уважава бъдещите им читатели, което си личи по работата ѝ върху стила и 
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речта. Има рядко срещаното чувство за автокритичност и самоирония. 

Пише честно и понякога не щади вчерашната и другата Розмари. Пише 

леко за трудни неща. И прави сериозни книги. Като рецензираната 

„Естрада и социализъм: проблясъци“ – книгата е пореден пример за 

майсторството на Розмари Стателова в изграждането на „темелни“ 

текстове, които са вградили много гласове, които се извисяват с авторовата 

концептуалност и визия, и затова осветяват все още сенчестите в научните 

ни полета места, останали по инерция в тъмната зоната на трудно 

приеманите от консервативната научна традиция „непрестижни обекти на 

занимания“ (музиката за употреба, „леката“ музика, „чалгата“, 

„естрадата“). 

На добър час на книгата, която „проблясва“ вече на път към своите 

читатели. С пожелание към автора – да запази любопитството, 

трудолюбието, хъса и светлината, които продължава да има, и за 

следващите книги, които чакаме! 
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Дъглас Адамс най-напред разиграва като радиотеатър част след част от най-

известното си произведение, а след това го превръща в книга. В книгата си 

„Културни сцени на политическото“ проф. Ивайло Дичев експериментира с 

формата и сякаш представя сценарии за видеоклипове в youtube за всеки, 

който иска да се спаси в историята на идеите. Но всеки стопаджия в полето 

на антропологията има нужда от речник, за да се разбира с „местните“, а и за 

да оцелее в разрояващата се научна индустрия, в която удивлението е основен 

ресурс. От речник обаче книгата му преминава (или нека повярваме на 

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


Жана Попова. Пътеводител на антропологическия стопаджия  
с. 227-230 

228 
Медиалог/ Medialog, бр. 5/2019 

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 
 

илюзията, ние я превръщаме) в сборник с писма, от които можеш да 

реконструираш какво се е случвало в политическия и медийния живот. Тези 

писма имат ясен адресат – онзи, който може да прави връзки, но може и да 

забравя, да си припомня, да използва понятията, за да изгражда нови текстове. 

С други думи, говори с онзи читател, който може да разказва. 

Някъде още в началото Ивайло Дичев поставя въображението и анализира 

геометричната експлозия на въображението сега, когато измислянето е 

навсякъде, в изобилие. Защо да четем книги, когато измислиците са навсякъде 

около нас в новините. Ако се увлечем в играта, която предлага авторът на 

читателя, и разместваме понятията в речника му, можем да поставим след 

въображение кратката история на смеха. Ще видим, че колкото повече 

въображението е в излишък, толкова по-кратко трае смехът. Играта с 

измислицата, мистификацията трудно удържат на границите си и се 

превръщат от измислица в реалност. Създателите на сайтове за 

дезинформация най-напред очакват потребителите да ги търсят заради 

забавното съдържание, но съвсем скоро то започва да се цитира като истинно. 

„Тайната тук е в естететическата дистанция: когато тя изчезне, играта с 

небивалиците от смешна става страшна.“ (Дичев, 2019: 74), напомня ни 

авторът с историята на т.нар. „Протоколи на мъдреците от Цион (1901). 

Небивалици е имало винаги, но „новата медийна вселена е изпълнена с 

потоци от булшит“. „Булшит артистът дори не лъже – историите му просто 

обезсмислят разликата между истина и лъжа“ (Дичев, 2019: 76). Съкратили 

сме времето, в което измислицата може да бъде и смешна, съкратили сме 

времето, в което можем да останем на дистанция и да не назоваваме всяка 

измислица – истина. Осмиването, пародирането обаче не са съпротива, а 

пасивност и то вършена от нас пасивност, докато живеем с илюзията, че 

иронизирането е дейност. 

