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МЕДИАЛОГ: МЕДИИТЕ КАТО ЛОГОС И ДИАЛОГ? 

(Уводна статия) 

 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ 

 

MeDiaLog: Media as Logos and Dialogue? 

(The introductory article) 

 

Ventsislav Dimov 

 

Резюме: Уводната статия на първия брой на списание „Медиалог“ 

представя новото научно списание, част от нов портал за медийна 

култура. „Медиалог“ е пътешествие в медийните светове. 

„Медиалог“ е покана за диалог, отправена към учени и 

преподаватели, докторанти и студенти; към всички, които са 

любопитни да разберат нещо повече и по-различно за медии, 

комуникации и култура. 

Ключови думи: медии, логос, диалог, публичност, академично 

списание 

 

Abstract: The introductory article of the first issue of „Medialog“ journal 

presents the new academic journal, part of a new media culture portal. 

‘Medialog’  is a journey into the media worlds. ‘Medialog’  is an invitation 

to dialogue addressed to academic researchers  and university lecturers, 

PhD students and students; to all who are curious to understand something 

more and different about media, communications and culture. 

Key words: media, logos, dialogue, publicity, academic journal 



Венцислав Димов. МеДиаЛог: медиите като логос и диалог? 

с. 8-14  

 

9 

Медиалог/ Medialog, бр. 1/2017 

ISSN 2535-0846 www.medialog-bg.com 
 

 

Медиалог-Бг e портал за медийна култура; пространство за култивиране на 

разбирания за медийните светове, които обитаваме; мегдан на хора, които търсят 

разбиране и съгласие в знанието за медиите, журналистиката и комуникацията. 

Част от него е списание Медиалог – електронно списание за изследване на 

медии, медийна култура и комуникации. 

Още от пръв поглед един асоциативен прочит (коктейл от етимология, история 

на идеите и деконструкция) на неологизма медиалог откроява няколко посоки за 

разбиране: ме-диалог (кратка форма на винителния падеж на местоимението аз 

+ съществителното диалог), ме-диа-лог (медия, диалог и логос, т.е. медия, диалог 

и познание), медиа-лог (медия и дневник). Следващите редове (нещо като уводна 

статия) следват посочените пътеки на мисълта, за да представят мисията на 

Медиалог като научен мегдан и дневник за медиите като познание и диалог. 

 

Медиалог като порта и мегдан 

В дигиталния свят портал означава сайт с различни информационни ресурси и 

сложна архитектура, мрежов възел с потребителски интерфейс, който предлага 

информация на определена аудитория. Името идва от порта, врата, вратник. 

Портал звучи по-сюблимно, глобално, малко по-окултно, пък и по-заоблено от 

материалното, провинциалното и острото вратник. И означава пак врата от и 

към знания, място за срещи и комуникации, вход и изход от затворените светове, 

път за споделено познание. 

Много мишци са нужни, за да отворят портите на древните градове. Защото 

падне ли портата, пада и градът. Оттам – портал значи не само врата, а и власт и 

сила. След като е отворен порталът на Глобалното село в след-Гутенберговата 

епоха, значи ли това загуба на сила и идентичност? Още в библейските псалми 

разтворената врата означава радост и безопасност. В днешната дигитална епоха, 

в безграничното мрежово общество порталите са много и все отворени (от което, 

обаче, вито ние ставаме по радостни, нито светът ни по-безопасен). Но 
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отвореността и достъпът до информация са благо, което споделяме. Много 

синергии са необходими, за да държим портала отворен. В древния изток при 

градските порти е бил градския мегдан – агората, същевременно тържище и 

съдилище, любимо място на бъбривите, ленивите и винопийците, но и 

пространство, от което владетели и пророци огласявали дневния ред на 

общността. 

Нашият  Медиалог-Бг ще се опита да бъде и портал, и вратник, и мегдан. 

Неговата откритост и отвореност ние разбираме не като безкрайна 

дейерархизация, амнезия, симулакризация, хиперактивно кликване, край на 

разказа и на историята и прочие белези на разбираната като негативна 

диалектика и деконструкция постмодерна хипермедиална ситуация. Медиалог-

Бг ще опита да бъде мегдан и портал на онова разбиране за публичност, което 

споделяме с Хабермас – ние се нуждаем от дискусия, в глобализационното 

смесване на езиците все още можем да се срещнем и да се разберем, защото има 

универсални истини и морални принципи. А се срещаме и разбираме чрез 

диалога. Търсим съгласие по пътищата за познанието в медийните лабиринти, 

като си помагаме със споделяне. 

 

Медиалог като диалог1 + логос2, т.е. място за диалогично познание 

Кое прави изданието място за диалогично познание, форум за медиите като 

логос и диалог? Ако продължим с Хабермасовите идеи за публичността 

(Хабермас, 1995), участниците в обществения диалог търсят съгласие, т.е. 

действат по законите на разума. Надделява по-добрият аргумент, който не се 

                                                           
1 Диалог (от гръцките корени διά, „посредством“, и λόγος, „език“, „реч“) – разговор между двама 

или повече събеседници. В по-широк смисъл – жанр (Платонови диалози), принцип за 

изграждане на текста (Бахтин), комуникативни и функционални аспекти (връзка медии-

публика). 
2 Логос (гр. λόγος  “дума, наука”) – понятие, възникнало в античната и средновековна 

философска и религиозна литература за обозначаване на всеобща закономерност, разумна 

основа на света, висш разум, божествено начало. В по-широк смисъл – познание. 
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приема за окончателната истина, а като път към познание. Подобен възглед 

споделя нашето списание относно своето съдържание и съобщенията, които ще 

излъчва – текстове, които са посветени на и са представени като обществен 

диалог, познание чрез аргументи и плурализъм. Затова се самоопределя като 

място за диалогично познание на медиите и чрез медиите, пространство за срещи 

на гласове и мнения на преподаватели, докторанти, студенти и експерти по 

важни въпроси за медиите, журналистиката, културата и комуникацията. 

Медиалог ще помества изследвания на медиите не само в конкретен и формален 

смисъл (печатни и електронни медии – преса, радио, телевизия; нови, дигитални 

медийни платформи и явления – интернет, мобилни устройства, социални 

мрежи, блогове и др.), но и прочити на медийната култура през сложните 

отношения и връзки между медийни индустрии и съдържания и социални 

контексти и структури (технологични, политически, икономически, културни); 

човешки и общностни употреби на медиите като производители и 

разпространители на значими културни обекти и символи (текстове, звуци, 

изображения и техните интерпретации). Медиалог ще осветява връзката медии-

общество през аспекти, като: медийни, културни и креативни индустрии; медии 

и технологии; човешки и общностни употреби и интерпретации; власт и 

културна продукция; процеси на хибридизация, глокализация, 

интеркултурализация, гражданска мобилизация. Сред обектите на 

изследователски интерес ще попадат както традиционни, така и „неформални“ 

медии: музика и танц, литература и театър, устно творчество и градски фолклор, 

вицове и реклами, звукови пейзажи и визуални изображения като медийни 

пространства. Подходите и субектите на изследванията ще бъдат също 

диалогични и кръстосващи се: дескрипции и контент-анализи на медиите като 

текст и съдържания, семиотични и структуралистки прочити, културологични и 

антропологични интрепретации на медиите като презентации и репрезентации. 

Диалогичността на Медиалог е заложена и в характеристиките му като медия, 

средство, форма. Електронният формат на онлайн списанието гарантира 
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свободен достъп и откритост на съдържанията, то е безплатно и достъпно за 

обществеността. То е отворено, предлага възможност за обратна връзка и е 

покана към други изследователи, журналисти, свързани с медиите хора за 

проблематизиране и диалог. 

И още нещо важно  – подсказва го Фуко в първата си лекция в Колеж дьо Франс, 

посветена на Кантовия текст „Що е просвещение“ (Фуко, 2016). Един научен 

текст, публикуван в списание като институция, има роля на диалог между 

пишещия учен и читателите, различна от тази, която минава през Университета 

или книгата, защото списанието е изява на интелектуални общности. Такава 

академична, но същевременно неформална общност изразява и отразява нашето 

електронно списание – учени, преподаватели, докторанти, студенти и медийни 

експерти, обединени от Публичния семинар на Катедра „Радио и телевизия“, 

които продължават своите диалози в свободната и универсална форма на 

писмения дискурс (по Фуко). Продължават го в електронно списание, което 

повече от печатното носи духа на семинара като обмяна на идеи. Медиалог е 

диалог и логос, среща на компетентността, която предпоставя в писменото си 

изразяване в електронен контекст мнението на публиката и възможните прочити 

на своите текстове. Медиалог е нова форма на академично изразяване, която е 

по-различна от тази на лекциите в аудиториите на университета или от онази на 

книгите от университетската библиотека. По-близка до семинарното общуване, 

тя продължава синергизма на академичната общност, създадена около 

Катедрата, като разширява публиката и умножава възможностите за диалогично 

познание. 

 

Медиалог като медиа-лог3 – интердисциплинарен медиен дневник 

Задача, които често получават студентите по медийни специалности, е да правят 

свои медийни дневници. Ежедневното наблюдение и правене на записки върху 

                                                           
3 Log, logging (англ. – вход, дневник, връзка; водене на дневник на лични преживявания; 

математическа операция, обратна на степенуване). 
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медийни обекти и активности изгражда база за научни анализи, но и формира 

качества на изследователя: да се логне (от англ. log-in), т.е. да получи 

неоторизиран достъп до медийната система. В списание Медиалог любопитният 

читател може да намери и интердисциплинарен дневник, който представя 

медиите през погледа на академичната общност, гравитираща около Катедра 

„Радио и телевизия“. Дневник, който съдържа информация какво се случва в и с 

медиите, как медиите отразяват събитията, дневния ред на обществото, 

всекидневието, изкуството; но и какво и как се случва с академичната общност, 

която проблематизира медиите и техните образи. Този дневник не е персонален, 

а общностен, той е форум за обсъждане на важни  историческите и съвременни 

аспекти на медиите и комуникацията, и същевременно – форум за среща на 

теоретици и практици, експерти и анализатори, утвърдени академични фигури и 

прохождащи учени, преподаватели и студенти. Медиалог е дневник на една 

семинарна, комуникационна група, която функционира чрез съобщаване и 

споделяне на идеи. И групата, и изданието ѝ биха били толкова по-успешни и 

ефективни, колкото в по-широк кръг и по-широк кръг от идеи дискутират. 

Медиалог е мегдан и дневник, диалогичен форум и познавателно пространство, 

който продължава дискусионния дух на Публичния семинар и държи на своя 

споделена от група учени и любопитни спътници гледна точка, която 

позиционира академичните медийни и културни изследвания извън 

доминиращите оси. 

Медиалог е пътешествие в медийните светове. Медиалог е покана за диалог, 

отправена към преподаватели, докторанти и студенти; към представители на 

различни хуманитарни академични общности; към учени и академични 

институции; към медийни практици, журналисти и експерти; към всички, които 

са любопитни да разберат нещо повече и по-различно за медии, комуникации и 

култура. 
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Ние разчитаме на вашето присъствие, съучастие и „логване“. Нека бъдем 

спътници в едно споделено медиалогично пътешествие, познавателно и 

диалогично! 

  

 

Илюстрация 1. Един възможен модел на медиалогичното (познавателно и 

диалогично) пътешествие 
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АНОНСЪТ КАТО ДИГИТАЛЕН ПАРАТЕКСТ 

(ВЪРХУ ДОКУМЕНТАЛНИТЕ ФИЛМИ ЗА КОМУНИЗМА В 

ИНТЕРНЕТ) 

 

СНЕЖАНА ПОПОВА 

 

Аnnouncement as a digital paratext 

(on documentaries on communism on the internet) 

 

Snezhana Popova 

 

Резюме: Според изследвания документалните филми са сред 

предпочитаните от младежите източници на информация за времето 

на комунизма в България. Анонсирани ли са тези филми, как са 

анонсирани, съдържат ли анонсите собствено послание? В статията 

анонсите на филми се разглеждат като паратекст със специфични 

характеристики в интернет пространството. Проучването се 

ограничава в периода 2006-2015 и взема за „филми за комунизма“ 

документалните филми, разработващи сюжети от периода 1944-1989, 

в който се съсредоточават представите за „комунизъм в България“. 

Анонсите са разгледани във връзка с интернет платформите, които ги 

лансират, от една страна, и с филмовите творби, от друга. 

Ключови думи: паратекст, филми, анонс 

 

Abstract: According to research, documentaries are among young 

people’s favorite sources of information on the time of communism in 
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Bulgaria. Are these films announced, how are they announced, do 

announcement have their own message? The article looks into film 

announcements as a paratext with specific features on the internet. The 

study covers the period 2006-2015 and regards as “films on communism” 

the documentaries, developing plots from the period 1944-1989 in which 

concepts on “communism in Bulgaria” are concentrated. 

Announcements are viewed in connection with online platforms 

promoting them, on the one hand, and with cinematographic works, on the 

other. 

Keywords: paratext, film, announcement 

 

Не са малко изследванията на съдържанието и движението на информацията в 

интернет, които се записват под метафоричното обобщение „More is Less“, 

направено преди десетина години за международните новини (Paterson, 2007). В 

следващо време подобни резултати са получени за британски, германски, 

аржентински, а също така и за френски информационни сайтове (Marty, 

Rebillard, Pouchot, Lafouge, 2012). Важно е да се отбележи, че споменатите 

изследвания се схождат чрез споменатото обобщение, но изявяват ред нюанси, 

свързани със спецификата на интернет практики и платформи. Български 

проучвания на информацията в интернет също не липсват, но повечето от тях не 

целят обобщения за отношението между изобилие и разнообразие. Изборът ми 

на тема за участие в юбилейното издание на Семинара на катедра „Радио и 

телевизия“ е микроскопичен опит за надникване в това поле. 

Наистина микроскопичен, защото се ограничава до анонсите на тематично 

ограничени документални филми. Изборът на документалните филми „за 

комунизма“, при цялата условност на названието, бе поощрен от данни на 

НЦИОМ (Национално представително проучване, 2013): младежите между 15 и 

35 години твърдят, че научават за времето 1944-1989 колкото от обичайни 

http://www.medialog-bg.com/
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източници (роднини, учители, учебници), толкова и от медиите (документални 

филми, интернет, телевизия)1. Как младежите срещат такива филми в интернет? 

Анонсирани ли са филмите и по какъв начин? Съдържат ли анонсите собствено 

послание? – това са някои от въпросите, чиито поне частични отговори се търсят 

в следващите редове. 

Паратекстът в интернет 

До документални филми в интернет се достига чрез движения в мрежата и в 

срещи със съпътстващи текстове. За окръжаващите текстове използваме 

понятието „паратекст“, въведено от Жерар Женет през 1982 като граница, „праг“ 

между вън и вътре, между света на читателя и света на творбата. Първоначално 

то обозначава сведенията за самата творба – автор, заглавие, предговор, 

илюстрации и т.н., като идеалният пример е книгата. „Класическият“ паратекст 

обявява „статута на обекта, който държим в ръце, и ни позволява да преминаваме 

от нашия свят, където писателите пишат книги и ги публикуват, книгите се 

продават, биват четени и т.н., в света на разказа“ (Vitali-Rosati, 2015). 

Разнообразните употреби на паратекста в условията на масовата комуникация 

разширяват представите за неговите функционалности: „Паратекстовете могат 

да удържат прочита на даден текст в дискурса, за целите на който той е 

възникнал, или да го пренасочват към друг тип дискурс“ (Великова, 2006: 35). 

Освен това в мрежата паратекстът се разраства и разнообразява – менюта за 

навигация, адреси, линкове, бутони за мнение, за пазаруване, за видео. В 

мрежата има огромно количество паратекст, който е „операционален“, който е 

„място за действие“, „междинен текст“, в който  падат граници между страници, 

платформи, потребителски дейности (четене, купуване, лайкване, изразяване на 

мнение) (Vitali-Rosati, 2015). 

Изследването 

                                                           
1 От учебници – 60%, от документални филми – 50%, от интернет – 50%; от учителите – 48%; от 

телевизията – 46%; от роднини и близки – 44%. 
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Изследването се основава на презумпциите, че както и да се случи срещата с 

документален филм в интернет, този филм по някакъв начин е анонсиран (линк, 

адрес, текст, серия от препратки и т.н.), и че всеки анонс поддържа връзка с 

интернет платформата, която го лансира, от една страна, и с творбата, от друга. 

Предварително проучване показа, че в анонсите на документални филми, 

разработващи сюжети от времето между 1944 и 1989 година, лексемата 

„комунизъм“ (рядко „социализъм“) в общия случай присъства експлицитно и, 

съответно, може да служи в комбинации от ключови думи за търсене в 

интернет2. Изследването е ограничeно в десетгодишен период (2006-2015), 

който благоприятно включва 20-ата годишнина от 10 ноември 1989, 

стимулирала доста документални и други творби. За анализ са взети анонсите на 

филми за България и за българи, включително копродукции. 

Анонсите придружават общо 23 филма, които представят основно жертви на 

комунистическия режим (най-често на Държавна сигурност), в отделни случаи 

– съпротиви спрямо режима, недооценени приживе творци, събитийни обзори 

на периода 1944-1989. Филмите са преобладаващо произведени във втората 

половина на изучения период, където се съсредоточават по-сложните от гледна 

точка на политическите преоценки филми като „Горяни“ (2011), „Последният 

лов“ (2011), „Вапцаров. Пет разказа за един разстрел“ (2013), „Народен дом на 

терора“ (2015). 

Най-широко анонсираните филми са случайни 

Доколкото изследването е прицелено в интернет анонсирането, „случайността“ 

в случая няма връзка със съдържанието и качествата на филмите. Най-

споменаваните филми в момента на проучването са: „добре разгласен“ 

(„България 1944-1989. Забранена истина“, 2012 – резултат от германски проект, 

реализиран с помощта на фондация „Конрад Аденауер“ и много спонсори, има 

                                                           
2 Търсенето чрез ключови думи в случая е „дублирано“ с търсене чрез заглавията на вече 

издирените филми. Проучаването е направено в периода 20 август-20 септември 2016, съответно, 

цялата информация за сайтове и текстове е валидна към този период. 
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собствен сайт), „изненадващ“ („Последният лов“, продуциран от Радостина 

Константинова, в който става дума за преговори на Тодор Живков от 1988 за 

излизане на България от Варшавския договор) и „удивително 

кратък“  („България в годините на комунизма“ на Мерим Тенев, с времетраене 

2:56, излъчен по ТВ7 през 2011). 

Изобилието от анонси няма стойност на подчертаване, тъй като няма 

закономерност – това се отнася съвсем не само за документалните филми, 

разбира се. По тази причина символи на документалното кино „за 

социализма/комунизма“ остават „Дишай“ на Юри Жиров (1988) и „Дом №8“ на 

Николай Волев (1986). 

Много текстове, малко анонси 

Интернет платформите се различават по стила си в представянето на филмите и 

в препращането към други текстове. 

Националният филмов център представя лаконично само субсидираните филми, 

като анонсите се схождат с тези на Българската национална телевизия по това, 

че често наподобяват трейлъри на игрални филми. Специализираните сайтове 

(documentalni-bg.com, kinofen.net, documentalni.com) включват търсените в 

настоящото изследване филми по-скоро по изключение3. Същевременно 

присъствие заявяват авторски сайтове (desebg.com на Христо Христов, 

frontalno.com на Радко Димитров), като анонсите обикновено са собствени 

подписани текстове, а desebg поддържа и електронна филмотека. Платформите 

vbox7 и Youtube си приличат по това, че утвърждават имена на хора, които 

качват документални  филми (stan4o12cska, popov9333, panche todorov и т.н., 

включително собствени – ivo yanev), чиито анонси (ако не „липсват“, т.е. не се 

ограничават до линк) невинаги съобщават дори авторите на филма. 

                                                           
3 Макар да предлага типология на документалните филми (препоръчителни, образователни, 

исторически, мистериозни, анимационни, космос, земя, хора, природа, животни, България и 

здраве), сайтът documentalni-bg.com позволява чрез „България“ и „история“ да се стигне само до 

„Горяни“. 
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Както се забелязва, не всички интернет посредници за среща с документалното 

кино генерират анонси. В платформите за обмен в общия случай се взема анонса 

от излъчващата телевизия, основно БНТ. Понякога зад определени анонси се 

разкрива многостепенно „прехождане“ на текст от място на място, със или без 

редакция. Сред изучените интернет платформи на практика анонси дават 

телевизиите, които излъчват филмите, и авторските сайтове, самоангажирали се 

с документалното кино. 

Практиките на препращане при различните сайтове също се различават, като 

очертават алтернативно поведение – склонност към самоцитиране и позоваване 

на „себеподобни“. При авторските сайтове това е забележимо: desebg отпраща 

„навътре“, към собствени текстове; frontalno дава линкове към desebg, сайтове 

на творци и на проекти, но не и към традиционни медии; и двата авторски сайта 

биват подхващани охотно в блогове. След старта на „Денят започва с култура“ 

(2010) БНТ също дава линкове само към себе си; преди това – основно към 

текстове във вестник „Култура“. БТВ оповестява широко и с различни средства 

отделни документални филми, които излъчва (напр. „Последният лов“, 2011), и 

предпочита да препраща към портал „Култура“. 

Анонсират авторите 

Ред форми за представяне на филми имат свой собствен живот в медиите и 

„пътуват“ из мрежата чрез препредаването на цялостни текстове или на избрани 

техни части. Например, филмът „Накаран да замлъкне“ за Георги Марков (2012), 

копродукция с българско участие, е отбелязан от БНТ, портал Култура, 

cinefish.bg, vlastta.com и т.н. с текст, препредаващ пресконференция на 

режисьора след премиерата; критическият поглед към филма (на Христо 

Христов) остава слабо тиражиран и такъв е общият случай с критическите 

текстове. При подхващането на анонси един от друг предимство отново 

получават авторски интерпретации (напр. около филма „Гьоч“, 2010, представен 

в лични сайтове, платформа за продуциране на филми „Моноколектив“, 
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Медиапул, форум pomak.eu, вестник „Заман“, БНТ и пр.). Отсъствието на 

възгледи за визуализацията на анонсираните филми (обикновено начален кадър 

или горящи свещи) закрепва властта на авторите над анонса. 

В този смисъл появата на „Денят започва с култура“ по БНТ повлиява цялостно 

анонсите на документални филми в мрежата. Наличието на регулярна 

аудиовизуална информация за излъчвани и предстоящи филми се оказва ресурс 

за най-различни платформи. Предаването осигурява сигурна среща с авторите и 

доста по-рядко – с критик, поне що се отнася до тук визираните филми. Така 

„версията“ на авторите на документални творби получава фактическа интернет 

подкрепа, освен ако не става дума за много остри скандали около филми, което 

ще споменем след малко. 

Коментарът като анонс 

Присъства най-често при свеждането на анонса до линк, практикувано при 

платформите за обмен и самопубликуване vbox7 и youtube – коментарите за 

филма почват веднага, те са послесловът, който фактически работи като анонс. 

Случаите с различните филми са конкретни; общото е в позицията на 

коментаторите, които могат да бъдат анонимни и това има връзка с тежестта, 

придавана на техните мнения. 

Предвид особеностите на „филмите за комунизма“, споровете около тях 

обикновено не са творчески и разноречивите отзиви съвсем не са рядкост. Не 

всички филми обаче получават анонса „спорен филм“. Това обикновено се 

отнася за творби, отхвърляни от наследниците на филмовите герои като 

неправдиви („Вапцаров: пет разказа за един разстрел“, 2013) и дори нечестни и 

позорящи („Чичо Тони, тримата глупаци и ДС“, 2013). Доста медии проявяват 

чувствителност към аргументациите на засегнати страни, а за някои издания 

даването на трибуна за (само)защита изглежда като собствена политика (напр. 

„168 часа“). Остро спорещите коментари функционират като анонс-етикет, 
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който се натрапва от най-различни места в мрежата, „изяжда“ самия филм и 

постепенно се настанява на неговото място. 

 

Заключение 

Ако се върнем към младежите, които твърдят, че получават информация за 

времето 1944-1989 от т.нар. „филми за комунизма“, трябва да отчетем, че те 

срещат въпросните филми по своите интернет маршрути и, много често, чрез 

своите групи в социалните мрежи, където се предлага и препоръчва изобилно, а 

определени мнения се ценят. Няма как да бъдат реконструирани многообразните 

пътища до филмите, но сигурно е, че те пресичат по някакъв начин филмовия 

анонс в интернет, характеризиран в текста по-горе. 

Резултатите от изследването показват, че анонсите на филми в интернет 

функционират като дигитален паратекст, който поддържа плътна връзка с 

носещата го интернет платформа и доста по-крехка връзка със самия филм като 

обект на презентиране. Платформите „владеят“ филмите чрез своя стил на 

анонсиране и чрез практиките си на препращане към други сайтове. 

Влизането на потребителя в света на творбата се случва чрез междинен текст от 

няколко основни типа: „всеприсъстващ“, който се оказва лансиран от 

създателите на филма, изцяло или частично; „алтернативен“, в т.ч. критически, 

генериран встрани от официалните центрове за производство и разпространение 

на филми, и, съответно, в по-малка степен популярен; „етикетиращ“, който 

преобразува информацията за филма в представяне на спорещи по него страни и 

техните конкретни аргументи, с което „изтрива“ филма чрез коментар. 

Така погледнато, анонсите на филми в интернет съдържат собствено послание. 

Поне докато съдържанието на филма не го надхвърли, измени или оспори. 
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ТЕЛЕВИЗИОННИЯТ ДИСКУРС В БЪЛГАРИЯ: ПОСТМОДЕРНО, 

МОДЕРНО, НОСТАЛГИЯ 

 

ОРЛИН СПАСОВ 

 

Television discourse in Bulgaria: postmodern, modern, nostalgia 

 

Orlin Spassov 

 

Резюме: Текстът откроява два основни модуса, в които през 

последните години се разгръща телевизионният дискурс в България. 

Първият е свързан с постмодернизма, който обаче вече има ретро 

звучене. Вторият е резултат от влиянието на социалните медии и 

мрежи върху телевизията (дигитален модернизъм). Преплитането и 

взаимното допълване между тези два основни вида телевизионен 

дискурс поражда ефекти на носталгия и така допринася за 

поддържането на консервативни митове и на статуквото. 

Ключови думи: телевизия, България, дискурс, носталгия, 

постмодернизъм, модернизъм, социални медии 

 

Abstract: The text highlights two main ways in which the television dis-

course in Bulgaria has unfolded in recent years. The first one is connected 

with postmodernism, but now it looks retro. The second is the result of the 

influence of social media and networks on television (digital modernism). 

The interweaving and complementarity between these two main types of 

television discourse produces effects of nostalgia, thus contributing to the 

maintenance of conservative myths and status quo. 
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В книгата си „Телевизионни истини” Джон Хартли се пита за метафизиката на 

медията и задава въпроса „какво е „е”-то на телевизията”, когато казваме, че тя 

„е” еди-какво си. За Хартли телевизията сама по себе си няма „е”, в нея няма 

нищо метафизично, тя няма същност, няма трансцедентални свойства, не 

притежава нещо, „което да се абстрахира или универсализира”. „Телевизията е 

продукт на историята и следователно подлежи на промяна. Тъй като няма 

същност, телевизията е определена от своя контекст”, отбелязва Хартли 

(Hartley, 2008: 9, 221). 

На този принцип българският социокултурен контекст форматира политиките 

на репрезентация в медията. Ако погледнем към всекидневните практики, струва 

ми се, че можем да откроим два основни модуса, в които през последните години 

се разгръща телевизионният дискурс у нас. 

  

Ретро постмодернизъм 

 Първият модус е постмодерният. Сега той вече е с ретро звучене, идва като ехо 

от друга, вече почти далечна епоха. Той възпроизвежда чувствителност от края 

на 80-те и началото на 90-те години на миналия век. Казано с други думи, в него 

оцеляват подходи към телевизията от преди решителния възход на интернет, от 

преди момента, в който социалните мрежи промениха неузнаваемо медиите. 

Постмодерният дискурс днес обаче е носталгичен и това го прави популярен и 

харесван. 

Лесно го откриваме например в предаванията на Сашо Диков. Тук 

недисциплинираността, импровизацията и цялостният стил веднага напомнят за 

фриволния дух в кабелните мрежи от началото на 90-те години. Постмодерното 

смесване на роли, което навремето позволи на спортния коментатор Диков 
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безцеремонно да поиска оставката на тогавашния президент Петър Младенов, 

днес е продължено в релативизирането на авторитетите, с повечето от които 

Диков е на „ти” и към които твърде рядко изпитва особен респект. Друга 

възможна илюстрация е постмодерното колажиране на трудно съчетаеми 

крайности, каквото е например гостуването на гадателка и министър в едно и 

също предаване на Диков. Подобни резки калейдоскопични превключвания бяха 

сред любимите похвати на ранната демократична медийна практика, ползваща 

щедро от постмодернизма, независимо дали съзнателно или не. 

Провокацията и търсенето на скандални моменти са основни ценности в този 

вид журналистика. Нещо повече, те са представени като част от самата 

гражданска позиция на водещия. Престъпването на правилата е лансирано като 

вид деконструкция на журналистическите норми, които сковават работата и 

пречат на достигането до истината. Постмодерната паресия (честното казване, 

извикване на истината) е постигната с принизяване на езика до всекидневното 

му измерение, с прекрачване на границите на емоционалната поносимост на 

интервюирания. Това отношение се прехвърля и върху публиката, която често 

умишлено е подлагана на шокови изживявания от страна на водещия. 

Освен при Диков, през последните години постмодерният ретро дискурс може 

да бъде наблюдаван в предаванията на Мартин Карбовски. Самите названия на 

някои от тях през годините са показателни с ретро звученето си: „Фронтова 

линия”, „Отечествен фронт”. 

В тази парадигма журналистите са по-монологични, по-деспотични, съответно 

по-малко демократични – най-вече, защото в огромна степен се изживяват като 

самодостатъчни. Те са предимно солови актьори, а екипите им имат само 

поддържаща роля. Този вид водещи по-малко се интересуват от публиката – 

смятат, че тя им е гарантирана, каквото и да направят. Понякога дори я презират. 

Така се конструира повече пространство за свободни действия. 
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Подобни журналисти лесно стават медийни номади, без проблем се местят от 

телевизия в телевизия. Те могат да са в централна медия, но могат да са и в 

периферна. Зрителят се разглежда като следващ журналиста, така както фенът 

следва рок звездата. Диков, Карбовски и останалите представители на този ретро 

стил отлично илюстрират нарцисизма на постмодернизма. Разбира се, става 

дума за добре отиграни роли, инсцениращи провокация, но и носталгичен 

сантимент към една по-игрова и съответно по-безотговорна към последиците от 

собственото си действие журналистика. Именно тази странна смес често се 

оказва особено привлекателна за зрителите. 

Постмодерният подход лесно вмества в себе си хора с диаметрално 

противоположни журналистически нагласи и репутация. Ето защо 

представителна за него е и фигурата на Юлиан Вучков. Така ретро версията на 

постмодернизма нерядко се оказва съвсем снизена и лишена от високия си 

теоретичен хоризонт. 

В контекста на ретро постмодернизма интервюто е в основния журналистически 

репертоар, но се използва предимно за подчертаване на собствената значимост 

на водещия. Най-малкото интервюиращият гледа на интервюирания като на 

равен, ако не и като на нисшестоящ във въображаемите или действителни 

йерархии на взаимно позициониране. Принцип е, че по-важен е този, който кани 

в предаването, а не този, който гостува. Доминира водещият, а не новината. 

Днес постмодернизмът вече излиза евтино и може да се прави в скромни 

телевизионни студиа. Ретро постмодернистите са харизматици. За тях 

телевизионната технология принципно не е от голямо значение: кадрите могат 

да са заснети от ръка и картината да е размазана или оборудването в студиото да 

е бедно. Много по-важно е личното присъствие. Ако на технологията се гледа 

по-ангажирано, това е за да може тя отново да се подчини на личността на 

водещия и да я изтъкне още по-силно. 
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Ретро постмодерният дискурс не е поколенчески монопол на хора с биографии, 

формирани в миналия век. В групата на предаванията, свързани с носталгичния 

постмодернизъм, попадат например и „Господари на ефира“. Младите зрители 

харесват „Господарите“ като антитеза на това, което днес стандартно се приема 

за нормална журналистика и което най-често ги разочарова като зависимо от 

политически влияния и неясни капризи на собствениците. Високо ценени са 

преди всичко обществената значимост и независимостта, които младата публика 

разпознава като основни качества на предаването1.  

Като цялостна нагласа при общуването със зрителите, „Господарите“ са 

наследници на емблематичното предаване „Ку-ку“ от зората на прехода. Макар 

„Господарите“ да излизат като българска версия на италиански оригинал 

(„Striscia la Notizia”), те още от самото начало са много близки и до стилистиката 

на „Ку-ку“. Едва ли е случайно, че в първата двойка водещи е включен Васил 

Василев-Зуека, който е участник и в митичното студентско предаване. Той 

присъства и в по-късни издания на „Господарите“. Много от рубриките тук са 

аналогични на сюжетите, разигравани навремето в „Ку-ку“. Пародии, имитации, 

инсценировки, осмиване на важни новини и личности, на гафове в различни 

сфери и т.н. – всичко това е споделено между двете предавания. 

В „Господари на ефира“ зрителите виждат в крайна сметка отново постмодерна 

фриволност, трансгресия и атакуване на авторитети – неща, които предишното 

поколение откриваше като форма на телевизионна свобода в Ку-Ку“. Водещите 

в „Господарите“ напомнят удивително за хиперболизираната реторика и 

ексцесивните телесни жестове на участниците в правенето на ранния 

телевизионен постмодернизъм в България. „Господари на ефира“ действа с 

добре позната смес между забавление и сериозност, ирония и самоирония, 

между адреналинки и разследване. Това е предаване, което едновременно 

                                                           
1 Авторът се позовава на изследване на предпочитанията към телевизионната продукция, 

проведено от него сред студенти по журналистика през 2015 г. 
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принадлежи на мейнстрийма и произвежда критика на мейнстрийма, като така 

самó се обезопасява от възможна критика. По този начин то успешно 

комерсиализира добре работещата носталгична формула. 

Особено важно е, че „Господари на ефира“ възпроизвежда най-вече познатия 

постмодерен мит, че големите наративи трябва да бъдат деконструирани. Само 

че сега този голям наратив не е толкова политическият (с неговото по-активно 

деконструиране се занимават Диков, Вучков, някои журналисти от „Алфа“, от 

СКАТ и др.), колкото телевизионният, този на четвъртата власт. Предаването 

застава в удобна метапозиция, точно както правят това Диков, Карбовски и 

останалите представители на този вид медийно присъствие. В известен смисъл 

всички те не само претендират да „са“ телевизията, но стоят и над нея. 

Цели телевизии през последните години се поставиха в услуга на носталгичния 

постмодерен дискурс. През 2014 г. в интервю за bTV банкерът Цветан Василев 

призна, че е финансирал риалити шоуто на Николай Бареков в TV7, от което 

стартира и политическият проект „България без цензура”. Телевизията 

произведе Бареков в политик, една класическа постмодерна трансформация. 

TV7 беше не просто телевизия, а нещо смътно, конструирано от елементи на 

партиен проект, банка и медия. Редица журналисти участваха в тази смътност с 

постмодерна безгрижност, а някои, като Бареков, капитализираха с късна дата 

носталгията по политическата екшън журналистика. 

През 2016 г. bTV повтори размиването на границите между медия и политика с 

негласната си подкрепа за политическите инициативи на Слави Трифонов. 

Шоуто на Слави Трифонов се оформи като носталгичен епицентър на 

националния телевизионен дискурс. Тук прекрачването на табута (разкъсването 

на снимка с лика на президента) и популизмът възраждат добре позната от 

началото на 90-те години пряка политическа ангажираност на много медии и 

журналисти. 
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Залагащите на харизма журналисти и шоумени обикновено не се конкурират 

пряко помежду си. Всеки от тях се смята за изключителен и продава на 

публиката своята незаменимост. Те се борят не с конкурентите си, а опитват да 

спечелят директно сърцата на зрителите. Тук журналистът е близо до статуса на 

актьора. Действа се със замах и рядко е налице интерес към детайлите. Този вид 

екранно присъствие отделя повече внимание на политиката и на идеологиите. 

Водещите обикновено не се страхуват да разкрият политическите си 

пристрастия или личното си мнение по актуални теми. Те не са балансьори. Нито 

са роби на Facebook. 

  

Дигитален модернизъм 

Вторият вид стратегия на репрезентация, характерна за голяма група 

предавания, е свързана преди всичко с култа към новото: най-новата новина, 

последното събитие, момента на деня. Този вид дискурс е пост-постмодерен и е 

емблематичен за промените, които внасят в медийната среда новите 

информационни и комуникационни технологии. Алън Кърби, британски 

изследовател на медиите, нарича този нов период „дигитален модернизъм”. 

Казано максимално обобщено, днес интернет, интерактивната телевизия, 

мобилните телефони и преди всичко социалните мрежи решително изместват 

постмодернизма, „за да се утвърдят като новата културна парадигма на 21 век” 

(Kirby, 2009: 1). Дигиталният модернизъм е „псевдо-модернизъм”, подчертава 

Кърби, но самото завръщане към ценности от преди възхода на постмодернизма 

е заредено на свой ред с носталгичен потенциал. 

Днес това е по-разпространената форма на медиен наратив. Тя доминира над 

остатъчния постмодерен дискурс, ограничава го и е в конкуренция с него. 

Риалити телевизията, залагащите на интерактивност новинарски програми, 

шопинг каналите, сутрешните блокове, телевизионните игри и други подобни 

форми са емблематични за дигиталния модернизъм. 
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Той обаче прониква практически във всички телевизионни жанрове и формати, 

защото новите технологии променят драстично характера на авторството и на 

начина, по който публиката възприема телевизионния текст. Сега ролята на 

зрителите става много по-голяма. От тях се очаква да сътрудничат на медията, 

да участват пряко или косвено в създаването на съдържание. В резултат на това 

центърът на тежестта се измества силно към аудиторията. 

Журналистът тук е в пълна симбиоза със своя компютър, свързан с интернет, и 

постоянно следи какво се случва във Facebook, какво се пише в онлайн 

пространството за предаването му и за самия него. Той е ориентиран директно 

към зрителя, на когото трябва да представи информацията – по възможност под 

идеалната форма на „обмен”. Оборудването на студиото е от изключителна 

важност, то трябва видимо да демонстрира колкото се може повече възможности 

за свързаност, за взаимодействие с публиката. Компютърът или таблетът са 

задължителна част от видимия реквизит, допълнен обикновено от големи 

екрани, на които се визуализират данни, графики, статистики, постинги. 

Лесно разпознаваме стила, произвеждан от дигиталния модернизъм, в 

предавания, залагащи на интензивна връзка със зрителите като „Биг Брадър“, но 

и в „Референдум“ на БНТ или във вече спрялото да излиза „Пряка демокрация“, 

на ТV7. „По всеки въпрос зрителите ще могат да изразят своето мнение във 

Facebook страницата на предаването. Дебатът по темите ще продължава в 

социалната мрежа”, обявяваше доскоро сайтът на „Пряка демокрация“. 

Въвличането на публиката се превръща в условие, без което не може. Тя 

неусетно става новият господар на ефира. 

Ако погледнем от малко по-широка перспектива към сутрешните телевизионни 

блокове, ще видим, че те също постепенно са започнали да функционират като 

вид риалити, ориентирано силно към въвличането на зрителя. Самите водещите 

са принудени непрестанно да се борят за екранното си оцеляване чрез пълно 

отдаване на работата по генериране на рейтинги – точно както и героите в „Биг 

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


Орлин Спасов. Телевизионният дискурс в България:  

постмодерно, модерно, носталгия 

с. 24-36 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 1/2017  

ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

32 
 

Бръдър“ или в „Сървайвър“. Новините на свой ред също стават все по-зависими 

от зрителите, все по-често очакват публиката да произвежда сюжети за тях, а 

репортерите следят социалните мрежи в търсене на свежи събития или 

коментари, които да изтеглят към екрана на медията. 

Ако носители на постмодерния мит като Диков и Карбовски залагат на харизма 

и понякога на конструирани скандали, журналистите от новините и водещите на 

сутрешните блокове са по-скоро технократи, ориентирани към рейтингите и към 

успешната реализация на продуктите си на пазара. Творчеството, разбира се, 

теоретично все още е възможно, но опасността да се появи чиновнически дух 

при изпълнение на рутинните журналистически задачи е твърде силна. 

Ефимерността на произведените тук съдържания е причина за непрестанно 

концентриране върху сегашния момент, върху това какво ще се случи през деня, 

върху темите от пресата днес и т.н. Постоянно се усеща влиянието на Facebook 

с неговата бърза и ad hoc смяна на кадрите и темите, с напомнянето, че зрителите 

са едновременно пред екрана и в социалната мрежа, и трябва да бъдат удържани 

еднакво успешно и на двете места, които в действителност все повече се 

преплитат. Както и във Facebook, тук харесването сега, в момента, е основен 

мотив. Не толкова самото съдържание, а задържането на интереса на зрителите 

става основна цел. Икономиката на вниманието неусетно измества икономиката 

на смисъла. Това е цената, която журналистът обикновено заплаща за 

придържането си към доктрината „винаги онлайн“. 

Бързата преходност на продуктите на този вид журналистика, нейната 

фиксираност в момента и зависимостта й от капризите на публиката 

произвеждат ефекта на болезнена конкуренция между предаванията и между 

отделните канали. Битката за аудитория започва от най-ранните часове в 

сутрешните блокове. Резултатите се постигат практически с едни и същи 

средства, за които се смята, че гарантират успех. Още преди разсъмване се залага 

на по-„твърд” тип информация, свързана със скандали или корупционни схеми. 
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Заедно с това водещите много често реагират на случващото се по-скоро 

емоционално, отколкото аналитично. С други думи – отново по модела, наложен 

във Facebook. 

В резултат на всичко това структурите на сутрешните блокове се оказват твърде 

сходни. Навсякъде присъстват едни и същи моменти: преглед на печата, новини, 

гости. Сред поканените обикновено преобладават политици, министри, депутати 

или експерти в различни сфери. Гостите неизменно са подлагани на ротация 

между големите канали и в крайна сметка формират един повтарящ се кръг от 

участници. Обсъжданите теми на свой ред твърде често навсякъде са едни и 

същи. При високото ниво на структурно сходство, постоянно изпъква 

нивелиращият ефект на дигиталния модернизъм. 

В телевизионните новини доминацията му води до увеличаване на негативните 

сюжети. Пазарната ориентация, преследването на рейтинги и постоянната 

зависимост от зрителското „търсене“ са в основата на този процес. 

Медийните съдържания, произведени в контекста на дигиталния модернизъм, са 

по-плуралистични от тези, създавани от журналистите постмодернисти, но и по-

ориентирани към преследване на зрителя на всяка цена. Предаванията от този 

вид разпъват електронна паяжина в онлайн пространството, за да уловят 

клиентите си максимално успешно – най-вече под формата на извличане на 

мнението им. Много журналисти създават профили на предаванията си във 

Facebook и следят реакциите на публиката директно в тях, понякога и в пряк 

ефир. Медията и социалната мрежа все по-често действат на принципа на 

скачените съдове. 

Едно от дигитално центрираните предавания е „120 минути“, излъчвано по bTV. 

Сайтът на предаването пояснява: „Екипът ни се води единствено от това дали 

една история е интересна и би докоснала хората. […] В студиото на „120 

минути” въпросите задава не само водещият Светослав Иванов, но и хората, 

при това – с лицата и имената си под формата на заснето с мобилен телефон 
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или уеб камера видео с въпроси към събеседниците”2.[4] Предаването е 

представено и във Facebook, където се радва на впечатляващ брой харесвания. 

На екрана текат мнения, изказвани в реално време във Facebook. Водещият 

задава на гостите си въпроси, формулирани от зрители на предаването в 

социалната мрежа. Интерфейсът на подобни предавания се ориентиран изцяло 

към „въвличане“ публиката. 

В сравнение с повечето си ретро постмодерни колеги, дигитално центрираните 

журналисти са по-отговорни и се придържат по-стриктно към правилата и 

етичните норми. Те уважават авторитетите и признават йерархиите. В тази група 

също има политически пристрастия, но те са много по-смекчени, по-опосредени 

и като цяло твърде рядко се огласяват публично. 

Сред отличителните характеристики на водещите е интересът им към „научно“ 

аргументиране: социологически данни, качествени изследвания, статистика – 

всичко това е сред инвентара на дигиталния модернист. Неслучайно в 

предаванията от този вид статусът на „експерта“ е изключително висок. Като 

цяло по-важен е гостът. Водещият често е по-скоро в ролята на медиатор между 

госта и публиката, отколкото сам по себе си претендира да заеме централна 

позиция. 

Дигиталният модернизъм, опрян на емпирични доказателства, Facebook 

присъствие и обратни връзки със зрителите неслучайно често придобива статус 

на шоу. “Референдум е публицистично шоу с публика и реални социологически 

данни по време на предаването“, уточнява например сайтът на БНТ. 

Инсценирането на телевизионна демокрация с помощта на наукообразни 

средства е призвано да подчертае неутралността на телевизията, но на практика 

прехвърля публицистичния ангажимент към поканените участници и към 

публиката, докато самият водещ влиза в ролята на техническо лице, отговарящо 

                                                           
2 За предаването 120 минути. bTV. http://www.btv.bg/shows/120-minuti/about/. 
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преди всичко за регламента. В този вид шоу медията е сведена до платформа, 

предоставяща екранно време за сблъсък на мнения, произведени извън нея. 

Резултатът често е пряка екранна демокрация, но без участието на 

журналистика. 

Разбира се, двете конкуриращи се парадигми – дигиталният модернизъм и 

неговата постмодерна алтернатива – не са разделени с непроходима стена. 

Налице са междинни форми, съчетаващи двете нагласи: на журналиста 

персоналист, често говорещ от последна инстанция, и на журналиста технократ, 

въоръжен с компютър и връзка с интернет, който скрупульозно следи реакциите 

на публиката, статусите онлайн и трескаво търси информация в Гугъл, за да 

може максимално да приближи предлагането до търсенето в момента. Навсякъде 

обаче зависимостта от социалните мрежи нараства, а възможностите за силно 

екранно присъствие като цяло намаляват. 

  

Носталгията като консервативна стратегия 

 Днес носталгията е успешен комерсиален продукт и неслучайно популярната 

култура я използва така широко: в киното, сериалите, литературата, музиката, 

рекламата. Несигурното настояще и неясното бъдеще лесно превръщат 

миналото в предпочитано убежище за колективното въображение. 

Телевизионният дискурс следва тази културна логика чрез разиграването на два 

основни сценария. Първият остава свързан с безгрижието на постмодернизма, 

разпространил през 80-те и 90-те години на миналия век чувствителност от вида 

„край на историята“. Именно носталгията по удобната „окончателност“ и 

„решеност“ на ключовите идеологически въпроси насърчава и днес 

възможностите за журналистическа трансгресия, за безопасно престъпване на 

границите на професионалните норми, за по-фриволно третиране на публиката. 

Вторият сценарий залага на идеята за носталгично завръщане към ценностите на 

прогреса – олицетворен сега от информационните и комуникационни 
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технологии. Тази нова, движена от технологиите вълна на завръщане към 

модерността, идва след постмодернизма, за да компенсира символно дефицита 

на прогрес в социалната и в политическата сфера. Технологичната социализация 

и технологичното равенство се налагат като вид решение на въпроса за 

социалните и политически неравенства. 

И двата типа носталгия се разгръщат като консервативни митове, защото 

следването им обрича телевизиите на поддържане на статуквото. Повечето 

журналисти доброволно се отказват от инвенцията, от търсенето на нови, 

алтернативни подходи. В крайна сметка телевизионната журналистика, 

публицистиката и шоуто усвояват по-скоро умението на адаптирането: към 

Facebook, към политическата среда, към рекламодателите и собствениците. Така 

приспособяването постепенно образува базовата модалност, в която днес 

съществува българската телевизия. 
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АЛТЕРНАТИВНИ СБЛЪСЪЦИ НА КЛУБНАТА СЦЕНА В БЪЛГАРИЯ - 

АЙСБЕРГИ, КАПИТАНИ И ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО 

 

ГЕРГАНА РАЙЖЕКОВА 

 

Alternative collisions on the rock club scene in Bulgaria - icebergs, captains and 

Leonardo DiCaprio 

 

Gergana Rayzhekova 

 

Резюме: В изследването върху алтернативната рок музика в 

България се прилага като изследователски метод включено 

наблюдение на терен и участие в общност, и се базира на анализ на 

повече от седемдесет антропологични дълбочинни интервюта с 

музиканти, фенове, фигури от клубната сцена и критици, 

многобройни посещения на концерти в София, в страната и в 

чужбина.. Потърсени са отговори на въпросите: какво е 

алтернативната клубна музика в България и какви са нейните 

комуникативни аспекти; какви перспективи и проблеми в бъдещето 

развитие на алтернативната музика в музикалните клубове в 

България можем да открием в теоретични аспекти и как изследването 

може да се използва от различни заинтересовани страни (музикални 

клубове, продуценти, групи и прочие). В ролята на Леонардо 

ДиКаприо е бандата, която жертва себе си и своя живот в името на 

алтернативната сцена – Титаник в тази рок история. 

Ключови думи: алтернативна музика, внушена идентичност, 

стойностен кавър 
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Abstract: The research on Alternative Rock Music in Bulgaria, part of 

which is this article, applies as a research method inclusive observation 

and community participation, and is based on more than seventy 

anthropological in-depth interviews with musicians, fans, club owners and 

managers and critics, and numerous visited concerts in around Bulgaria 

and abroad. The article presents some of the main conclusions made during 

the research in the following directions, namely what is the alternative club 

music in Bulgaria and what are its communicative aspects; what 

perspectives and problems in the future development of alternative music 

in Bulgarian music clubs can be found in theoretical aspects and how the 

research can be used by different stakeholders (music clubs, producers, 

groups, etc.). The role of Leonardo DiCaprio is the rock band that 

sacrifices itself and its life in the name of the alternative scene - our Titanic 

in this rock story. 

Keywords: alternative music, club suggestion, suggested identity, cover 

value 

 

Изследването1 върху алтернативната музика и нейните сцени в България2, част 

от което е тази статия, прилага като изследователски метод включено 

наблюдение на терен и участие в общност, и се базира на повече от петдесет 

антропологични дълбочинни интервюта с музиканти, фенове, фигури от 

клубната сцена и критици, и многобройни посещения на концерти в София, в 

страната и в чужбина. Статията представя някои от главните изводи, направени 

на работния етап на изследването, в следните посоки: 

1. Алтернативната клубна музика в България – комуникативни аспекти; 

                                                           
1 Текстът е част от дисертационен труд „Развитие на съвременната алтернативна сцена в 

България (музикални клубове и медии)“ на докторант Гергана Райжекова, с научен ръководител 

доц. д-р Венцислав Димов, разработван към Катедра „Радио и телевизия“ на ФЖМК, СУ „СВ. 

Климент Охридски“ (2014-2017). 
2 Записи от интервютата, както и истинските имена на респондентите, се пазят в архива на 

aвтора. 
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2. Перспективи и проблеми в бъдещето развитие на алтернативната музика в 

музикалните клубове в България в теоретични аспекти; 

3. Как изследването може да се използва от различни заинтересовани страни 

(музикални клубове, продуценти, групи и прочие). 

 

Алтернативната музика като терминологичен айсберг 

Началото на всеки научен прочит изисква терминологични уточнения, но 

понятието „алтернативна музика“ се оказва трудно обозримо, защото е заредено 

с противоречия и подмолни опасности като същински терминологичен айсберг. 

Според изследователя на популярната музика Рой Шукър понятието 

„алтернативна музика” е широк и спорен етикет за жанр и стил, използван още 

от края на 60-те години на ХХ век, за да обозначи популярна некомерсиална 

музика, която е „по-автентична“ и „безкомпромисна“ (Shuker, 2001: 6) – 

например, „ъндърграунд“ изпълнители на психоделичен рок. Етикетът 

„алтернативен“ в края на 80-те и 90-те години на XX в. залепва за гръндж 

групите, възприемани като ъндърграунд и контракултура. Значителният пазарен 

успех на тази музика през 90-те години се дължи на първо място на влиятелните 

колежански радиостанции в САЩ и на интегрирането в мейнстрийм сцената и 

музикалната индустрия на водещи изпълнители, както от независими, така и от 

големи лейбъли (групите U2, R.E.M., Nirvana). За Грег Акерман този жанр като 

подразделение на рок музиката е „амалгама от хард рок звучене, смесено с 

автентичността на пънк рок текстовете“ (Akkerman, 2009). Акерман допълва 

още, че акцентът е върху специфичния дисторшън на китарите и 

изкривяваването на акорди, което по принцип не се среща или се избягва в рок 

музиката, примесено с предпочитанието да се свири в темпо по-бавно от пънк 

музиката. В текстовете на песните се залага на теми като депресия, самоубийство 

и смърт, които за първи път преобладават до такава степен в музикален стил на 

популярната музика. От термин за отличаващ се музикален стил, постепенно 

„алтернативен” става етикет, който обхваща, по думите на Шукър, „чисто и 

просто музиката, която децата слушат днес” - колежански рок, рап, траш, метъл 
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и индъстриъл – музика, която има колкото варианти, толкова и поддръжници, 

привличайки все по-широка аудитория (Shuker, 2006: 7). Според Шукър такава 

широта, където „алтернативен” вече не означава нищо“, прави понятието 

абсурдно и неясно, но то като лейбъл има важна маркетингова роля за 

музикалната индустрия, защото индикира отношение, което е придружено от 

специално внимание към вътрешната борба у човека, за разлика от други 

жанрове музика, където фокусът е върху обществено-политическата среда 

(Shuker, 2006: 7). 

Друг проблем произтича от факта, че тази музика преминава в мейнстрийм, 

което е в противовес на ценностите, върху които алтернативният жанр полага 

основите си – музиката като бунт срещу големите имена и протест срещу 

системата (Azerrad, 2001: 446). Юлияна Жабева, изследовател на алтернативния 

рок на Балканите, отбелязва, че „от една страна, алтернативните групи се борят 

срещу комерсиализацията и мейнстрийм културата, а от друга – директно се 

включват в мейнстрийма” (Жабева-Папазова 2010: 311). Тук мога да допълня, че 

при българските групи, които се самоопределят като алтернативни се случва до 

голяма степен обратното. Те искат да са мейнстрийм по подобие на 

алтернативните групи в чужбина, но в България остават по думите на вокалиста 

на групата Panickan Whyasker Нуфри „ъндър-ъндърграунд“, допълвайки, че 

„този обилен промоушън на големи имена смачка локалната сцена и ти вече от 

второстепенна грижа ставаш, не ъндърграунд, ами ъндър-ъндърграунд. Общо 

взето концертите на повечето български групи са нещо такова3, много малко 

хора се интересуват, може би и заради интернет, може би това също помогна 

много. (Интервю с Нуфри, от Panickan Whyasker, музикант, София, 11.05.2014 

г.). 

Остава конотацията за музикална различност, която терминът „алтернативна 

музика“ носи. Като цяло подобна референциална широта на понятието 

„алтернативна музика“ в наше време може да обозначава оспорващите 

                                                           
3 Тук визира концерт на групата Skitniks с публика от 20-30 души в столичен клуб - бел.авт. 
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мейнстрийма антикомерсиализъм и автентичност, гражданско участие и 

активизъм. Венцислав Димов, например, вижда в е-музиката „масов 

алтернатив“: „Интернет музиката в Web 2.0. е творчеството на влогъри (видео 

блогъри), които може да са ъндърграунд музиканти или просто креативни 

аплоудъри. То не цели комерсиален успех, а иронизира масовата 

комерсиализация и попкултурата. Но го прави толкова продуктивно, че по 

потребление (милионни посещения на сайтовете) се оказва по-масово от 

иронизираните звезди и хитове на мейнстрийма“ (Димов, 2012: 254). Същият 

автор определя кръстосването на алтернативността на музика и медии като 

„алтернативни гласове, канали и стилове, които идват „отдолу”, като черпят 

сокове от локални традиции или „отвън“, като маргинали; борят се с 

култивираните в модерните медийни полета комерсиални и мейнстриймни 

универсалии; и успяват да живеят и извън оранжерийната защита на власт и 

пазар“ (Димов, 2015: 36). 

С нееднозначното си разбиране, разтворено между жанрова конкретност и 

референциална широта, в парадигмата на постмодернизма понятието 

„алтернативната музика“ днес може да се разчете във връзка с главните 

характеристики на тази музика – да е в постоянен процес на инкорпориране на 

съществуващи артистични елементи в нови и нови конфигурации (Fairchild, 

1995), да предлага нещо свежо с тенденция да се реконструира миналото 

(Thompson, 2000; Reynolds, 2005). Хибридното време, в което живеем, се 

характеризира с пропускливостта на границите между различните музики и 

явления и лесното прескачане от една култура в друга (Чернокожева, 2010). 

Оттук следва миксирането на две или няколко микромузики в нещо ново, в което 

преливат една в друга и приемат етикета „алтернативен” в зависимост от 

контекса на появяване на дадена миксация се случват преливания от хардкор 

през метъл до пост-пънк и инди рок. Според Тейлър водеща сила при 

алтернативните групи е „искреността в постъпките им” (Taylor, 2006). Tе не се 

борят нито за престиж, нито за придобиване на мейнстрийм статут и включените 

в това облаги, а подобно на инди-рок движението намират за важно 
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придържането към реалността. Това се изразява в по-задълбочената връзка с 

публиката и общността. Споделената общност, свързана с излъчването на тази 

музика в самото ѝ зараждане предимно по колежански радиостанции в САЩ, 

изкристализира в названието „колидж рок“. Що се отнася до термина „инди-рок“ 

той е съкратен от английската дума independent в превод „независим/и“, и е 

термин, който независимите издателски къщи в Англия налагат. Част от 

гореспоменатите понятия като например „гръндж“ и „колидж рок“ остават 

замразени в десетилетието, в което са се появили, като в момента на музикалната 

сцена се налага стилове като „пост-гръндж“, чиито представител например е 

групата Darlia. От своя страна термините „алтернативна музика“, „алтърнатив“, 

и „инди рок“ продължават своето развитие, от което произтича проблематиката, 

свързана с точното определяне границите на явлението „алтернативна музика“. 

Връщайки се на понятието „алтернативна музика“, на българската музикална 

сцена са необходими няколко уточнения, във връзка със заимстването на 

термина от западната сцена и използването му в български контекст, особено що 

се отнася до съвременни български групи, които свирят такъв стил музика. 

Според Стюарт Хол съществуват определени „степени на симетрия“ или 

степени на „разбиране“ и „неразбиране“. Комуникативното взаимодействие 

„зависи от степените на симетрия/асиметрия (отношения на еквивалентност), 

основани между позициите на „персонификации”, закодирващ-производител и 

разкодирващ-получател (Hall, 1973: 131). В тази игра на разпознаване, 

интерпретиране и вграждане на знаци от една знакова система в друга се 

появяват „натурализирани” кодове, тоест „оперирането на натурализирани 

кодове разкрива не прозрачността и „естествеността” на езика, а дълбочината, 

хабитуализацията и полу-универсалността на използваните кодове“. Така 

„алтернативна музика“ постепенно намира своето място в българския език – и 

по времето на комунизма, и в посткомунистическото българско общество – 

процес, който разкрива „(идеологическия) ефект от скриването на кодиращите 

практики“ (Hall, 1973: 132). Факт е, че понятието е въведено в българска 

употреба, възприема се като смислен дискурс и носи смислена кодираност. То 

http://www.medialog-bg.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hN6qSlC5Ijs


Гергана Райжекова. Алтернативни сблъсъци на клубната сцена  

в България - айсберги, капитани и Леонардо ди Каприо 

с. 37-62  

 

43 
Медиалог/ Medialog, бр. 1/2017 

ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

може да се разчете сред декодираните дискурси, за които Стюарт Хол пише, че 

„имат ефект, влияние, забавляват, инструктират или убеждават в много сложни 

перцептуални, когнитивни, емоционални, идеологически или поведенчески 

последствия“ (Hall, 1973: 130). Случаят може да се обясни като сблъсък в 

локалното и глобално разбиране на музикалните стилови, пример за 

отношенията между експлицитно и имплицитно знание (Kalthoff, 2003: 74), 

където експлицитно знание е изградено на базата на дискурсивни практики, а 

имплицитно знание е свързано с наблюдение на социални практики. 

Имплицитното знание за българската музикална сцена и трезво осмисляне на 

музикалната среда в България и в чужбина, би следвало да се покрива с 

експлицитното, видимо действие и конкретни стъпки към развиване на 

музикалната сцена в страната, което включва и терминологичен консенсус. За да 

разберем даденото музикално явление или музикален стил, трябва да изследваме 

културната системата, в която то функционира и се саморегулира. 

Алтернативният стил на българската сцена функционира в друга система, където 

произвежда собствени смисли и има различна кауза, защото термините 

съществуват „от ситуация на ситуация и са директно свързани с властови борби” 

(Winter, 2015). По думите на респондента М.А (известен радиоводещ и диджей 

на алтернативната сцена в България) алтернативният стил на българската сцена 

е всъщност синоним на съвременно звучене, което се вписва адекватно в 

световните музикални тенденции. 

Музикалният журналист Емил Братанов, един от интервюираните респонденти 

в изследването, използва в разказа си за явлението три, едновременно 

припокриващи се, но и разкриващи различни нюанси понятия: „алтърнатив”, 

„алтернативна рок музика” и „алтернативна музика”. Според Братанов линиите 

на развитие на българските групи в споменатия стил са три. При първата линия 

бандите имитират стила „алтърнатив” и са „като ония”, тоест правят „авторска 

музика, в която е чопнато оттук-оттам по-малко, защото те харесват и растат на 

основата на грънджа, на алтърнатива, на Сиатълското”, например групата Der 

Hunds. Във втората линия са например група Comasummer – алтернативен рок, 
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определян от Братанов като „български написан алтернативен рок”, при който 

преобладава авторският елемент. Третата линия е на групите, които „нямат друга 

алтернатива” и със своята оригиналност се открояват от всичко останало на 

сцената като новото алтернативно явления на музикалната сцена - Стругаре. 

Казаното от Емил Братанов до голяма степен се покрива с маркетинговите 

позитиви, описани от Шукър. 

 

Айсберги и сблъсъци: към перспективите и проблемите в развитието на 

алтернативната музика в музикалните клубове в България 

Терминологичните и теоретически неясноти, които носи широкото и 

нееднозначно понятие „алтернативна музика“, обосновават използването тук на 

метафората за айсберга. Отвъд теорията, в практиката на българската 

алтернативна сцена, метафората може да бъде продължена с явните и подмолни 

сблъсъци на музикалната сцена – с неизмеримо количество и различни качества, 

тъй като тя представлява поле за изява на различни индивидуални таланти, 

обшностни вкусове и общи и конкретни бизнес интереси. Част от това поле, 

което е свързано с определена музика, но прекрачва мащабите на музикалното, 

е алтернативната рок сцена, нейният контингент от актьори (групи, публика, 

маркетинг и мениджмънт фигури); институции (клубове, фестивали, лейбъли, 

медии); човешки и групови отношения (фокус интереси, краткосрочни и 

дългосрочни цели, употреби). Всички те съществуват в едно поле, което само по 

себе си е нееднозначно. Полето на алтернативната сцена съдържа в себе си 

множество сблъсъци, които биват алтернативни едни на други в смисъла на 

различни, несравними и несъпоставими, подобно на Браунови частици, които се 

блъскат една в друга в непрекъснато хаотично движение. Именно тези аспекти 

на алтернативната сцена в България като практика – полета на 

конфликти, напрежения, огнища на проблемни ситуации и проблематики – 

натоварват алтернативната музикална сцена със съответните положителни и 

отрицателни дискурси, които изграждат нейната идентичност, и които, от своя 

страна, биват кодирани в отношения и ценности, знаци на престиж, очаквания... 

http://www.medialog-bg.com/
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В тази посока на мислене, метафората от началото на текста може да претърпи 

метаморфоза – алтернативната сцена може да бъде провидяна и като Титаник, 

плуващ в море от човешки и групови употреби. Подобно на образите и 

персонажите във филмовата история, разказана от Камерън, алтернативната 

сцена си има своите непрозрачно море на съвременността, дебнещи в него 

айсберги на алтернативността и обитатели на клубния кораб. В него има екипаж 

и пасажери: нещастни капитани, носещи големи амбиции играчи и 

неподозиращи опастността пасажери, сред които е и злощастният Леонардо ди 

Каприо. Титаникът придобива смисъл само във фаталния сблъсък. 

Алтернативната сцена може да бъде осмислена само в движенията, борбите и 

конфликтите, т.е. в сблъсъците. Следващите редове са опит случващата се в 

момента алтернативна музикална сцена да бъде разбрана и показана – не през 

един, а през седем сблъсъка. 

 

Сблъсък 1: Между поколенията и музикалното възпитание 

Един от възможните пътища за изучаване на психологическите аспекти на 

музиката е прочитът през еволюция на културни системи, като преход между 

музикална нормативност и социална организация. Проучвания върху 

еволюцията на музикалното поведение виждат музиката като адаптивен 

комплекс, динамична система, която се развива в контекста на културните 

конвенции, които могат да възникнат при редица ограничения. Петер Тод 

изследва еволюционното моделиране на музиката, като въвежда няколко 

модела: на чифтосването – селективен натиск в еволюцията на музикалния вкус, 

при който агентите „мъжки композитори“, „ухажват с мелодии“ агентите 

„женски критици“; миметичен – за наследените очаквания на общността; 

повторяем модел на обучение. Някои от изводите на това еволюционно 

моделиране могат да бъдат приложени при разбирането на алтернативната сцена 

като арена на сблъсъци. 

Повтаряемата стара песен отегчава женската и за да подсигури своя успех по 

време на чифтосването, „мъжкият трябва да осигури нещо ново” (Todd, 2000: 
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384). Тоест прогресът е пряко свързан с предпочитанията на женската и нейните 

познания относно минало и настояще, тъй като „мъжки песни еволюират, както 

по време на едно поколение, така и в следващи поколения с времето” (Todd, 

2000: 384), но женският индивид дава тласъка към разнообразие в песенната 

музикосфера. Така се получава съотношението прогрес: разнообразие като двете 

страни са еднакво обвързани една с друга. Когато прогресът е по-бавен – 

разнообразието се срива и обратното – бързият прогрес ражда разнообразие, 

поради редица действащи фактори. 

Това отношение на прогрес и разнообразие, отнесено към музикалната сцена 

означава, че алтернативната музика може да бъде израз на музикалното 

разнообразие – диахронно, като междупоколенчески натрупвания и връзки, и 

синхронно, като комплекстност в рамките на една поколенческа музикална 

култура. Ако „женските предпочитания за песни се сменят по-бързо” в рамките 

на един живот, вместо това да се случва в подаване на музикалната щафета 

между майка и дъщеря, това би довело до „индивидуална песенна комплексност” 

и „музикално разнообразие, свързано със съответната култура” (Todd, 2000: 

384). Моделът може да илюстрира процеси в траекториите на българската 

алтернативна музика. Ако майката слуша Лили Иванова, много вероятно е 

дъщерята да слуша Жана Бергендорф, като следва една и съща поп линия, 

поднесена от официалните медийни канали, при които липсва разнообразие, 

музикалните избори са ограничени, но реципиентите не възприемат липсата като 

такава. В обратния случай, ако майката е слушала група Атлас и песни като 

„Кукла“, много вероятно е дъщерята, израснала в такава среда със съответния 

музикален бекграунд, да слуша група Voyvoda или група smallman. Също така е 

вероятно поради липсата на такива групи в официалните медийни канали, 

поради недостатъчното количество концертни изяви на подобни алтернативни 

банди, дъщерята да търси разнообразие, изисквайки го от средата около себе си, 

търсейки алтернативни медийни канали. В подкрепа на тази линия от сблъсъци 

и липси, които имат и поколенчески паралели и връзки, един от интервюираните 

музиканти добавя: „Ако девойките не припадаха по всеки, научил две 
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комерсиални песни на китара, наричайки го „музикант” и „талантлив”, може би 

тези момчета щяха да имат и добър външен стимул да се развиват като творци и 

положението щеше да е различно” (Интервю със С., музикант). 

В тези липси и сблъсъци важна роля имат медиите като средства и съобщения, 

като институции и съдържания: музикална индустрия, електронни медии (радиа 

и телевизии), медийни музикални форми и програми, музикални реалити 

формати. Съществена е ролята и на музикалните сцени: клубове и фестивали, 

концертен живот. Не на последно място – институции на музикалното 

образование и възпитание, като училищата и културните центрове. В сложната 

фактура на културните среди, които обуславят развитието на музикалните 

избори, определена роля има и семейната и приятелска среда. Често те 

функционират и като общност с хоризонтални връзки, и като вертикална, 

поколенческа „музикална щафета“, подавана между родители и деца, предходна 

и следваща генерация. 

 

Сблъсък 2: Между „алтърнатив” и „алтернативен” 

На българската сцена напред си проличават някои лингвистични недоразумения, 

които са свързани на първо място с превода или транскрипцията на термина 

алтернативен от английски език. В случая с използването на транскрибираната 

чуждица „алтърнатив” в български контекст се цели задействане на редица 

конотации, където възползване престижа на английската и американската 

музикална сцена е главна цел. Нещо повече, понятието „алтърнатив”, използвано 

свободно в българския език, води след себе си редица сугестивни фактори и 

възпитава, оправдава и ратифицира влечението към външния продукт през 

високия престиж на съответната музика навън. Това насърчава чуждестранното 

влияние на българска почва, което се засилва още повече от остатъчната 

реакция, свързана със забраната за практикуване на определени стилове още от 

„едно време” и датиращия оттогава комплекс за пропастта между западната и 

българската музикална рок сцена. Въпреки че са изминали около 25 години от 

съществуването на единната художествено-творческа комисия към КТР 
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(Комитета за радио и телевизия), накратко Комисията и налаганите от нея 

ограничения, самият факт, че нещо идва отвън и представлява чуждестранна 

продукция задейства нездравословно голям интерес към него и едновременно с 

това активира много нисък праг на критика. Така антисугестивните бариери, 

които предпазват човек от неблагоприятно влияние отвън, са снижени до 

минимум заради така престижния първоизточник. В резултат на това се създава 

една силно сугестивна среда, където чужденецът е своего рода музикален еталон 

за качество и единствената стъпка към сдобиване с неговото/нейното 

съвършенство е в директната, прецизна и неподправена имитация. Връщайки се 

на отношението алтърнатив : алтернативен Джон Лок допълва, че думите имат 

тенденцията да „омагьосват” хората, да сугестират идеи и да дистанцират, 

отдалечават хората от истината и предметите/обектите. Дефакто отношението 

алтърнатив:алтернативен е равно на отношението качествено:некачествено или 

още външен продукт:роден продукт. Разбира се, тази игра остава незабележима 

и до голяма степен подсъзнателно подреждане на авторитети, което лъсва на 

преден план чрез действията на банди, управители на заведения и собственици. 

Конкретен пример е свързан със съвместно турне на една от най-обещаващите 

български банди и гръцка група, където първи на сцената излиза българската 

група като един вид подгряваща хедлайнера и чието име е също на второ място 

на съвместния афиш. Поради видимото превъзходство на българската група 

обаче, се оказва, че нещата не стоят точно така. На въпроса ми “Защо?” 

китаристът на групата отговаря, че е свързано с “българското гостоприемство” 

и решението на българската група да направи реверанс към чуждестранната 

група по този начин на българска земя. Дори и при истинност на съответния опит 

за гостопримество, публиката единствено и само потвърждава в една такава 

ситуация музикалния си стереотип, че българска група по презумпция е по-слаба 

от чуждестранната и нейното място на не-гвоздей на програмата е това, което 

бандата заслужава. Тоест стигаме до саморазрушителната сентенция “българска 

работа” и последиците, които това жигосано върху родната продукция повлича 

след себе си. Обратно - в опит да привлекат повече публика някои групи нарочно 
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самоопределят себе си за “алтърнатив”, за да заявят тази си принадлежност към 

качествения запад. 

В света на производството и индустрията съществува троицата: оригинал - 

реплика – менте. Така подредени тези продукти на индустриализацията и 

масовизацията са в низходящ ред на тяхната цена като предлагани стоки. 

Оригиналът е най-скъп, например един часовник е хиляди евро, докато ментето 

е няколко десетки лева, понякога и по-ниско като цена. Третият играч на пазара, 

обаче, репликата, заема противоречива позиция между ментето и оригинала. 

Поради изкусната си изработка, работа и начина, по който се доближава до 

оригинала, репликата е също скъпа и често минава за оригинал, поради нуждата 

от преценката на експертно око, което да разглоби един часовник например, за 

да разбере произхода на частите му. Подобна троица на българската сцена има 

между авторска песен, стойностен кавър и кавър (Rayzhekova, 2015). В троицата, 

където авторската песен е чуждестранен продукт, авторската песен е на първо 

място. Тя е следвана от стойностния кавър, а именно кавър, където групата 

имитира оригинала без да внася каквито и да било авторски елементи по подобие 

на репликата. На последно място е, разбира се, ментето или авторския кавър, при 

който групата аранжира песента по свой начин, но който се възприема от 

българската публика като недопустимо посегателство върху качеството на 

оригинала. Ако в така изложената троица, заменим чуждестранната авторска 

песен с българска авторска песен, троицата се завърта и на почетното първо 

място застава стойностният кавър с най-висок престиж на сцената, следван от 

авторския кавър, като на последно място остава авторската българска песен, 

дори и когато е изпята на английски език. Това оставя българските групи, които 

композират на български език, в дълбокото море сред ледове, малко спасителни 

лодки и много удавници. 

 

Сблъсък 3: Между обществената сугестивна норма и алтернативната 

обществена сугестивна норма 
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По думите на Лозанов, изследвал силата на внушението и неговото приложение 

в педагогиката, в едно общество съществува така наречената обществена 

сугестивна норма. Това представлява рамка, която съществува в обществото и 

включва начин на обличане, държание, говорене, изразяване, степен на познания 

и прочие норми на пребиваване в обществената сфера и нейните ограничения. 

Всеки пристъпил тази норма бива заклеймен като аутсайдер, заради което понася 

санкции относно потенциалната заплаха, която представлява от гледна точка на 

обществото като организъм и нарушаване на съответния интегритет. Заедно с 

обществената сугестивна норма тук ще въведа нов термин, а именно този на 

алтернативната обществена сугестивна норма. „Внушението, както и 

въображението, се базира на затвърдения в паметта житейски опит. Не може да 

се внуши на някого, че е индианец или крокодил, ако той нищо не знае за тях.” 

(Линецки 1983: 35). В тази връзка алтернативната обществена сугестивна норма, 

която в други страни има своето развитие, върхове и спадове, както и известни 

имена, които произвежда в полето на алтернативното, поради изолираността на 

България към такива неофициални движения в продължение на много години, 

се оказва на много ниско ниво на първо място като информираност относно 

причините, довели до тези социални размествания. Десетилетия по-късно 

разминаване присъства не само от гледна точка на пространствено-времевия 

континиум, но и при ретроспекцията, която е нужна в обяснението на такива 

явление и тяхната значимост, от културно-еволюционна гледна точка. Липсата 

на ресурса време, обаче, предопределя представянето на богатата алтернативна 

обществена сугестивна норма в САЩ на българската общественост като 

линейно причинно-следствено явление, а не ризоматичен акт, включващ 

неограничен брой опити и грешки до изграждане на алтернативен глас, който да 

повлече след себе си цели поколения чрез устойчив общ слоган, кауза или визия. 

В българската алтернативна обществена норма единствен способ за някакъв вид 

наваксване на смисли отвън, се оказва въображението, което “може да бъде 

обърнато към миналото, настоящето и бъдещето; то може да бъде реално, 

утопично и фантастично” (Линецки, 1983: 35) и „си служи с реални обекти и 
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явления”. Този факт е от голямо значение що се отнася до възпитаването на 

публиката в дадени фантазмени светове и има пряко отношение към 

наводняването на българската сцена с трибюти, кавъри и имитации и 

доизграждането на алтернативна обществена сугестивна норма чрез 

въздействието на един клуб, един управител или една общност. Липсата на 

ризоматично развитие на алтернативната сцена в България и уплътняването на 

алтернативната обществена сугестивна норма чрез изобилие, от което 

естествено да бъде подбрано качественото алтернативно българско творчество 

налага на сцената едно пунтиране на важни смисли, извлечени от други сцени и 

други епохи, което наваксване изглежда няма край и което въздействие се 

възприема не като шамар слабия ученик да си научи домашното, както е 

направил целия клас, а като рутина, която удовлетворява едновременно мързела 

на ученика (бандата) и неангажираността на родителя (публиката). Иначе казано 

публиката няма в запаса си от смисли този на алтернативната обществена 

сугестивна норма и така всяка група с или без умения, стил, идеология и призив 

е еднакво добра и еднакво лоша, взависимост от това колко концертна дейност 

има и колко е канена по събития. Тоест необразованата публика взима като 

мярка за качеството най-видимият фактор – този на концертната дейност и 

медийните изяви. 
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Сблъсък 4: Между публика, организатори и банди 

 

Взаимодействията между актьорите, които могат да се определят и като трите 

ъгъла на алтернативната сцена – публика, организатори и банди – включват и 

напрежения, тъй като често очаквания и реалност не съвпадат. Това се дължи на 

нереалните параметри, които някой от тези актьори иска да осъществи, 

превръщайки фантазмените светове в реални ситуации на локалната музикална 

сцена. Откъсването от реалността ражда нови роли в спектакъла на локалната 

алтернативна сцена: „полицаи“, които упражняват власт (в случая с 

организаторите и локалното им вето по фестивали и концерти); „затворници“, 

които страдат от наложената отгоре власт (групите, които не успяват да изразят 

себе си и поради „полицаите“, които пазят музикалната сцена като „килия“, и 

поради разминаването с доминиращите в обществото идеи за живота и музиката) 

и „жертви“, които изживяват себе си като други (в случая с публиката). В 

проведения през последните години от мен антропологичен терен наблюденията 

включват публиката в Сандански, организаторите в Хасково и групите в Габрово 

и изважда напред интересни наблюдение за алтернативната музикална сцена. 