Книгата е наръчник за разглобяване на властта. Изобразени са ресурсите, на 

които разчита властта и какви промени са настъпили в различните епохи. Как 

властта преобръща времето в пространство – в някакво желано или пък 
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застрашаващо ни другаде. Изобразени са процесите, остава само да избираме 

откъде да четем историята, така че да не превръщаме самата история и 

миналото в „друга страна“, от която политическите лидери черпят фантазмите 

си. Това е най-интересната част от книгата – историята не на потопените от 

медийната икономика на образите реликви, а на онези, които са живи, но 

придобиват нов смисъл: като ритуала, церемонията, двубоя. „Новото 

единство на обществото се постига по негативен път – като се показва отново 

и отново, че мястото на властта е празно и там може да се озове всеки от нас 

– да поиграе мислено на цар, а после да се върне към всекидневието си“ 

(Дичев, 2019: 93). И ако отидем на друга речникова единица в този речник, 

ще видим какво ни очаква, когато някой забрави да направи крачката на 

завръщане във всекидневието. Когато играещият на цар стане цар. В 

единицата Легитимност четем историята на неравенствата, на режимите на 

приемане на „доброволното робство“ или „господството“. Според автора 

меритократичната легитимация днес изглежда най-убедителна. „Думата има 

любопитна история, защото създателят й, социологът Майкъл Йънг, през 1958 

г. влага в нея негативен смисъл – меритократите са онези надменни елити, 

които смятат, че мястото най-отгоре им се полага изначално, и това им 

позволява да нямат никаква грижа за останалите.“ (Дичев, 2019: 43). И 

авторът прави анализ на неуспеха на технокрацията в ЕС и в националните 

държави. Защото посочва и втория тип политическа легитимация, която 

нарича „участие в общо „ние“. Властта е легитимна, не само когато „върши 

работа“ (предполага се от експерти, от знаещи), а когато „я припознаем като 

наша“. Затова антрополозите анализират отношенията между хората, за които 

са посланията, а не само нормативните разлики в политическата риторика.  

Има една измислица, която авторът се опитва да ни внуши от самото начало 

– че книгата е кратка история на идеите, че е „повлиян“ от ютубърското 

знание, в което краткостта е ценност. Играта е добре изработена, формата на 

отделните речникови единици ни залъгва, както предполага всяка добре 

направена игра. Но процесът по сглобяването на речника, разместването, 
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връщането или отправянето назад и напред в книгата, а оттам в историята на 

антропологията, е дълъг. Препрочитането на тази книга трае дълго, а това е 

трикът в играта на автора. 

Самите речници обаче също са натоварвани със загадъчен смисъл. 

Разместването, хиперлинковото мислене е магия, която авторът подарява на 

чиаталите. Дали речникът на Дичев ще се превърне в дар или в проклятие, 

зависи от читателя. Зависи от неговото умение да запази дистанция, за да 

вижда какво се случва, а не да търси потвърждение на предварителни 

очаквания в книгата на Дичев. Етиката на антрополога, пише Дичев, е в 

битката за преодоляване на себе си. Така ще е и за читателя на тази история 

на политическата антропология – прочитите ще са различни според 

дистанцията спрямо себе си, която успее да задържи всеки от нас. Какво ли 

ще стане, ако играта да разместваме думите, за да пишем свои текстове, която 

авторът ни предлага, спре да е игра... И се появи онзи читател, играещ мислено 

антрополог, който стане антрополог. Единият вариант е да се превърне в 

медиен шаман, който тръби „истини“ за отношенията между хората. Но 

„Културни сцени на политическото“ разиграва пред нас много други 

вариации на изходи от тази игра. И виждаме, че част от тях водят до ценно 

знание за властовите отношения в различните култури. 
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рок. Алтернативната рок сцена в България“. София: Интервю 
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Ключови думи: рецензия, алтернативна сцена, рок 

Abstract: A review of Gergana Rayzhekova’s book “The invisible rock. The 
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Когато тази книга все още напираше да тръгне към читателите си, но все 

още бе идея без „черно на бялото“ овеществяване с дъх на печатарско 

мастило, като научен рецензент написах предговор, който озаглавих „В 

звучащите градини на алтернативните воеводи“. За такъв бароково-

метафоричен изказ ме вдъхновиха няколко съществени неща, които ще 

споделя като покана за прочит на рецензираната книга – първо, заради 

автора. Познавах отблизо дългогодишното трудолюбие на Гергана, която 

открих като студентка по „Антропология на популярната музика“ – 
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магистърска програма в катедра „Културна антропология“ на Философски 

факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, точно преди 

десет години, през 2009 г. Магистърската ѝ теза, на която бях научен 

ръководител, бе изследване на музикални моди и движения от клуб 

Строежа и през 2011 г. бе защитена с отличие. Няколко години по-късно 

Гергана стана докторант, бях неин ментор и заедно с моите колеги от 

Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова 

комуникация три години споделяхме усилията и радостите на 

академичното школуване и научното израстване на автора и неговата теза, 

защитена като докторска дисертация на тема „Развитие на съвременната 

алтернативна сцена в България (музикални клубове и медии)“ през 2017 г. 