В град Сандански (Райжекова, 2011) въз основа на проведения там 

антропологичен терен септември 2010 г. и направените изводи за ситуацията в 
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по-малките градове в страната, се оказва, че публиката на алтернативната музика 

отстоява себе си пред местната общественост, като извежда на преден план 

своята различност от общоприетото, своята микромузикалност на фона на 

доминиращата макромузика. И единият, и другият агент във взаимодействието 

вижда другия като различно-различен или различно-обикновен, възприема 

другия като заплаха за своите музикални идентичности. Младите хора, които 

изграждат груповата си идентичност чрез музика, различна от мейнстрийма, в 

малките градове са маргинализирани от обществото, заради отказа си да 

участват в споделената от локалната общност култура и музика чрез общностни 

ритуали. Това довежда до преосмисляне на различността при „алтернативните 

млади“ и нейното извеждане под формата на кауза за запазване на собствената 

индивидуалност. Музикалната сцена е такава, заради публиката, но публиката е 

в градинките, с двулитрови бири, защото не припознава наличните клубове за 

свои места, тъй като те няма какво да предложат на тази публика – музиката там 

им е чужда, управителите също, а бирата – скъпа. Разцепването в отношението 

между търсене и предлагане довежда до затварянето на множество клубове из 

страната като на град остава максимум един клуб. 

В град Хасково и благодарение на проведеното интервю с главен експерт 

„Култура” към Община Хасково през 2015 г. във връзка с подбирането на 

музикалните изпълнители за съответните безплатни концерти за Дните на 

Хасково се оказва, че общината представя събитието като възможност за изява 

на млади таланти от града и околността, докато на практика не е така. 

Информацията от програмата разкрива, обаче, че в рамките на девет години и 

повече от тридесет и три дни тържества на града има едно-единствено участие 

на местни млади музиканти, а именно рок/метал групата Different Highway. Този 

факт сочи еднозначно тенденцията музикалните стилове на празника на града да 

се отсяват и да се дава превес на мейнстрийм музиката. Тази тенденция 

организаторите обясняват като резултат от демократичен избор, което се 

обосновава с наличието на анкета, където по-голямата част от местната публика 

в лицето на деца и младежи от местните гимназии е посочила предпочитания. 
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Що се отнася до управителите и собствениците на клубове, те в повечето случаи 

съсредоточават сили около наличието на оборот на заведението, а не върху 

качеството на клубната сцена, което се постига с изграждането на клубна 

култура, клубна сцена, регулярност и чистота на клубния живот. Както се 

изразява Николай Костиков (ивент мениджър и бивш собственик на клуб 

Lebowski, гр. Пловдив): „Клубовете са безлични кафета”. Доказателство за 

думите му са две срещи с управител на клуб в град Габрово на въпроса „Защо 

към името на заведенито има Live Club?” той къде на шега, къде сериозно 

отговаря: „Защото идват живи хора” (М.). Друг такъв случай е свързан с 

посещение в нов клуб в град Пловдив, където разнородната и неориентирана 

тълпа посетители провокира директния коментар от моя страна към управителя 

на заведението, че клубът очевидно няма таргет аудитория, на което управителят 

отговоря: „А защо да има?!?”. Най-общо казано, музикалните клубовете в 

България се чувстват комфортно в условията на поддържана от тях музикална 

всеядност и еклектизъм. 

Стигаме до град Габрово и бандите, които свирят в клубове, които не са за „жива 

музика“, а за „живи хора“. Но те свирят най-често на трибют вечери. Трибют 

вечерите се зараждат в началото на 2000 година в София заедно с така 

наречената Сиатъл Найт (Seattle Nite), в която музиканти от българската 

алтернативна сцена се събират веднъж или два пъти годишно, за да отдадат 

почит (to pay tribute - от английски език) и да изсвирят кавъри на съответната 

група или изпълнител. Скоро след успеха на няколко издания на Сиатъл Найт 

започва наводняването на музикалната сцена с други трибют вечери с тази 

разлика, че дори се се стига до парадокса да се отдава почит на живи артисти 

като например групата Red Hot Chilli Peppers, Depeche Mode, Arctic Monkeys, 

Queens of the Stone Age. За тези масови психози на подражание, което бива 

възприемано като неподражание, спомага “неволното подражание на социалната 

микросреда. То може да се изрази в представи, емоции, усещания и действия” и 

специфично за този вид конформизъм е “проява на безинициативност, пасивност 

и безкритичност” (Линецки 1983: 43). Рецептата на такава клубна музика играе 
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ролята на хапче-антидепресант за публика и организатори, но и за групи, които 

нямат смелостта и самочувствието да застанат на сцената със собствен продукт, 

да изискват от организатори и от публика да приемат необходимото за групите 

с амбиции за собствен стил съотношение между своя продукция и кавъри. 

Доминирането на подобна практика музикантите възприемат като липса на 

стандарти. Интервюираният ивент мениджър и бивш собственик на клуб 

Lebowski, гр. Пловдив, Костиков споделя: „Ние нямаме нито една група, която 

да има успехи в Европа. Ние нямаме нито една група, която да излезе и да стои 

изключително гордо и достойно на фестивална сцена в Европа. Цялата държава 

не може да изкара такъв продукт. Има някакви изключения, но те са много 

малки”. 

 

Сблъсък 5: Между „контролирано умиране” и безконтролно живеене 

Този сблъсък се свързва с избора на някои участници в българската музикална 

сцена да я напуснат, да се откъснат от нея. Физическото напускане на дадено 

място може да се представи като „контролирано умиране” (Дичев 2013: 8), 

прекъсване на цялостния жизнен процес. В контекста на музикалната сцена то е 

свързано и със самоубиването на дадена група и опита за възраждането и 

отглеждането на тази група в нова почва, на нова сцена. Това се случва след 1989 

г., когато множество музиканти от алтернативната ню-уейв и пънк вълна 

напускат България, за да търсят по-добри възможности на Запад. В определени 

случаи едно такова напускане е свързано с илюзията за пренасяне на нещо отвъд 

границата, с неговото съживяване извън една умираща сцена. Определям го като 

илюзия, защото е съчетано с безпомощност, смаляване, изчезване и заглъхване. 

Точно тук се губят дирите на много имена от втората рок алтернативна вълна, 

които понастоящем са заглъхнали емигранти по света. Тук ще уточним, че 

първата рок вълна са групи като Щурците, ФСБ, Тангра, Фактор, Сигнал, където 

“има страшно много подражателство” (Емил Братанов). Втората рок 

алтернативна вълна са групи като Акага, Атлас, Клас, Кокомания, Ревю, Нова 

Генерация, които намират себе си унизени, ненамерили място и признание нито 

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


Гергана Райжекова. Алтернативни сблъсъци на клубната сцена  

в България - айсберги, капитани и Леонардо ди Каприо 

с. 37-62  

 

56 
Медиалог/ Medialog, бр. 1/2017 

ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

преди, нито след 1989 г. Третата рок алтернативна вълна са групите Остава, 

Анимационерите, BlubaLu, Panickan Whyasker, Babyface Clan, а понастоящем на 

сцената присъства четвъртата вълна. Връщайки се на Дичев това контролирано 

умиране е контролираното умиране на Втората рок вълна и загубата на връзката 

между втората и третата вълна. Оказва се, че третата вълна, по времето на която 

именно започва алтернативното движение по света и по-късно и у нас, не се 

идентифицира с втората вълна музиканти. На първо място причина за това е 

тяхното физическо отсъствие от България, на второ място е неосъществената, а 

обещана революция от тях. Случила се е промяната, изчезнали са променливите. 

За разлика от това, обаче, четвъртата вълна все по-лесно намира корена си, 

съотнасяйки се към екзистенциалните търсения на втората вълна. В това 

отношение помага група Ревю и нейното присъствие на музикалната сцена, 

спорадичните появявания на Милена Славова и годишнините на емблематични 

групи от втората вълна – групата Клас и новия им албум, група Нова Генерация 

и др. 

Обратното на „контролирано умиране“ би било „безконтролно живеене“. Този 

идиом използвам за определяне на липсата на музикални ограничения, що се 

отнася до стилове, текстове, изразни средства, но и на липсата на опора, която 

едновременно да дава сцена, да поддържа сцената и да хроникира и следи 

различните групи в страната. Само по себе си за алтернативните групи 

безконтролното живеене вътре се оказва много по-безрезултатно от 

контролираното умиране навън. Хаосът на алтернативната сцена създава 

вакуум, който бива запълван последователно от различни неуспешни 

предприятия, които не успяват да създадат свой продукт, да образоват собствена 

публика и така стигаме до последното устойчиво предприятие на музикалната 

сцена, което помещава банди и нови музики в себе си – музикалните клубове. 
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Сблъсък 6: Между клубове и банди 

Главни действащи лица в този сблъсък на интереси са бандите от една страна и 

организаторите на събития от друга, които в най-честия случай са собственици 

и управители на клубове. С изключение на групите, които изискват твърд 

хонорар и вече имат наложено име на сцената (те не са много на брой в 

България), множеството млади банди се съобразяват с предложените условия от 

страна на съответния организатор, тъй като именно той е носител на капитал и 

разполага с властови правомощия относно тяхната изява. 

Според Бурдийо „културен капитал” включва компетенции, умения, възпитание 

и образование, където вкусът на един човек е маркер за неговата класа (Bourdieu 

1986). Сара Торнтън добавя, че при клубната култура съществува „субкултурен 

капитал” (Thornton 1995: 200). Наблюденията върху алтернативната сцена сочат, 

че увеличаването на субкултурния капитал е главен мотиватор за хората в 

клубната субкултура. Музикалните клубове, които се възприемат от публиката 

като най-престижни, имат висок „символичен капитал”, тъкмо затова те имат 

възможност да упражняват „символичното насилие” да налагат своя вкус върху 

аудиторията, да променят нейните вкусове и поведение. Музикалните клубове 

са важни участници в борбите за символен капитал, защото те са много по-

въздействаща и константна величина, в сравнение с другите сцени на 

алтернативната музика, които имат сезонен формат, а именно турнета, 

фестивали и локални общински или областни празници. Новите контексти и 

профили на музикалната индустрия отнемат възможността дадена група да 

печели от продажбата на своята продукция (дискове, тениски и други артикули), 

поради изчезването на музикалните магазини, а и поради консумирането на 

музика чрез онлайн канали и свалянето ѝ нелегално оттам. Разбира се, групите 

използват концерти, за да продават своя мърч, но това отново е обвързано с 

определена организация от страна на власт-имащите предприятия. На преден 

план излиза ролята на музикалния клуб и по-рядко концерта и фестивала, като 

един вид работодател на дадена група. „Символичното насилие” по Торнтън 

идва от факта, че клубът и фестивалът като частна институция преследват 
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частни, най-често комерсиални интереси и в тази си роля доминират над 

бандите, осъществяващи техните музикални програми. В сблъсъка между 

организатори и музиканти първите са силната страна. Това означава 

съобразяване с едноличното мнение на човек, чиито големи правомощия рядко 

включват голямо ноу-хау относно ключови познания по мениджмънт на 

музикална сцена. Властта на клубните организатори довежда до поредица от 

компромиси в ущърб на групите и музиката им. Най-губещи са тези, които 

свирят на места без изградена собствена аудитория. Често собственикът на 

заведението очаква групата да му осигури аудитория, като „придърпва“ 

феновете из клубовете в България. Световната практика, обаче, сочи, че 

наличието на публика е до голяма степен в отговорностите на мениджмънта на 

клуба, а не на групата. 

Това противоречие и неразбиране води до разочарование и у двете страни. 

Сблъсъкът между организатори и банди е с предизвестен край: клубът разполага 

с повече позитиви и символичен капитал и в музикантските среди, заради което 

може да изисква определено поведение от групата, да налага мейнстрийм 

репертоар или кавъри, вместо да провокира усъвършенстване на групата в 

избрания от нея стил и по този начин да съдейства за развитие и налагане на 

авторска музика и продукт. Това довежда до ниската посещаемост на иначе 

добри групи и както допълва интервюиран музикант, оказва се, че няма как да 

се издържаш от алтернативната сцена, защото “с хонорара от вечерта може да си 

платиш само таксито до вкъщи” (Д.). 

Подобен е случаят с фестивалната сцена. Като се базират на притежавания от 

тях символичен капитал, организаторите изискват от българските групи най-

често да свирят безплатно като подгряващи преди големи чуждестранни имена, 

за да пестят средства, както и да се отказват от авторски права. Всяко заемане на 

позиция от страна на българската група с цел опазване на собствените си права, 

бива санкционирано чрез сваляне на съответната банда от програмата на 

фестивала и заместването ѝ със следващата добра група, която би се отказала от 

заплащане само и само за да се качи на съответната по-голяма сцена. 
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Сблъсък 7: Сблъсъкът между внушена, наследена и въображаема 

идентичност 

Последният сблъсък на българската алтернативна музикална сцена е тази в 

самия индивид и неговите възприятия. Този сблъсък е троичен – между внушена, 

наследена и въображаема идентичност и засяга пряко човека консуматор или 

просуматор (нов тип потребител, проактивен индивидуалист, който търси 

информация за продуктите, които купува и споделя с желание своите 

впечатления с други потребители) на музика. Под наследена идентичност 

разбирам музикалната идентичност, която е продукт на семейната среда и 

традициите на общността. Въображаемата идентичност определям като тази 

музикална идентичност, която се споделя в и чрез медийните пространства – тя 

е медиен продукт и е свързана със свободата да сглобиш себе си през медийната 

музика. Внушената идентичност идва от клубовете и начина, по който те 

продават собствения си продукт на своите посетители. Тези три идентичности 

са компоненти в конструирането на индивидуалната и групова музикална 

идентичност – динамичен процес, който следва борбата между трите 

идентичности като фактори с различен превес. 

Личният избор на участие в тези хаотични и хедонистични движения и 

приплъзвания, съчетано със свободата да сглобиш себе си, измествайки се в 

пространството и бягайки във времето (Дичев 2009: 34) се засилва още повече в 

българския контекст. Тук липсата на традиция като приемственост между 

поколенията музиканти и липсата на медийно присъствие в съответния 

музикален стил, предопределя важната роля на клубовете за алтернативната 

музикална сцена. Двигателите на наследена и въображаема идентичност в 

случая с алтернативната музика на българската музикална сцена са слаби или 

загаснали. Тяхната пасивност компенсира моторът на внушената идентичност. 

Ако сравним метафорично алтернативната сцена с игра на карти, музикалният 

клуб е едновременно раздаващият карти и играещият, овластеният, скрил всички 

козове в себе си играч. В редките случаи, когато един клуб осъзнава тази си 
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позиция като отговорност, той започва да внушава определена алтернативна 

идентичност, вкусови параметри и ценностна музикална система у своите 

посетители. Подобна внушена идентичност компенсира липсата на другите две 

и сама по себе си изгражда нови музикална сцена и правила, нови общности и 

аудитории. 

 

Кой е Леонардо ди Каприо? 

Сблъсъците ни връщат отново при метафората от началото на текста за 

алтернативната сцена като филмовия „Титаник“ с неговите екипаж и пасажери... 

На алтернативната музикална сцена сблъсъците изглеждат много и всички те са 

достойни да я потопят като „Титаник“. Бяха посочени сблъсъците между свое и 

чуждо разбиране на алтернативността в музикалните стилове, между 

поколенията и музикалното възпитание, между етикетите “алтърнатив” и 

“алтернативен”, между обществената сугестивна норма и алтернативната 

обществена сугестивна норма, между публика, организатори и банди, между 

безконтролно живеене и „контролирано умиране", между клубовете и бандите, 

между внушената, наследена и въображаема идентичност. Сблъсъците са много, 

факторите в тях също, подобно на айсбергите в океана. Във филма героят на 

Леонардо ди Каприо загубва времето и живота си, но печели безсмъртна любов. 

Всъщност на алтернативната музикална сцена ролята на Леонардо ди Каприо се 

изпълнява от алтернативната банда. Дали, обаче, подобно на Леонардо бандата 

ще спечели истинската любов на публиката за тази си саможертва? Този отговор 

зависи единствено и само от нея. 

В настоящата статия бяха изведени седем от главните сблъсъци на българската 

алтернативна музикална сцена, като бе представена гледната точка нa 

участниците в различните сблъсъци. Бяха въведени също така понятията 

„стойностен кавър”, „алтернативна обществена сугестивна норма” и “внушена 

идентичност”, които са научен принос на докторанта в дисертационния й труд. 
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ФОРМАТИ И ФРАГМЕНТИРАНЕ В ДИГИТАЛНОТО ДЕТСТВО 

 

ДЕЛЯНА НЕШЕВА 

 

Formats and Fragmentation in the Digital Childhood 

 

Delyana Nesheva 

  

Резюме: Дигиталната ера промени медийното потребление и 

предлагане, а особено значима тема е как новите медии влияят върху 

децата, родени с технологията и владеещи интуитивно нейния език. 

Децата растат в мрежата, винаги са на линия за комуникация със 

светкавична скорост и в телеграфически стил. Младите зрители 

живеят в свят на текстови съобщения, където общуването е 

реформатирано за нуждите на телефона, емоциите са смлени до 

няколкокилобайтовите графики на емотиконите. Свидетели сме на 

свиването на форматите в традиционните медии като телевизия и 

радио, а тенденцията е особено отчетлива онлайн. Извън фокуса на 

това изследване е дали технологично наситеното детство е добро или 

лошо. Целите са да се идентифицират ключови тенденции в 

промяната на медийното предлагане и потребление в условията на 

дигиталната ера; да се свържат тези наблюдения с теории в областта 

на интернет културата и да се направи малкомащабно, но фокусирано 

изследване върху програмата на два детски телевизионни канала. 

Публикацията е част от резултатите по проект N145/2016, подкрепен 

от НИС на СУ „Св. Кл. Охридски“, на тема  “Филмовите предложения 

по телевизите в България в периода 2010-2015“, с ръководител гл. ас. 

д-р Жана Попова. Участници: Бистра Величкова, Деяна Драгоева, 

Деляна Нешева, катедра „Радио и телевизия“.  
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Ключови думи: медийно съдържание, фрагментиране, дигиталните 

млади 

  

Resume: Internet has inevitably the media landscape and the way we 

communicate with each other. The trend has an immense impact on 

childhood, too. Today, children are “digital natives”. They are always on, 

always connected, living in a world of communication fragments. 

Attention spans are shrinking, so do media formats. The aim of this article 

is to identify and analyze trends in content production and consumption in 

the digital era. A small-sized yet focused empirical study on the Bulgarian 

television programmes for children is also presented. The publication is 

part of the research results of the project N145/2016, supported by Science 

Sector Fund of Sofia University “St. Kliment Ohridski” on topic “The Film 

Proposals of the Televisions in Bulgaria in the Period 2010-2015”, headed 

by Assist. Prof. Zhana Popova. Participants: Bistra Velichkova, Deiana 

Dragoeva, Delyana Nesheva, the Department of “Radio and TV”. 

Keywords: media content, media fragmentation, digital natives 

 

Увод 

От началото на века човечеството е въвлечено в галактика на промяната, 

всеобхватна в своята глобалност и непредсказуема в своята динамика. От една 

страна, вълнения в икономиката, възходът на фундаментализма и природни 

катастрофи очертават една крехка екосистема. От друга – хората придобиват 

неподозирано досега самочувствие, че знаят и могат. Информационните 

технологии ни овластяват, а светът се побира в устройство, което лесно слагаме 

в джоба (Craft, 2012: 175). Да се говори за дигиталната ера е нещо повече от това 

да се направи разлика между хардуер и софтуер, гледане на филми по 

телевизията или онлайн или дали се информираме за 5 или 50 минути. Интернет 
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е нов начин на мислене за живота и човека (Gibbons, 2015: 119), за насищането 

на единица време с различни пространства. Дигиталната ера промени медийното 

потребление и предлагане, а особено значима тема е как новите медии влияят 

върху децата, родени с технологията (Gibbons, 2015: 120) и владеещи 

интуитивно нейния език. Децата растат в мрежата, винаги са на линия за 

комуникация със светкавична скорост и в телеграфически стил. Младите 

зрители живеят в свят на текстови съобщения, където общуването е 

реформатирано за нуждите на телефона, емоциите са смлени до 

няколкокилобайтовите графики на емотиконите. Свидетели сме на свиването на 

форматите в традиционните медии като телевизия (Dawson, 2011: 205; Potter, 

2015) и радио, а тенденцията е особено отчетлива онлайн. Интернет размести 

медийната индустрия, но това е резултат от по-дълбоките промени върху начина, 

по който общуваме с другите и възприемаме света. 

Извън фокуса на това изследване е дали технологично наситеното детство е 

добро или лошо. Целите са да се идентифицират ключови тенденции в 

промяната на медийното предлагане и потребление в условията на дигиталната 

ера; да се свържат тези наблюдения с теории в областта на интернет културата и 

да се направи малкомащабно, но фокусирано изследване върху програмата на 

два детски телевизионни канала. 

 

За Супер7 и Еkids 

След преглед в български уебсайтове за телевизионната програма, които 

предлагат архив, в категорията „детски” най-често присъстват Cartoon Network, 

Супер7, Еkids, както и каналът Jim Jam. Супер7 и Еkids са избрани поради своята 

популярност; защото са канали, създадени да обслужват нуждите на българския 

пазар, и защото авторът успя да намери архивни данни за програмата на тези 

телевизии. 

Разглежданият период е 2010-2015 г. Този период е избран поради две причини. 

От една страна, възходът на изследваните явления – кратки форми, втори екран, 
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медиен мултитаскинг – е най-ясно изразен през последните години. Сред 

причините са нарастваща пенетрация на дигитални технологии, както и появата 

и растежът на приложения за обмен на кратко съдържание. Втората причина е 

достъпът до информация. Доколкото е известно на автора, архив на българските 

телевизионните програми се предлага единствено в уебсайта tvtv.bg, който 

започва от 2009 г. 

По-точно се прави контент анализ върху програмата за месец октомври, който 

бележи началото на есенния телевизионен сезон и поради това е достатъчно 

наситен с филмови предложения, за да представи една по-ясна картина на 

случващото се. 

Супер7 e детски канал с целева аудитория от 3 до 14 години, който основно 

предлага съдържание на Nickelodeon, NBC Universal, MGM, Warner Bros, Jetix 

(Disney) и др., озвучено на български език. В този смисъл предаванията са 

стандартизираният продукт на тези медийни компании, които предлагат на 

световните пазари. Това е една от причините да бъде избран каналът – 

съдържанието е създадено за нуждите на глобална аудитория и затова 

съдържанието и формата отразяват глобални процеси. От друга страна 

програмната схема е създадена за нуждите на българските деца, а съдържанието 

е достъпно, защото е изцяло озвучено на български език. Супер7 се обявява за 

първата детска телевизия, разпространява се по кабелната мрежа и по сателит и 

предлага хитови сериали като „Спондж Боб”, „Клуб Уинкс” и „Пингвините от 

Мадагаскар”. 

Вторична целева аудитория са родителите, защото както представителите на 

телевизията обясняват: „А вечер […] детският канал предлага приятни и забавни 

реалити формати, подходящи както за децата, така и за родителите.” (Супер7, 

н.д.). 

Собственик на Супер7 e TV7. След като Съветът за електронни медии отнеме 

лиценза на телевизиите ТV 7, News 7 и детския канал Супер7 (БНР, 2016), 

поради което в момента излъчването на детския канал е спряно. 
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еKids е канал, създаден от кабелната телевизия Евроком и е на пазара от над 15 

г. По думите на създадателите си съдържанието на еKids e ориентирано към деца 

и тийнейджъри, както и към жени. В програмната схема са заложени детски 

анимационни предавания, както и блокове с теленовели. Предаванията също са 

изцяло дублирани на български език (Евроком, 2012). 

 

Въпроси в изследването 

• Какви са процесите и тенденциите в медийната среда и в медийното потребление 

на децата след 2010 г.? 

• Как могат да се обяснят статистическите данни с процеси в интернет културата? 

• Сравнявайки месец октомври, 2010 г. и октомври, 2015 г., има ли промени в 

продължителността на формите, предлагани в програмата на каналите Супер7 и 

eKids? 

• Ако има промени, какви са те? 

 

Използвани методи 

Изследването включва анализ на вторични данни. Първият етап представя 

резултати от доклади за за медийното съдържание в дигиталното детство. 

Авторът е на мнение, че случващото се е свързано с по-дълбоки обществени 

процеси, и затова се търси обяснение на статистическите данни с теории от 

интернет културата. 

Вторият етап включва включва контент анализ на програмата на телевизиите 

Супер7 и EKids. Ще се кодира програмата за първите две седмици от месеците 

октомври, 2010 и октомври, 2015. Това е необходимо, за да се направи сравнение 

между дължината на предаванията в началната и крайната точка. Въпросът е 

каква е средната дължина на предаванията и дали има изменение по време на 

петгодишния период. Ако има промяна, това може да се свърже с представените 

тенденции и теории. 
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Литературно ревю 

На медийния фронт нещо ново 

Телевизията е все още доминантен източник на медийно съдържание (Mintel, 

2014; Nielsen, 2015). В проучването на Mintel между деца на възраст 7-15 години, 

93% посочват, че са гледали телевизия. Детската аудория все още чете книги 

(85%), а малко над 70% от малките респонденти са играли на телефон или таблет. 

  

 

Фигура 1: Медийно потребление от деца – процент от респондентите, които 

са се ангажирали в действие през последния месец. Източник: Mintel 

 

Това е възможно, защото около 1/3 от анкетираните имат достъп до таблет 

вкъщи. Колкото до компютрите, почти всички (98%) от децата разполагат с 

такъв у дома и 83% все пак имат родителското позволение да го ползват (виж 

Апендикс 1). Подобна статистика за България липсва, но са интересни данните 

на Statista (2014), спрямо които българите прекарват средно около два часа на 

ден, гледайки телевизия, което е с 15 минути под средното за ЕС. 

Въпреки че телевизията продължава да доминира, осезаемо става намаляващото 

й влияние.  

В технологично развитите общества като Великобритания и САЩ, 

телевизионната гледаемост се свива с 3-4% на година от 2012 г. насам (Nielsen и 

Sambrook, 2016: 3). Една от основните причини е конкуренцията, която 
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телевизията среща с нарастващото влияние на дигиталните платформи. 

Интернет динамиката променя формата и съдържанието. 

Например през 2016 г. данните от проучване на Mintel върху навиците за 

медийно потребление показват, че кратките видеа са основният формат за 

младите хора на възраст между 16 и 24 г. Това съдържание се набавя най-вече 

онлайн, от платформи за споделяне на видеа като Youtube. Над ¼ от децата във 

Великобритания гледат кратки онлайн форми за повече от час на ден. 

Нещо повече – според друго изследване на Mintel над 60% децата под 16 г. 

предпочитат онлайн видеа пред гледане на традиционна телевизия. 

 

Фигура 2: 63% от децата на възраст 10-18 години предпочитат онлайн видеа 

пред телевиозионно съдържание. Източник: Mintel 
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Фигура 3: : Коя (ако) от тези социални мрежи използвате?. 

Източник: Mintel (2016) сред 1001 деца на възраст 10-15 години 

 

Това не е изненадващо, ако погледнем графиката за най-популярните социални 

мрежи. На въпроса „Коя социална медия използвате?” първо място, дори преди 

Facebook, е YouTube. Най-бърз растеж има Snapchat (Mintel, 2016). 

Приложението за обмен на съдържание със срок на годност няколко секунди 

дели третото място с гиганта Instagram. На челни позиции е и Twitter - социално 

ориентираната платформа за споделяне на онлайн новости с максимален обем 

140 знака, или колкото е дължината на това изречение. 

Всъщност за феновете на Vine дори няколко минути са много, защото 

потребителите на услугата се забавляват с гледане на видеа до шест секунди. И 

то едно след друго, в тематично подредени блокове. За малките зрители през 

2015 г. Vine обявяват и Vine Kids. „Идеята дойде след офисен разговор [….] един 

от моите колеги говореше за това колко много неговата двугодишна дъщеря 

обича Vine” (blog.vine.com, 2015). Затова и от платформата решават да пуснат 

специализирано приложение, където 2-5-годишните могат да гледат 2-5-

секундни видеа. 
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Въпреки това традиционната телевизия остава най-популярният източник на 

съдържание (Nielsen, 2015), но докладът на Nielsen акцентира върху един нов 

начин за гледане на телевизия.  Не стана ясно дали мишката изяде книжката, но 

дигиталните технологии подстрекават медийно напластяване или явлението 

„втори екран”. Около половината от децата използват едновременно използват 

два екрана - телевизионен и на дигитално устройство. Според Statista (2016), това 

е валидно и за българските деца, като 48% използват дигитални устройства за 

достъп до онлайн съдържание, докато гледат телевизия. 

Втори екран 

Както отбелязва презентатор на The Children’s Media Conference 2016, „за децата 

множеството екрани са нормата”. Децата създават собствени медийни 

инфраструктури, като 29% от медийното време преминава в едновременното 

използване на две или повече медии. 

„Гледам телевизия” е остаряла фраза. Кога за последно сте гледали епизод от 

сериала от осем и половина, без да размените някое друго съобщение или да 

проверите какво става във Фейсбук? Погледът ни снове по малки и големи 

екрани, търсейки нещо интересно, нещо ново. Например проучване в САЩ 

установява, че малко над 70% от интернет потребителите паралелно използват и 

други медийни форми. Процентът е много подобен (68%) за телевизионните 

зрители, които в същото време ползват медийно съдържание от някъде другаде 

(Tuten, 2008: 68). 

Хората искат да вземат най-доброто от няколко свята, да са свързани с местата, 

където искат да бъдат, да влизат и излизат от тези светове, когато си пожелаят. 

Да упражняват контрол върху своето внимание, взимайки само частите 

информация, които ги интересуват (Turkle, 2012). 

 

Медиен мултитаскинг 

Мултитаскинг - или да правиш две или повече неща едновременно – не е ново 

явление. Дигиталните технологии обаче издигнаха медийният мултитаскинг до 



Деляна Нешева.  

Формати и фрагментиране в дигиталното детство 

с. 63-86 

72 

Медиалог/ Medialog, бр. 1/2017 

ISSN 2535-0846 www.medialog-bg.com 
 

новия начин на приемане на съдържание. Това e паралелното използване на две 

или повече медии (Wang и Tchernev, 2012: 494). Мултитаскинг културата ни 

носи усещането, че правим много за единица време – и гледаме филм, и 

проверяваме мейла, и пишем с мама. Вторият екран е едно ново възприятие за 

време, защото дигиталните устройства обещават напластяване на много 

активности върху една времева отсечка (Turkle, 2011: 173). 

През последното десетилетие медийните навици на децата са се променили. 

Отминали са времената на послушното гледане на една програма в определен 

времеви отрязък. Малките зрители са се научили да са гъвкави и да наслагат 

няколко медийни активности в точка от времето, за да могат да видят и чуят 

възможно най-интересното. Например телевизионно съдържание се записва и се 

гледа по което си исат време. Интернет и мобилни устройства се използват 

докато се гледа телевизия. Децата също са се научили на мултитаскинг. Дали 

това омаловажава влиянието на телевизията е спорно, но включването на 

паралелни дейности води до разтегляне на часовете с достъп до ТВ съдържание 

до 4 часа и 29 минути (Jolin и Welker, 2011). Изследването на Kabali и др. (2014) 

сред деца и родители в САЩ представя медийния живот на най-малките (6 

месеца до 4 години) по следния начин: на ден се гледат средно 45 минути 

телевизия, 27 минути минават в гледане на телевизионни формати на таблет или 

телефон, 22 минути се използват приложения за мобилни устройства и 15 

минути се отделят за видеоигри.  За децата между 8 и 18 г. времето, прекарано с 

медии на ден е средно 10 часа и 45 минути на ден. (телевизия, компютър, 

видеоигри, печатни медии и филми). За сравнение, това е увеличение от 2004 - 8 

часа и 33 минути. Тези почти 11 часа са всъщност събрани в 7, поради медийния 

мултитаскинг. Изследването е на Rideout, Foehr и Roberts (2010) за Kaiser Family 

Foundation в САЩ. 

Мултитаскингът често е спряган за предимство, особено в професионалните 

автобиографии. Според някои проучвания обаче серийният мултитаскинг води 

до нарушени способности за концентрация, където вниманието ни се задържа 

само за кратки периоди от време (Dawson, 2011: 214). Така че проблем е 
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контролът (Ophir, Nass и Wagner, 2009). За децата, които са свикнали да 

жунглират с медии и активности, е по-трудно да задържат вниманието си, когато 

трябва (Posner и Rothbart, 2000: 427).  Високите честоти на медиен мултитаскинг 

водят до нарушена концентрация, където печелим обхват за сметка на 

дълбочината и детайла. Разделеното внимание става начин на живот. Усещаме 

как е трудно да задържим вниманието си, правим грешки, и мисълта ни 

неочаквано поема в неконтролируеми посоки (Ralph и др., 2013). Учениците в 

горните класове  са най-тежки мултитаскъри, а вероятният резултат е занижени 

когнитивни функции1 (Ophir, Nass и Wagner, 2009). Ако това не е достатъчно, 

медийният мултитаскинг се свързва с негативни социоемоционални резултати 

като занижен социален успех и усещане за нормалност; както и с  по-малко сън 

(Ophir, Wagner, 2009). 

 

Формати и фрагментиране 

Медийната фрагментация е разпадането на големи аудитории в много по-малки 

поради огромния избор на медийни платформи и продукти. Говори се за ерозия 

на аудиторията, защото все по-малко хора имат един предпочитан източник на 

съдържание, например телевизия или печат (Turow, 2011: 158). Вместо 

това събираме парчета информация от разнообразни източници. 

А когато се съберат фрагментация, мултитаскинг и прескачащо внимание, какво 

се случва с традиционните медии? Телевизионният текст става флуиден, за да 

преминава свободно през платформите и да увлича зрителя в мултиканални 

истории. Същите процеси на насърчаване на трансмедийни светове повлияха на 

значителното съкращение на телевизионните мащаби и на историите, които 

телевизията разказва. Къси предавания (дори с дължина около 5 мин.) намериха 

своето място в програмата на телевизиите в САЩ (Dawson, 2011). Промяната 

                                                           
11 Например филтриране и управление на информация, превключване на задачи. Изследването е за хронични 

мултитаскинг поведения. 
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води до тревога у телевизионерите – какво е бъдещето на телевизията, как ще се 

впише в мрежовото общество. 

Форматите се накъсват и задъхват. Аудиторията иска бързо да получи 

необходимата информация, а нюансите вече не са интересни (Turkle, 2011). 

Затова и медийните корпорации дават на младата аудитория това, което иска: 

„служим на YouTube поколението”; „взимаме класически предавания и се 

опитваме да ги сместим в дигиталния свят, за да дадем на потребителя това, 

което иска” (кабелен оператор в САЩ и представител на Sony Pictures Television 

в Dawson, 2011). Това е резултатът след години облъчване от MTV, блицновини, 

видео игри и „вирусни” видеа. 

С кратките форми потребителите получават комфорта да се забавляват и 

ангажират със смесването на фрагменти така, както им харесва. Както мениджър 

в Liongate, студиото-създател на култовите Mad Men и Breaking Bad, прогнозира: 

„много е вероятно, че жанрът – който ще нарека кратка форма, наистина кратка 

с дължина до пет минути – може да бъде начина, по който хората потребяват 

много от медийното забавлени, пренебрегвайки филмите” (в Dawson, 2011). 

Може и да звучи радикално, но това не е изолирано мнение. Г-н Карлос от You 

Tube твърди, че платформата за споделяне на видеосъдържание е бъдещето на 

телевизията (Guardian, 2014). Телевизорът пък се измества от мобилното 

устройство. Или в числа: през 2014 г. от 80 млн. YouTube потребители (от които 

80% на възраст между 13 и 34 години), 40% гледат съдържание на мобилното си 

устройство. Кратката форма е концепцията, запленила въображението на хиляди 

предприемачи (Deloitte, 2014). Проучвания показват, че кратките формати имат 

потенциала да заместят традиционната телевизия (Deloitte, 2014). 

Телевизионните оператори се подготвят да излъчват съдържание на онлайн 

платформи, за чиито нужди е необходимо програмите да се кондензират. 

Например интернет магазинът за видеосъдържание iTunes предлага на зрителите 

бърз курс по сериала Анатомията на Грей, с който сезони за случващото се в 

сиатълската болница са смлени в минути. По този начин се появяват “минизоди” 

(Sony Pictures Television) и “мобизоди” (News Corp.). 
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Телевизионните канали също се адаптират към медийните порядки на 

младежката аудитория. Например английският Канал 4 направи решителна 

стъпка към кратките видеоформи, като през 2014 представи поредицата Shorts 

(„Кратки”). Тези фрагменти са на теми, които вълнуват младежта на острова: 

срещи, връзки, герои от сериали. Синопсисът е създаден да напомня за туийт2 и 

се търси влогърската интимност. Успехът се държи на конвентируемостта, която 

визуалният фрагмент носи (Woods, 2016). В Австралия Disney и Nickelodeon 

качват кратките си форми онлайн, където да е свободно достъпно за 

потребителите. Насърчава се мултиканалното преживяване или прескачането от 

телевизия към уебсайт и обратно. За телевизията за деца вече се мисли по нов 

начин с „втори” и „трети” екран, защото децата дори да гледат телевизия, са 

свикнали да приемат едновременно лесносмилаемо маломерно съдържание от 

мобилното устройство (Potter, 2015). 

Дигиталното детство и как децата ползват медии 

С промяната на технологичния пейзаж се променя и концепцията за детство. 

Подобно на големите, и децата са свързани с другите 24/7, те имат паралелни 

животи в дигитални светове, които съществуват невидимо, но непоколебимо 

място наред с физическото пространство (Craft, 2012: 174). Както Шери Търкъл 

(2011: 180) отбелязва, израсналите с технологията се разделят между дигиталния 

и физическия свят. Могат да бъдат с теб в една стая, но съзнанието им може да 

е в някое от хитовите приложения на телефона. Това е свят на постоянния режим 

на частично внимание, в който не можем да се концетрираме само върху един 

източник на информация. В дигиталната ера достъпът до свързано с мрежата 

устройство подстрекава към ново възприятие за времето. Или по-точно 

времената, в които вече можем да наслагваме задълженията, игрите и 

разговорите едно върху друго, без да се съобразяваме с ред и последователност. 

Технологията ни качва на скоростно влакче от кратки формати. Жонглираме с 

множествo малки части информация и като че ли сме изгубили търпението да 

                                                           
2 Съобщение, публикувано в платформата Tweeter 
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гледаме 90-минутни филми, да водим дълги разговори във физическото 

пространство, дори четейки да не се изкушаваме да поглеждаме телефона 

ежеминутно. Искаме да вземем най-доброто от наличните ни вселени. В случая 

с едно дете: тази на разговора с мама, която ме пита какво съм ял на обяд; тази 

на георите от Клуб Уинкс по телевизията; тази на селфитата, които ми пращат 

съучениците. 

Детството днес е дигитално и съдържанието, създадено за деца, трябва да се 

съобразява с изискванията на малките потребители за умножение, игра, избор и 

участие. Обзорът на литературата приключва с новите изисквания за 

съдържания според Craft (2012). 