Междувременно Гергана прописа не само в служебни жанрове, а 

журналистически, публицистично, научно – публикува няколко научни 

статии в авторитетни издания в България и САЩ, участва в международни 

научни конференции, написа десетки статии за онлайн издания, води 

седмично радиопредаване в алтернативното студентско радио „Реакция“. 

През всичките тези години Гергана не се умори да търси, научава и споделя 

с другите нещо ново. Обикаля музикални събития и фестивали, опознава 

музикални сцени и клубове, издирва и интервюира музиканти, 

организатори на музикални събития и управители на музикални клубове, 

натрупа огромен теренен опит. Както казах в предговора, свидетел съм как 

на полето на своя изследователски обект Гергана Райжекова не прелетя 

мимоходом, не кацна отвисоко, а стъпи уверено. Първото, което си 

помислих, когато получих ръкописа на книгата, бе съмнението – дали този 

масив е същата дисертация, която познавах? Така стигаме до втората 

причина да се зачетете в книгата – тя, след трудолюбието и постоянството 

на Гергана, е умението ѝ да комуникира, да търси реализация на своите 

мисли и открития, както градинарят търси резултата от своето трудолюбие 

не в затворена само за него цветна градина, а в радостта у другите от 

подарените цветове и аромат на цветята. Та, книгата се очакваше да бъде 

изпълнение на една, на пръв поглед ясна и лесна задача: да се отпечата една 

докторска дисертация като видим финал от дългогодишна изследователска 

дейност, атестат за полученото академично признание и необходимо 
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въвеждане на научните резултати в една немногобройна читателска 

общност от професионално ангажирани с изучаваното явление хора. 

Райжекова бе избрала друг път – по-амбициозен и рискован – да преработи 

академичния текст, да го обогати комуникативно с много фотографии, да 

го аранжира с букет от метафорични заглавия и подзаглавия, да го направи 

по-информативен с включените интервюта на музиканти, музикални 

мениджъри, музикални журналисти. И накрая, третата голяма причина да 

поканя бъдещите читатели беше… самата Гергана. Любопитна и 

ентусиазирана като пътешественичка из света на алтернативните сцени, 

барабанистка и радиоводеща, собственик на колекция от тишърти на много 

групи и флаери и постери на много събития, притежаваща вече и 

образователната и научна степен „доктор“, тя беше написала вече и 

първата си книга. Това ме накара тогава да напиша предговора, който 

нямаше задачата да разкаже книгата вкратце, а да каже „а“. „А“ като 

първата буква от азбуката, знак за начало. „А“ като междуметие, знак за 

изненада. „А“ като „алтернативна“ (сцена, музика, медии), т.е.  другост – 

едно от ключовите понятия в книгата. Но и „а“ като съчинителен съюз, знак 

за живота на книгата отвъд кориците, за читателите, които я чакат 

(разбирай: читателите, които автора през книгата си очаква като 

събеседници в един наченат от него разговор, но и обратното – 

неизвестните, а може би още неродени читатели, които чакат днес или ще 

потърсят утре такава книга, която да им разкаже като как са се случвали 

музиката, сцените, клубовете, феновете…). 

Сега можем заедно да прочетем книгата и да стигнем до „я“-то. Но задачата 

на една рецензия не е да покаже, че авторът ѝ е прочел книгата, не да 

разкаже накратко съдържанието и да затвори кориците. А да покани за 

прочит читателите, защото… Да каже защо книгата си заслужава 

читателското внимание, време и усилие. Ще опитам да го направя делово, 

без заразителните от избрания стил на книгата барокови метафори.  

„Невидимият рок“ е информативна книга. Тя съдържа много информация 

за повечето от това, което в съвременната популярна музика се различава 

от мейнстрийма, масовата музика (в предговора си Емо Братанов изброява 

естрадата, поп музиката, попфолка, чалгата; добавя клъстер от идиоми на 
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хибридната поп-музика: поп-Ар-ен-Би, поп-рап, поп-диско, поп-денс, поп-

електроника и т.н., както и крайните, шумни и радващи се на масова 

тийнейджърска любов стилове на рока, като метъла; а за да е ясен какво 

обединява цялата тази пъстра картина, използва като рамка сленга на една 

отх  представителките на алтернативната сцена Милена – „мазня някаква“). 