Умножение: Детските площадки днес са множествени – както онлайн, така и 

офлайн, а и често една активност се застъпва с друга. Децата като че ли се раждат 

дигитално грамотни и имат усет към браузъри и приложения. Ако дори и 5-

годишните средно използват компютър по 50 минути на ден, или около 1/10 от 

будния си живот, то това често се застъпва с други моменти на игра – гледане на 

телевизия или „магазини” и „колички”, или по-модерните „диксит” и 

„дженга”.  Тези дни детският начин на живот е динамичен. 

• Игра: Децата създават игри, отговаряйки си на въпроса „Какво ако...?”. Със 

своето въображение изграждат продължения на истинския свят. Това, че децата 

играят, не е ново за никого, но технологията дава нови вълнуващи възможности 

са изграждане на отбори в социалните мрежи, онлайн турнири и създаване на 

съдържание. Виртуалните светове са емоционално наситени пространства. 

Свързани и динамични, където децата могат да изградят едно свое желано и дори 

различно Аз, което да съществува паралелно с детето на дивана вкъщи. 

• Избор: Тези множествени игрови пространства са страната на неограничените 

възможности. Границата между какво е и какво може да бъде става тънка. 

Парченцата на конструктура са шарени, а възможностите за комбинация – 

безкрайни. 
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• Участие: горните три елемента дават възможност на децата да бъдат чути, да 

имат участие във вземането на решения. Тази нова детска сила поощрява 

въображението, изказването на мнение, творчеството. 

Това са „родените с технологията”. Те са бързи и активни, могат да боравят с 

информация много бързо, получават я на линеарни писти и я разчитат данните 

паралелно. 

 

Методи 

Изследването е изградено на два етапа. Първо беше представена картина на 

тенденциите в създаването на медийни продукти за деца посредством данни от 

доклади. Потърси се връзка между процесите и понятие и теории от интернет 

културата. 

Вторият етап включва включва анализи на случаи чрез събиране на вторични 

данни. Използват се телевизионни програми на две детски телевизии – Супер7 и 

eKids, публично достъпни на уебсайтовете tvtv.bg и tvabonat.bg. 

Стратегията „анализ на случаи” е подходяща, когато се търси изследване на 

феномен в неговото реално обкръжение (Saunders, Lewis и Thornhill, 2009: 146). 

С това изследване авторът цели да провери дали тенденцията за съкращаване на 

медийно съдържание има отражение върху средната дължина на филмовите 

предложения на два български телевизионни канала за деца. Прегледът на 

научна литература и изследвания на медийния пазар очерта феномен в 

съвременното медийно потребление от възрастни и деца. За да се провери 

степента на влияние на този световен феномен върху българските медии, се 

избират два случая за анализ, т.е. Супер7 и eKids. Би могло да се очаква, че 

промяна има и тя е към намаляване на средната дължина. Понеже данните за 

българския пазар липсват, това изследване ще направи малък принос към 

познанието за тенденциите в медийното предлагане в страната. 

Събраните данни се анализират посредством контент анализ (или анализ на 

съдържанието). Процедурата разчита на систематизирането на налични 
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текстове, за да се намерят отговори на поставени въпроси. По този начин се 

управлява голям обем от информация, която минава през статистическа 

процедура за опростяване. По-специфично, следните стъпки бяха приложени (по 

Klippendorf, 2014: 84): 

• Разработване на единици – информацията трябва да е ясна и еднозначна. В 

случая се измерва продължителност на предавание, а тези цифри са обективни. 

• Извадки – кои телевизии, предавания ще се включат в изследването и какъв ще 

е времевият отрязък. 

• Кодиране – след като програмата беше въведена в Excel, се прилага 

допълнителна формула, където въведените предавания се разглеждат само като 

числа (например 00:30, 00:40); 

• Редуциране на данните в удобни за управление единици – на тези числа се 

прилага формула за средно аритметично и така разбираме каква е средната 

продължителност на предаванията за съответния ден. 

• Резултатите се свързват с контекста – т.е. с тенденциите в медийното 

потребление и предлагане 

• Анализ, наратив на резултатите и свързване с въпросите на изследването 

Накратко, процедурата включва въвеждането в Excel на програмата на 

телевизиите Супер7 и EKids за дните между 1 и 15 октомври включително, за 

годините 2010 и 2015. Бяха избрани първите 15 дни от програмата на канала 

поради сравнителната еднообразност и повтаряемост на програмната схема. 

Въведени бяха начален и краен час на предаването, както и наименованието на 

предаването, в най-честия случай филмово предложение. С Excel формули се 

изчислява средната дължина на предаванията. След това се съпоставят данните 

за 2010 и 2015 г. 

Ограничения на изследването 

За генерализиране на данните не може да се говори, понеже изследването 

обхваща само два случая и то върху ограничен отрязък от време. Затова и 

заключения и обобщения за други канали не е редно да се правят, необходими 
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са продължителни усилия в насоката. По-скоро целта е да се провери емпирично 

дали идентифицираните световни процеси имат отражение върху българските 

програмни схеми. Ако има, това поставя интересни въпроси. Какво се случва с 

други телевизионни канали, включително тези с национален ефир и голяма 

аудитория? Как децата ще приемат съдържание? Как телевизионното 

съдържание ще се интегрира онлайн? 

 

Резултати 

Този раздел на текста изяснява някои процедурни особености и представя 

резултатите от емпиричното изследване. 

За 2015 г. данните за програмата на канала бяха въведени в текст, затова бе 

възможно копирането от уебсайта tvabonat.bg в програмата Excel. Това намали 

възможността за грешки при нанасянето на информацията (какъвто е случаят с 

по-старите данни от 2010 г.). Първо бе анализирана програмата на канала 

Супер7. 
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Фигура 4: : Супер7 2015 

Диаграмата ясно показва, че има значителна разлика в програмната схема в 

делнични и почивни дни. В събота и неделя предаванията са значително по-

дълги. 

За да се представи по-точна картина, авторът реши да се включат само дните от 

понеделник до петък. 
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Фигура 5: Фигура 5: Супер7 2015 – делнични дни 

Средно за делничните дни между 1-15 октомври продължителността на 

предаванията е 35 минути. 

Същата процедура се прилага и за 2010 г., където средната продължителност на 

излъчените предавания е 45 минути. Диаграмата по-долу показва сравнение 

между 2010 и 2015 г. За пет години предаванията са станали със средно 10 мин. 

по-кратки. 
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Фигура 6: Супер7 2010 и 2015 

 

Същите стъпки бяха приложени и върху втория случай – ТВ канала eKids, за да 

се провери дали също ще има съкращаване на формите. Изчисленията показаха, 

че от средно 47 минути пред 2010, средната продължителност на програмите е 

паднала до 30 мин. През 2015 г. Програмната схема на еKids е сравнително 

хомогенна, затова представените резултати са за всички дни (делнични и 

почивни) през периода 1-15 октомври. Нека се отбележи, че в случая с еKids в 

програмата присъстват и блокове с теленовели, които вдигат средната 

продължителност. Въпреки това явно програмните директори са предпочели да 

намалят теленовелите и да заложат на по-кратки серии анимационни филми, 

защото спадът в продължителността за пет години е 17 мин. 
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Фигура 7: еKids 2010 и 2015 

Заключения 

В заключение се връщам на въпросите, поставени в началото на текста. 

Тенденциите в медийната среда и в медийното потребление на децата са силно 

повлияни от интернет и дигиталните технологии. Въпреки че телевизията е все 

още доминантна медия, влиянието й намалява поради конкуренцията на 

интернет съдържание. Децата гледат телевизия по нов начин, с втори и трети 

канал, създавайки сами медийни инфраструктури. Тези тенденции са свързани 

със средата, в която израстват децата - между физическия и дигиталния свят. 

Това е свят на частично внимание и на фрагментарност, където информацията 

циркулира в кратки форми. Съобщенията са флуидни, за да преминават по-лесно 

между офлайн и онлайн платформите. Примери са текстовите съобщения в 

приложения като Viber или Messenger, кратки видеа в Youtube и Vine, общуване 

чрез изображения в Instagram и Snapchat. Ако още през 2009 г. децата прекарват 

средно по 10 часа и 45 минути на ден в медиите (Rideout, Foehr и Roberts, 2010), 

тогава може да се каже, че те са постоянно свързани. Поради огромното 

предлагане на медийно съдържание, децата взимат от средата само парчетата 

информация, които ги интересуват. Играят със съобщенията и създават 

собствени истории и светове (Craft, 2012). Краткото съдържание е 



Деляна Нешева.  

Формати и фрагментиране в дигиталното детство 

с. 63-86 

84 

Медиалог/ Medialog, бр. 1/2017 

ISSN 2535-0846 www.medialog-bg.com 
 

конвентируемата единица. Аудиторията иска да получи необходимата 

информация бързо, на момента, а нюансите вече не са интересни (Turkle, 2011). 

Ето защо представители на медийни корпорации предричат, че бъдещето е в 

кратката форма.  Появяват се „минизоди” и „мобизоди”. Такива се появяват и в 

програмната схема на Супер7 през 2015 г. В разглеждания период през 2010 г. 

5-минутни предавания липсват. 

Анализът на медийни процеси доведе до естественото желание да се провери 

дали те имат някакво влияние върху филмовите предложения, предлагани на 

децата в България. Сравнявайки октомври 2010 и 2015 г., се наблюдава 

съкращаване на предаванията по Супер7 и eKids. Резултатите не позволяват 

генерализации. Но поставят въпроси. До каква степен има промяна в дължината 

на предаванията по други телевизионни канали?  Как това влияе на 

телевизионните жанрове? как децата ще приемат съдържание? Как 

телевизионното съдържание се интегрира онлайн, за да предложи мултиканално 

и ангажиращо съдържание? 

Текстът очерта глобални медийни тенденции, от които българският медиен 

пазар не е изолоран. Разбирането е важно, защото се случва мащабна и генерална 

промяна в начина, по който се случва телевизията. При наличие на повече време 

и ресурси е желателно да се изследват програмите на телевизионни канали с 

национален ефир. 
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АРХЕТИПИ И ПЕРСОНАЖИ В СЕРИАЛИТЕ СЛЕД 2000 г.  

(„ПОД ПРИКРИТИЕ“ И „СТОЛИЧАНИ В ПОВЕЧЕ“) 

 

БИСТРА ВЕЛИЧКОВА 

 

Archetypes of the characters in the TV series after 2000 

(“Pod prikritie” and “Stolichani v poveche”) 

 

Bistra Velichkova 

 

Резюме: Настоящият текст има за цел да анализира до каква степен 

са използвани архетипни образи (според теорията на Карл Юнг за 

архетипите и колективното несъзнавано) при изграждането на 

персонажите в българските сериали, от най-ново време – „Под 

прикритие” (криминална драма) и „Столичани в повече” (комедийна 

драма), които се излъчват през 2011 г. по националните телевизии – 

БНТ и БиТиВи. Също така разглеждаме по какъв начин тези две 

продукции, въпреки разликите в жанра, представят времето след 

политическите промени у нас, след 1990 г.  Криминалната драма „Под 

прикритие” показва реалистично задкулисните игри между мафия и 

политици, които са неизменна част от времето след 1990 година в 

България. От своя страна, комедийният характер на „Столичани в 

повече” представя живота на личностно, семейно-битово ниво; 

показва как живеят, борят се и се развиват българите в тези 

противоречиви години. Чрез разглеждане на теорията за архетипите 

и колективното несъзнавано на Карл Юнг анализираме как са 

изградени типично българските образи от годините на Прехода в 
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двата сериала. Резултатите от изследването ни показват, че в 

сериалите „Под прикритие” и „Столичани в повече” съвсем ясно 

могат да се откроят архетипите на Юнг за: Героят, Невинният, 

Владетелят, Мъдрецът, Шегаджията и т.н. Публикацията е част от 

резултатите по проект N145/2016, подкрепен от НИС на СУ „Св. Кл. 

Охридски“, на тема  „Филмовите предложения по телевизиите в 

България в периода 2010-2015“, с ръководител гл. ас. д-р Жана 

Попова. Участници: Бистра Величкова, Деяна Драгоева, Деляна 

Нешева, докторанти в катедра „Радио и телевизия“  

Ключови думи: архетип, персонаж, български сериал, филм, 

телевизия 

 

Abstract: The article aims to analyze to what extent the archetypes 

(according to Carl G. Jung's theory of archetypes and collective 

unconscious) have been used in the creation of the characters in the 

Bulgarian TV series, from the most recent times – “Pod prikritie” (Crime 

drama) and “Stolichani v poveche” (Comedy drama), which have been 

broadcasted in 2011 on the Bulgarian national televisions – BNT and BTV. 

We also examine how these two productions, despite the differences in the 

genres, represent the time after the political changes in Bulgaria after 1990 

(the so called period of the “Transition”). The crime drama “Pod prikritie” 

shows in a realistic way the connections between the mafia and the 

politicians in Bulgaria, relations which have been an integral part of the 

time after 1990 in Bulgaria. The comedy drama “Stolichani v poveche” 

represents the life at a personal, family-household level; It shows how 

Bulgarians live, struggle and develop in these controversial years during 

the Transition period. In both films we observe the same mentality, 

worldview and goals of the characters. Whether the characters are high-
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ranking mafia bosses, or mayors of far end neighborhoods, up until 

recently villages near Sofia, the characters of both films have the same 

goals – to get rich and to occupy high state positions, from where they can 

have power and steal money. Every action of the characters is driven by 

the slogan: “The goal justifies the means”. The most important pursuit of 

the characters is to achieve personal profit, wealth and prosperity, at the 

expense of the future of the whole society. By examining the theory of the 

archetypes and the collective unconscious of Carl G. Jung, we analyze how 

typical Bulgarian personages from the years of the Transition period, have 

been presented in the two TV series. The results of our research show that 

in the series of “Pod prikritie” and “Stolichani v poveche”, Carl G. Jung's 

archetypes of the Hero, the Innocent, the Master, the Sage, the Joker, etc., 

can clearly be distinguished. The publication is part of the research results 

of the project N145/2016, supported by Science Sector Fund of Sofia 

University “St. Kliment Ohridski” on topic “The Film Proposals of the 

Televisions in Bulgaria in the Period 2010-2015”, headed by Assist. Prof. 

Zhana Popova. Participants: Bistra Velichkova, Deiana Dragoeva, 

Delyana Nesheva, postgraduate students at the Department of “Radio and 

TV”. 

Key words: archetype, character, Bulgarian series, film, television 

 

I. Архетипи и персонажи 

Според речниците „персонаж” означава герой на пиеса, литературна творба или 

филм. Всеки персонаж има определени характеристики според образа, който 

пресъздава, и ролята, която изпълнява.    

Понятието „архетип” (ἀρχέτυπον) идва от гръцки език и означава „оригинал, от 

който се правят копия” или оригинал, от който се правят модели (Liddell& Scott 
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Lexicon, 2015). Това произлиза от частицата „архе” (ἀρχή) –  начало, произход; и 

„топос” (τύπος), което може да означава – модел, тип, образец. Понякога 

„архетип” се използва и със значението на стереотип.   

Терминът „архетип” се появява още в текстовете във връзка с образа на Бога в 

човека. Терминът се забелязва и при трудовете на Иреней, който казва: 

„Създателят на света не придава форма на тези неща непосредствено от себе 

си, а ги копира от архетипове, които са извън него”. В „Corpus Hermeticum“ Бог 

е наречен „архетип на светлината/adversus omnes haereses” (Цит. по Юнг, 2016& 

49). Названието „архетип” се появява и при Дионисий Ареопагит, когато говори 

за „нематериални архетипове” или „архетипен камък”. От друга страна, при Св. 

Августин не се назовава пряко с тази дума, но присъства идеята за архетипа. При 

Платон е пряко използван именно този термин, като в неговите трудове е и 

синоним на „идея” (Юнг, 2016). Ученият, който най-мащабно се занимава с 

архетипите и създава своя теория за тях, е швейцарският психиатър Карл Густав 

Юнг. През 1919 г. той разработва концепцията за психологическите архетипи, 

които според него са пряко свързани с колективното несъзнавано (Jung, 1981). 

Изследвайки легендите, митовете, религиите, приказките, разказвани в 

различните общества, той дава своето твърдение, че всички те използват едни и 

същи типажи и личности, които си взаимодействат, така че да развият 

определената сюжетна линия в историята. 

 

1. Карл Густав Юнг и колективното несъзнавано 

Според теорията на Карл Юнг архетипите се развиват в колективното 

подсъзнание или още колективното несъзнавано (Jung, 1981). Те се проявяват 

като образи и фигури, които навлизат неконтролируемо в съзнанието под 

формата на сънища, фантазии, халюцинации и др. 
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Карл Густав Юнг казва, че „колективното несъзнавано е част от психиката, която 

може да бъде негативно разграничена от личното несъзнавано по това, че не 

дължи съществуването си на личен опит” (Юнг, 2016: 49). Той казва, че личното 

несъзнавано се състои от съдържания, които в определено време са били 

съзнавани, но са изчезнали от съзнанието като са били забравени. За разлика от 

него, съдържанията на колективното несъзнавано никога не са били придобити 

индивидуално. Той твърди, че те съществуват благодарение на 

наследствеността.  

Понятието „архетип”, което е силно свързано с идеята за колективното 

несъзнавано, показва наличието на определени форми в психиката, които са 

разпространени навсякъде. В научните изследвания за митовете те се наричат 

„мотиви” (Юнг, 2016: 49). В сравнителната история на религиите те се назовават 

„категории на въображението”. Много учени, сред които и Юнг, дават 

определението за „архетип” като „една предекзистентна форма”. Юнг казва, че 

„за разлика от личностното естество на съзнаваната психика, има и втора 

психична система с колективен, неличностен характер, която обаче е с 

подчертано личностна природа. Колективното несъзнавано не се развива 

индивидуално, а бива унаследявано.” (Юнг, 2016: 49). 

Тъй като архетипите са несъзнавани, съществуването им може да бъде 

забелязано   индиректно, чрез изследване на поведението на човека, образите в 

изкуството, митовете, религията или сънищата. Карл Юнг възприема архетипите 

като универсални, архаични модели и образи, които произлизат от колективното 

подсъзнание (Feist, 2009). Те са наследени потенциалности, които се активират, 

когато навлезат в съзнанието като образи или като начини на поведение и 

взаимодействие с външния свят (Stevens, 2006). Архетипите представляват 

автономно скрити форми, които се трансформират, след като веднъж влезат в 

съзнанието и им бъде даден конкретен израз от самите индивиди и тяхната 

култура.  

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


Бистра Величкова. Архетипи и персонажи в сериалите 

 след 2000 г. („Под прикритие“ и „Столичани в повече“) 

с. 87-112 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 1/2017 

ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 
 92 

 

Юнг определя колективното несъзнавано като склад, съдържащ опита на 

човечеството, вид знание, което е вродено на всеки човек. Въпреки това, човек 

не може пряко да го осъзнае. То повлиява всичките ни преживявания и 

поведението ни. Швейцарският философ казва, че архетипите използват същия 

механизъм на активиране, който и човешките инстинкти. Архетипите, както и 

инстинките, се появяват несъзнателно в ситуации, при които това е необходимо.  

Някои преживявания показват ефектите на колективното несъзнавано по-ясно от 

други. Така е например с любовта от пръв поглед, т. нар „дежа вю” (oт фр. „Déjà 

vu” – „вече видяно” – чувството, че вече сте били на дадено място или сте 

преживяли определена случка) и моменталното разпознаване на някои символи 

и значения от митовете. Подобни преживявания могат да се разбират като 

внезапно свързване на външния свят с вътрешния свят на колективното 

несъзнавано. По-големи примери са творческите преживявания изпитвани от 

художници, музиканти и хора на изкуството, спиритуалните преживявания на 

монасите от различните религии или паралелите между сънища, фантазии, 

митове, приказки и литература (Boeree, 1997).  

Съдържанието на колективното несъзнавано се нарича „архетип”. Юнг използва 

и определения като доминанти, идеализирани образи, първични образи, 

митологични, но „архетипи” надделява като термин в неговата теория. Те са 

незаучената склонност да преживяваме нещата по определен начин (Boeree, 

1997).  

Съществуват множество архетипи, които трудно могат да бъдат ограничени до 

определен брой. Някои базисни архетипи, които определя Юнг, са например този 

на Майката. Тук попада идеята за собствената майка, баба, тъща, свекърва и 

всяка жена, с която съществува някаква родствена връзка. Включват се още и 

образите на богините, на Божията Майка, Дева Мария. Архетипът на Майката се 

свързва с грижовност, отдаденост, както и с места, които означават раждане, 

плодородие (Юнг, 2006). Архетипът на Детето е този на невинния човек, който 
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върши и добро, и зло без да има съзнанието за едното или другото. Той не е 

отговорен за действията си, защото прави всичко инстинктивно, подобно на 

животните. Персоната е образът ни пред другите, маската, с която заставаме пред 

обществото. Архетипът на Сянката представлява тъмната страна на Аз-а, злото 

на което сме способни. Сянката е аморална, не е нито добра, нито лоша. Анимата 

се свързва с женските черти у мъжа, а Анимусът – с мъжките черти у жената. 

Анимата е женският аспект на колективното несъзнавано при мъжете, а 

Анимусът – мъжкият аспект на колективното несъзнавано при жените. Бащата е 

символ на водач, владетел или авторитетна фигура. Героят пък е един от 

основните архетипи, който се бори със Сянката, със скрития потенциал на злото 

в нас. Архетипът на Mошеника (известен още като Шегаджията, Клоуна, 

Трикстера) играе роля на образa, който създава препятствия на Героя. Архетипът 

на Цялостната личност (Селф-ът) е крайното единство на личността и се 

символизира от кръста, от мандала1, който Юнг рисува. Цялостната личност 

(Селф-ът) е трансцендентността на всички противоположности. Това означава, 

че човек не е нито мъж, нито жена, а е едновременно и мъж, и жена. Не е нито 

само Аз или само Сянка, а е едновременно и двете (Буре, 2015). 

Както става ясно, има множество архетипи, които трудно могат да бъдат 

изброени изчерпателно. В опита си да систематизира и обобщи архетипните 

образи, Карл Юнг определя дванадесет базисни типа, които разпределя в 

мандала. Той ги посочва като символ на основните мотивиращи фактори при 

човешкото поведение. Тези дванадесет типа са разделени в три групи от по 

четири, като трите групи са на Егото, на Душата и на Аз-ът. Типовете във всяка 

група имат еднакви основи. Обикновено човек носи в себе си характеристиките 

на няколко архетипа, но един от тях е най-доминиращ. 

                                                           
1 Мандалът е духовен символ в религията на хиндуизма и будизма, който представлява 

Вселената. „Мандала” се е превърнал в универсален термин за геометрични фигури, които 

представят метафизичната структура на Космоса, както и микрокосмоса на Вселената 

(Merriam-Webster Online Dictionary, 2008).  
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2. Дванадесет архетипа според теорията на Карл Густав Юнг 

В групата на „Его”-то попадат архетипите на Детето/Невинният, 

Сиракът/Обикновеният човек, Героят, Майката/Грижовният. В групата на 

„Душата” се включват Изследователят, Бунтарят, Любовникът, Създателят. При 

„Аз-а” са четирите архетипа – Шегаджията/Трикстерът, Мъдрецът, 

Магьосникът, Владетелят/Бащата. 

В таблицата по-долу са представени трите групи с по четири архетипа според 

теорията на Юнг: 

 

Група „Его” Група 

„Душа” 

Група на „Аз-а” 

1. Детето/Невинният 

2. Сиракът/ 

Обикновеният човек 

3. Героят 

4.Майката/ 

Грижовният 

5. Изследователят 

6. Бунтарят 

7. Любовникът 

8. Създателят 

9. Шегаджията/ 

Трикстерът 

10. Мъдрецът 

11. Магьосникът 

12. Владетелят/Бащата 

Съществуват и четири кардинални ориентира, които оформят четири групи, при 

които пък има по три архетипа, които си взаимодействат помежду си. Тези, които 

са срещуположно разположени в мандала, са крайно различни, но са силно 

свързани. Всяка група се определя според нейния целеви фокус. Четирите групи 

са: (удовлетворение) на Егото, Свобода, Социалност, Ред. Това е още един 

вариант на трите групи архетипи, представени в таблицата по-горе. Всички 

типове в групите Его, Душа, Аз имат една и съща движеща сила. Архетипите, 

представени в четири групи, имат различни движещи сили, но запазват една и 

съща мотивация за действие. Според мандала с четирите групи, представени на 

фигурата по-долу, можем да видим, че мотивите на архетипа на 
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Майката/Грижовният са задоволяване на Его-то чрез удовлетворяване на 

нуждите на другите, което пък е социално ориентирано. В същото време, 

архетипът на Героя, който се намира точно на противоположната страна срещу 

Майката, също е движен от мотива за удовлетворение на Его-то. Той обаче се 

стреми да постигне това чрез смели действия, с които иска да докаже своята 

стойност като личност в социума. Анализирането на четирите групи би могло да 

помогне за по-точното разбиране на мотивите и личностната динамика при всеки 

от архетипите (Feist, 2009). Т.е. според същинския кръг, мандала, който е 

представен във фигурата, виждаме, че архетипите взаимно се противопоставят, 

като в същото време си взаимодействат и допълват.  

Например, виждаме, че архетипът на Владетеля се противопоставя на архетипа 

на Бунтаря, но са свързани от това, че и двата търсят ред в свободата и свобода в 

реда. Анализът на противопоставянето на всички дванадесет типа би могъл да се 

разгърне пространно, но за целите на нашето изследване е важно само да 

споменем това противопоставяне и взаимовръзка между тях. Това ще ни помогне 

по-нататък, при разглеждането на теорията за архетипните основи при 

конструирането на персонажите в два български сериала след 1990 г.  

 

Мандала с 12-те архетипа според теорията на Карл Г. Юнг 

В художествените произведения – литературни творби, филми, сериали, за да се 

изградят убедителни образи и персонажи, се използват именно архетипите. Т.е. 

изграждат се определени модели на характера и поведението, които да бъдат 

лесно разпознаваеми от аудиторията и да могат читателите или зрителите да 

идентифицират себе си чрез образите. По този начин произведението става по-

близко и разбираемо за тях.  

Например, без значение от жанра, в много от телевизионните сериали присъства 

ясно и отчетливо доброто и злото, и борбата между тях, противопоставянето на 
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Владетеля срещу Героя, който се бори, за да възтържествува доброто. Около 

тяхната борба се нареждат други архетипи като тези на Невинният, Мъдрецът, 

Изследователят и т.н.  

Това, което ни интересува в настоящото изследване, е до каква степен се 

наблюдава използването на архетипи при героите в два от най-новите български 

сериалa, след 1990 г. – „Под прикритие” и „Столичани в повече”. Избрахме 

именно тези два сериала, тъй като те излизат в една и съща година – 2011, и се 

оказват едни от най-успешните до този момент в двата различни жанра, които 

представляват. Въпреки че се различават – единият криминален, а другият – 

комедиен, двата сериала разказват едно и също време, а именно съвремието в 

България – от началото на Прехода до днес. А в персонажите на главните герои 

веднага могат да бъдат видени архетипите, представени в теорията на Карл 

Густав Юнг. Например, при Джаро (водач на мафията в сериала „Под 

прикритие”) архетипът е на Владетеля, Злодея. При полицая Попов архетипът е 

на Героя – добрият, който иска да се бори срещу несправедливостта. В 

„Столичани в повече” тези два архетипни образа можем да кажем, че са 

въплътени в персонажите на Рангел Чеканов и Йордан Лютов.  

Преди обаче да анализираме в детайли всички архетипи, според които са 

изградени основните персонажи в двата сериала, ще направим кратък обзор на 

българските телевизионни сериали, които се появяват в годините след 1989 г.  

 

II. Българските сериали след 1989 г.  

 

Моят свят не е твоят, искам сам да вървя!  

Но преди да пропадна, поне за миг  

да полетя! 

„Моят свят”, Кирил Маричков, текст на песента  към сериала “Дунав мост” 
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1999 

1.  „Дунав мост” – първият сериал, който разказва времето на Прехода 

В първите години след 1989 година в България не можем да кажем, че се 

наблюдават много собствени продукции на телевизионни сериали. Това 

вероятно се дължи на политическите промени, които страната преживява и на 

настъпилия хаос във всички сфери на живота. Първият по-значителен сериал, 

който излиза през 1999 г., излъчен по Българската Национална телевизия (БНТ), 

е „Дунав мост” (1 сезон, 7 епизода). Сценарист на филма е Георги Мишев, а 

режисьор Иван Андонов. Двамата са автори на филмите „Самодивско хоро” и 

„Дами канят”. Сериалът се появява точно 10 години, след началото на т. нар. 

„Преход” и сякаш прави опит за осмисляне на това време. Филмът представя 

какво се случва в държавата през тези години, как служителите на Държавна 

сигурност от времето на комунизма управляват и диктуват как да се случва 

демокрацията; показва как една част от хората забогатяват много, докато други 

едва свързват двата края. Сериалът говори и за емиграцията, така популярна сред 

българите тогава, а мостът на река Дунав при Русе е бил символ на изхода, 

откъдето българите масово бягат на Запад (Ковачев, 2010). „И макар, че от кал 

сме направени, Господи/ Аз не искам в кал да прекарам живота си / И не искам 

тъй ням да стоя край брега / да очаквам промяна и все да мълча” – пее Кирил 

Маричков в песента „Моят свят”, саундтрак на сериала, синтезирайки мисленето 

и нагласите на българите по това време. Сериалът „Дунав мост” остава в 

историята със скандала, който предизвиква заради сексуалните сцени. Самият 

сценарист Георги Мишев обяснява, че чрез този филм е искал да покаже пълната 

разруха и деморализация в обществото, покварта и пошлостта, които превземат 

страната в годините на промените.  

Това, което е важно да отбележим, е, че въпреки критиките, сериалът „Дунав 

мост” остава една от първите продукции, които представят годините след 1989. 

През 2000 г. по БНТ е излъчен сериалът „Хайка за вълци”, по романа на Ивайло 
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Петров, режисьор Станимир Трифонов. Филмът не поражда толкова остри 

реакции като „Дунав мост”, но въпреки това е приет противоречиво.  

Следващият сериал по БНТ, който отново е по сценарий на Георги Мишев, е 

„Патриархат” (2005 г. – 1 сезон, 7 епизода), с режисьор Дочо Боджаков. Дали 

заради множеството критики за представената действителност в „Дунав мост”, 

тук сценаристът връща лентата на живота на българите преди много години, на 

село. Сякаш умишлено бягство от съвременни теми, филмът наподобява 

филмите на Мишев „Селянинът с колелото”, „Матриархат”, „Вилна зона” и 

„Преброяване на дивите зайци” (Гърдев, 2005). 

През 1999 г., когато излиза “Дунав мост”, се появява и комедийният сериал 

„Клиника на третия етаж” (режисьор Николай Акимов), който няма толкова за 

цел да осмисли времето, колкото чрез хумор да представи работата и абсурдните 

случки в една клиника. Може да се търсят препратки към осмиване на 

абсурдното състояние на медицинските клиники и болници у нас. Различни 

жанрово, сериалите „Клиника на третия етаж” и „Дунав мост” са обединени от 

техниката на заснемане, която очевидно е далеч от професионалното оборудване 

и изчистени кадри, които наблюдаваме в по-съвременните продукции днес. 

Подобна неусъвършенствана техника и кадри наблюдаваме и в хумористичния 

сериал, излъчен по БНТ през 2011 г. – „Английският съсед” (1 сезон, 4 

епизода). Филмът е направен по едноименната книга на Михаил Вешим, 

режисьор е Дочо Боджаков. Сериалът е в синхрон с новите тенденции в България 

след приемането на страната в Европейския съюз през 2007 г. и свободното 

пътуване на хора. По това време у нас става популярно чужденци, предимно 

англичани, да купуват евтини къщи в български села, да се заселват там и да 

прекарват годините си след пенсиониране на село. Така прави и главният герой 

на сериала Джон Стюард Джон, който си купува къща в българското селце 

Плодородно. Оттам нататък следват забавни и хумористични случки, породени 
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от незнаенето на езика, различните навици, манталитет и културни особености 

на селяните и на Джон.  

Различни сериали, които се появяват след 1989 г., са излъчени по трите 

национални телевизии в България – БНТ, БиТиВи и Нова ТВ. Някои постигат 

по-голям успех от други. „Той и Тя” (2002 г., БиТиВи), например, е една от 

успешните комедийни продукции, които осмиват отношенията в двойка – мъж и 

жена. Сериалът „Морска сол” (2004 г., Нова ТВ), който също залага на хумора, 

не остава с толкова положителни отзиви и интерес у аудиторията. Въпреки че 

сериалът е тип ситком (ситуационна комедия) и е взаимствал много от идеята и 

структурата на американския сериал “Приятели”, българският формат далеч не 

стана толкова успешен.  

„Нова тв“ направи опит и за сериали тип „сапунени опери” или семейна драма – 

„Хотел България” (2004 г.) и „Забранена любов” (2008 г.), които разказват за 

семейни и лични взаимоотношения, любов, пари, раздяла и т.н. Някак обаче и 

двата сериала останаха без особено висок интерес и одобрителни отзиви.  

 

2. След 2010 г. – възход на българските ТВ сериали 

Истинският подем, за който бихме могли да говорим в областта на българските 

сериали, е периодът след 2010 г., когато се появява сериалът „Стъклен дом” 

(2010 г., БиТиВи, 5 сезона, 64 епизода). Режисьори на филма са Виктор Божинов 

и Петър Русев. Изпълнителни продуценти са Димитър Митовски и Димитър 

Гочев – „Камера” ООД. „Стъклен дом”, подобно на „Хотел България” и 

„Забранена любов” (по „Нова тв“) също представлява семейна драма, но успехът 

му е безспорен сред аудиторията. Първият епизод на „Стъклен дом“, силно 

рекламиран, постига рейтинг от 1,49 милиона зрители. След което правата за 

излъчване са продадени в 8 държави.  
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За разлика от другите сериали с подобен жанр (Попова, 2015: 115-152), 

излъчвани до тогава, „Стъклен дом” успява да привлече зрителите с 

професионална техника на заснемане, операторско майсторство,  естествена 

актьорска игра (нещо, което в предишни тв продукции винаги е било проблем, 

особено театралността, която се усещаше на тв екрана). Освен това, начинът по 

който историята се разказва, успява да създаде съспенс и очакване у зрителите. 

Макар и семейна драма, в сериала се прокрадва и криминален елемент – сенчести 

бизнес сделки, кражби, убийства, отвличания (Gueorguieva,2014) и т.н. – 

препратки към действителността в България след 1990 г.  

Продуцентите от „Камера ООД” правят опит да повторят успеха със сериала 

„Фамилията” (2013 г., 3 сезона, 39 епизода). Там залагат на подобен метод на 

създаване на съспенс като в „Стъклен дом”, но изигран от същите актьори 

представящи подобни персонажи и характери – опит за създаване на нещо ново 

на базата на изпитаното, успешно, старо.  

 

3. „Под прикритие” и „Столичани в повече” – Преходът в криминален и 

комедиен план 

Другият сериал, след „Стъклен дом”, който спечели българските зрители и 

окончателно заяви началото на нова епоха в съвременните български сериали, е 

криминалната драма „Под прикритие” (2011 г., БНТ, 5 сезона, 60 епизода). 

Случайно или не, продуцентът и режисьорът на сериала е същият като на 

“Стъклен дом” – Димитър Митовски. Появяват се мнения, че сериалът е 

вдъхновен от американския филм на Мартин Скорсезе „От другата страна” 

(„The Departed”, 2006 г.), който пък е вдъхновен от хонконгския „Дяволски 

дела” („Infernal Affairs“, 2002 г.). Действително, ако се видят тези два филма, 

става ясно, че основната история в „Под прикритие” не представлява нищо ново.  
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Сюжетът е пределно ясен, повтарящ се и експлоатиран в много криминални 

филми. Това, което е различното в българската продукция, е че сюжетът е 

адаптиран към българската действителност. Персонажите са по-лесно 

разпознаваеми като хора, които често срещаме в ежедневието си или в 

криминалните рубрики на медиите. Докато гледаме „От другата страна” на 

Скорсезе, много по-трудно бихме могли да се идентифицираме с героите и да 

поставим историята в перспективата на родната ни реалност. Действието се 

развива с американски декори, в американски полицейски управления, сгради и 

улици. Начинът на говорене, на действие е друг. И филмът, и героите си остават 

някак далечни и като „на филм”, т.е. като нещо, което в действителност не може 

да се случи. В „Под прикритие” виждаме как мафиотската групировка се събира 

в централно софийско заведение, на кръстовището на улици, по които минаваме 

ежедневно. Не само това, а и в заведение от реалността, в което сме виждали с 

очите си как вечер се събират хора от сенчестия бизнес (Заведението “Планет 

клуб” до Храм-паметника „Александър Невски” в София, което съществуваше 

действително по време на излъчване на сериала по БНТ). Сделките за наркотици, 

които правят, срещите с управляващи политици с главата на мафията (Джаро), 

договорките за престъпни търгове на имоти, гласуване на определени закони в 

парламента, които да бъдат в интерес на мафията, внезапни убийства на известни 

политици, са все теми, които не са излизали от медиите през всички години, след 

90-те у нас. Това е действителността, в която живеем всеки ден, а филмът ни 

разкрива онова, което не доизказват медиите. Подобно на вестника „Нов свят” 

във филма – купен и идеологически дирижиран от Джаро – повечето медии в 

България се управляват от хора с неясно минало и „прикрито” настояще, 

представяни за успешни бизнесмени или политици. Сериалът показва как се 

случва в детайли това, за което ни съобщават по новините всеки ден.  

Българите лесно припознават типажа на героя на Михаил Билалов – Петър 

Туджаров – Джаро – бивш офицер от МВР, след промените заставащ начело на 
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мафиотска група. Това е схемата, според която бивши служители на високи 

постове от бившата Държавна сигурност, често наричани „кукловоди на 

прехода” (Чернева, 2009), застават начело на групи от криминалния свят след 

90-те години. Във втория сезон на сериала пък се показва как престъпният бос 

Джаро иска да излезе „на светло”, да изчисти името си от криминалното си 

минало и да влезе в медиите, и общественото внимание, вече като бизнесмен. 

Нещо, което се случва и в действителност – хора с криминално минало стават 

политици, бизнесмени и са недостижими от закона. И подобно на реалността, в 

полицията у нас всички знаят кои са престъпниците, и виновниците за 

престъпления и убийства, но така и не могат да намерят доказателства, за да ги 

осъдят. Не само това, а в полицията работят хора на мафията, т. нар. „къртици” 

– в лицето на полицая Васил Николов (в ролята – Деян Донков), които докладват 

и информират подземните босове какво се разследва и какви тайни акции 

подготвя полицията срещу тях.  

Безспорен е успехът на „Под прикритие”, който има общо пет сезона. В първия 

сезон филмът печели две награди „Златен чадър” – за най-добър сериал и за най-

добро операторско майсторство. В опит за конкуренция и желание за подобен 

успех през 2012 г. „Нова тв“ излъчи криминален сериал с подобна тематика, 

озаглавен „Отплата” (1 сезон, 12 серии). Сериалът не получи отзвук и особен 

зрителски интерес. Вероятно поради тази причина не бяха излъчени нови сезони.  