Извежда чертите на тази аморфна на пръв поглед друга музика, като 

преравя периодични издания, дискографии, слуша записи, посещава 

концерти, фестивали и музикални клубове, прави интервюта – 

дългогодишна и сериозна работа по библиотеки и архиви и още по-

мащабна и плътна около живите сцени, и с живите коментатори на тази 

музика. Информацията е за явления, които обикновено не попадат в 

научния обзор, защото са актуални, неуталожени, неясни. Т.е. книгата 

запълва празнина. Информацията е историческа, защото са осветени звуци, 

процеси, фигури – от правещите музиката, през посредниците музикални 

журналисти и клуб-мениджъри до аудиторията – през един немалък 

период, от десетилетието пред промените през 1989, до днес. Текстът на 

Гергана ни потапя в атмосферата на някогашния „Строеж“ в Студентски 

град, София и в тази на днешния „Строеж“ на „Леге“; кацаме на „Терминал 

1“ на „Ангел Кънчев“ и на „Стейдж 51“ в Пловдив; обикаляме някогашните 

музикални градини край морето по времето на „Духа на Бургас“ и 

днешните музикални клубове и сцени в София, Пловдив, Хасково, 

Сандански... Останалите места и имена ще намерите в следващите 

страници. Книгата, освен всичко друго, е и своеобразен пътеводител в 

актуалната българска клубна култура. Информацията е обемна – книгата е 

цели 530 страници! Подгответе се за сериозно четене, ще ви трябва и 

молив, защото масива от данни изисква от скрупульозния читател да си 

води бележки. 

„Невидимият рок“ е не само информативна, но и интерпретативна книга. 

Информацията е антропологическа и пластична, защото основен 

информационен източник са интервюта, правени на терен. Подходите на 

автора са антропологически – търси се не някаква обективна картина на 

музикалния живот, не някаква обективна яснота за музикалните 

съдържания, а субективни версии за случващото се в, с и около музиката, 
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за нейното обществено, общностно и човешко преживяване. Масива, върху 

който стъпва изследването – 70 интервюта с живи хора, не анкети, не 

пратени по фейсбук въпроси, а антропологически интервюта лице-в-лице, 

повечето от които съдържащи плътно описание на преживяното чрез 

биографичен разказ. Книгата съдържа седем от тези интервюта, те са 1/3 

от обема й, цели 200 страници. И може би най-важното – Гергана 

Райжекова не се страхува и срамува да въведе себе си като герой в 

собствената си книга, да се наблюдава и описва, да се показва и коментира. 

Този ексхибиционистичен  (на пръв поглед) порив, всъщност е 

осъществяване на един присъщ на антропологическите изследвания 

подход – „включено наблюдение“. Тази книга показва как заедно растат 

алтернативната сцена и музика в България и техния изследовател. Бидейки 

не само участник, а и наблюдател, на моменти Гергана забравя 

дистанцията, не само се вслушва, а и сама се включва в хора от 

алтернативни гласове. 

„Невидимият рок“ е „многоцелева“ книга. Изследователите на 

популярната музика ще намерят в нея дескрипция на музикални явления 

през техните сцени и фигури в една историческа картина на развойните 

явления през период от поне три десетилетия. Транзитолозите (историци, 

политолози, социолози на прехода) ще получат още едно поле с културни 

символи за своите наблюдения. Работещите в полето на медийните 

изследвания ще открият в книгата анализи на българските музикални 

медии, периодизирано от 70-те до края на 80-те години на ХХ век, между 

1989 и 1994; след 1994. Ще намерят повече щрихи към връзката медии-

музика в четвърта глава, в която авторът търси описание на съвременните 

алтернативни сцени през своя класификация. Изводите от прегледа на 

музикалните медии в България между 70-те години на ХХ век и 2017 г. 

показва на изчезването на множество музикални седмични и месечни 

издания, което след средата на 90-те се случва в геометрична прогресия. 

Акцентът е върху електронните медии – музикалните форматни радиа и 

телевизии. Уловен е и процеса на дигитално битие на алтернативна музика 

в онлайн медии, ще откриете дори следи от включеното наблюдение на 

автора в студентското радио „Реакция“. Но книгата не е само академична, 
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не е предназначена само за научни работници. Стилистиката на изказа, 

пластичния език, пробива на сленг и разговорна реч, атрактивното 

оформление и дори споменатата вече информативност са покана към 

аудитория, неизкушена от научни амбиции.  Някои може да се подразнят 

от това, което напомня „всичкология“ (първоначално и аз се замислих дали 

сугестопедията е на мястото си в изследването на клубната сцена), но 

широката публика ще бъде щастлива.  