От своя страна, БНТ през 2013 г., излъчва сериала „Четвърта власт” (2013 г., 

БНТ, 1 сеозн, 12 епизода). Режисьори са Стоян Радев и Димитър Коцев. С този 

филм телевизията сякаш заяви своя стремеж за представяне на продукция, 

подобна на „Под прикритие”, т.е. разказваща отново за незаконни сделки и 

политически измами, като концентрира вниманието върху това как работят 

българските медии и каква е тяхната функция в политическия и криминалния 

свят. Въпреки правдоподобните случаи, които бяха представени, и потенциала 

за добър сериал, нови сезони така и не последваха.    
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През 2011 г., когато по БНТ излъчваха “Под прикритие”, БиТиВи излиза на 

пазара с три сериала: „Седем часа разлика” (4 сезона, 80 епизода), по сценарии 

на Любен Дилов-син, Милена Фучеджиева, режисьори са Вито Бонев, заместен 

в 3-тия сезон от Горан Попович (Продуцент Магърдич Халваджиян (Global Films 

(И.П.), „Домашен арест” (4 сезона, 86 епизода), режисьор Петър Вълчанов (bTV 

Studios (И.П.) и „Столичани в повече” (11 сезона, 131 епизода).  

„Седем часа разлика” разказва историята на две български семейства, разделени 

и свързани между София и Ню Йорк. Темата е актуална за България, предвид 

множеството българи, които емигрират в Америка след 1990 г. Филмът 

представя интересна гледна точка на живота в двете държави и на това как се 

адаптират българите в новата страна, като емигранти. И тук неизменна част от 

сюжета са престъпленията, корупцията, любовните изневери, насилието и т.н. 

Сравнително успешна продукция с четири сезона.  

„Домашен арест”, от своя страна, е комедиен ситком, направен по модела на 

американските сериали „Всички обичат Реймънд“, „Двама мъже и половина“, 

„Приятели”. Въпреки, че е комедийна продукция подобно на „Столичани в 

повече”, сериалът, който печели най-много зрителски интерес и има най-много 

телевизионни сезони от всички сериали до сега в България, е „Столичани в 

повече”. За това избрахме именно този сериал да разгледаме в детайли в 

настоящия текст.   

„Столичани в повече” (2011 г., БиТиВи, 11 сезона, 131 епизода) е създаден по 

сценарий на Емил Марков и Теньо Гогов. Изпълнителни продуценти са Евтим 

Милошев и Любомир Нейков („Dream Team Productions“). Той излиза през 

същата година, когато и сериалът „Под прикритие” по БНТ.  

Докато „Под прикритие” разкрива кадри и герои от криминалния свят в годините 

на Прехода, комедийният сериал „Столичани в повече” разглежда това време по-

скоро в личностно-битов план. Продукцията показва как две семейства (Лютови 

и Чеканови) от средната класа, живеят в краен столичен квартал, който допреди 

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


Бистра Величкова. Архетипи и персонажи в сериалите 

 след 2000 г. („Под прикритие“ и „Столичани в повече“) 

с. 87-112 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 1/2017 

ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 
 104 

 

няколко години е бил село Извор. Във филма са показани дребните далавери, в 

които се забъркват хората, в стремежа си да постигнат целите си. Показва се как 

личната вражда между съседи е колкото смешна и глупава, толкова и сериозна, 

когато става дума за избори на нов кмет или търсене на скрито съкровище 

(имането, което е една от основните сюжетни линии в Сезон 1).  

Докато „Под прикритие” показва живота в „подземния” свят, света на мафията, 

престъпленията, сделките между политици и мафиотски босове, „Столичани в 

повече” представя живота на обикновения човек и неговото семейство. Общото 

е, че и по високите етажи на властта („Под прикритие”), и сред обикновените 

хора („Столичани в повече”), манталитетът и мисленето са едни и същи – как да 

заобиколиш закона, за да получиш лична изгода, как да дадеш пари „под масата” 

срещу обещание, че човек от властта ще си „затвори очите” срещу незаконна 

сделка; как се строят хотели върху общинска земя, където се оказва, че има 

вековни останки от антични градове. И в двата филма е засегната темата за 

иманярството и незаконното сдобиване с археолгически ценности и находки 

(още един актуален проблем за България днес). Историческите реликви би 

трябвало да принадлежат на държавата и да бъдат съхранявани в музеи, а не да 

са в домовете на богати бизнесмени (Джаро, 4Под прикритие”) или пък да бъдат 

издирвани и укривани от селяни-иманяри (Спас Лютов, Радко Чеканов, 

„Столичани в повече”). И двата сериала със сериозност и хумор засягат актуални 

проблеми от действителността, от годините на Прехода в България. 

III. Архетипни конструкции при персонажите в „Под прикритие” и 

„Столичани в повече” 

За изграждането на правдоподобни персонажи и в „Под прикритие”, и в 

„Столичани в повече” се наблюдава изплозване на част от основните архетипи, 

представени в теорията на Карл Юнг. Разгледани през тази теория (която 

разгърнахме по-подробно в първата част на този текст), в сериала „Под 

прикритие” веднага можем да видим архетипните образи на главните герои: 
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Петър Туджаров – Джаро (глава на мафиотска група) като архетип на Владетеля, 

злодея, лошия, на когото всички са подвластни; Емил Попов (главен инспектор 

от ГДБОП)а е архетип на Героя – добрият, който иска да се бори срещу 

неправдите и да премахне „злия владетел” Джаро. Аналогични са образите в 

„Столичани в повече”, където противопоставянето е отново между архетипа на 

Владетеля-злодей – Рангел Чеканов (кмет на село Извор, отскоро станало и 

квартал на София, в покрайнините) и архетипа на Невинния Йордан Лютов, 

чиито образ съпругата му иска да превърне в Герой, който да се бори срещу 

Владетеля – Рангел. По отношение на жените на главните „злодеи” в двата 

сериала, виждаме архетипа на Майката, Грижовната жена, която обаче е 

потискана от жестокостта на своя съпруг или любим, но в същото време 

благодарна, че все пак, когато е в настроение, я обича и е мил с нея. В „Под 

прикритие” това е персонажът на Силвия Велева – Съни – любовница на Джаро, 

а в „Столичани в повече” в абсолютно същия архетипен калъп влиза Гълъбина 

Чеканова – съпруга на Рангел Чеканов и предана домакиня.  

При двете двойки също така е и ясно изразен патриархалният модел, така силно 

заложен в българската култура. И при Джаро и Съни, и при Рангел и Гълъбина 

виждаме идентичен код на поведение – силния мачо мъж, който знае всичко и 

изкарва парите в семейството, и жената – негова партньорка, която по 

дефиниция е смятана за по-глупава, по-слаба, сантиментална, която има нужда 

от закрилата именно на такъв силен, груб и циничен мъж. А в замяна 

единственото, което се иска от нея, е да бъде красива и да готви. Или, както 

самият Джаро казва на Съни: „Мълчи и бъди красива”. От своя страна, Рангел 

без да се замисля непрестанно, показва превъзходството си пред съпругата си 

Гълъбина и подчертава нейната по-низша позиция с реплики от типа: „Не ми 

умней! Като искам да чуя нещо умно, говоря аз!”, „Че ти, ако спреш да миеш 

чиниите, какво ще правиш по цял ден?”, „Щом масата е празна, знам, че 

Гълъбина за нищо не е мислила цял ден”.   
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От друга страна, за баланс в „Столичани в повече” е показан и 

противоположният тип модел – на властната жена и мекушавия и 

слабохарактерен мъж – Славка и Йордан Лютови. Интересно е да се види как 

при тях позициите се обърнати и жената е тази, която командва и казва какво 

трябва да се направи, докато съпругът я слуша, готви, чисти и изпълнява 

всичките й идеи и прищевки. Както казва Славка на Гълъбина: „Да ми дадеш 

рецептата за тая мусака, да я научи Йордан да я прави”. В матриархата при 

Лютови въобще не подлежи на съмнение, че мъжът е този, който трябва да готви 

и да върши домакинската работа.  

В „Под прикритие” обаче не забелязваме така силно изразен контрапункт, 

където да се показва силната жена. Там Джаро е окупирал с мачизма и егото си,  

и който си позволи да му противоречи или да го измести, той просто го убива. 

Евентуално представяне на силна жена е образът на адвокатката на Джаро – 

Бояна Василева (в ролята Койна Русева), но и там виждаме, че по-силен от Джаро 

не може да има. Който се изпречи на пътя му, е поръчан да бъде убит. Така става 

и с адвокатката на Джаро. 

И в двата филма главните герои – Джаро и Рангел Чеканов имат по един доверен 

човек, т. нар. „Дясна ръка”, който им помага във всяко едно начинание – 

независимо от това дали е незаконно, правилно или не. Най-довереният човек на 

Джаро е Иво Андонов, а на Рангел – синът му Радко и бъдещият му зет Димо. 

До известна степен тези най-доверени персонажи на главните герои могат да се 

поставят в архетипа на Детето/Невинният, на човека, който само слуша и 

изпълнява, без да поставя под въпрос доколко е разумно това, в което ще бъде 

съучастник. Невинният тук, помагайки на Владетеля, има желание за издигане 

на образа си до този на Героя, но някак винаги му се изплъзва тази непривична 

за него роля.  

В архетипните характеристики на Героя и Бунтаря в „Под прикритие” влиза 

Мартин Христов – Шмекера, а в „Столичани в повече” – Андрей Лютов. Те носят 
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и части от архетипите на Шегаджията/Трикстера, тъй като стоят между двете 

воюващи страни в двата сериала. И двата персонажа често се оказват в ситуации, 

в които са нито с едните, нито с другите от воюващите. Мартин Христов, 

Шмекера, от една страна е човек на полицията, но от друга страна е и част от 

мафията, където работи „под прикритие”. Андрей Лютов пък е член на 

семейство Лютови, които водят битово-семейна „война” със съседите си 

Чеканови, но той пък е влюбен именно в дъщерята на Чеканови (Мария). И 

двамата герои, от двата сериала, имат и част от архетипа на Любовника, тъй като 

и двамата са в позиция на любовна афера с жена, която принадлежи или на 

Владетеля или на Невинния – „Дясна ръка” на Владетеля. В „Под прикритие” 

Мартин Христов е влюбен в Съни, която е любовница на Джаро (архетип на 

Владетеля) и в която в същото време е влюбен и Иво Андонов (Дясна ръка на 

Джаро). В “Столичани в повече” – Андрей Лютов се влюбва в Мария Чеканова 

– дъщеря на Рангел Чеканов (архетип на Владетеля) и годеница на „Дясната му 

ръка” – Димо Цеков. Тази „забранена любов”, в която попадат двамата герои от 

двата сериала, е още една от множеството ситуации, където може да се прояви 

доминиращият при тях архетип на Героя. Мартин и Андрей преминават през 

различни препятствия, жертват живота си, работата си, за да се преборят и да 

бъдат с жената на своето сърце (Съни и Мария). Също така присъства и 

елементът на това, че именно те са призвани да бъдат Героите, които ще спасят 

крехките и слаби жени от ръцете на Владетеля – „злодей”, който ги държи по 

принуда, а те никога не са го обичали.  

Любовта между Андрей Лютов (в ролята Иван Юруков) – син на Йордан и 

Славка Лютови и Мария Чеканова (в ролята Виолета Марковска) – дъщеря на 

Рангел и Гълъбина Чеканови, много наподобява забранената любов в 

Шекспировата трагедия „Ромео и Жулиета” и двете воюващи фамилии – 

Капулети и Монтеки. Разбира се, с уговорката, че при „Столичани в повече” 

двете фамилии – Лютови и Чеканови, са от една и съща социална класа. Въпреки 
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това ясно можем да видим как архетипи от литературната класик лесно биват 

пренесени в един съвременен сериал, без да се създава ни най-малко усещане за 

архаичност.  

Образите на Мартин Христов („Под прикритие”) и Андрей Лютов („Столичани 

в повече”) са интересни, тъй като въпреки доминиращия архетип на Героя, както 

виждаме, в тях присъстват елементи от много от другите архетипи. По този 

начин те стават по-плътни и реалистични, а не остават еднопластови.  

Това, което прави сериалите интересни, е развитието на героите през сериите. 

Често използван похват е чрез различни случки и действия героите така да се 

променят, че от един доминиращ архетип те да станат съвсем различни 

личности, отговарящи на различен модел на поведение. Това пречупване и 

промяна прави образите им интересни и привлича зрителския интерес.  

В архетипите на Невинния и Шегаджията съвсем ясно можем да поставим 

Косъма и Куката в „Под прикритие”, докато Радко Чеканов, Йордан Лютов, Спас 

Лютов са съответните образи от „Столичани в повече”. Невинните Шегаджии са 

представени като добри и глуповати, които често предизвикват присмех у 

другите поради своята добронамерена наивност. Шегаджия/Трикстер в 

„Столичани в повече” е и отец Григорий (в ролята Ненчо Илчев), който като 

страничен наблюдател на събитията често деликатно се присмива на всички. Но 

когато му дадат пари си замълчава и приема всички абсурди като най-

нормалното нещо.   

Архетипът на Мъдреца винаги се появява в образ на възрастен човек. Затова в 

„Столичани в повече” виждаме как това е баба Марийка Чеканова (майка на 

Рангел Чеканов, в ролята Стоянка Мутафова) и бай Милчо (който пие всеки ден 

в кръчмата, но има „най-трезва” представа за случващото се). Репликите и на 

двамата герои не са много, но каквото и да кажат винаги звучи като мъдро 

осмисляне на събитията. В „Под прикритие” Мъдрецът, до известна степен, е 

полицаят Емил Попов, както и Росен Гацов – Куката (който е и Шегаджията). 
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Архетипът на Мъдреца е въплътен и в майката на Иво Андонов – Цвета 

Андонова (в ролята – Цветана Манева). В нея има елементи и от архетипа на 

Майката/Грижовната жена.   

При образа на Създателя можем да припознаем персонажа на полицая Емил 

Попов в „Под прикритие”, който буквално „създава” таен агент – Мартин 

Христов – Шмекера (в самия му прякор е заложена архетипната конструкция на 

Трикстера), който да се внедри в мафията и по този начин да разобличи 

престъпленията там. В „Столичани в повече” Създателят е Славка Лютова, която 

иска от „Невинния” си съпруг Йордан Лютов – да „създаде” новия кмет на Извор.  

По-долу, представяме три таблици, в които разпределяме основните дванадесет 

архетипа при персонажите в двата сериала, според трите групи с по четири 

основни архетипа, предложени от теорията на Карл Юнг – групите на Его-то, 

Душата и Аз-а. 

 

Таблица 1, 2 и 3 показват 12-те архетипа, разделени в три групи според 

теорията на Карл Г. Юнг, представени при персонажите в българските 

сериали „Под прикритие” и „Столичани в повече”. 

 

ТАБЛИЦА 1 

Група „Его”  „Под прикритие” „Столичани в 

повече” 

1. Детето / Невинният Косъма Радко Чеканов, Йордан 

Лютов, Спас Лютов, 

Йовка 

2. Сиракът / Обикновеният 

човек 

Мартин Христов Константин Цеков  

3. Героят Мартин Христов, Иво 

Андонов 

Йордан Лютов, 

Андрей Лютов 

4. Майката/ Грижовният Съни, Цвета Андонова 

(майка на Иво) 

Гълъбина Чеканова 
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ТАБЛИЦА 2 

Група „Душа” „Под прикритие” „Столичани в 

повече” 

5. Изследователят Емил Попов Спас Лютов 

6. Бунтарят Мартин Христов Андрей Лютов 

7. Любовникът Мартин Христов, Съни Андрей Лютов, Мария 

Чеканова 

8. Създателят Емил Попов, Джаро  Славка Лютова 

 

ТАБЛИЦА 3 

Група на „Аз-а” „Под прикритие” „Столичани в 

повече” 

9. Шегаджията / 

Трикстера 

Косъма, Куката Свещеник Григорий 

10. Мъдрецът Емил Попов, Куката Марийка Чеканова, 

Бай Милчо 

11. Магьосникът Куката Пламен Цеков  

 

12. Владетелят Джаро, Иво Андонов Рангел Чеканов, 

Славка Лютова 

 

IV. Заключение 

След анализирането на двата български сериала „Под прикритие” и „Столичани 

в повече”, можем да кажем, че в тях действително се наблюдава присъствието 

на архетипни конструкции, подобни на типовете, предложени от теорията на 

Карл Г. Юнг. Виждаме директното въплъщение на колективното подсъзнание 

във всяка отделна личност. Въпреки това, всеки персонаж е смес от различни 

архетипи, като един основен е най-доминиращ. Също така, основните архетипни 

образи са преплетени със стереотипните характеристики на героите от 

действителността, от годините на Прехода (след 1990) в България. По този начин 
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героите във филма стават много по-близки до българския зрител и той лесно 

може да се припознае в тях и да идентифицира живота в България с този, 

представен в сериалите.  Това е много по-трудно при гледането на чуждестранни 

продукции. Именно тази комбинация  на утвърдени архетипни образи (Героят, 

Владетелят, Невинният и т.н.) използвани в митове, легенди, приказки, филми и 

т.н., заедно със стереотипните характеристики на типичния българин от 

средната класа, с типичните съседски отношения и лични борби за просперитет 

с цената на всичко („Столичани в повече”) и образа на мафиотския бос (бивш 

полицай преди 1990 г.) и на неговата бригада от глуповати, бедни, но послушни 

момчета, които изпълняват „мокри” поръчки и престъпления, се оказва 

решаващата формула (по отношение на сценарии и режисура), която прави така 

успешни тези два български сериала. „Под прикритие” и „Столичани в повече” 

заемат своето достойно място в най-новата история на българските 

телевизионни сериали. В два коренно различни жанра, те успяват да представят 

много точна картина на обществото и времето след промените от 1989 г. А 

използването на архетипни образи, подобно на представените в теорията на 

Юнг, е техника, която превръща сериалите в митологични разкази за времето ни. 

Гледането на тези филми се превръща в телевиозионно материализиране на 

колективното несъзнавано, което всеки зрител преживява индивидуално и 

пречупва през своето съзнание.   
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ИНФОРМАЦИОНЕН КРЪГОВРАТ 

(Система-създател – система-източник – система-приемател) 

 

ЛЪЧЕЗАР ТОЧЕВ 

 

Information Circles 

(Creator system - source system - receiver system) 

 

Lachezar Tоchev 

 

 

Резюме: От възникването на социалните факти до превръщатето им 

в социално-значима информация протича процес, сходен с 

кръговрата водата в природата. Можем да обособим няколко субекта, 

които взаимодействат:  създаващият социалния факт, а именно 

Системата-създател, Системата-източник на обществено значима 

информация, която представлява съвкупността от субекти и техните 

взаимоотношения, които притежават ролята на разпространители на 

обществено-значима информация. Системата-приемател, към която 

се включва и система-източник. Така кръговратът се затваря. 

Енергията, която е нужна да се движи този кръговрат, можем да 

открием в стремежите на отделни групи от обществото да 

направляват възловите социални дейности – капиталите, начините на 

производството и преразпределението. 

Ключови думи: социален факт, създател, източник, приемател  

 

Abstract: From the emergence of social facts to turning them into socially 

meaningful information, a process similar to circling water in nature takes 
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place. We can identify several entities that interact: the creator of the social 

fact, namely the Creator System; the system of publicly relevant 

information, which is the group of subjects and their relationships, which 

have the role of disseminators of publicly important information. The 

receiving system, which includes a source system. The circle closes. The 

energy we need to move this circle can be found in the aspirations of 

individual groups of society to guide the core social activities - capital, 

production and redistribution. 

Key words: social facts, creator, source, receiver 

 

Социален факт е всеки фиксиран или не начин на действие, способен да 

упражнява външна принуда върху индивида; или още, който е всеобщо 

разпространен в дадено общество и при все това запазва самостоятелно 

съществуване, независимо от индивидуалните си проявления…” (Дюркейм, 

1994). От възникването на фактите до превръщатето им в социално-значима 

информация протича процес, който можем образно да оприличим на кръговрата 

водата в природата. Събитието се случва в определена социална среда, сред част 

от потенциалната аудитория, така да се каже, дори с нейно участие. После влиза 

в информационните канали, част от които са медиите. Тези медии интерпретират 

фактите, всяка според комуникативната си интенция спрямо аудиторията, която 

си е определила за целева, разполагат ги в различни дискурси, и така 

информацията достига до по-широка аудитория. Разбира се, медиите не са 

единствените канали (Липман,  2001: 43), по които протича обществена 

информация, но тъй като в нашето полезрение са процесите, свързани с тях, 

другите канали няма да бъдат споменавани. В крайна сметка, информацията се 

връща там, откъдето е тръгнала, винаги в модифицирана интепретация, различна 

от онази, която са й давали нейните „създатели”. 

В този кръговрат можем да обособим няколко субекта, които взаимодействат. 

На първо място това е създаващият факта, на който предстои да се превърне в 

социален факт. „Създаващият” информация обаче никога не може да действа 
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сам, изолиран, независим от други обществени субекти и обществените 

отношения, които ги обвързват. Ако все пак това се случи в някаква изолирана 

обстановка, то действията на „създаващия” едва ли биха могли да бъдат 

разглеждани в последствие като „социално значими”. Например, овчар коли 

агне, за да нахрани себе си и семейството си с месо. Този факт сам по себе си не 

би могъл да се превърне в „социален”, освен при някакви изключителни условия, 

които да го съпоставят с други сходни или противопоставящи му се факти, 

произведени от друг „създател”. Ако обаче това се случи на Гергьовден, този 

факт МОЖЕ да бъде превърнат в „социален”, като част от обичайното и 

ритуалното, присъщо на широк обществен кръг при дадените условия, а именно 

– празник, който се отбелязва именно с жертване на агне в името на 

покровителството на свръхестественото, олицетворено от християнския светец 

св. Георги, а месото на жертвеното агне се изяжда от хората. Тази съвкупност от 

субекти и техните взаимоотношения безспорно притежава характер на система 

и затова сме я нарекли „система-създател на информация с обществена 

значимост”. 

Необходимият информационен посредник между ставането на събитието и 

превръщането му в обществен факт е Системата-източник на обществено 

значима информация, която представлява съвкупността от други субекти и 

техните взаимоотношения. Тя винаги е в тесни взаимоотношения със системата-

създател Уолтър Липман споменава десетки организации, използвани като 

информационни канали, успоредно с медиите, с цел да се създадат нужните 

нагласи в обществото, за да бъде взето решение САЩ да се включат в Първата 

световна война. (Липман, 2001: 40-42). Тя дори може напълно да съвпада със 

системата-създател, но не винаги е така. Бихме могли да назовем тази система и 

проводник на информация, но няма да бъде коректно. Всеки канал, по който 

протича социално значима информация, създава възможности за процес на 

общуване с потребителя, докато при проводника съществува голяма доза 

задължителност за протичането й. Потребителят консумира информацията само 

и единствено, ако разпознае кода, дори да го разчете погрешно. Ако кодът не е 
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разпознат, то не се осъществява информационен поток, няма комуникация. 

Всеки ден медиите и други институции (играещи ролята на системи-източници 

или проводници на такъв тип факти – КАТ, или училищата, например) подават 

информация за тежки пътни инциденти, при които загиват хора и призовават да 

се спазват правилата за движение по пътищата, за да се спаси човешки живот. 

Животът е основният интерес на всеки човек, но въпреки това катастрофите 

продължават, тъй като групи от хора не обръщат внимание на призивите. Те 

просто не разпознават този код, тези съобщения не се отнасят до тях, с тях няма 

комуникация. Но съобщенията съществуват в общественото пространство като 

възможност за възприемане от други потребители. Следователно, онези системи, 

които ги подават, не могат да бъдат наречени проводници, а по-скоро са 

източници, които се използват само от онези системи-приематели, които 

разпознават в тях кода и го разчитат, всяка по своему. 

Не рядко дори системата-източник се идентифицира с канала, по който протича 

самата информация, а именно – медиата, която първа е подала данните към 

обществото, към аудиторията. Тази идентификация е отколешен стремеж на 

повечето медии. Но когато тези процеси са свързани с обществени институции, 

тенденцията е по-скоро обратната - за разграничаване между създател и 

източник, при това колкото е възможно по-дистанцирано, а именно, създават се 

под-институции, които да управляват обмена на инфомация с обществото, 

наемат се напълно чужди на институцията организации със същата цел – 

„Пресслужбите на властта винаги задават основните теми на журналистиката. 

На Запад - още повече, отколкото на Изток”. (Димитров, 2000: 367) 

Ето кьакво е констатирал дипломант от ФЖМК при паралелния анализ на БТА 

и агенция „Фокус”, който е работил и в двете агенции: „Информациите при 

извънредни политически събития намират отражение под формата на 

съобщения, изпратени до БТА – на нея се предоставят първо с презумпцията, че 

всички медии и държавни ведомства позлват агенцията като източник на 

информация. При агенция Фокус е възможно по-голямо влияние не от 

правителството, а от страна на рекламодатели и нейни клиенти... Показателен е 
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примерът с... фармацефтичната фирма, която е основен рекламодател и в сайта, 

и в радиостанциите. Новините около дейността на фирмата се публикуват с 

червен цвят. Често на страниците на агенцията се публикуват интервюта без да 

има основателен информационен или друг повод за това. 

Зависимост на агенция Фокус може да има не толкова от настоящи управляващи 

партии или личности от властта, колкото от такива, които са в опозиция или още 

не са се наложили в политическата сфера. Възможността за тази зависимост 

произтича от специфична услуга – организирането на политически кампании”1. 

Уолтър Липман много образно разкрива създаването на факта и превръщането 

му в обществено събитие: „Въпросът е в това, че преди серията от събития да се 

превърне в новина, обикновено трябва да бъде забелязана чрез някакво до 

известнастепен явно действие. Обикновено това се прави грубо и недодялано... 

Трябва да се случи нещо съвсем безспорно, при това във форма, която не може 

да се сбърка... Трябва да има някаква публична проява. Нужно е ходът на 

събитията да придобие ясна форма и докато той е във фаза, при която само 

отделни аспекти се възприемат като завършен факт, новината не би могла да 

бъде отделена от океана на предполагаемата истина.” (Липман, 2001: 272-273). 

Системата-източник играе двойнствена роля – тя служи както за проводник на 

информация от системата-създател към системата-приемател, така и за филтър 

на част от същата тази информация. В някои случаи, макар и крайни, като война, 

тоталитарни и авторитарни режими на социално управление, а и при силни 

корупционни практики във възлови институции, системата-източник може да 

служи и за плътна бариера на информацията (Липман, 2001: 31-42). 

Именно тя е онази, която прави окончателната оценка на фактите – преценява 

дали са стигнали фазата на „обществената информация” или все още „плуват” в 

„океана на предполагаемата истина”. От това зависи и как информацията ще 

бъде интепретирана пред публиката: изпреварващо – със съответата доза 

                                                           
1 РАЙКОВ, Александър. (2006). Агенция „Фокус”, конкуренция на пазара на информацията, 

Дипломна работа. ФЖМК. 
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условности, репортажно – в момента на ставането, с цялата му емоционалност, 

пост фактум – безпристрастно („информираме ви, че...”), или аналитично-

провокативно. 

В системата-източник се ражда жанрът на журналистическата интепретация. 

Системата-приемател на информация с обществена значимост включва не 

просто онези субекти, към които е отправено съобщението, а преди всичко онези 

от тях, към които е отправено посланието и се очаква някаква реакция. 

Системата-приемател не е цялата аудитория, а целевата аудиториа, адресатът. 

Естествен стремеж на всяка система-източник е да разширява до максимум 

системата-приемател, при възможност – да включи в нея цялата обществена 

система, нещо, което само по себе си е твърде малко вероятно, дори в общества 

с тоталитарно на обществено управление. Подобни цели не са присъщи на 

системата-създател, освен в случаите, в които тя не съвпада със системата-

източник или с канала/медиата. Към системата-приемател неизбежно се 

присъединява ако не цялата система-източник, то поне нейни важни елементи, 

които отговарят за организирането и протичането на информационния процес. 

Така кръговратът се затваря. 

Енергията, която е нужна да се движи този кръговрат, можем да открием в 

стремежите на отделни групи от обществото да направляват възловите социални 

дейности – капиталите, начините на произвоството и преразпределението, самия 

процес на обществената комуникация (Чомски, 2005: 22, 510). 

Тази сила може да бъде конструктивна или деструктивна в обществен план, но 

оценката можем да наречем по-скоро предмет на историята. 

Все пак, когато въздействитето върху общественото мнение се оценява като 

положително (конструктивно по отношение на общественото развитие), то 

„манипулация” се заменя с термина „възпитатие”, а когато се преценява като 

отрицателно (деструктивно) – „манипулация” се степенува до „лъжа” (Райчев, 

2000: 344). 
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УПОТРЕБИ НА ТЕМАТА ЗА БЕЖАНЦИТЕ И ТЪРСЕЩИТЕ 

УБЕЖИЩЕ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ 

 

ТЕОДОР СПАСОВ 

(Тенденции в хода на кандидат-президентската кампания през 2016 г.) 

 

The Topic of Refugees and Asylum-seekers in Bulgarian Media 

(Trends during the Presidential Election in 2016) 

 

Тeodor Spasov 

 

Резюме: Текстът представя резултатите от изследването на 

българските медии в периода на кандидат-президентската кампания 

през 2016 г. Присъствието на език на омраза в медиите е 

несъвместимо с журналистическата мисия. Но точно враждебната реч 

по адрес на бежанците измести разумното и експертното говорене в 

медиите. Медиите продължават да дават трибуна на използващи 

популизма за политическа употреба личности. Бежанците и 

терористите са коментирани в общ контекст; не се правят ясни 

разграничения между понятията „бежанец“ и „имигрант“; 

демонизират се хора, които търсят спасение за живота си другаде. 

Ключови думи: бежанци, език на омразата, избори, медии 

 

Abstract: The article presents results obtained through a study on 

Bulgarian media during the presidential election in 2016. Use of hate 

speech is evident, which is incompatible with the mission of journalism. 

But it is namely the hate speech that replaced the sensible and expert talk 

in media. Media continue giving voice of individuals who use populism 
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for their political programmes. Refugees and terrorists are discussed in a 

general way. No clear difference is made when using the terms “refugee” 

and “migrant”. People, who seek to save their lives elsewhere, are 

demonised.  

Key words: refugees, hate speech, elections, media  

 

Въведение в темата  

Темата за бежанците в медиите е изследвана през последните 15 години от 

Снежана Попова, Георги Лозанов, Мария Нейкова, Весела Табакова, Майя 

Грекова, Марина Ляхова и други учени. Техните изследвания касаят 

тенденциите при медийното отразяване на темите, свързани с бежанците през 

последните десетилетия. Считам, че откакто през септември 2013 г. темата 

„бежанци“ започна да присъства почти ежедневно в медийния дневен ред, 

медиите не съумяха трайно да изяснят пред обществото действителните 

проблеми, пред които са изправени търсещите убежище хора, нито пък 

причините, поради които им се налага да напуснат своите страни на произход. 

За сметка на това посланията на дезинформацията, всяващи страх и враждебност 

спрямо изпадналите в немилост хора, бяха по-забележими и по-лесно усвоими 

за медийната аудиторията, отколкото фактическата действителност. 

Присъствието на език на омраза в медиите е несъвместимо с журналистическата 

мисия. Но точно враждебната реч по адрес на бежанците измести разумното и 

експертното говорене в медиите. Медиите през последните години дават 

трибуна на използващи популизма за политическа употреба личности. Всявайки 

абстрактни страхове у обществото, те говорят лесно смилаемо и почти винаги 

некомпетентно; коментират в общ контекст бежанците и терористите; не правят 

ясни разграничения между понятията „бежанец“ и „имигрант“; демонизират 

хора, които търсят спасение за живота си другаде. Както пише Орлин Спасов – 

в някои по-специфични случаи, макар текстовете на законите и на етичните 

кодекси да са еднозначни, санкционирането за езика на омразата в медиите е 
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трудно, защото източникът му не са самите медии, а политици, които при това 

често са защитени от имунитет (Спасов, 2016). Журналистите в студията и 

редакциите почти никога не коментират, не коригират и дори не се опитват да 

опровергаят тези спекулации и откровени лъжи с истини и факти, когато 

политици и коментатори използват враждебна реч. Нещо повече – самите 

журналисти също нерядко използват точно тези „експерти“ като източници на 

информация, което говори за липса на отговорност, незачитане на етичните 

принципи и често създава впечатление за недобра и твърде повърхностна 

подготовка по темата. 

В българските медии е налично тенденциозно и хронично диаболизиране и 

дехуманизиране на образа на търсещия убежище и на бежанеца. Системно на 

аудиторията се втълпява чувство на заплаха от чужденеца, от другия, от 

непознатия. А това се осъществява чрез използването на езика на омразата и чрез 

спекулации, като за целта често се употребяват човешките предразсъдъци и 

стереотипи. Резултатът от това системно диаболизиране е, че в началото на 2016 

г. 60% от българите считат бежанците за заплаха за националната сигурност 

(Сова Харис 2016). Наблюдава се и тенденция образът на традиционния слаб 

враг в българското общество – ромът, който отнася гнева от всички несгоди в 

обществото вместо реалните виновници в лицето на институции и корпорации – 

да се допълва и от този на бежанеца. Предразсъдъците и стереотипите към 

представители на другата култура, както и ускореното асоцииране на религията 

ислям с тероризма, вероятно също имат своя принос към страховете у 

обществото. Тъкмо тези страхове бяха употребявани и за целите на кандидат-

президентските кампании на различни кандидати в седмиците непосредствено 

преди изборите в началото на ноември 2016 г. 

 

 

 

Мотиви за изследванетo 
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Основната хипотеза на настоящото изследване е, че официалните кампании на 

кандидатите за президент през 2016 г. са силно съсредоточени върху темата 

„бежанци“. Асоциирането на бежанците с абстрактна опасност представя тях и 

търсещите убежище като главен риск на националната сигурност, което 

хипотетично е стратегия за привличане на повече гласове към 

националистическия вот и най-вече възможност недоволството от наистина 

важните обществени проблеми – а тъкмо тези в здравеопазването, 

образованието, социалната система, безработицата извън големите градове и в 

други области – да останат на по-заден план или напълно да не подлежат на 

предизборно обсъждане. 

По данни на Държавната агенция за бежанците към МС (ДАБ, 2016), 

потърсилите особена закрила в периода януари-септември 2016 г. са 14 280 

души. Бежански статут е предоставен на 490 от тях. Хуманитарен статут е 

предoставен на 362 души, а отказ за особена закрила са получили 829 души. За 

сравнение, броят на потърсилите убежище през цялата 2015 г. е 20 391 души. 

Тоест през 2016 г. определено не е налично покачване в броя на хората, които 

търсят убежище в България, за да бъдат представяни те като заплаха в кандидат-

президентския дебат. Нещо повече - дори се забелязва спад в техния брой. 

Дали демонизиращото и дехуманизиращото набялгане върху темата „бежанци“ 

в кандидат-президентските кампании през 2016 г. е тенденция, може да се 

установи чрез наблюдение на позициите на кандидат-президентите и на 

представители на политически кръгове, които ги подкрепят, в медийното 

пространство и в рамките на официалната предизборна кампания. 

 

Обекти на изследването 

Обекти на настоящото медийно изследване са тези кандидат-президентски 

двойки, подкрепени от политическите партии с най-висок резултат на 

последните парламентарни избори (ЦИК, 2014), проведени през есента на 2014-
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а година, както и представители на официално подкрепящи ги за изборите 

политически кръгове. Това са: 

Цецка Цачева и Пламен Манушев (издигнати и подкрепени от ПП „ГЕРБ“, 

получила 32,67% от гласовете на парламентарните избори през 2014 г.); 

Румен Радев и Илияна Йотова (издигнати от инициативен комитет и подкрепени 

от БСП, получила 15,4% на изборите през 2014 г.); 

Пламен Орешарски и Данаил Папазов (издигнати от ИК и подкрепен от 

„Движението за права и свободи“, получило 14,84% от гласовете) 

Красимир Каракачанов и Явор Нотев (издигнати от „Обединени патриоти“ – 

НФСБ, „Атака“ и ВМРО, които общо получават 11,8% от вота на 

парламентарните избори през 2014 г.); 

Трайчо Трайков и Съби Събев (издигнати и подкрепени от „Реформаторския 

блок“, привлякъл 8,89% от гласовете на последните парламентарни избори през 

2014 г.); 

Ивайло Калфин и Любомир Халачев (издигнати от ИК, представляван от 

президента Георги Първанов, и подкрепени от коалицията „Алтернатива за 

българско възраждане“, получила 4,15% от вота на последните избори за 

Народно събрание). 

 

Методи 

Изследването се провежда под формата на наблюдение, за да може в 

политическото говорене в медиите да се откроят конкретни тенденции от страна 

на политиците и кандидатите за поста на държавен глава. Под „комуникативна 

единица“ се разбира публикация в интернет сайт, печатна медия, радио или 

телевизионна програма, в която се дава трибуна на кандидат-президент или на 

подкрепящ го политик по време на кандидат-президентската кампания, 

започваща на 7 октомри 2016 г. и приклюваща на 4 ноември 2016 г., или пък в 

която се цитират думи на кандидат-президенти или на подкрепящи 
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кандидатурите им политици. За всеки от кандидатите за президент са изследвани 

най-малко 5 комуникативни единици, в които се засяга темата „бежанци“, като 

принципът на избор е базиран върху търсене на изказвания по темата „бежанци“ 

в голям масив от публични изяви на кандидатите и подкрепящи кандидатурата 

им други политици. 

Общият брой на използваните в изследването комуникативни единици е 60. 

Следният е броят материали, от които е изваден съответният брой 

комуникативни единици за всеки от кандидатите за президент: Цецка Цачева (6 

от 11 к. ед.); Румен Радев (5 от 9 к. ед.); Пламен Орешарски (5 от 11 к. ед.); 

Красимир Каракачанов (6 от 7 к. ед.); Трайчо Трайков (5 от 9 к. ед.); Ивайло 

Калфин (5 от 13 к. ед.) 

 

Изводи 

Цецка Цачева и Пламен Манушев (издигнати и подкрепени от ПП „ГЕРБ“) 

В изследването на употребата в медиите на темата „търсещи убежище“ в 

кандидат-президентската кампания на Цецка Цачева бяха включени 6 

комуникативни единици – една, в която обект е кметът на София; две, в които 

Цачева защитава своята кандидатура сама; една, в която са представени позиции 

на външния министър Бъчварова, която не е член на ГЕРБ, но е министър във 

воденото от представители на тази партия правителство; една, в която съвместно 

участват Борисов и Цачева, и една, в която Борисов участва сам. 

1. В политическата кампания на ПП „ГЕРБ“ ясно се откроява тенденция на 

представяне на евентуалната мигрантска вълна от Турция като заплаха. 

Примери: Бъчварова: Подготовка на условия, ако се случи третата степен - 

масово нахлуване на бежанци, да имаме готовност; Борисов: Искате, да станат 

100 000 в България ли? Вие, като правите репортажи от „Овча купел“ или от 

Харманли, приятно ли ви е?; Борисов: Единственото, което е безапелационно и 

ние го правим непрекъснато, е да защитим страната от набезите на стотиците 

хиляди мигранти, които не бягат от войната, а са икономически имигранти; 
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Борисов: Аз не искам да обременявам и хората, които ни гледат, със страховете 

си. Цялото ни внимание е насочено към тези процеси, които се движат в НАТО-

вска Турция. 

2. Оградата по границата с Турция, която бе построена по време на ръководеното 

от представители на ГЕРБ правителство, се представя като акцент за 

сигурността. Примери: Цачева: Преградното съоръжение, което България 

изгражда, е един от елементите за защита на границата ни (...) България 

надеждно охранява своята граница; Борисов: Малко по-твърди сме, малко по-

сурови на границата, но засега е успешно (...) Завършваме оградата, последните 

няколко километра - я има 5-6, я не. 

3. Забелязва се тенденция на пренебрегване на проблемите на търсещите 

убежище хора. Пример: Борисов: Единственото, което е безапелационно и ние 

го правим непрекъснато, е да защитим страната от набезите на стотиците хиляди 

мигранти, които не бягат от войната, а са икономически имигранти [в 

конкретния пример се твърди, че те „не бягат от война“, а са „икономически 

имигранти“] 

4. Макар и да не е тенденция, в камапнията на ГЕРБ се откроява посланието, че 

търсещите убежище не бягат от война, а са икономически имигранти. 

5. Тенденция на изразяване на пренебрежение към човешките права на 

търсещите убежище хора в името на националната сигурност или на 

спокойствието на гражданите се откроява ясно в предизборната кампания на 

ГЕРБ, като ключовите моменти са признанието на Борисов в телевизионно 

интервю, че страната връща обратно търсещи убежище без съдебно решение и 

следното изказване на Цачева: Преди всичко е националният интерес пред 

защитата на отделни права. Още примери: Борисов: Успяваме в най-тежките 

времена за границата всеки ден по 100-200 души да върнем в Турция, без 

споразумение, без нищо [според Закона, държавата трябва да уважи правото на 

търсещите убежище да подадат молба за бежански статут, щом са задържани на 

българска територия]; Борисов: Предотвратени. Така ги водим. Всичко, което е 
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скрито в камиони, кораби, линейки – веднага го връщаме там. Малко по-твърди 

сме, малко по-сурови на границата, но засега е успешно. Имаме под 5 000 в 

момента. Гърция има 70 000. Това, което съм дал като указание, колкото може 

да се връщат – да се връщат обратно [Законът не позволява връщането на 

търсещи убежище хора, преди те да са имали възможността да подадат молба за 

особена закрила в ДАБ]. 

Румен Радев и Илияна Йотова (издигнати и подкрепени от БСП 

Радев спечели първия тур на президентските избори на 6 ноември 2016 г. с около 

25% от вота и балотажа с Цачева на 13 ноември 2016 г. с около 60%. В 

кампанията на Радев се забелязва тенденция на употребата на страха у 

обществото от търсещите убежище и бежанците. 

В изследването на употребата в медиите на темата „търсещи убежище“ в 

кандидат-президентската кампания на генерал Румен Радев бяха включени 5 

комуникативни единици: една, в която се представят позиции и на подкрепящата 

кандидатурата му и лидер на БСП - г-жа Корнелия Нинова, и на г-н Радев; една, 

в която се представят позиции на кандидата за вицепрезидент заедно с Радев - 

Илияна Йотова; една, в която обект е лидерът на БСП Корнелия Нинова и две, в 

които обект е само г-н Радев, но в една от тях той е в дебат със своя основен 

опонент – Цецка Цачева. 

1. Трафикът на хора (или каналджийството) се представя като проблем в 2 от 5-

те изследвани комуникативни единици, което само по себе си не би следвало да 

се тълкува като зловредно за възприятията у обществото спрямо търсещите 

убежище и бежанците. Обаче и в двете комуникативни единици липсва 

изключително важното уточнение, че на практика няма друг начин, по който 

търсещите убежище да влязат в България, за да могат да подадат молба за 

бежански статут – освен да се възползват от услугите на трафикантите 

(каналджийте). Пример: Радев: Трябва да укрепим границата и да не допускаме 

нахлуването на нелегални имигранти; Нашата граница е пропусклива. Ако 
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попитате нелегален мигрант от Лъвов мост, ще ви каже, че няма проблем да 

пресече нашата граница. 

2. В поне 2 от общо 5-те комуникативни единици се забелязва тенденция на 

внушаване на чувство на страх от конспиративна теория за заселване на много 

търсещи убежище на територията на страната. Примери: Заглавие в медия: 

Нинова: Внасяме жалба срещу трайното заселване на бежанци у нас; Цитат от 

медийна публикация: Той [Радев] бе категоричен, че европейският път на 

управляващите ще замества заминалите ни деца с бежанци. „Не подкрепям 

подобна политика“, категоричен бе ген. Румен Радев. Заглавие в медия: Илияна 

Йотова, кандидат за вицепрезидент: Опасността България да се превърне в 

огромен бежански лагер е реална. Цитат от медийна публикация: По думите й 

[на Йотова] в най-южните части на област Бургас се предвижда трайно заселване 

с нелегални мигранти; Йотова: Постановление 208. Един документ, който беше 

взет тайно, без да се представи пред българските граждани в началото на месец 

август, когато Народното събрание не работи, за да може да бъде скрито от 

всички нас. 

3. Налична е също така критика към политиката на „отворени врати“ на 

германския канцлер Ангела Меркел, въпреки че нито към Германия, нито към 

някоя друга страна от Европейския съюз не е създаден легален път за търсещи 

убежище и на практика тази полтика на „отворени врати“ е по-скоро фасадна, 

отколкото реална. Пример: Йотова: Меркел направи една огромна грешка с 

т.нар. политика на отворените врати, днес същата тази Европа много плътно ги 

тръшна обратно и остави страни като България, като Гърция сами да се оправят 

тук, в тази част на Европейския съюз. 

4. Ясно се откроява тенденция на пренебрегване на проблемите и 

предпоставките, принуждаващи търсещите убежище да напуснат страните си на 

произход чрез определянето им като „нелегални имигранти“, налично в 3 от 5-

те комуникативни единици. Пример: Радев: Трябва да укрепим границата и да 

не допускаме нахлуването на нелегални имигранти; 
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5. В една от комуникативните единици Радев поставя акцент и върху идеята за 

подписване на споразумения за връщане на търсещите убежище в страните им 

на прозиход, макар и това на практика да означава и застрашаване на техните 

свобода и живот. Пример: Радев: На дипломатическо ниво България трябва да 

поиска ревизия на Дъблинското споразумение, както и да сключи договори със 

страните, от които идват бегълците, за връщането им [предложение, което може 

да обрече много хора на затворничество, репресии и дори смърт в страните им 

на произход]. 

6. Особено осезаема е тенденцията на противопоставяне по линията българи-

търсещи убежище. В контекста на противопоставянето като ключово може да се 

открои следното послание на Нинова: Дотам ли стигнахме - българите да се 

борят за равни права с бежанците? Още примери: Цитат от медия, 

интерпретиращ думи на Йотова: Според нея още по-скандални са текстовете, в 

които се описва, че на нелегалните мигранти трябва да им се дават безплатни 

подслон, здравеопазване, обучение за децата им и социални помощи. „Всичко 

това лежи на нашата система, защото тези хора няма как да са плащали 

осигуровки, за да може да има възвращаемост. Всичко това е от нашите 

собствени фондове“ [не се уточнява за кои точно „наши фондове“ става въпрос]. 

Нинова: Вместо държавата да дава безплатно жилище на бежански семейства, 

внасяме законопроект да се осигуряват такива на млади българи, които не могат 

да си закупят дом. 

Пламен Орешарски и Данаил Папазов (издигнати от ИК и подкрепени от ДПС) 

В изследването на отношението към търсещите убежище в кампанията за 

президент на Пламен Орешарски се наблюдават обстойно пет комуникативни 

единици, като в три от тях обектът е самият кандидат, а в две са български 

народен представител и европейски депутат от ДПС. 

1. В кампанията на Орешарски се забелязва ясно тенденцията на негативно 

отношение спрямо търсещите убежище и бежанците от негова страна, както и 

тенденция на поддържане на идеята за тяхното ограничаване. Примери: 
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Орешарски: Не подкрепям разпределения на бежанци, а програми за 

ограничаване на бежанци (...) Господин Калфин каза, че трябва да се връщат 

несирийците. Първият самолет излетя за Багдад през 2014-а година, по време на 

моя мандат. Колко самолета още излетяха след този първи опит? Ще ви отговоря 

– нито един (...) 120 иракски граждани бяха върнати в Багдад, а вие говорите за 

някакъв „лош опит“. Ами отглеждайте си ги тук тогава. 

2. Макар и да не е тенденция, внушава се наличието на „конфронтация между 

цивилизациите“ в една от комуникативните единици. Пример: Орешарски: Днес 

сме в конфронтация между цивилизациите... 

Красимир Каракачанов и Явор Нотев (издигнати от „Обединени патриоти“ – 

НФСБ, „Атака“ и ВМРО) 

За целите на изследването на официалната предизборна кампания на кандидат-

президентската двойка Красимир Каракачанов и Явор Нотев са анализирани 

общо 6 комуникативни единици: 3, в които обект на изследване е самият 

кандидат на „Обединените патроти“ Красимир Каракачанов; 1, в която обект на 

изследване са Красимир Каракачанов и Волен Сидеров – лидер на „Атака“, част 

от „Обединените патриоти“; 1, в която обект на изследване е позицията на 

коалицията „Обединени патриоти“ и 1, в която обектът е Ангел Джамбазки – 

националист, член на ВМРО и европейски депутат. 

1. В кампанията на Каракачанов и Нотев се забелязва тенденция усилията на 

„Обединени патриоти“ в парламента да се представят като предпоставка за 

наличието на строеж на ограда по границата с Турция с цел възпиране на потока 

от търсещи убежище. Примери: Каракачанов: Когато преди 2 години ние 

заговорихме за това, че България трябва да изгради границата между България и 

Турция... Джамбазки: Натискът да се строи границата – по наше предложение, 

по наше настояване; Каракачанов: Благодарение на „Обединените патриоти“, на 

„Патриотичния фронт“, оградата е изградена. 

2. Поддържа се тезата за връщането на търсещите убежище в страните им на 

произход. Примери: Каракачанов: Нашата теза е ясна и категорична. Тези хора 
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не могат и не трябва да бъдат допускани. Един път влезли в България - в 

общежитие от закрит тип и екстрадация на всички тези, които нямат основание; 

Джамбазки: ...закриване на центровете за нелегални имигранти, връщане на 

всички хора откъдето са дошли, изнасяне на тези центрове от Овча купел, от 

Харманли, от всички населени места, където притесняват и застрашават хората. 

Изнасяне на граничната бразда и там „довиждане“, кой откъдето е дошъл. 

3. „Нашествието” на имигранти, нелегални имигранти и исляма присъства 

тенденциозно в говоренето в предизборната кампания на Каракачанов в три от 

шестте комуникативни единици. Примери: Каракачанов: За всички е публична 

тайна, че Европа не може да формулира ясна, категорична политика по темата с 

имигрантското нашествие; Джамбазки: Една от темите, които се налагат сами, 

това е мигрантското нашествие. 

4. Поддържа се посланието, че „това не са бежанци“, налично в 2 от изследваните 

6 комуникативни единици. Пример: Каракачанов: Аз не ги наричам бежанци, 

това не са бежанци, това са нелегални имигранти, които преминават нелегално 

през българо-турската граница. 

5. Поддържа се посланието, че „това не са майки с деца“ в 2 от изследваните 6 

комуникативни единици. Примери: Джамбазки: Отдавна забравете тази мантра, 

че става дума за майки с деца. Виждате ги млади – млади афганистанци. 

Каракачанов: Бежанци, аз разбирам хора, които бягат от война – майки с деца, 

семейства. Извинявайте, ама 80 процента са самотни, здрави, прави мъже и 

разполагат с много пари, модерна техника, плащат за каналджии. 

6. В 2 от 6-те комуникативни единици е налично поддържане на посланието, че 

„те са афганистанци“ и „следователно нямат право да са тук“ – въпреки факта, 

че в Афганистан приблизително 1/3 от територията се контролира от талибаните 

и войната не е единствената причина някой да потърси убежище извън страната 

си на произход. Примери: Каракачанов: Това не са бежанци, нека да го уточним. 

Извинявайте, но 80 процента от хората, които в момента са в България и ги 

наричате „бежанци“, са афганистанци. 
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7. Налично е твърдението, че „никой няма право да преминава нелегално 

границата“, без да се уточни, че и международното право, и националното право 

освобождават от наказателна отговорност хората, които нарушават границата с 

цел да потърсят убежище. Пример: Каракачанов: Никой няма право, особено на 

големи организирани тълпи, да преминава от една държава в друг. 

8. Тенденциозно се прокарва и идеята за „използване на сила“ в 2 от 6-те 

комуникативни единици. Примери: Каракачанов: Тъй като нелегалното 

преминаване на границата е престъпление по българското законодателство, 

използване включително на сила за отблъскване на подобни огромни 

мигрантски нашествия, за каквито вие говорите – 20 000, 2 000; Валери 

Симеонов: Искаме Народното събрание да подкрепи нашето предложение за 

решение защитата да бъде извършвана с употребата на всички средства и на 

всяка цена. Без коментар дали са емигранти, бежанци, икономически емигранти 

и така нататък. 

9. Тенденция е говоренето за „нелегална имиграция“, а не за хора, които търсят 

убежище, налично в 5 от 6-те комуникативни единици. 

Трайчо Трайков и Съби Събев (издигнати и подкрепени от „Реформаторския 

блок“) 

В изследването на кампанията на кандидатите Трайчо Трайков и Съби Събев са 

включени общо 5 комуникативни единици. В 4 от тях обект е самият Трайчо 

Трайков, а в 1 от тях обект е Борис Станимиров от Реформаторския блок. За 

разлика от повечето включени в изследването кандидати, при Трайков се 

забелязват само две тенденции в говоренето по отношение на търсещите 

убежище. 

1. Едната осезаема в изследването тенденция е направилната употреба на 

понятието „бежанец“. Примери: Трайков: Те могат ли да разберат кой какъв е от 

тези хора, кой е терорист, кой е бежанец, кой е икономически имигрант [но няма 

как някой да бъде „бежанец“ преди да е получил бежански статут]; Tрайков: 

...сред тях има и истински бежанци [„бежанци“ може да бъдат наричани само 
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тези хора, които са получили бежански статут, а които не са получили бежански 

статут е уместно да бъдат наричани “търсещи убежище“, предвид 

международното и българското право]. 

2. Втората осезаема тенденция в кампанията на Трайков, свързана с темата 

„бежанци“, е акцентирането върху фактора „каналджийска мафия“. Примери: 

Трайков: Защо влизат бежанците и защо позволяваме на каналджийската мафия 

да работи, така както го правеше с наркотиците и трафика на хора, е наш 

вътрешен проблем. Трайков: Първото нещо ще е да разбера от досегашния 

президент кои са актуалните, какво е състоянието на важните теми, които той е 

оставил, но веднага след това шефовете на службите и на МВР, за да обяснят как 

се борят с каналджийската мафия. 

3. Оградата по границата с Турция присъства два пъти пъти в излседваните 

комуникативни единици от кампанията на Трайков (к. ед. 2 и 4), като изводът е, 

че „тя не помага“. Примери: Станимиров: Ние направихме оградата и спираме с 

нея големия поток от бежанци [коректната дума в случая е „търсещи убежище“], 

само че те си продължават да влизат в страната и да излизат от нея, защото 

някъде в системата има корупция; 

4. Присъства и подкрепа на идеята за „репресивни мерки“ в една от петте 

изследвани комуникативни единици, както и допускане, че „някой може да е 

терорист“. 

5. Трайков е единственият от включените в настоящото изследване кандидати за 

президент, който отправя ясно послание на защита на търсещите убежище и 

бежанците: Аз не приемам като г-н Каракачанов, че по презумпция всички, 

които искат да влязат в България, са икономически мигранти или терористи (...) 

България няма как да се затвори за бежанци. Дори в Търновската конституция е 

записано това – „всеки роб, който влезе България, става свободен“. 

Ивайло Калфин и Любомир Халачев (издигнати от ИК, представляван от 

президента Георги Първанов, и подкрепени от АБВ) 
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При изследването на предизборната кампания на Ивайло Калфин са изследвани 

общо 5 комуникативни единици. В 4 от тях обект е самият Калфин, а в 1 от тях 

обект е членът на издигналия го инициативен комитет Любен Дилов – син. 

1. Единствената тенденция по отношение на търсещите убежище и бежанците в 

предизборното слово в кампанията на Калфин е идеята за връщането на тези от 

тях, които не са дошли от Сирия или от Ирак, а от Афганистан, макар и да не е 

задължително човек да е от тези държави, за да потърси убежище в чужбина (а 

това послание хвърля медийната аудитория и съответно избирателите в 

заблуждение, че едва ли не само граждани на Ирак и Сирия се легитимни 

търсещи убежище). Примери: Цитат от медия, интерпретиращ думи на Калфин: 

Той обяви, че през последната година у нас са влезли общо над 15 000 

имигранти, като 80% са от страни, различни от зоните на конфликт, най-много - 

от Афганистан. „По-голямата част от бежанците, които идват тук с трафиканти. 

Те идват в България, колкото да съберат пари, за да платят на следващите 

трафиканти и да продължат пътя си нататък.“ 

2. Калфин твърди, че Европа трябва да ги взима направо от лагерите в Сирия и 

пътят до България трябва да бъде затворен – което не е ясно доколко е 

практически приложимо. 

3. Прави впечатление, че в много ситуации говоренето в кампанията на Калфин 

не е така радикално, както на другите включени в изследването кандидати, като 

се оформят следните послания: „лесно се говори за бежанците, но трудно се 

вземат решения“; „трябва да сме солидарни, но това трябва да е контролиран 

процес; „голяма част от тези въпроси може да се решат по дипломатичен път“. 

Прави силно впечатление и това, че Калфин не посочва темата „бежанци“ като 

приоритетна за него в 30-те секунди, дадени му да отговори в телевизионен дебат 

по бТВ. 

Заключение 

В предизборните кампании на всички включени в настоящото изследване 

президентски двойки се забелязва употреба на търсещите убежище и бежанците 
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в негативен контекст, което вероятно е резултат от политически стратегии с цел 

успех на изборите. Основната аномалия, която се забелязва в настоящата 

кампания, е тази, че социалистите в лицето на БСП (по-често) и либералите в 

лицето на ДПС (по-рядко) употребяват тази тема в негативен контекст, въпреки 

че идеологиите им традиционно би следвало да са в противоречие с липсата на 

солидарност. 

Прави силно впечатление липсата на добра компетентност по темата у всички 

кандидати, като те често отправят несъместими с правните рамки и реалностите 

идеи. В кампанията на поне един от кандидатите е налично и слово срещу 

тъесещите убежище въз основа на тяхната различна религия. 

По време на официалната предизборна кампания за президентските избори се 

забелеязва тенденция на дехуманизиране на образа бежанеца и на чужденца, 

който търси убежище, и пренебрегване на неговите проблеми. Единствено в 

кампанията на двама кандидати – Трайчо Трайков и Ивайло Калфин – 

присъстват елементи на съчувствие. 
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МЕДИИ И FACEBOOK. ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В САЩ И 

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 Г. 

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА 

 

Media and Facebook. The Presidential Elections in the USА and Bulgaria in 

2016 

Ivelina Georgieva 

 

Резюме: Фокус на работата са две важни събития на световно и 

местно ниво, които добре илюстрират как социалната мрежа  

Facebook придобива все по-голямо влияние в обществения живот. 

Президентските избори в САЩ и тези в България през 2016 г. бяха 

белязани от тенденции, които показват засилващо се влияние на 

социалната мрежа – както положително, така и негативно. 

Разработката цели да открие как и до каква степен това се отразява на 

тези важни политически събития и резултатите от тях. Чрез двата 

информационни повода бива анализиран и начинът, по който 

новинарското съдържание се представя в социалната мрежа, за да се 

открие възможния ѝ потенциал като нова медийна среда. 

Изследването обръща внимание на значението на информацията в 

социалната мрежа, нейната достоверност и цел – да бъде в полза на 

потребителя или да го манипулира.  

Ключови думи: президентски избори, САЩ, България, социални 

мрежи, Facebook 
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Abstract: The main focus of this work is two important events at the 

global and local level that illustrate how Facebook is gaining more 

influence in public life. The presidential elections in the United States and 

those in Bulgaria in 2016 were marked by trends that show a growing 

influence on the social network - both positively and negatively. This 

approach aims at finding out how and to what extent this affects these 

important political events and their results. The way in which news content 

is presented in the social network to analyze its potential as a new media 

environment is also analyzed. The study pays attention to the importance 

of information in the social network, its credibility and its purpose – 

whether it is to be in favor of the consumer or to manipulate it. 

Keywords: presidential elections, US, Bulgaria, social networks, 

Facebook 

 

Текстът е част от дипломна работа с дипломен ръководител доц. д-р Орлин 

Спасов. Защитена в магистърската програма Е-Европа, ФФ на СУ „Св. Кл. 

Охридски“. 

 

Чистата и проста истина рядко е чиста и никога проста. 

Оскар Уайлд 

 

Технологичното развитие и появата на нови средства за комуникация доведоха 

до промяна в употребата на средствата за информация. Ако до преди години 

новините в 20.00 ч. бяха основен източник на осведомяване за събитията по света 

и у нас, то днес във всеки час и място може да разберем за случващото се на 

другия край на Земята и то само чрез мобилно устройство. Технологиите се 

променят и обновяват постоянно, но с това върви и страхът, че ще надделеят над 

човешкия разум. Още преди 80 години радиотеатърът по романа на Хърбърт 
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Уелс „Войната на световете” провокира истинска паника в слушателите си, 

които вярват в илюзията, че извънземни нападат земята. Днес в разнообразието 

от източници и технологии хората отново могат да бъдат заблудени и да 

повярват на истории, които са далеч от реалността. 

С появата на все повече канали за информация започна конкуренция между 

различните медии, борба за бързина, актуалност и аудитория. Много от тях се 

превърнаха в инструмент за печелене на власт и доверие за политическия елит. 

Обществото обърна внимание на новите медии в интернет и техните предимства. 

Появиха се и социалните мрежи, които предлагат едновременно комуникация, 

информация и развлечение. Според данни на „Еделман Тръст Барометър“ 

общественото доверие в традиционните медии е достигнало най-ниските нива 

досега, като хората все повече предпочитат да вярват на приятелите и познатите 

си по интернет като източник на новини и истини (2017 Edelman TRUST…, 

2017). 

Освен на битието ни обаче интернет може да повлияе и на начина ни на мислене, 

на нашите възгледи, принципи, отношения с останалите и избори, които правим 

в живота си. Това се случва, когато загубим критичността си към мрежата и я 

превърнем в наш основен източник на информация и канал за комуникация. Това 

не би било опасно, ако все още във виртуалната среда журналистиката не е 

поставена под сериозна регулация и няма изградени принципи, които да бъдат 

спазвани от всички. Финансовите интереси са водещи и това се отразява при 

вписването на голяма част от информацията – стремежът е тя да бъде 

представена бързо и кратко, за да бъде най-четена и споделяна. Разнообразието 

от информация пък крие риск от дефицит на критично мислене, на заблуда 

относно достоверността и целите на написаното. 

Различни проучвания показват, че хората все по-често обръщат внимание на 

новините в интернет, докато ролята на традиционните медии – радио, телевизия 

и печат, отслабва. Според изследване на PewResearchCenter осем от десет 
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американци използват Facebook през 2016 г., като най-висок е процентът на 

хората между 18 и 29 години (Greenwood, Perrin, Duggan, 2016). Друго проучване 

пък показва, че 62% от американците се информират от социалните мрежи, 18%, 

от които го правят редовно (Gottfried, Shearer, 2016). Показателен е и резултатът 

от изследването на Ройтерс през 2016 г. от 26 страни, според което повече от 

50% от потребителите на Facebook използват социалната мрежа за новини всяка 

седмица (Newman, Fletcher, Levy, Nielsen, 2016). И това проучване установява 

голям процент на младите, които възприемат социалната мрежа като свой 

основен източник на информация (Sweney, 2016). 

 

Медия ли е Facebook? 

Един от най-известните медийни теоретици социологът Маршъл Макклуън е 

автор на книгата “Да познаем медиите”, която започва с твърдението, че медията 

е съобщението (McLuhan, 1964). Така той поставя тезата, че значение има как 

съобщаваме нещо, а не какво е то. По думите му, всичко, което възприемат 

сетивата ни, са „средства“ (медии). В този смисъл социалната мрежа е нов тип 

медия, като съществено значение за нея има фактът, че информацията се 

разпространява от линк на линк, без редакторска и журналистическа намеса и 

със субективния избор на различните потребители. 

Международната организация Съветът на Европа обаче е на друго мнение. През 

2011 г. Комитетът на министрите към Съвета на Европа прие препоръка относно 

адекватността на класическото понятие за медия с оглед бързо развиващите се 

нови технологии. В препоръката се съдържат и 6 критерия за определянето на 

медията като такава – намерение да се действа като медия, поставени цели и 

задача на медията, издателски контрол, професионални стандарти, обхват и 

разпространение на медията, обществени очаквания (Препоръка CM/Rec(2011), 

7). Авторите на препоръката заявяват, че не всички критерии имат тежест. 
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Въпреки това те са красноречиви за това, че социалната мрежа не покрива 

повечето от тях. 

Считам, че в общовалидния смисъл на медията като организация социалната 

мрежа е все още продукт на интернет развитието, който обединява различни 

форми на комуникация и дейности. Информирането и развлечението – едни от 

основните характеристики на традиционната медия, са функции на социалната 

мрежа, които обаче се появяват в етапа на развитието ѝ. Ако приемем, че нейната 

първоначална цел е да улесни комуникацията между хората, впоследствие тази 

комуникация започва да има информационна стойност, а тази информационна 

стойност да граничи с тази на медиите. 

 

Каква информация получаваме във Facebook? 

Потокът от новини в профила ни в социалната мрежа е твърде субективен и 

недостатъчен, тъй като имаме постоянен достъп единствено до публикациите на 

онези, с които сме се сприятелили или последвали в социалната мрежа. До 

голяма степен тези публикации са пречупени през техните политически и други 

възгледи, лишавайки ни от пълната картина на случилото се. Facebook 

публикациите на нашите приятели не могат да заместят и онази обективност и 

безпристрастност, която качествените медии притежават. 

Алгоритмите за съдържание също имат съществена роля за това каква 

информация получаваме. Макар те да улесняват престоя ни в мрежата, могат да 

ограничат достъпа ни до информация и да насочат начина ни на мислене само в 

една конкретна посока. Механизмът на алгоритмите е свързан с активността на 

потребителя по отношение на определените публикации, връзките с тях и 

времето или историята на взаимоотношенията между потребителя и страницата 

(Георгиева, 2013). Значение има и броят на коментарите и харесвания, които 

получава една публикация, както и нейният вид – дали е снимка, текст или видео. 

Това, което предлагат от социалната мрежа, е възможност потребителят сам да 



Ивелина Георгиева. Медии и Facebook. 

Президентските избори в САЩ и България през 2016 г. 

с. 139-152 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 1/2017 

ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 
144 

 

коригира настройките си. Въпреки това обаче след мониторинг на 7000 

потребители, проведен през юли 2013 г., е установено, че всеки потребител може 

да вижда 1500 поста (статуси, снимки и прочее) дневно. Но поради ограниченото 

време и място, Facebook обикновено показва 300 публикации (Geron, 2013). Така 

от компанията предприемат промяна, при която всеки пост получава и рейтинг, 

като тези с най-висок се нареждат в топ новините в потока (Димчева, 2013). 

Основният фактор, определящ рейтинга, е взаимодействието с останалите 

потребители и фен страници. Така истории, публикувани по-назад във времето, 

се появяват като топ новини, ако имат висок рейтинг. „Ако можеш да разгледаш 

хиляди истории всеки ден и трябва да избереш десетте най-важни за теб, кои 

биха били? Отговорът е твоят news feed. Той е субективен, личен и уникален“, 

казва Адам Моссери от екипа на социалната мрежа (Mosseri, 2016). През 2016 г. 

от компанията добавиха и друг фактор при определяне на алгоритъма за достъп 

до съдържание – времето, прекарано докато гледаме точно определена 

информация или история в новинарския ни поток (Cohen, 2016). 

В заключение бих казала, че Facebook може да бъде основен източник на 

информация само за онези, които нямат необходимост от пълна и обективна 

картина на действителността, а само на онова, което най-много ги интересува. 

Facebook може да бъде медия и за тези, които следят активно страниците на 

традиционните и нови медии в платформата. Причината е, че и социалната 

мрежа и медиите осъзнават взаимните си ползи и това се наблюдава все повече. 

 

Президентските избори в България през 2016 г. 

Facebook имаше ефект върху президентските избори в България в два аспекта – 

положителното усилие на медиите да използват новите технологии в 

предаването на информация, и потребителската активност, която подхрани 

обществените нагласи. 
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Facebook се превърна във важен инструмент за медиите, които според Изборния 

кодекс нямаха право да публикуват и разпространяват предварителни резултати, 

освен в платформата. Тя им позволи да бъдат точни, бързи, богати на 

информация, но и близо до хората, които в изборния ден коментираха своите 

впечатления в мрежата. Хаштагът #избори2016 бе използван в коментари на 

потребителите, така и за сигнали за нарушения и злоупотреби при провеждането 

на президентския вот в страната и чужбина. Опашките в много от секциите в 

чужбина бяха отразени в социалната мрежа чрез снимки от българите, чакащи 

да подадат своя вот извън граница. Използваха се хаштаговете 

#ИскамДаГласувам #избори2016 #референдум2016 #Bgvoteabrоad, чрез които 

медиите можеха да научат своевременно за обстановката в секциите в различни 

столици като Лондон, Париж, Брюксел. 

В полза на медиите бяха и различните услуги на платформата, използвани от 

обикновени потребители и журналисти. Няколко български медии се 

възползваха и от възможността за живи включвания във Facebook, споделяйки 

коментари на политици в реално време, предавайки информация за 

провеждането на изборите, както и кадри от пресконференциите на партиите. 

Във Facebook страницата на Новините на Nova пък бяха достъпни директни 

включвания от изборна секция в Лондон. Ден след изборите телевизия Bulgaria 

ON AIR отбелязва над 270 хиляди уникални потребители в социалните мрежи 

по време на изборите за президент и вицепрезидент на 6 и 13 ноември. 

Отвъд социалната мрежа традиционните медии също използваха Facebook като 

източник на информация за обстановката в изборните секции и като удобен 

получател на сигнали за нарушения. Още по време на предизборните дебати те 

използваха активно възможностите за коментари в социалната мрежа, 

призовавайки аудиторията си да задава въпроси към претендентите за поста. 

Най-голямото предимство от активността на потребителите в интернет бяха 

сигналите за нарушения и „репортажи“ от различните изборни секции в страната 
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и чужбина. Часто от тях медиите подаваха към органите на реда и отразяваха в 

своите предавания. Намирам тези действия като положителни и дори 

препоръчителни. Балансираната употреба на социалната мрежа носи само 

позитиви за традиционните медии, които също се стремят да бъдат актуални и 

бързи особено в толкова важни дни. 

Фокусът на медиите върху социалната мрежа поражда съмнения за това дали 

потребителските публикации във Facebook могат да бъдат двигател на 

обществените нагласи. Красноречив е примерът със загубата в изборите на 

кандидата на ГЕРБ Цецка Цачева. Макар водещите социологически агенции да 

показваха преднина за Цачева пред Румен Радев седмица преди първия тур, 

резултатите от него показаха точно обратното. Разпространението на музикални 

изпълнения на Цачева, както и множеството иронични колажи и карикатури за 

личността й, неизбежно са се отразили на цялостния ѝ образ. До голяма степен 

предизборната кампания на ГЕРБ остана в съзнанието на хората именно с онези 

ситуации, които предизвикаха толкова много коментари и реакции в социалната 

мрежа. От друга страна беше президентът Румен Радев, за който карикатури и 

подигравателни материали почти липсваха. Преобладаващите негативни и 

възмутителни коментари за кандидатурата на Цецка Цачева вероятно са 

повлияни и от това, че тя е вече позната на обществото като политик и 

председател на Народното събрание. С образа ѝ на кандидат за президент идват 

и всички нейни предишни изяви, решения и действия, включително и 

компромати. Факт е, че Румен Радев не беше толкова познат, именно заради това 

имаше и голям интерес към личния му живот и по-конкретно отношенията му с 

втората му съпруга Десислава Радева. 

От ГЕРБ изразиха съмнения вотът на избирателите да е повлиян и от сайтове и 

Facebook групи, „част от които с проруски интереси или подкрепящи БСП, в 

които по едно и също време, много синхронизирано е излизала невярна 

информация, дискредитираща ГЕРБ“ (Ангелов, 2016). Разпространението в 
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социалните мрежи е дало възможност да се стигне до максимален брой 

потребители, за да може да се направят успешни тези внушения, показва анализ 

на ГЕРБ, направен след президентските избори. "Знаете, че фалшивите новини 

са най-атрактивното нещо, което би могло да ти доведе добър резултат без 

никакви усилия", казва председателят на предизборния щаб на ГЕРБ Цветан 

Цветанов (Пак там, 2016). Твърденията на анализа на ГЕРБ не са доказани или 

оспорени. Въпреки това е факт, че редица сайтове със съмнителна, неясна и 

скрита собственост разпространяват свои материали, в които ясно личи 

определена политическа цел. Според проекта „Медийно око“ 

(http://mediascan.gadjokov.com/) 49%, или 224 от общо 457 от българските 

онлайн-медии за новини са анонимни (според данни от 22.06.2017 г.), а 

анонимността води до липса на прозрачност и достоверност в информацията, 

която разпространяват. 

Наблюденията ми върху предизборните реакции и коментари в социалната 

мрежа показват, че те в някаква степен рефлектират върху резултатите от 

президентския вот. Разбира се, изключвам възможността само Facebook да има 

влияние върху избора на гласувалите. Но обзорът на обществените нагласи в 

социалната мрежа и наблюденията ми за тяхната популярност показват, че е 

възможно хората да са изградили мнението си посредством коментарите на 

редица лидери на мнение и журналисти, които активно публикуваха в мрежата. 

  

Виновен ли е Facebook за фалшивите новини? 

Изборите за държавен глава в САЩ откроиха в най-голяма степен опасността от 

фалшиви новини в социалните мрежи. Оказа се, че широкото разпространение 

на информация в социалната мрежа може да бъде опасно, особено ако тази 

информация е далеч от истината. Разпространението на фалшиви новини беше и 

червената светлина за стойността на информацията в интернет и доверието в нея. 

Анализ на Buzzfeed от 17.11.2016 г. показа, че най-популярните фалшиви новини 
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около изборите генерират много повече коментари, споделяния и реакции от 

потребителите, отколкото най-популярните новини на 19 основни новинарски 

медии, сред които New York Times, Washington Post, Huffington Post, NBC News 

(Silverman, 2016). 

Фалшивите новини по време на изборите в САЩ са опасно явление не защото 

ги има. Заблудата е основен похват на много жълти и манипулативни медии от 

много години назад. Проблемът е, че фалшивите новини станаха толкова 

популярни именно заради възможностите на Facebook да бъде чудесно средство 

за разпространението им. „Ехо-стаите“, в които потребителите „живеят“ онлайн, 

също оказват влияние върху начина, по който те възприемат информация. 

„Алгоритмите на Facebook са изключително мощни в оформянето на 

действителността и създаването на echo chambers („ехо стаи“), които могат да 

бъдат вредни за демокрацията“, пише Мария Ресса (Ressa, 2016). За ефекта на 

т.нар. „ехо стаи“ пише и Ружа Смилова, която ги определя като затворени, 

идеологически хомогенни групи, в които гражданите се самоизолират. Във 

Facebook това се случва лесно – ставаме приятели, с хората, които са ни близки, 

и споделят наши общи възгледи. Харесваме техни публикации, които 

кореспондират с нашето мнение. Така постепенно алгоритмите на Facebook 

правят така, че да виждаме това, което искаме да видим – публикации, които ще 

одобрим и съответно харесаме, споделим и/или коментираме. Проблемът е 

обаче, че в този балон от информация, поднесена спрямо нашите разбирания и 

предпочитания, ставаме лесно манипулируеми и заблуждавани. „В такива 

изолирани от външни влияния публични пространства честото повтаряне на 

неистини и полуистини убеждава производителите/потребителите им в тяхната 

безспорна истинност“ (Смилова, 2011: 264-265). 

Потребителите са също в основата на проблема с фалшивите новини. Самите 

автори на сайтовете, които ги публикуват, споделят, че го правят, тъй като има 

кой да им вярва. Някои от тях дори не намират това, което правят, за нередно. 
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Това признава и авторът на сайта с фалшиви новини Ending the Fed, източник на 

едни от най-популярните фалшиви истории във Facebook по време на изборите. 

Пред репортер на Inc.com 24-годишният румънец Овидю Дробота споделя, че 

публикува пропагандни материали, но смята, че не прави нищо по-различно от 

това, което правят всички останали медии всеки ден (Townsend, 2016). Той 

описва сайта си като „консервативен новинарски сайт“, чийто трафик до голяма 

степен идва от Facebook. За разлика от македонските младежи, Дробота 

оправдава действията си с това, че със сайта си подкрепя кандидат-президента 

Доналд Тръмп. 

„Ако фалшивите новини не бяха във Facebook, хората пак щяха да ги открият 

някъде другаде“. Така Грегъри Ференщайн, автор на книгата The Age of 

Optimists (Ferenstein, 2016), обръща внимание на една друга съществена причина 

за разпространението и вярата във фалшивите новини – ниското образование. 

Според него е необходима реформа на образователната система, която да 

създаде по-информиран електорат, защото „неудобната истина е, че интернет 

отразява това, което хората мислят и казват“, независимо дали е във Facebook 

или друга платформа. 

И макар образованието, липсата на вяра в традиционните медии и „ехо стаите“ 

да са възможни причини за доверието във фалшивите новини, не може да 

отречем и друго. Хората четат и вярват на това, което искат да се случи. Те 

търсят промени, които да удовлетворяват техните желания и я откриват в 

огромния обем от новини, където между фактите има и различни, шокиращи и 

предизвикващи емоции информации. В тях те често виждат, това, което биха 

искали да видят и знаят, и под силата на емоциите му вярват безрезервно. 

Проблем е и липсата на контрол и регулация, които дори в една технологична 

компания трябва да има. И тъй като е твърде трудно да ограничим достъпа на 

фалшиви новини до платформата, решението може да бъде само едно – в 
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повишаване на критичността към прочетеното и информираността, че такива 

сайтове съществуват. 

„Най-големият проблем на нашето бъдеще не е политически, нито 

икономически, нито дори рационален. Той е борбата на фактите срещу 

фикцията“, казва журналистът Самуел Спайтейл (Spitale, 2016). Тази борба няма 

да бъде лесна, тъй като в нея се сблъскват множество интереси – на бизнеса, на 

медиите, потребителите. В света на неограничения достъп до безкрайно 

количество информация се раждат фрази като „алтернативни факти“, което 

звучи нелогично, но и страшно, защото в тях няма истина. 