Последното е свързано с още едно качество на „Невидимия рок“ – тя е 

полемична книга, защото авторът има нерв към актуалното, проблемното, 

критичното. На места в тази книга научната стилистика се пропуква 

съзнателно, пропуска есеистичното и публицистичното, авторът не иска да 

дисциплинира своя ентусиазъм и хъс, не може да скрие личните си 

съпричастия. Мисля, че това не е слабост, а богатство на книгата. Кара ни 

да се замислим, например, върху факта, че отношението чужда-българска 

музика в звуковата фактура на българската клубна сцена е едно към шест 

и нараства. А в българските медии – още по-незавидно за българската 

музика. Провокира ни с паралели със съседна Сърбия, където и в 

учебниците, и в ефира, и в клубовете сръбската музика преобладава. 

Подхвърля ни темата за 50% квота за българска музика в родния ефир. А 

вие какво мислите? 

В тази книга няма да намерите окончателен отговор на тези и подобни 

въпроси. Но ще намерите много и изключителна страст, с която Гергана 

Райжекова и нейните герои говорят за музиките си. Те са и наши музики – 

ако не съвсем наши, на нашето време, то на наши връстници, на нашите 

деца. Хубаво е, че автор на тази книга е млад изследовател (Гергана 

продължава да работи активно като изследовател, в монета е пост-

докторант във ФЖМК, част е от изследователския екип на научния проект 

„Меката власт на популярната музика в медиите“, подкрепян от СУ „Св. 

Климент Охридски“ и финансиран от Фонд научни изследвания). Още по-

хубаво е, че Райжекова е алтернативен изследовател, подобно на своя 

обект. Гергана е едновременно „мейкър“, „дуър“ и „ноулър“ – познава своя 

обект отвътре и отвън, знае как се прави музиката като артистичен акт, как 

се осъществява като събитие и културен продукт, как се опознава и предава 
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медийно и комуникативно, как се изследва и анализира научно. Хубаво е, 

когато такова познание става споделено, защото не е само суха наука и 

анализ, а синтез.  

Книгата е написана и издадена. Очаква своите читатели, за да се осъществи 

синтеза. А ние, прочелите я, оставаме с надежда – дано горчивите мисли 

на Гергана Райжекова и нейните събеседници за несветлата картина на 

българската алтернативна музикална сцена, на българските музикална 

индустрия и шоу бизнес, за губещата се българска музика – всичко това 

аргументирано, научно, но и публицистично, емоционално изказано в 

книгата – не остане само между кориците й.  
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Отзив за конференцията, проведена във Факултета по журналистика и 
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Conference report on the CEECOM 2019 at the Faculty of Journalism and 

Masscomunication, from 19th to 21st June, 2019 

 

Kalin Kalinov 

 

Резюме: Отзив за XII Комуникационна и медийна конференция за 

Централна и Източна Европа (CEECOM 2019), от 19-21 юни 2019.  

Ключови думи: CEECOM, медия, комуникация, мениджмънт, 

интердисциплинарност 

Abstract: 12th Central and Eastern European Communication and Media 

Conference (CEECOM 2019), from 19th to 21st June, 2019. The focus of 

CEECOM 2019 was the strategic and practical aspects of managing 

communications, thus establishing a wide interdisciplinary foundation for 

works in the field of communication, media studies and political sciences. 

The aim of organizations was to bring together a number of scholars with 

diverse backgrounds to exchange ideas regarding the present and the future 

of communication endeavors. 
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Между 19 и 21 юни тази година, Факултетът по журналистика и масова 

комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе домакин 

на 12-то издание на ежегодната Комуникационна и медийна конференция за 

Централна и Източна Европа – CEECOM. Събитието бе организирано 

съвместно с Европейската асоциация за изследвания и образование по 

комуникации (ECREA). 

В конференцията взеха участие над 160 учени от 28 държави. Програмата на 

събитието бе разделена в 30 тематични панела, които бяха фокусирани върху 

различни аспекти на медиите и комуникацията. Сред присъстващите 

изследователи имаше представители на някои от най-високо оценените 

университети от Източна и Централна Европа в областта на социалните 

науки, включително Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, 

Карловия университет в Прага, Тартуския университет в Естония, 

Санктпетербургския държавен университет, Варшавския университет в 

Полша и много други, както и на водещи учени от цял свят, изследващи 

проблемите на комуникацията в тази част на Европа. 

Тази година темата на конференцията бе „Комуникационен мениджмънт: 

Теория и практика в XXI век“. Тя бе избрана във връзка стс стартиралата 

миналата година бакалавърска програма в рамките на Факултета по 

журналистика и масова комуникация, която бе сред най-желаните 

специалности от кандидат-студентите. Интересни тематични акценти се 

получиха в голяма част от програмираните панели. 

Панелът „Медиатизация на емоциите“ с модератор Гевиза Ла Рока 

(Университета в Ена, Италия) предизвика сериозен интерес сред 

международните гости на събитието. Учени от различни части на Източна 

Европа взеха участие в панела посветен на регионални изследвания в областта 
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на телевизията и медиите, който бе модериран от Вяра Ангелова (Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“) и Ромина Суругиу (Букурещки 

университет, Румъния). Сериозна полемика по отношение на съвременните 

предизвикателства в социалните науки се получи и в рамките на панела 

„Враждебни медии – Враждебни политици. Към нелиберален стил на 

политическа комуникация“, който бе модериран от Михал Якунски 

(Вроцлавски университет, Полша) и Норбърт Мерковити (Сегедски 

университет, Унгария). 

Значителният интерес към събитието наложи част от предварително 

обявените панели да бъдат разделени в две части, включително „Съвременни 

медийни практики: Етични измерения“, „Дигиталното влияние върху 

комуникационния пейзаж“, „Ролята на контекста в комуникацията“, 

„Антропология на социалните медии“ и други. Четири от панелите бяха 

посветени на взаимовръзката между медиите и политиката с фокус върху 

регионални изследвания по темата, изборни надпревари, журналистическа и 

правителствена перспектива. 

Много преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

взеха активно участие в събитието и представиха собствени авторски 

изследвания по разглежданите теми. Сред тях бяха Теодора Петрова, Николай 

Михайлов, Ефрем Ефремов, Мария Попова, Вяра Ангелова, Лилия Райчева, 

Светослава Ковачева, Луливера Кръстева, Мануела Манлихерова, Мария 

Дееничина, Милена Цветкова, Венцислав Димов, Георги Александров, 

Светлана Станкова, Мая Василева, Жана Попова, Калин Калинов, Петър 

Айолов и колеги от други университети у нас. Форумът представи отлична 

възможност и за включването на млади учени и изследователи от Източна 

Европа, които представиха части от докторските си дисертации в рамките на 

събитието. Над 40% от участниците бяха докторанти и млади учени. 

Пленарни доклади в рамките на конференцията представиха Елена Вартанова 

(Декан на Факултета по журналистика на Московски държавен университет 

„Ломоносов”, Русия), Андреас Шварц (Ръководител на департамент „Връзки 
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с обществеността и комуникация“ на Университета в Илменау, Германия) и  

Гевиза Ла Рока (Университета в Ена, Италия). Събитието беше проведено с 

подкрепата на Фонд „Научни изследвания“. Подробна информация за 

конференцията може да бъде намерена на адрес: https://ceecom2019.eu/  
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CONFERENCE REPORT ON THE INTERNATIONAL ACADEMIC 

CONFERENCE “FROM WORD TO ACTION: TALES AND 

REPRESENTATIONS”, SOFIA UNIVERSITY, 02.05-04.05 2019 

 

Nikolay Genov 

 

Резюме: Отзив за Международната научна конференция „От слово 

към действие: разкази и репрезентации“, СУ „Св. Кл. Охридски“, от 

2 до 4 май 2019 

Ключови думи: слово, езикознание, литературознание, реч, разказ 

Abstract: Conference report on the International academic conference 

“From word to action: tales and representations”, Sofia University, 

02.05-04.05 2019 

Key words: word, linguistics, literary studies, speech, story 

 

В началото на месец май (02.05-04.05) в Софийския университет се състоя 

международният научен форум „От слово към действие: разкази и 
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репрезентации“ на Факултета по славянски филологии1. Конференцията има 

регулярен статут и обхваща две направления – езикознание и 

литературознание. Тази година тя се зарадва на особено висок интерес със 

заявени 125 доклада от общо 136 души. Два от тях – текстовете на 

Красимира Алексова, Анастасия Мосинец („Българският дубитатив и 

неговите функционални съответствия при превод на руски“) и на Николай 

Чернокожев („Думи – действия и бездействие (в романа „Под игото“) – бяха 

изнесени в аулата на университета като пленарни.  