Не отхвърлям обвиненията към Facebook, че е повлияла на избора на 

американците по време на предизборния вот. Ако сайтът има роля в 

дезинформирането на обществото, като не контролира правилно обменът на 

информация, то той има известна вина. Създателят на Facebook Марк Зукърбърг 

отрича каквото и да е влияние на съдържанието в платформата върху изборните 

резултати в САЩ и твърди, че повече от 99% от съдържанието във Facebook е 

автентично, а много малка част са фалшиви новини и измами (Zuckerberg, 2016). 

Зукърбърг дори се обявява против фалшивите новини във Facebook и обещава 

повече възможности за докладване на измамите и фалшивите новини. „Убеден 

съм, че ще намерим начини, чрез които общностите ни да ни казват кое 

съдържание е най-смислено, но вярвам, че трябва да сме особено предпазливи, 

за да не станем самите ние арбитри на това“, казва Зукърбърг, с което условно 

прехвърля отговорността върху хората, които трябва да разграничават сами 

невярното от вярното съдържание. 

 

Заключение 

Президентските избори в САЩ и в България през 2016 г. илюстрираха интересни 

тенденции относно социалната мрежа и нейното косвено участие в тях. От една 

страна е Facebook, определян като лошия герой в Съединените щати, който чрез 
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финансовите си интереси, стремеж за повече приходи и липсата на строга 

регулация, води до разпространение на фалшиви новини. От друга страна е 

Facebook в България, където социалната мрежа взе голямо участие в 

предизборните страсти чрез активността на потребителите и взаимодействието 

с медиите. И в двата случая наблюдавах едно все по-осезаемо влияние на 

Facebook като участник не само в ежедневието ни, но и в други важни 

обществени процеси. Не е необходимо да се противопоставим на това влияние. 

По данни на Евробарометър от 2016 г. 32% от гражданите на Европейския съюз 

намират социалните мрежи за напълно надеждни. За България процентът е дори 

повече – 37 (Special Eurobarometer 452, 2016). Няма сила, която да разубеди 

хората да използват нещо, на което напълно разчитат. Но има начини, чрез които 

да се разбере как то да бъде използвано най-правилно и ефективно. Защото 

фалшиви новини може да има навсякъде, но вярата в тях може да съществува 

само в нас самите. 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ВИДЕО БЛОГОВЕТЕ В ПЕРИОДА 

01.10 – 31.12.2015 Г. 

 

ВИКТОРИЯ МАРИНОВА 

 

Trends in the development of video blogs between 01.10 - 31.12.2015  

 

Victoria Marinova 

Резюме: В текста са обобщени преобладаващите тенденции и 

процеси, които протичат във видео блоговете в YouTube в 

периода 

01.10 – 31.12.2015 година. За целта е направено сравнение на 

общо 50 видео блога, разпределени в пет тематични категории. 

Изследвани са: активността на авторите в периода, 

използваните подходи за привличане и задържане на 

потребителското внимание, тематиката на съдържанието и 

степента на включване на стоки и услуги в него в посочения 

период. Текстът е откъс от дипломната работa, защитена 

отлично в катедра „Радио и телевизия“ на ФЖМК през 2016 г. 

Ключови думи: видео блог, България, потребители, 

съдържание 

 

Abstract: The main aims of the text is to present what are the 

prevailing trends and processes that take place in YouTube video 

blogs from 01.10. to 31.12.2015. For this purpose, a total of 50 video 

blogs have been compared, divided into five thematic categories, by 

examining the activity of the authors in the period, the approaches 

used to attract and retain the customer attention, the content theme 

and the degree of inclusion of products and services in mentioned 

period. The text is a part of the bachelor’s degree thesis, which was 
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presented in the Department of Radio and Television of FJMC in 

2016. 

Key words: video blog, Bulgaria, content 

 

Видео блоговете са важна част от медийната среда, защото представляват 

уникална форма на уеб телевизия, създадена от потребители. Подобно на 

текстовите блогове, влоговете се отличават с повишена персонализация на 

съдържанието и динамична двупосочна комуникация между създателите на 

видеоклипове и потребителите в мрежата. Всеки видео блог е съставен от 

отделни видеоклипове, организирани в канали и съхранявани в популярните 

платформи за видео споделяне, като най-голямата сред тях е именно YouTube. 

Целта на цялостната дипломна разработка1 е да установи какви са 

преобладаващите тенденции и процеси, които протичат във видео блоговете в 

YouTube в периода 01.10 – 31.12.2015 година. За да реализираме тази цел 

първата задача е: проследяване нивото на активност на авторите в общо 50 видео 

блога, разпределени в пет тематични категории. Целта е да се установи 

съществува ли повишена активност във влоговете през месец декември и в каква 

степен тя би могла да се обвърже с навиците на аудиторията и наличието на 

коледни и новогодишни празници в този период от годината. Втората основна 

задача на изследването е да провери съществуват ли отчетливи промени в 

подходите за привличане и задържане на аудиторията през месец декември 

2015г., в сравнение с предходите два месеца. Тези подходи биха могли да бъдат 

изразени във въвеждане на видеоклипове, които се разграничават тематично от 

принадлежността на канала, засилено използване на визуални ефекти и/или 

музика, призиви за активност, както и повишено създаване на съдържание, 

съвместно с други автори. Нивото на използване на тези подходи от своя стана 

спомага за обособяването на важни тенденции във видео блоговете. Третата 

задача на настоящата разработка е да установи в каква степен различни стоки и 

услуги присъстват в съдържанието им между октомври и декември 2015 година. 

 
 

1 Текстът е откъс от дипломната работа на Виктория Маринова, с дипломен ръководител доц.  

д-р Жана Попова, специалност "Журналистика" на ФЖМК, защитена през 2016 г. 
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Изследването има за цел да установи степента на включване на продукти в 

съдържанието на отделните тематични категории, както и да открои някои 

ключови проблеми, касаещи бъдещото развитие на YouTube. Основният 

въпрос, от разрешаването на който зависи как в бъдеще ще възприемаме 

видео блоговете, е разграничаването на личната препоръка от скритата 

реклама. Наличието на спонсорство и друг тип реклама във видеоклиповете не 

винаги е упоменато в съдържанието им, което от своя страна крие риск от 

сериозно заблуждаване на аудиторията. С цел да се избегне подобен негативен 

ефект, настоящата разрабтка акцентира върху необходимостта от изграждането 

на устойчива етична рамка, която задължава авторите да упоменават изрично 

наличието на реклама във видеоклиповете и то по начин, който е разпознаваем 

от всеки потребител. 

Методите за изпълнението на посочените задачи са наблюдение, сравнение и 

извеждане на резултати от интервюта, проведени с български влогъри. В 

периода 01.10 – 31.12.2015 година наблюдавах тенденциите в развитието на 

общо 50 основни видео блога в YouTube. По-голямата част от видео блоговете, 

които попадат в обхвата на настоящото изследване, са избрани на случаен 

принцип, като основният ми стремеж бе да обхвана канали с различно ниво на 

популярност. Единственото ограничение при избора на влогове бе те да бъдат на 

български или английски език. 

Преди да пристъпим към резултатите и изводите от проведеното изследване, е 

важно да дадем възможно по-точна и ясна дефиция за видео блоговете. Видео 

блоговете са специфичен вид уеб-съдържание, което съчетава богатата 

визуалност на телевизията, автентичната откровеност на текстовите блогове и 

активната обратна връзка, характерна за Интернет. Те са форма на уеб 

телевизията, но в своята същност драстично се различават от професионално 

изградените уеб сериали, тъй като са създадени предимно от аматьори. Същите 

тези потребители, които гледат уеб телевизия или четат блогове в даден момент 

се превръщат в създатели на съдържание и постепенно сформират своя 

аудитория. 
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И макар в по-ранните фази от развитието на този интересен формат, да са 

правени опити за преплитане на аматьорското и професионално видео онлайн, 

аудиторията постепенно става по-критична към предлаганото й съдържание, 

което прави и подобно преплитане все по-трудно за реализиране. Днес се 

наблюдава по-скоро тенденция към умишлено разграничаване на 

професионалното от аматьорското съдържание, дори в рамките на видео 

блоговете. Техните автори не крият колаборациите си с телевизии, 

рекламодатели или корпорации, като своеобразна „застраховка“ срещу 

опетняването на техния имидж чрез разобличаването на подобни „скрити“ 

партньорства. 

Оттук следва, че за някои създатели на аматьорско съдържание влоговете са 

възможност за доходоносна кариера, изградена зад стените на собствените им 

домове, докато за други видео блогът е тяхното лично послание към света, 

техният дневник, който милиони хора могат да разгърнат с един клик на 

мишката. Както Дана Минджион (Dana Mingione) изтъква: „Няма двама влогъри 

с еднакъв стил. Някои влогове се появяват без сценарий, директно от речта на 

даден влогър, който е седнал пред уеб камерата си в своето мазе например, а 

други са резултат от сериозно планиране и създаване на сценарий, с подходяща 

светлина и монтаж. Някои влогове са образователни, други са чисто комедийни. 

Но най-общо казано влоговете са видеоклипове, в които влогърите говорят за 

това, което ги вълнува.“ (Mingione, 2014: 22). Именно тази изповедна форма на 

влоговете и откровеността, с която се предполага, че авторите им споделят 

своите мисли и възгледи, прави този тип онлайн съдържание толкова популярно 

и дори търсено от аудиторията. То се различава от блоговете по своята 

динамична визуална природа, а от телевизията го дели характерният 

непрофесионализъм, с който са създадени клиповете. Техните автори не са 

професионални говорители, оператори и монтажисти и точно този специфичен 

креативен почерк, с който се отличава видеоклиповете им, ги прави толкова 

автентични и близки до аудиторията. 
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Настоящата разработка си постави за цел да проследи тенденциите при 

поддържането и развитието на видео блоговете в YouTube. За да установим в 

каква степен се променя активността във видео блоговете, наблюдават ли 

съдържателни промени и какво е нивото на представяне на продукти в тях, в 

периода 01.10 – 31.12.2015 година изследвах общо 50 основни видео блога, 

разпределени в пет тематични групи. Те са видео блогове, посветени на 

красотата и начина на живот, семейни видео блогове и такива с фокус върху 

пътуванията, както и комедийни и изповедни видео блогове. В изследвания 

период са потърсени съдържателните разлики в тези пет тематични категории, 

като е потърсена евентуална обвързаност между промените във видеоклиповете 

и времевия контекст на тяхното създаване. За да проследя различията в тях, 

сравних видео блоговете по честотата на акутализиране на каналите, 

тематичните особености на видеоклиповете, наличието на визуални ефекти 

и/или музика в тях, степента на авторово присъствие и използване на призиви. 

Всички тези показатели спомогнаха за изграждането на по-пълна и изчерпателна 

представа за начина, по който функционират видео блоговете и за специфичната 

отговорност, която авторите на този тип съдържание, имат към потребителите и 

влогосферата като цяло. Всички изследвани видео блогове са част от най- 

голямата платформа за видео споделяне в света YouTube, като избрах именно 

нея поради отчетливата й доминация над останалите сайтове за разпространение 

на видео съдържание. Авторите на видео блоговете, които изследвах, са 

представители на различни държави, като единственото ограничение при избора 

на влогове бе те да бъдат на български или английски език. Избрах да изследвам 

канали със значителни различия в броя абонати, за да бъде коректно 

съотнасянето на получените резултати към видео блоговете като цяло, а това не 

би било възможно, ако изследването бе с ограничен обхват по отношение на 

абонатите. 

Сравени са общо 50 видео блога по посочените показатели, които имат за цел да 

потвърдят или отхвърлят следните хипотези: през месец декември 2015 година 

се наблюдава повишено актуализиране на каналите, както и отчетливи 
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съдържателни промени в тях, в сравнение с месеците октомври и ноември 

същата година; през целия период на изследването (01.10 – 31.12.2015 година) 

се наблюдава значително представяне на продукти в изследваните видео 

блогове. 

Всекидневното или седмичното представяне на хроника от живота на даден 

автор се оказва недостатъчно за създаването на нужда от дълготраен ангажимент 

от страна на потребителя. При огромното разнообразие от типове канали в 

YouTube дълготрайното задържане на вниманието се превръща в 

предизвикателство за авторите на съдържание, които използват различни 

подходи за привличане на нови и ангажиране на вече привлечените абонати. 

Независимо дали ще повишават честотата на обновяване на каналите или ще 

внесат съдържателни промени във видеоклиповете, изразяващи се в 

представянето на по-разнообразни теми и включването на музика и визуални 

ефекти, авторите видимо се стремят към налагане на своето влияние в т.нар. 

„влогосфера“. Именно тези подходи и механизмите за прилгането им са в 

основата на настощата разработка, която има за цел да установи степента на 

съдържателни промени в каналите и евентуалната връзка между тези пормени и 

контекста на времето, в което те възникват. 

Друга важна цел на изследването е да открие по какъв начин са представени 

продуктите във видео блоговете, които според редица изследвания заемат 

значителна част от съдържанието им и дори в отделни случаи се превръщат в 

негов фокус. Повдигната е темата за това по какъв начин бихме могли да открием 

скритата реклама сред личните препоръки на авторите, когато те ни разказват за 

любимите си продукти, за видеокамерите, с които снимат, или дори за 

доставчиците на туристически услуги, които използват? Къде е границата между 

премълчаното спонсорство и подвеждането на аудиторията? И какви са 

възможните изходи от тази сложна ситуация, в която интересите на 

потребителите се сблъскват с тези на производителите на продукти и 

доставчиците на услуги? 
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Първата тематична категория, която разгледах в периода октомври – декември 

2015 година са влоговете, посветени на красотата и начина на живот. Именно в 

тази тематична група бяха потвърдени две от моите хипотези, според които се 

наблюдава по-голяма активност във видео блоговете и значителни 

съдържателни различия през декември в сравнение с предишните два месеца. Те 

са изразени, както в отчелива доминация на темите, свързани с коледните и 

новогодишни празници, така и с по-честото използвне на ефекти и/или музика, 

призиви и по-голямо участие на повече автори във видеоклиповете. Установено 

бе, че тясната обвързаност между празниците и преобладаващите теми във 

влоговете би могло да се обясни с повишената склонност на аудиторията към 

пазаруване в този период от годината. От друга страна този подход може да се 

възприеме като механизъм за приличане на потребителското внимание, като на 

зрителите се предоставят актуални теми и дискусии, които са логично обвързани 

с времевия контекст, в който се публикува видеото. Повишеното използване на 

музика, визуални ефекти и призиви също би могло да бъде доказателство за 

адаптирането на съдържанието към темата за празниците, което цели да 

задържани вниманието на потребителите в дадения канал. Именно тук призивите 

играят ключова роля, защото напомнят на зрителя да хареса клипа, както и да се 

абонира към видео блога, за да получава известия при неговото актуализиране. 

Резултатите от изследването доказаха отчеливо повишаване при използването на 

тези елементи в изследваните видео блогове за красота и начин на живот. 

Високото ниво на представяне на продукти в тази тематична категория в целия 

период на изследването пък постави въпроса и за липсата на механизъм, който 

би могъл да разграничи личната препоръка на автора от скритата реклама. Част 

от създателите на съдържание спазват етичните стандарти, заложени в самата 

същност на блоговете, и откровено споделят със своите зрители факта, че дадено 

видео е спонсорирано или продуктите в него са предоставени безплатно на 

авторите от определени производители или дистрибутори. Друга група автори 

обаче не упоменават спонсорирането в съдържанието на самия клип, а използват 
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оследните редове на описанието отдолу. Всеизвестен факт обаче е, че зрителят 

не е задължен да чете описанието и рядко му обръща внимание, особено ако то 

е по-дълго от едва няколко реда, което го поставя в риск от това да се превърне 

в обект на скрита или подвеждаща реклама. Възникването на подобен риск 

превръща въпроса с представнянето на продукти във видео блоговете в YouTube 

в проблем от първостепенна важност за бъдещето на платформата и видео 

споделянето като цяло. Потребяването на подобен тип съдържание е основано 

на доверие и лоялност, която не бива да бъде погазвана, за да се облужат нуждите 

и интересите на производители, дистрибутори и други заинтересовани страни. 

От настоящата разработка става ясно, че е необходимо изграждането на 

работеща и ефективна етична рамка, която да задължава авторите да упоменават 

наличието на спонсорство или реклама във видеоклиповете и то във форма, 

която да бъде ясна за всички зрители и да не ги поставя в позиция на 

неподозиращи обекти на негласна реклама. 

Следващата тематична категория, която е обект на настоящото изследване са 

влоговете, посветени на семейството и отглеждането на деца. Резултатите от 

тази група потвърдиха само една от моите хипотези, а именно по-голямата 

активност на авторите през месец декември спрямо предходните два месеца. 

Изведените данни доказаха също, че се наблюдава значително представяне на 

продукти във влоговете в периода 01.10 – 31.12.2015 година. То обаче не е 

характерно за по-голямата част от разгледаните канали и следователно не би 

могло да бъде прието като закономерност, която присъства във всички видео 

блогове, независимо от тематичната категория, към която спадат те. От друга 

страна, хипотезата ми за значителни съдържателни промени през декември, 

изразяващи се в повишеното наличие на теми, свързани с празниците, по- 

осезаемо използване на визуални ефекти, музика и призиви, както и по-често 

създаване на видеоклипове, съвместно с други влогъри, бе категорично 

отхвърлена в тази тематична категория. 

Третата тематична група, която разгледах в периода 01.10 – 31.12.2015 година са 

влоговете, посветени на пътуванията. Те, подобно на комедийните и 
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изповедните влогове, отхвърлиха моята хипотеза за по-активно обновяване на 

съдържанието в каналите през декември. От друга страна, хипотезата ми за 

съдържателни промени през този месец бе потвърдена само по един от общо 4 

показателя, а от тук следва, че тя може да се възприеме по-скоро като невярна 

по отношение на тези канали. Както при останалите четири категории, 

предположението ми за осезаемо присъствие на продукти във видеоклиповете 

през изследвания период се потвърди частично и тук, което допълнително 

изостря нуждата от откриването на работещ механизъм, който да намали риска 

от заблужаване на аудиторията по отношение на рекламирането на стоки и 

услуги във влоговете. 

Комедийните влогове са друга тематична категория, която изследвах и, която 

отхвърли хипотезата ми за по-често актуализиране на съдържанието през 

декември 2015 година. От тук следва, че в тази категория нивото на обновяване 

на каналите остава относително еднакво през целия период на изследването, а 

това обуславя и по-слабата обвързаност на съдържанието с коледните и 

новогодишни празници през декември. Доказателство за това е и фактът, че 

хипотезата ми за значителни отклонения в тематичната ориентация и 

използваните подходи за ангажиране на аудиторията през този месец, бе 

категорично отхвърлена в тази категория. От друга страна, както при останалите 

тематични групи, така и тук, се наблюдава осезаемо присъствие на продукти във 

влоговете, което обаче не би могло да бъде изведено като характеристика, 

присъща на по-голямата част от тях. 

Последната тематична категория, която е обект на моето изследване, са 

изповедните влогове, при които липсва документалния характер на 

видеоклиповете, характерен за семейните блогове, но пък се наблюдава по- 

високо ниво на персонализация на съдържанието. Резултатите по отношение на 

потвърждаването и отхвърлянето на изразените от мен хипотези в тази група се 

припокриват изцяло с данните, изведени при видео блоговете, посветени на 

пътуванията. От тук става ясно, че при изповедните влогове не се наблюдават 

достатъчно отчетливи съдържателни промени през декември, а нивото на 
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актуализиране на съдържанието през този месец остава относително еднакво. 

Това от своя страна отрича напълно две от моите хипотези, като третата, която 

касае повишеното присъствие на продукти във видеоклиповете, е потвърдена, но 

само частично. 

Въз основа проведеното изследване на общо 50 основни видео блога в YouTube 

и събраните данни от интервютата с 10 български видео блогъри, можем да 

направим няколко основни извода, касаещи съдъранието и активността в 

каналите в периода 01.10 – 31.12.2015 година. 

На първо място можем да заключим, че се наблюдава отчетлива разлика 

между тематичната категория на видео блоговете, посветени на красотата 

и начина на живот и влоговете, които попадат в останалите четири 

тематични групи. При влоговете за красота активността през декември е 

значително по-голяма спрямо предходните месеци, а в съдържанието 

присъстват и много повече продукти. Причини за това можем да открием, 

както в повишеното търсене и предлагане на стоки във връзка с коледните и 

новогодишни празници, така и в желанието на влогърите да създадат 

максимално атрактивно съдържание, с което да привлекат нова и да задържат 

привлечената до момента аудитория. Сред подходите за привличане на 

вниманието, които откриваме в тази категория съдържание в YouTube са 

рубриките, посветени на коледните празници, като „Влогмас“, „12 дни до 

Коледа“ и други. По този начин авторите създават своеобразна тематична рамка, 

в която съхраняват пряко обвързаното с празниците през декември съдържание. 

Подобни подходи често повлияват и върху честотата на актуализиране на 

съдържанието, която нерядко се променя изцяло през месец декември. Други 

широко застъпени подходи за задържане на вниманието са създаването на 

повече видеоклипове, съвместно с други влогъри. По този начин авторите 

„обменят аудитория“ и потвърждение за това откриваме и в проведените 

интервюта с 10 български видео блогъри. От друга страна използването на 

визуални ефекти и/или музика е мощен инструмент, който прави съдържанието 

по-разпознаваемо и привлекателно за аудиторията. Така зрителят с един поглед 
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може да разграничи видеото на „Zoella” от това на „Anna Saccone” например. 

Макар оригиналното визуално оформление да оказва влияние върху 

привличането на потребители, то често не би могло да ги задържи така 

ефективно, както в комбинация с призиви за харесване на видеото, 

оставяне на коментар или пък абониране към канала. Именно призивите са 

тези инструменти, които приканват зрителя да „даде палец нагоре“ или „да 

сподели мнение за продукта в коментар под видеото“. Поради тази причина не е 

изненадващо, че те присъстват осезаемо във влоговете за красота, в които се 

наблюдава и значителна доминация на представянето на продукти. Независимо 

дали са поставени във фокуса на видеото или са част от специална рубрика, като 

„Любими продукти на месеца“ например, продуктите са неизменна част от 

съдържанието на тази тематична категория. Възможна причина за това 

откриваме в нейните характерни особености – за да предоставят достъпно и 

разбираемо ръководство за грим, прическа или изграждане на даден стил, 

влогърите неизбежно споменават конкретни марки и видове продукти, които 

биха дали възможност на потребителите да следват стриктно указанията на 

т.нар. „бюти гуру-та“. 

Представянето на продукти обаче повдига важен въпрос, касаещ някои основни 

етични норми в YouTube, а именно – трябва ли рекламирането на продукти да 

бъде уточнено в съдържанието на самото видео или е достатъчно да бъде 

упоменато в описанието отдолу? Теоретично погледнато, няма конкретни 

изисквания, които да касаят рекламирането на продукти във видео блоговете, но 

на практика такива са необходими. Потвърждение на тази теза откриваме и в 

интервютата, където 9 от общо 10 запитани влогъри са на мнение, че е 

необходимо да се създаде устойчива етична рамка, която да определи къде 

и как да бъде упоменато присъствието на реклама в подобен тип онлайн 

съдържание. В противен случай съществува риск от заблуждаване на 

аудиторията, а това може да промени изцяло начина, по който възприемаме 

личните препоръки под формата на видеоклипове, качени в YouTube. 
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Всички тези особености на влоговете за красота ги превръщат в тематична 

категория, която крайно се различава, както откъм съдържание, така и 

откъм подход към аудиторията, спрямо останалите четири тематични 

групи. Така при комедийните, изповедните, семейните влогове и тези, 

посветени на пътуваняита, съдържанието в по-голяма степен запазва 

характерните си особености през разглеждания период. Въпреки че се 

наблюдават някои отклонения в тематичната ориентация или визуалното 

оформяне на отделни видеоклипове, общата тенденция е към придържане на 

установените рамки и механизми за задържане на аудиторията. Влоговете, 

посветени на пътуванията, продължават да показват кратки видеоклипове от 

екзотични кътчета, пръснати по света, а семейните влогове се придържат към 

характерния си документален стил при поднасяне на съдържанието. 

Комедийните и изповедните влогове от своя страна в отделни случаи правят 

плахи стъпки встрани от основната тематична ориентация на канала, като през 

декември публикуват клипове, посветени на празниците, но те са сравнително 

малка част от иначе еднородното им съдържание. Представянето на продукти 

при тях също е по-слабо застъпено в сравнение с влоговете за красота, като 

причините отново могат да се открият именно в характеристиките на 

съдържанието. Както уточнихме за един влог за красота ръководствата за грим, 

прически или стил са изключително важни, докато в останалите типове влогове 

авторите залагат предимно на харизма и чувство за хумор, за да уловят и 

задържат интереса на своите зрители. Така става ясно, че независимо дали 

има включена реклама за по-лесно разпространение на канала, както 

според резултатите, така и според интервюираните влогъри, най-важното 

условие, от което зависи популярността на даден влог, си остават личните 

качества на автора. 

Неслучайно някои от запитаните сравняват видео блогърите с приятели. Те в 

известен смисъл придобиват именно такава роля за лоялните си зрители. Именно 

тук според някои от българските влогъри, които интервюирах, се открива 

разликата между аматьорското видео съдържание онлайн и професионалните 
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телевизионни продукции – в първите няма предварително изготвен сценарий, а 

крайният резултат е плод от усилията на един човек, чието основно оръжие е не 

рекламата или информацията, а обаятелната личност. Така присъщата 

откровеност на аматьорските видеоклипове привлича зрителите, а 

голямата творческа свобода и липсата на цензура ги превръща от 

обикновени потребители в създатели на видео съдържание. Въпреки 

значителните различия между онлайн съдържанието и телевизията, които 

интервюираните изтъкват, повечето от тях все пак възприемат 

аматьорските влогове като медии в смисъла на средства за разпространение 

на информация. 

За да стигнат посланията на влоговете до възможно по-голяма аудитория 

авторите използват социални медии и мрежи, чрез които промотират 

клиповете си неограничено и безплатно. Неслучайно осем от общо десет 

запитани български видео блогъри използват различни социални мрежи като 

допълнители канали за разпространение на съдържанието си. Въпреки това 

обаче девет от интервюираните споделят, че качват съдържанието си само в 

YouTube, като някои от тях изтъкват и разочарованието си от други платформи 

за видео споделяне като Vbox7 например. Тези данни за пореден път 

потвърждават твърденията на редица изследователи и данните от различни 

проучвания, според които YouTube е най-голямата и значима платформа за 

видео споделяне в света. Тя се отличава от конкурентните платформи по 

възможността за лесно управление на няколко канала едновременно, 

опростеният, но функционален интерфейс и тясната връзка с редица други 

сайтове, социални медии и мрежи, което позволява на създателите на 

съдържание да го разпростанят едновременно в няколко платформи с едва 

няколко клика на мишката. 

На база на резултатите от проведеното изследване можем да направим някои 

важни изводи и дори предположения за бъдещото развитие на видео блоговете. 

Резултатите сочат, че влоговете, посветени на красотата, са особена тематична 

категория, която осезаемо се различава от останалите четири по нивото на 
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актуализация на каналите, присъствието на продукти и методите за привличане 

на аудиторията. На база на различията между отделните тематични групи пък 

можем да изведем някои ключови тенденции, които касаят съдържанието им и 

са подробно разгледани в настоящата разработка. 

От изследването стана ясно също, че продуктите представляват значителна част 

от съдържанието на видео блоговете, което от своя страна потвърди нуждата от 

изграждане на ефективна етична рамка, която да съблюдава правата на 

потребителите и задължението, което създателите на видео съдържание онлайн 

имат към своята аудитория по отношение на рекламата. 

На база на получените резултати от изследването и събраните данни от 

интервютата, можем да направим и някои предположения за бъдещето на видео 

блоговете. Независимо дали ги разглеждаме като отделни канали, тематични 

групи или ги възприемаме като едно цяло, този тип формати привличат и най- 

вероятно ще продължат да привличат все по-голяма аудитория, най-вече заради 

характерната си откровеност и усещане за близост, което се създава между 

автора и потребителите. Личните препоръки по отношение на определен тип 

продукти и услуги вероятно ще продължат да доминират във влоговете за 

красота и начин на живот, като обаче налагат и нуждата от разработването на 

ефективна етична рамка, която да предпази зрителите от евентуални 

заблуждения. Поради тази причина промотирането на стоки трябва да бъде 

упоменато във видеото и то така, че да се избегнат всякакви съмнения за 

скрита или подвеждаща реклама. Този въпрос е от първостепенна важност, 

както за каналите за красота, така и за видео блоговете като цяло и от неговото 

разрешаване до голяма степен зависи бъдещото развитие на аматьорското видео 

съдържание в и извън YouTube. 
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СЪДЕБНОТО ШОУ – ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 

АНАСТАСИЯ КАРАЧОЛЕВА 

 

The Court Show - Practices, Problems, Perspectives 

 

Anastasia Karacholeva 

 

Резюме: Риалити форматите се развиват изключително бързо през 

последните години и печелят огромна популярност, като привличат 

невиждан досега зрителски интерес, което кара създателите им и 

медиите да разчитат много на тях. Подобен тип предавания имат 

функцията да информират и по възможност да ограмотяват. Въпреки 

това, самата концепция, заложена в избора на думата „шоу“ и 

впоследствие реализацията на предаването го отвежда по-скоро към 

хедонистичната функция на медиите. Нуждата от правно 

ограмотяване се засилва през последните години с навлизането на 

новите технологии и разрастването на ролята на медиите. Предавания 

от типа на „Съдебен спор“ създават много конфликти, но остават 

неразделна част от телевизионната програма. И тъй като няма как да 

бъдат премахнати, остава да се намери оптимален вариант, в който да 

съчетават функциите си и да предоставят както полезна информация, 

така и забавление. Текстът е част от дипломна работа, защитeна 

отлично в катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК.  

Ключови думи: съдебно шоу, риалити телевизия, правно 

ограмотяване, насилие, аудитория, медийна регулация 

 

Abstract: Reality television as a programming genre has been rapidly 

evolving in the past few years and has gained enormous popularity by 

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


Анастасия Карачолева. Съдебното шоу –  

практики, проблеми, перспективи 

с. 169-185 

 

170 

Медиалог/ Medialog, бр. 1/2017 

ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

attracting unprecedentedly large audiences, which prompts its creators and 

the media to heavily rely on them. These television shows have the ability 

to inform and even educate. However, the very conception behind the word 

‘show’ and the subsequent realization of one leads to the hedonistic 

purpose of the media. Nowadays, the need for legal literacy has increased 

with the introduction of new technologies and the expansion of the role of 

the media. Shows such as the Bulgarian ‘Court dispute’ propel a lot of 

arguments, yet they remain an integral part of the television listings. And 

because they cannot be discontinued, the perfect scenario to both combine 

their functions and provide useful information and entertainment must be 

fabricated and then implemented accordingly. The text is part of a diploma 

thesis, defended excellently in the Department of Radio and Television, 

FJMC. 

Key words: court show, reality television, legal literacy, violence, 

audiences, media, media regulators 

 

Текстът е откъс от дипломната работа на Анастасия Карачолева с дипломен 

ръководител проф. дн Нели Огнянова, защитена през 2016 г. в специалност 

„Журналистика“. 

Риалити форматите се развиват изключително бързо през последните години. Те 

печелят огромна популярност и привличат невиждан досега зрителски интерес, 

което кара създателите им и медиите да разчитат много на тях. Това е и 

причината да се появяват разнообразни поджанрове, обхващащи различни 

тематики, но най-вече този бум е провокиран от нарастващото любопитство към 

всекидневието на човека. Повечето от тях обаче предизвикват множество 

противоречия именно заради навлизането в сфери, неподходящи за публично 

оповестяване. Такива са подробности от интимния живот на участниците, 

драматични или трагични събития, непотвърдени факти, които могат да бъдат 

определени като обиди или клевети и случаи на насилие, придружени от 
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неприлично съдържание, което би могло да засегне уязвими групи. Въпреки тези 

фактори, риалити форматите са неразделна част от телевизионния ефир и 

истинско предизвикателство за регулаторите. 

В настоящата разработка е разгледан поджанрът съдебно шоу не само защото 

съдържа гореизброените проблеми, но и защото с него е свързан един все по-

наболял проблем от ежедневието на гражданите – ниската правна култура. 

Оказва се, че много хора не знаят как или не могат да потърсят правата си по 

съдебен ред. Подобен тип предавания имат функцията да информират и по 

възможност да ограмотяват. Въпреки това, самата концепция, заложена в избора 

на думата „шоу“ и впоследствие реализацията на предаването го отвежда по-

скоро към хедонистичната функция на медиите. В много случаи американските 

съдебни предавания успяват да постигнат двойния ефект, заложен в идеята на 

поджанра, и съумяват да помогнат по пряк или косвен начин и на участниците, 

и на аудиторията. САЩ са родина на съдебното шоу, разполагат с най-много 

негови разновидности и ефектът му сякаш е най-голям точно там. Вероятно това 

провокира продуцентите да го предпочитат пред останалите риалити 

предавания, а то да им се отплаща с изключително висок рейтинг. 

Въпросът с правното ограмотяване на гражданите все по-често стои на дневен 

ред. Това е проблем, който засяга страната ни от доста време насам, особено след 

присъединяването ни към Европейския съюз. През 2012 г. Общото събрание на 

ООН одобри първия международно-правен инструмент в тази материя - 

Принципи и ръководни начала на ООН за достъп до правна помощ по 

наказателни дела. Въпреки това правната помощ не достига до всички. От своя 

страна една от основните функции на медиите е да информират и по възможност 

– да образоват. Много по-лесно би било да получаваме съвети чрез нагледни 

казуси, отколкото да се ровим с часове в различни кодекси и наредби. В самата 

си същност съдебното шоу би трябвало да предлага именно това, но вместо него 

ставаме свидетели на атрактивни спорове, скандали, зрелища и дори насилие. 

Правните консултации могат да се окажат скъпи или твърде неразбираеми за 
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хората, които никога не са се сблъсквали със съдебната система. И докато чакаме 

толкова често споменаваната съдебна реформа, стигаме до момент, в който 

нямаме представа към кого да се обърнем, за да решим обикновена битова 

ситуация. Намирайки точния начин да представим такъв тип юридическа 

информация, бихме могли да променим живота на много хора и да им спестим 

значително много време. Точно затова смятам, че темата е актуална, че 

разглеждайки практиките в друга държава, където това шоу е успешно, и 

сравнявайки ги с облика на предаването тук, може да видим какво не достига на 

българския представител на поджанра да бъде не само забавен, но и наистина 

полезен. 

За да изследваме съдебното шоу като част от телевизионната програма 

в  България и за да се опитаме да очертаем неговите основи, структура и 

същност, трябва да започнем с неговата история, с характеристиките на жанра и 

поджанра, към които принадлежи. Очертавайки рамките на самия жанр в 

телевизионната система и определяйки спецификите и практиките у нас, можем 

да си отговорим на въпроса защо тази иначе слабо застъпена форма на реалити 

шоу става така устойчива във времето и в програмната схема на телевизията, 

която я излъчва. Познаването и открояването на съвременните телевизионни 

жанрове са важен елемент в развитието на телевизионните организации. Както 

посочва Поля Иванова, „анализирането на жанровите процеси, както и 

факторите за тяхното функциониране показват актуалните промени, които 

протичат в телевизионните системи у нас“ (Иванова, 2008:7) Още повече, че при 

съдебното шоу като поджанр може да се каже, че наблюдаваме т.нар. „жанрови 

трансформации“ (Пак там: 11), при които се вижда ясна промяна в класически 

телевизионен жанр. Тези трансформации са най-ясно изразени в промяната на 

ролята на участниците в предаването, публиката, която от пасивен наблюдател 

става активен участник в процеса, и зрителите, които получават правото да 

променят хода на предаването чрез т. нар. „арбитраж“, модернизиран в онлайн 

гласуване, за което ще стане дума по-късно в настоящата разработка. 
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Преди да обясним същността на поджанра „съдебно шоу“, трябва да започнем 

със самата дума „шоу“, която ясно отличава предаването от същински 

екранизиран съдебен процес. За да не се създава у зрителите усещането за 

класическо съдебно дело с изцяло юридическа насока и монотонен прочит на 

закона, терминът „шоу“ (от англ. show – показвам, представление) означава 

„забавен жанр с рязко подчертан зрелищен характер, съдържащ естрадни песни, 

танци и музика, в който непременно участват една или няколко известни 

артисти-звезди“ (Младенов, 1979: 257). Така Младен Младенов формулира 

думата „шоу“ в българската литература по журналистика и до днес това 

определение може да послужи за основа на теорията, която е нужна за да се 

онагледи настоящата разработка. Макар и да липсват естрадните песни и танци, 

„шоу“ несъмнено е точното определение за поджанра court show, въпреки че 

връзката със съда като институция му придава оксиморонно звучене. 

Съдебното шоу е част от художествените телевизионни жанрове, като по-

конкретно се отнася към жанра „риалити формат“. Тези формати се програмират 

и реализират като тв епизоди и за тях е използван филмов способ при 

екранизацията. Някои от тях се излъчват на живо (live), а неизменна част е 

дискусионната структура. В своята книга „Телевизионни жанрове. Теория, 

методи, модели“ Поля Иванова определя риалити форматите като 

„самостоятелен тв жанр от нов клас. Те са в групата на многородовите тв 

жанрове – съставени от редица еднородови жанрове, като съществуват в 

програмната схема, обособени в отделна програмна единица“ (Младенов, 1979: 

257). Характерно за тези формати е и самостоятелното им родово название в 

схемата – риалити, както и това, че присъстват във всички жанрови схеми – от 

новини и сутрешни блокове, до вечерно токшоу. Структурата им може да бъде 

от различен тип – те заимстват от основата на тв игрите - по изграждане на 

действието, като често имат състезателен характер, по представяне на различни 

човешки истории, чрез които се преплитат различни сюжетни линии, което става 

непреднамерено като резултат от случващото се действие и по епизодичност. 
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Това, което ги отличава от телевизионните игри, е, че именно „събитията „водят“ 

повествованието и те са реални, в смисъл на „необработени“ (Табакова, 

2005:117), дори ако събитието е изкуствено предизвикано, при което реалността 

се превръща в спектакъл. 

*** 

В България първото риалити шоу от чуждестранен формат е „Биг Брадър“. То 

стартира на 18 октомври 2004г. по Нова телевизия. Идеята за подобен тип 

предаване възниква на базата на новелата на Джордж Оруел „1984“. В основата 

на този формат са тоталният контрол върху личните взаимоотношения, 

постоянното наблюдение и паноптикумът като символ на непрекъснатото 

следене, като съвременен антиутопичен затвор. Професорът по медийни науки 

Марк Постър надгражда идеята за паноптичния затвор, като го нарича 

„свръхпаноптикум“ (Цит. по Simon, 2005:17). На базата на това наблюдение 

върху т. нар. „обикновени“ хора се изгражда съкровената реалност, търсена от 

този тип формати и печелеща им огромна популярност. Неоспорим е големият 

зрителски интерес, ако вземем предвид броят на риалити форматите в 

българския ефир и тяхното разположение в програмната схема на телевизиите – 

обикновено в праймтайма. Те обикновено са със сходна структура и облик - „в 

тях се практикуват различни езици, изявяват се личности с различна култура и 

поведенчески стил, от професионални комуникатори и актьори до участници с 

лош език, с неправилна езикова артикулация. Но има и общи езикови доминанти 

– достъпност, несложност (опростяване на смисъла), атрактивност, широк адрес 

и, желателно, интерактивност, което значи липса на възможности да се филтрира 

неправилният или неприемливият език“ (Георгиев, 2013: 71). Така се оформя 

общият образ на риалити форматите у нас, част от които е и съдебното шоу. 