Езиковедските тематични дялове тази година бяха:  „Равнища на езика и 

разказването“, „Езикът на разказа и езикът на събитието“, „Езиковите 

контакти в огледалото на разказаните истории“, „Текст и език“, „Реч и език“, 

„Книжовен език, териториални диалекти, социолекти“, „Езиково и 

литературно образование в средното училище, в университета“, „Обучение 

на български език като чужд“, „Езикознанието и връзките му с други 

хуманитарни дисциплини: културологията, антропологията, политологията, 

социалните науки“, „История на езикознанието и лингвистичните теории“. 

Литературоведските тематични дялове бяха определени както следва: 

„Мимесис и пойесис, повторение и сътворение. Репрезентация на слово, 

образ и действие. Миметична инвенция и миметична медиация“, 

„Репрезентации и история на настоящето“, „Фикция и ефект на реалността. 

Маскирани форми на истина и натурализация на илюзиите“, „Миметично 

желание: да желаеш желанието на другия“, „Презентация, репрезентация, 

нерепрезентируемо“, „Проектиране, моделиране и модифициране на 

светове“, „Автентичност в системата на репрезентация. Имитация, 

фалшификации и плагиатство. Изобретяване на първообрази и оригинали“, 

                                                           
1 Организационен комитет: проф. д-р Андрей Бояджиев, гл. ас. д-р Камелия Спасова, доц. д-

р Мая Александрова, гл. ас. д-р Сирма Данова, доц. д-р Стефка Фетваджиева и проф. д-р 

Татяна Ангелова (председател) 
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„Големи и малки наративи, поетика на разказа и историческа поетика“, 

„Интертекстуалност, автотекстуалност, авторефлексивност“, „Текст, 

контекст, метатекст. Нива на репрезентация и наративни рамки“, „Култури и 

възстановки“, „Наследствата: иконичност и банализации“. 

Институционалната репрезентация на събитието беше особено вариативна: с 

представители от СУ, МУ-Пловдив, МУ-София, НБУ, ЮЗУ, БАН, НБКМ, 

УНСС, Университета в Белград, Военната академия, Санкт-Петербургския 

университет, Марбургския университет, УниБИТ, 9. Френска езикова 

гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, Военната гимназия в Белград, Средно 

училище „Св. Климент Охридски“-Пещера, Университета в Крагуевац, 

Университета в Източно Сараево, Словашката академия на науките, 

Адвокатската колегия в Бургас, МГУ „Св. Иван Рилски“, Призренския 

университет, Трирския университет в Германия, Университета в Гент 

(Белгия), Института по славянознание към РАН и др.  

Макар и да се придържаха към дискурсивните рамки на събитието, 

разнородната проблематика и използваните подходи често правеха 

възможни (и необходими) предприемането на големи пространствено-

времеви скокове, които, за щастие, не доведоха до осезаеми сривове на 

смисъла. Така – дори в контекста на една и съща зала – кратка пауза от 15 

минути отдели разговора за Античността и нейните практики от 

футуристичните картини на биотехнологичното усилване и виртуалната 

реалност; визуалните елементи почти се сблъскаха с устната култура на 

диалога. Но не само темпоралните прагове бяха сближени; в хода на 

научното общуване се скъсиха бариерите между изкуствата (музика, кино, 

театър, литература), както и границите на някои функционални 

разграничители от рода на високо и ниско, популярно и елитарно.  

Противно на това, което един неангажиран поглед може да предположи, 

разнобоят и разнообразието не се оказаха кризисни индикатори на някакъв 
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дълбоко иманентен проблем на хуманитаристиката. Там, където формално 

бихме били в състояние да привидим маркери за трудно разбиране и отказ от 

споделен (или споделим) интерес, всъщност присъстваха друг тип логика и 

желание за кохерентност. Такова беше и цялостното усещане след края на 

събитието – усещане за постигната завършеност, съпроводено от чувство за 

духовна осъщественост и нов търсачески апетит спрямо хоризонтите на 

академичната традиция.  

Срещата – с други думи – се бе случила.  
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