Court show (също познато като judge show, legal/courtroom program, courtroom 

show или judicial show) е поджанр (Ikoro, Omesah, Ekevere  2015: 3) от 

телевизионното програмиране и представлява „правна драма” или юридическо 

риалити предаване. Това шоу съдържа разглеждане на дела между 
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ищец(тъжител) и ответник(обвиняем), извършвано от псевдосъдия. 

Понастоящем тези шоута показват малки съдебни процеси (предявавания на 

искове), продуцирани и симулирани в малки съдебни зали в телевизионно 

студио. Както много други телевизионни жанрове и този  води началото си от 

радиото през 30-те години на XX век, а в телевизията се прехвърля към края на 

40-те с шоута като Court of Current Issues, Your Witness, Famous Jury Trials и 

други. Този тип правни програми произлизат от САЩ, като и в момента там се 

срещат най-често. Широко разпространени похвати в този тип предавания са 

драматизацията и усещането за реален процес, чийто изход се решава чрез 

арбитраж. Този жанр започва с драматизация и запазва техниката на избора за 

повече от шест десетилетия. В края на 90-те години техниката да избираш 

непреодолимо превзема жанра – тази тенденция се запазва и до днес. 

Драматизацията се осъществява на базата както на измислени случаи (често 

вдъхновявани от факти и детайли от реални случаи), така и на възстановени 

казуси. Ролята на съдията често е поемана от пенсиониран съдия, преподавател 

от правен университет или актьор.  Участващите в тези риалити формати са се 

съгласили техния казус да бъде излъчен по националната телевизия, а също така 

и да бъде решаван от „съдията” във въпросното шоу. За разлика от формално 

изградената съдебна зала в телевизионното студио, „съдиите” в шоуто трябва 

все пак да имат опит в правото и това често е посочено като изискване за такова 

предаване.              Тези телевизионни програми се излъчват един или два пъти 

всеки делничен ден и често изискват малко финансови средства  - в САЩ: по 

малко от 200 000 долара на седмица, където за сравнение развлекателните 

списания струват пет пъти повече (Davis, 2006). 

През 2001г. този жанр надминава по гледаемост сапунените опери в дневните 

телевизионни рейтинги в САЩ (Banks, 2012: 309). Докато всички останали 

шоута губят аудитория, court шоутата имат най-нисък процент спад в интереса 

на аудиторията. В края на 2000г., броят на съдебните шоута за първи път е равен 

на броя на токшоутата (Lotz, 2009: 69). Според доклад от 2012г. съдебните шоута 
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са втори по най-висок рейтинг на дневните предавания. Основна конкуренция на 

този жанр са ситкомите и гейм шоутата. 

От изключителна важност е отличаването на съдебните шоу програми от 

адвокатските сериали. Приликите между тях са очевидни – и в двата случая 

основен похват е драматизацията. Както някои филми са базирани на реални 

истории, съдебните драми са направени по истински случаи. За да пресъздадат 

случаите (или да ги доизмислят) сценаристите обикновено разглеждат дела от 

съответната държава. От тях, разбира се, се избират най-атрактивните за 

публиката. Но докато в адвокатските сериали участват професионални актьори, 

то в модерния облик на съдебното шоу историите са истински и неподправени, 

а участниците не следват точно определен сценарий. Като изключим първите 

опити в поджанра, където са се пресъздавали стари дела, днес историите са 

лични, а главните герои са граждани, решили да потърсят решение на определен 

казус. В този смисъл можем да заключим, че ранните опити за съдебно шоу се 

доближават по-скоро до адвокатските драма сериали, отколкото до модерната 

интерпретация на поджанра, който е по-близък до риалити шоуто. Причина за 

екранизирането на такъв тип истории е проявата на нарасналия през последното 

десетилетие интерес и вкус към всекидневието на обикновения човек, а не към 

стари дела с изтекла давност. 

Ако трябва да класифицираме поджанра, може да отделим четири основни 

категории. 

Когато шоуто е фикционално – делата не са истински, или са реално 

съществуващи, но не са на участниците в процеса, които най-често са актьори – 

тогава става въпрос за драматизирано съдебно шоу (dramatized court show). 

Когато казусите са истински, а страните в делото са пряко участващи в тях както 

в предаването, така и в реалния живот, а изходът на делото се решава от съдията, 

журито и публиката(в студиото или пред телевизора), тогава говорим за риалити 

съдебно шоу, базирано на принципа на арбитража (arbitration-based reality court 

show). 
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Съдебните предавания могат да се делят и по това, дали са с политематични или 

с монотематични казуси. При съдебните шоута с различни по тема дела, става 

въпрос за традиционни или конвенционални съдебни предавания (traditional 

court shows). Такъв вид съдебно шоу е и българското „Съдебен спор“ по Нова 

телевизия, като от предишните критерии от класификацията попада в групата на 

риалити съдебните предавания, базирани на арбитраж. Когато обаче в съдебното 

предаване преобладават дела от един и същи вид като например дела, свързани 

с животни (Judge Wapner's Animal Court), бракоразводни дела (Divorce court), с 

морални казуси (Moral court), с деца (Kids court) и т.н., говорим за 

неконвенционални или нетрадиционни съдебни шоута (nontraditional court 

shows). Съвсем отделна категория, но много подобна на драматизираните 

съдебни шоута, представляват т.нар. „адвокатски сериали“. 

Определянето на жанра и поджанра, както и отличаването им от други подобни, 

заедно с класификацията на предаванията, дават основа на настоящата работа и 

служат като ориентир в изследването на проблема. Започвайки от тях, могат да 

бъдат направени причинно-следствени връзки за облика на предаванията от този 

тип днес, както и за техния успех. 

Известният американски юрист Дейвид Силс (Справка на: 

http://www.courts.ca.gov/3808.htm) твърди, че „дневната телевизия в началото на 

XXI век е пълна със съдебни предавания, където обикновените хора водят 

спорове за решения пред известни съдии. Ако не друго, тези предавания 

илюстрират, че животът е пълен с поводи за съдебни дела, които – дори и да са 

законово основателни  - могат да доведат до най-дребни обстоятелства. Хората 

с твърде много време в ръцете си и склонност да съдят винаги ще намерят повод 

да стигнат до дело“1 Склонността да съдиш другите, удоволствието и интересът 

към чуждото нещастие, скандалът и драмата, надникването в живота на 

останалите и цялостната култура на масовия човек са само част от възможните 

причини за успеха на съдебното шоу във всичките му разновидности. 

                                                           
1 Справка от California State cases, налична на: http://bit.ly/29bzuCA 
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Показването на насилие и трагедии по телевизията изобщо сякаш вече има не 

информативна, а хедонистична функция. Изкуството се профанизира, докато 

риалити форматите разцъфтяват – неизменни елементи от тях са: „интересът към 

периферийността и социалната екзотика, играта и забавата, хибридизирането и 

еклектиката, вписаността в психоаналитичната и деконструктивната 

интерпретативна парадигма на реалностите, оттам вкусът към „либидно 

говорене”, към езика на желанията, телесната реторика и херменевтика“ 

(Георгиев, 2013: 72). Тези елементи доминират и в съдебното шоу, а най-високо 

на пирамидата стоят конфликтът и стереотипът. Масовият човек „не се бори 

срещу стереотипа, а се разполага удобно в него. Така масовата култура моделира 

хората, прави ги жертви на своите канони, но пък ги предпазва от тревожността, 

че са различни, че могат да изпаднат от социума“ (Веселинова, 2010). В 

съдебните риалити предавания освен търсените хляб и зрелища, зрителите 

получават и невероятната за тях възможност да съдят – не по законите, а по 

тяхната често изкривена преценка за това, кое е морално и кое не. В книгата 

„Изкуството на войната. Древни китайски трактати“ желанието/нуждата да 

съдиш е описана като „четвърто зло: желанието сам да съдиш за истинското и 

лъжливото, да караш хората да служат на собствения си интерес“ (Дзъ, 2009: 

179), то е подкрепяно от усещането за престъпление и наказание, а много често 

зрителите се опитват да компенсират националното законодателство, да 

запълнят дефицита на справедливост. Риалити предаванията задоволяват 

нездравите интереси на публиката и много често деформират функциите на 

журналистиката, като например три от тях (според Бил Ковач и Том 

Роузънстийл): „способност да отразява истината, необходимост да е лоялна най-

напред към гражданите и способност да осигурява форум за обществена критика 

и компромис“ (Попова, 2012: 33). Вместо да помисли за важното, зрителят 

предпочита да се забавлява със слухове и клюки, а в по-лошия случай – с 

нещастието на другите. „Всяко съдържание с клиентелата си” (Капферер, 

1992:84). А клиентелата на риалити съдебните шоута не е спечелена от 
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емпатията – тази дума вероятно вече е непозната на масовия зрител. Нека не 

забравяме, че сред основните теми на същата тази масова култура са „любовната 

мелодрама, криминалните престъпления, сексът и еротиката, рекламата и 

суетата“ (Стойков, 2006:69), а този интерес е изразен не само чрез броя на 

пътите, в които думи като „violence”, “pornography”  и „hate speech” попадат в 

търсачката на Google, но и именно с него се занимава американската писателка 

Сюзан Зонтаг в книгата си „Да гледаш болката на другите”. Там тя пише за 

интереса на хората да наблюдават бедствия, сполетели някоя друга страна, за 

войната, представена като зрелища, звуци и безчислени агонии.  „На всяко ново 

чуждо нещастие, попаднало в полезрението ни, ние реагираме със състрадание 

или пренебрежение, нездрав интерес или пък одобрение… ” (Зонтаг, 2003:17). 

Точно такъв вид забавление предоставят правните шоута много често. Все по-

често ставаме свидетели на т.нар. „монстрация”, за която говори Даниел Даян – 

по медиите се показват трагичните истории на хора, показвани като „чудовища, 

изложени на показ в цирк или панаир“ (Знеополски, 2012:18). Ако случайно 

някой от т.нар. таргет група се замисли дали това, което вижда, е морално, у него 

настъпва това, което Лейън Фестингър нарича „познавателен дисонанс“ (Цит. по 

Арънсън 2009: 234 - 235) – получава се сблъсък на две мнения, след който 

съвременният потребител на масовите медии и на масовата култура започва да 

оправдава своето и продължава да поддържа желанието си за зрелища. 

В съдебните програми, базирани на принципа на арбитража, много често се 

показват т. нар. „маргинални“ герои – хомосексуални, травестити, бивши 

проститутки, затворници, представители на малцинствата и т.н. Историите на 

тези герои често предизвикват моментни емоции, моментно служат в името на 

рейтинга на предаването. Привличат интереса чрез „различността“ си, печелят 

зрителите с чисто „клюкарската“ нотка на предаванията, с експлоатиране на 

комплекси, травми и слабости. 

За разлика от началната ера на съдебното шоу, вторият етап включва  голямо 

разнообразие от етнически и расови различия. Малцина обръщат много 
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внимание на промените в демографията на водещите на тези предавания. През 

2001 г., според сведенията, 7 от 10 съдии са били мъже; обаче 6 от тях са 

чернокожи, от които четирима мъже и две жени. Само 4 от тях са бели. До 2008 

г., жените телевизионни съдии превъзхождат колегите си мъже. В допълнение, 

четирима съдии са от латиноамерикански произход и още четирима са 

афроамериканци. Джуди Шейндлин и Дейвид Йънг (един открит 

хомосексуален) са единствените неиспаноезични бели (Asimow, 2009: 309). 

Спори се обаче, дали демографският състав на телевизионните съдии може да 

наруши изображението на реалната демография на съдиите. Реално съществува 

рязък контраст – „жените са само 18,6% от федералните съдии и около 20% от 

държавните съдии. Само 3% от съдиите в САЩ са от афроамерикански 

произход. Най-често американските съдии са бели мъже“ (Пак там: 310). Едно 

проучване отбеляза, че "телевизионните съдебни предавания могат да намалят 

подкрепата за увеличаване на расовото и половото разнообразие в съдебните 

зали чрез изпращане на съобщение до обществото, че  съдилищата в 

Съединените щати реално вече са разнообразни“ (Hall, 2005: 248). Това означава, 

че малцинствените групи все още не са интегрирани в съдебната система, 

въпреки това, което виждаме в съдебните предавания. 

Безспорен факт е, че и класическите, и неконвенционалните представители на 

съдебния телевизионен поджанр намират място на екрана. Основни кокуренти 

за тях обаче остават ток шоуто, гейм шоуто и ситкомите. Въпреки това, те 

властват благодарение на същността си - форматиращите тенденции на 

постиндустриалното или информационното общество е медиатизацията на 

всекидневието, медиатизацията на изкуствата и на цялата култура, в това число 

и на първо място на всекидневната култура. 

Въпреки че не изпълнява съвсем функцията, която му е отредена, и среща 

множество критики относно съдържанието си, предаването „Съдебен спор“ се 

радва на значителен успех. То стартира на 3 октомври 2009 г. като първоначално 

се излъчва всяка неделя, но след първите два сезона зрителският интерес се 
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увеличава, случаите – също. Оттам насетне започва излъчване всяка събота и 

неделя, телевизионните съдии стават двама, докато преди това е достатъчен само 

един. В самото начало гласуването на зрителите се осъществява чрез анкета в 

социалната мрежа Facebook, но впоследствие се създава специално приложение, 

през което всеки може да даде своя глас за една от страните по делото много по-

лесно. Главният редактор на предаването Жоро Игнатов започва да качва части 

от епизодите на своята страница преди тяхното излъчване, с което още повече 

засилва любопитството на аудиторията. Всичко това е ясен признак за успеха на 

шоуто, като резултатът до момента са шест сезона и над 390 епизода с обещан 

нов сезон през следващата есен. 

Свободата на медиите, на правото на информация и на различните мнения са 

права, заложени в конституциите на повечето държави по света. Тъй като тези 

свободи не са абсолютни, твърде често се случва те да влязат в конфликт с други 

човешки права като например правата, свързани с личната сфера и личната 

неприкосновеност. 

Такива случаи поставят на изпитание правата на медиите да информират от една 

страна, а от друга правата на гражданите да бъдат информирани. Нужно е 

медиите да спазват високи етични стандарти, за да не влизат в конфликт с тези 

права и да не дават повод на гражданите да търсят защита от институциите 

поради нарушения от страна на тези предавания. 

Необходимо е стриктно спазване на изискванията за зачитане на правата на 

човека, защото в противен случаи медии и журналисти могат да бъдат съдени за 

клевета и обида, а „приложението на законите в тази сфера зависи от фактори 

като политическата култура, юридическата доктрина, обществено-

политическата ситуация в страната и т.н.“ (Инджов, 2011: 67). 

В някои държави като Франция, Германия, Австрия и Дания е предвидено 

наказание лишаване от свобода за клевета. В България тази мярка е променена 

през 2000г., когато наказанието лишаване от свобода заради обида или клевета 
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е премахнато и заменено с парична глоба, но независимо от това обидата и 

клеветата са престъпления, предвидени в Наказателния кодекс. 

Най-често се търси наказателна отговорност за защита на доброто име и честта 

при обида и клевета – именно тези проблеми, заедно с препоръките в Етичния 

кодекс на българските медии относно показване на насилие и неприлично 

съдържание в предаването „Съдебен спор“ са разгледани обстойно в 

разработката. 

Основните обвинения към това предаване и към другите от този поджанр са 

свързани именно с нарушаване на правото на добро име, засилване на мъката на 

засегнати от трагични събития лица,  навлизане в личното пространство, 

отправяне на преки обиди към участниците. Нерядко се стига и до насилие, 

нецензурни думи и неприлично съдържание. Въпреки че има само две дела по 

адрес на предаването (като изключим делото, свързано с авторските права), във 

всеки епизод личните човешки драми прерастват в зрелищни скандали, понякога 

крайно неподходящи за съботно-неделния сутрешен ефир. 

Особен проблем на подобни предавания и истинска напаст за съвременните 

медии е показването на насилие и неприлично съдържание с цел по-висок 

рейтинг. Дори в правната терминология това е описано като „безпричинно 

показване на насилие“ – "разпространяването на послания, слово и образи, в 

които съдържанието или представянето на насилие е изтъкнато подробно, без 

това да е оправдано от контекста“ (Табакова, 2005:19). В шоу като „Съдебен 

спор“, където има репортаж в реална среда, при който се появяват оператор с 

камера, който започва да снима без изрично позволение, и репортер с микрофон, 

отправящ обидни обвинения, често придружен от човек, с когото очевидно 

ответникът е в конфликт, ескалирането на напрежение и проявата на насилие са 

неизбежни. Ако пък не се стигне до насилите, то в почти всеки епизод 

присъстват нецензурни думи, ругатни и неприлични жестове. Тези компоненти 

влизат в разрез с часа и дните на излъчване – обикновено в 10:00 или 11:00 часа 

всяка събота и неделя. В този часови пояс е много трудно да се защитят 

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


Анастасия Карачолева. Съдебното шоу –  

практики, проблеми, перспективи 

с. 169-185 

 

183 

Медиалог/ Medialog, бр. 1/2017 

ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

малолетните и непълнолетните от кадри, застрашаващи тяхното физическо, 

умствено и морално развитие, най-вече защото по това време потенциалната 

аудитория са семействата. Колкото и да бъде цензурирано, тези проявления 

могат да окажат влияние и да застрашат психиката на децата и на други уязвими 

групи. 

Въз основа на настоящата разработка и разгледаните предавания можем да 

направим следните изводи: 

• Този тип предавания правят сериозна заявка за продължително съществуване в 

телевизионния ефир 

• Те могат да бъдат разнородни (позовавайки се на предложената класификация), 

като по-успешни са традиционните политематични представители. 

• Насочени са към масовата аудитория, но могат да предоставят и по-

специализирана правна информация, която да бъде полезна. 

• Съществуването им е неслучайно и може да комбинира хедонистичната и 

образователната функция на медиите. 

• Засягат множество правни и етични проблеми – често включват насилие и 

неприлично съдържание; наблюдава се навлизане в личното пространство и 

засягане на личната неприкосновеност; носят със себе си проблеми, свързани с 

опазването на личното достойнство, доброто име и добрите нрави; поставят на 

преден план засилването на мъката и т.нар. „вторична виктимизация”; 

• Макар и малко, съществуват случаи, в които този тип предавания са успели да 

помогнат на участниците (вероятно и на някои зрители). Това може да ни накара 

да считаме, че е напълно възможно след определена трансформация и 

изместване на акцентите те могат да изпълняват своята идеална цел и да водят 

до правно ограмотяване. 

Нуждата от правно ограмотяване се засилва през последните години с 

навлизането на новите технологии и разрастването на ролята на медиите. 

Предавания от типа на „Съдебен спор“ създават много конфликти, но остават 

неразделна част от телевизионната програма. И тъй като няма как да бъдат 

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


Анастасия Карачолева. Съдебното шоу –  

практики, проблеми, перспективи 

с. 169-185 

 

184 

Медиалог/ Medialog, бр. 1/2017 

ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

премахнати, остава да се намери оптимален вариант, в който да съчетават 

функциите си и да предоставят както полезна информация, така и забавление. 

Както стана ясно, шоуто е успяло неведнъж да помогне на своите герои, а защо 

не и на своите зрители извън пределите на екранното време и рейтинга. 
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ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА РАЗКАЗВАЧА: „МЕДИЕН РАЗКАЗ“ НА 

СНЕЖАНА ПОПОВА 

 

ОРЛИН СПАСОВ 

 

About the Storyteller’s Responsibility: “Media Narrative” by Snezhana Popova 

Orlin Spassov 

 

Резюме: Рецензия на книгата „Медиен разказ“ на проф. дсн Снежана 

Попова. Появата на книгата "Медиен разказ" несъмнено е 

интелектуален факт с голяма значимост за медийните изследвания. 

Българската наука отдавна се нуждае от подобен обобщаващ труд. В 

контекста на огромните промени, донесени от дигиталната 

революция, медийните разкази запазват централна роля при 

формиране на посланията към аудиторията. Ето защо разбирането на 

структурите на разказа, на позициите и нагласите на разказвачите, 

както и на възприемането на историите от публиката, остават от 

фундаментално значение. Книгата предлага ключ към това знание. 

Ключови думи: медиен разказ, история, медии, структура на разказа, 

репрезентации, научно изследване  

 

Abstract: A review of the book “Media narrative” by Prof. Snezhana 

Popova, Dr of Soc Sci. Without a doubt, the introduction of the book 

“Media narrative” is an intellectual achievement of utmost importance for 

media research. Bulgarian research has long been in need of a resumptive 

wok. In the context of the enormous changes caused by the digital 

revolution, media narratives maintain their central role when forming 

messages to the audience. Therefore, it is still fundamental to understand 

the structure of narratives, the opinions and attitudes of storytellers, as well 
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as the way stories are perceived by the audience. This book offers a key to 

such knowledge. 

Key words: media narrative, story, media, story structure, representations, 

academic research 

 

С книгата  "Медиен разказ", публикувана в Университетско издателство „Св. 

Климент Охридски”, Снежана Попова продължава една устойчива 

изследователска линия, следвана през годините. Интересът към този проблемен 

кръг се среща още в предишни нейни книги като "Социално време и медиен 

разказ", в работата й по научни проекти, в преподавателската й дейност. 

Постепенно за Снежана Попова медийният разказ се оформя като благодатна 

централна тема, около която се съсредоточават научните й търсения. 

Този устойчив интерес не е случаен и следва важни промени в медийния пейзаж. 

В новата книга той е движен от ключовата роля на разказите за разбиране на 

промените в медийния текст, настъпили в хода на дигиталната революция. 

"Медиен разказ" актуализира теорията и практиката на наратологията в най-

съвременен контекст и прави голяма крачка напред в изследванията. 

Текстът се състои от три основни части. В началото е направен преглед на 

теоретичните подходи към понятието разказ и по-специално на мястото му в 

медийните и журналистическите изследвания. Втора глава също е теоретична, 

като в нея вниманието е насочено към видовете разкази и разказвачи (или 

разказващите субекти, по Пол Рикьор). Последната част сменя ракурса и 

въвежда читателя в едно по-инструментално поле, в което е показано как 

теоретичните модели работят на терена на конкретни изследвания (с поглед към 

наративния анализ, дискурс анализа, контент анализа, анализа на рецепцията и 

други важни подходи към текста в медиите). В тази част са приложени три 

изключително интересни анализа на български медийни разкази (по-точно 

макроразкази), обединяващи текстове, свързани с определена тема: Афганистан, 

Ирак и темата „бежанци”. Заедно с тези обособени в самостоятелна глава казуси, 
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книгата предлага на читателите и редица други примери за анализ на 

журналистически наратив от европейската и българската медийна практика, от 

опита на традиционните и на новите медии. 

Така изградена, структурата на книгата е много прецизна и въвеждането на 

читателя в проблематиката става постепенно и внимателно, с изясняване на 

всички важни детайли. Трябва да се отбележи, че в интернационалната научна 

литература както теоретичните дебати, така и реализираните приложни анализи, 

свързани с медийните разкази, са изключително обхватни. Цялата сложност на 

тези две взаимодопълващи се полета е представена в книгата на Снежана Попова 

по изчерпателен и балансиран начин. Теорията подготвя терена за анализите, 

анализите препращат към теорията и я обогатяват. Разгледаните казуси далеч 

надхвърлят целите на обикновеното илюстриране на възможностите на 

наративния анализ и имат ценен принос за разбиране на журналистическите 

практики в българските медии в една по-широка историческа рамка (трите 

казуса обхващат развития между 1998 и 2015 г.). 

Силна страна на изследването е анализът на начините, по които разказите 

участват в конструиране на медийните репрезентации. В медиите, напомня 

авторката, съжителстват различни наративи, част от които не са 

журналистически. Проследяването на взаимните влияния между различните 

видове разкази заема едни от най-интересните страници в книгата. 

Същевременно разказите са описани като трансмедийни (преминаващи от медия 

в медия) и като принципно отворени. Именно тези техни характеристики, 

разгърнати активно в новия дигитален контекст, постепенно започват да 

поставят под въпрос самото класическо разбиране за медиен разказ. Кризата на 

кохерентните линейни наративи, фрагментацията, интерактивността и други 

важни промени довеждат, по думите на Снежана Попова, до „всевластие на 

неопределеността”. Но в тази нова ситуация на наративна неопределеност не 

става дума за носталгично завръщане към сякаш по-устойчивите медийни 

разкази от времето преди дигиталния обрат. Такова завръщане едва ли би било 
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възможно. Поради тази причина книгата поставя на преден план по-скоро 

въпроса за отговорността на разказвача за разказа. Тъй като чрез разказването се 

конструира свят, етичният ангажимент на авторите на истории, получаващи 

живот в медиите, е особено важен – може би дори по-важен от времето на 

традиционния, „аналогов“ медиен разказ, защото днес в контекста на интернет 

възможностите за преднамерено насочване на вниманието на публиката в една 

или друга посока са много по-големи. 

В "Медиен разказ" читателят ще открие характерната и за други публикации на 

Снежана Попова широка теоретична култура и предпочитание към 

интердисциплинарните подходи, преплитащи елементи от изследванията на 

текста, теорията на комуникациите, медийните и журналистическите 

изследвания, социологията и др. Ясно видим е сантиментът на Попова към едно 

теоретично ядро, формирано от ключови френскоезични автори с принос към 

наративния анализ: от Ролан Барт, през Пол Рикьор и Пиер Бурдийо, до учените 

от белгийския изследователски център „Обсерватория на медийния разказ”, за 

да споменем само част от тях. Разбира се, афинитетът на Снежана Попова към 

френска теория не е за сметка на други научни традиции, също добре 

представени в книгата, но е знак за собствените й предпочитания към една по-

специфична нагласа, която по-често и по-интензивно препраща към философско 

рамкиране на анализа. 

Появата на книгата "Медиен разказ" несъмнено е интелектуален факт с голяма 

значимост за медийните изследвания. Българската наука отдавна се нуждае от 

подобен обобщаващ труд. В контекста на огромните промени, донесени от 

дигиталната революция, медийните разкази запазват централна роля при 

формиране на посланията към аудиторията. Ето защо разбирането на 

структурите на разказа, на позициите и нагласите на разказвачите, както и на 

възприемането на историите от публиката, остават от фундаментално значение. 

Книгата предлага ключ към това знание. 
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НОВА БЪЛГАРСКА КНИГА С ЮНГИАНСКИ И 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ ПРОЧИТИ НА ХЕВИ МЕТЪЛ КУЛТУРАТА 

 

ЛОЗАНКА ПЕЙЧЕВА 

 

А new Bulgarian Book with Jungian and Anthropological Interpretations of 

Heavy Metal Culture 

 

Lozanka Peycheva 

 

Резюме: Рецензия на книгата на Ана Стефанова. „Хеви метъл 

културата. Изследване по аналитично психологическа антропология“ 

(2017). Основните приноси на изследването на Ана Стефанова се 

свързват с прочита и тълкуването на хеви метъл културата от 

психоаналитична гледна точка 

Ключови думи: антропология, хеви метъл музика, култура, 

психоанализа 

 

Abstract: A review of the book ‘The heavy metal culture. A 

psychoanalytic anthropology study’ by Ana Stefanova (2017). The key 

contribution of Ana Stefanova’s research is related to the perusal and 

interpretation of heavy metal culture from psychoanalytical viewpoint. 

Key words: heavy metal culture, music, psychoanalytical 

 

Ще започна с думите на автора Ана Стефанова, написани в края на книгата, 

които разкриват както нейния ангажиран и дълбок интерес към феномена хеви 

метъл музика, така и тежестта на дълбинния аналитичнопсихологически 

изследователски подход, чрез който явлението е разчетено и разтълкувано: 
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„Метълът изглежда шумен, но в действителност е твърде тих, интровертен 

и толерантен, за да бъде забелязан лесно като важен фактор в социалната и 

културна еволюция на съвремието ни“. 

Достоверно ли е това твърдение? Правилно ли е тълкуването, че мрачната страна 

на метъла е повече свързана с неговата интроверсия, интроспекция и 

романтичност, отколкото с вредни действия? Истина ли е, че метълът е много 

толерантна човекоцентрична субкултура, уважаваща индивида? Наистина ли 

метълът има архетипна интровертна природа и автентичност? Кои са основните 

причини за възбуждане на интерес към хеви метъл културата? Защо метълът има 

толкова силно въздействие и фенове? Защо феновете на метъла обичат тази 

музика? Може ли хеви метъл културата да се счита за агресивна или опасна за 

обществото и индивидите? Възможно ли е метълът да бъде едновременно 

жизнен, меланхоличен и агресивен; да търси границите на какво ли не и в същото 

време да е съзерцателен? Основателно ли е твърдението, че метъл субкултурата 

поставя акцент върху сакралната реалност, върху символната перспектива и не 

е обвързана с материалния стандарт на живот и благоденствие? Убедително ли 

е твърдението, че метълът не е идеология на злото и нанасянето на вреди, а 

символна система от произведения на изкуството, които са врати за 

преживявания; че той е светоглед, а не комплект от предписания и 

подстрекателства? Вярно ли е, че метълът е вълнуващ, но не щастлив? Що е то 

пого и стейдж дайвинг? Каква е истината за българския Джулая морнинг? Как 

рок метълът може да бъде стратегия за професионална реализация на един кмет 

и медиен образ на един град? 

Отговори на тези и много други въпроси дава книгата на Ана Стефанова „Хеви 

метъл културата. Изследване по аналитичнопсихологическа антропология“ 

(Русе: Gaiana, 2017). Обемистият том (360 стр.) със стилна корица (дизайн 

Светлан Стефанов, който, заедно с Василена Стефанова, е и автор на 

фотографиите в книгата) поднася богата и разнородна информация по начин, 
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едновременно респектиращ с теоретичната си плътност и 

интердисциплинарност и интригуващ с атрактивния стил на писане. Авторът на 

книгата – д-р Ана Стефанова е удивителна фигура, съчетаваща в себе си лекар, 

учен и артист, психолог и антрополог. Завършила е Медицински университет – 

София, като магистър-лекар. Има магистърска диплома като психолог от ВСУ 

„Черноризец Храбър“. Защитава докторска дисертация в Института за етнология 

и фолклористика с Етнографски музей-БАН на тема 

„Аналитичнопсихологически подход към българския фолклор“, в която 

представя нов прочит на нестинарския обреден комплекс. Като изследовател в 

полето на аналитичната психология и културната антропология д-р Стефанова 

има публикации в български и чуждестранни научни издания. Същевременно 

като визуален артист Ана Стефанова има поредица участия в изложби и 

художествени проекти; илюстратор е на книги, публикувани във 

Великобритания и България. 

Замисълът на книгата е да постави и анализира хеви метъл културата като 

концепция и практика със собствени характерни особености и форми в няколко 

важни контекста: дефиниране, структура и произход на хеви метъл културата; 

основни теми в метъла; метъл музиката; архетипите; инициацията през метъл 

концерта; българските измерения на метъла. Към основната част на книгата – 

научен текст, структуиран в седем глави – авторката добавя ценен справочен 

апарат: анкета с въпроси към метъл-феновете; снимки; библиография; 

филмография; дискография на хеви метъл албуми и песни. 

Още в началото Ана Стефанова уточнява, че приема и използва една доста 

широка категория за метъл, която тясно специализирани експерти в 

метълознанието вероятно ще оспорват. Нейният прочит на феномена бяга от 

прекалена детайлизация. Стремежът да се генерализира понякога води до 

противоречия, но пък дава възможност за отворено и широко разбиране на 

явлението от психологическа гледна точка. Изборът на подобен подход е лесно 
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обясним, защото целта на проучването е не толкова да се опишат фактите и 

детайлите в метъла, колкото да се разкрият неговите корени в психе, като се 

очертаят някои универсални аспекти, общи психологически черти и динамика 

на една определена структура, каквато е субкултурата като цяло. 

Книгата „хваща“ метъла в етап, когато той е преминал през различни периоди 

във времето на своето повече от половинвековно съществуване и развитие. Хеви 

метълът като феномен е изследван в светлината на неговата връзка и отношение 

със западноевропейската култура на ХХ век. В своето проучване Ана Стефанова 

аргументира тезата, че Англия е родина на метъла и че метълът, като продукт на 

западната европейска култура, независимо от глобалното си разпространение, 

принадлежи към западните общества като тяхна сянка и компенсация. На 

различни места в книгата са направени наблюдения върху базисни културни 

структури и типични начини, по които Западът оказва влияние върху метъла, и 

така е разширено и обогатено разбирането за западното съдържание в метъл 

културата, като е подчертано, че метълът като структура и дейност следва 

естествените си корени, които лежат в личното безсъзнателно на хората, 

принадлежащи към западната европейска култура. 

В книгата обширно са представени важни проявени аспекти и елементи на хеви 

метъл културата, като израз на психична реалност – природна и духовна, 

съзнателна и несъзнателна, индивидуална и колективна. Психичната динамика 

на метъла е прочетена във връзка с различни негови аспекти: символи 

(специфичния метъл текст и главни теми в музиката, в думи и визия), структура 

(музиканти, фенове, медиатори), произход, архетипна основа, дейности, 

контекст и др. В книгата са изведени редица същностни характеристики на метъл 

културата, тълкувана като светоглед; ценностна система; символно огледало за 

интерпретация и преживяване на света; стил на живот, подчинен на 

преживяванията; инициационна култура, помагаща за личната и социална 

идентичност и диференциация... 
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По интересен начин Ана Стефанова приема и аргументира хипотезата, че хеви 

метъл културата има много черти, които я поставят между индивидуалната и 

традиционната култура. Хеви метъл културата е система, която, подобно на 

фолклорната култура, отразява реалност и фантазия, сакрално и профанно, 

символното и конкретното, в определен баланс. Според Ана Стефанова хеви 

метъл културата е съвременен музикален жанр, „може би най-близкият до 

традиционните общностни феномени“, а усещането за корени, предци и 

приемственост, характерни както за метъла, така и за традиционните култури, е 

базирано в архетипната природа на символите. За да обоснове тази своя хипотеза 

тя извежда някои сходства между метъла и конкретни прояви на фолклорната 

култура (ритуали; приказки; гатанки; лечителски практики; приемственост в 

„обучението“ и др.). 

Книгата се занимава и с метъл културата като общностен феномен, който има 

своя структура, специфични и универсални черти. При анализа на метъла като 

социален феномен и неговата структура, Ана Стефанова свързва хеви метъла с 

универсални черти и закони на съвременното общество: на субкултурите, шоу 

бизнеса, музикалните течения, модата, религиозните общности, културните 

кръгове и др., като отбелязва, че метълът има много общо с всички тях. Тя 

очертава мястото и ролята на основните актьори в метъл културата: музиканти, 

фенове, социални медиатори. 

Ана Стефанова представя ключовата роля на социалните медиатори в метъла 

(звукозаписни компании, агенции за набиране на творци и специалисти (в 

частност – музиканти), мениджъри, всички видове рекламни структури, 

художници, дизайнери, лютиери, стилисти и др.), които извършват рационална 

и прагматична работа, като подчертава, че „Това е най-рационалната и 

неспецифична част от метъл структурата“. 

Добре е представена силата на музиката, като ключов елемент на хеви метъл 

културата и психичния свят на „металния народ“. Метъл музиката се 
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характеризира с твърд, масивен звук, много силно изкривяване на звука (силен 

дисторжън), продължителни китарни сола, енергични барабани и цялостна сила 

на звука. Ана Стефанова характеризира метъл музиката като кауза, дар, смисъл, 

изразител и преобразувател на либидото, универсална свързваща и обвързваща 

висша сила, универсален ред, мана, която създава и руши. 

Друго опорно понятие в изследването е метъл концертът. Той е разчетен като 

трансформиращ ритуал, трансцендентно събитие и общностен феномен, тясно 

свързан с Маската, с карнавала. В силовото поле на концерта се развиват 

множество психични динамики, очертани от Ана Стефанова като инициация. 

Инициацията се определя като архетип, който намира изява в различни форми 

на творчество (мит, приказка, ритуал, визуални изкуства, игри и др.), в 

диахронични промени, изразени в „лична история” на индивида и в исторически 

промени, в профания живот и в сакрални преживявания, включително и в хеви 

метъл концерта. Ана Стефанова разглежда динамиката на инициацията като 

необходима за обновяване на собствената личност и за преминаване отвъд, към 

разширяване на съзнанието. Този процес на инициация включва и съзнанието, и 

безсъзнателното, психе като цяло: човекът трябва да приеме това, което е и да 

работи върху тази канава. 

Специфичните български метъл случаи, разгледани в текста, предоставят 

интересна антропологическа и аналитичнопсихологическа информация за някои 

конкретни метъл черти и в същото време илюстрират успешно универсалната 

динамика на феномена на метъл културата. В разглежданите истории Ана 

Стефанова представя спецификата на българската „метъл индивидуалност“ през 

разказите на свидетели, участвали в създаването и развитието на няколко 

ключови събития и практики: Джулая морнинг (възникнал в края на 1980-те); 

изобретяване на традицията на рок-некролозите и синдрома на Bon Scott 

(възникнали през 1990-те, неактуални); Кметълът (рок събития в Каварна 

конструирани след избора на Цонко Цонев за кмет на града през 2003). 

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


Лозанка Пейчева. Нова българска книга с юнгиански  

и антропологически прочити на хеви метъл културата 

с. 190-196 

196 

Медиалог/ Medialog, бр. 1/2017 

         ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 
 

Авторката подчертава, че в България метълът се разпространява по ъндърграунд 

канали и медии като легенди – с ентусиазъм, слухове, некачествени записи върху 

касети, апокрифни материали. Историите и „доказателствата” за метъла се 

дистрибутират по моделите на традиционната фолклорна култура: без социални 

медиатори, без професионалисти, без реклама. Записи с музика, внесени тайно 

от чужбина, са презаписвани от човек на човек. 

Основните приноси на изследването на Ана Стефанова се свързват с прочита и 

тълкуването на хеви метъл културата от психоаналитична гледна точка. Книгата 

тематизира и идентифицира хеви метъл културата и нейните влияния през 

психологическата система на Карл Густав Юнг. Проучването е иновативно по 

отношение на избрания материал – вниманието на Ана Стефанова се фокусира 

върху предизвикателен, противоречив, популярен и вълнуващ, но слабо проучен 

в България феномен – хеви метъл културата. Книгата е интригуващ и достоен 

отговор на това предизвикателство. 
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„ГЛОБАЛНИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ“ НА МАРИЯ НЕЙКОВА 

 

СНЕЖАНА ПОПОВА 

 

„Global TV Channels“ by Maria Neikova 

 

Snezhana Popova 

 

Резюме: Рецензия на книгата на Мария Нейкова. „Монолог или 

диалог? Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии”, 

Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“. Става дума за 

уникално изследване, в което – върху материята на (все още) най-

консумираната медийна продукция, телевизионните новини – се 

произвежда среща на държавни и медийни политики, континентални, 

културни и религиозни различия, визии за международната 

комуникация, глобалните медии, световните противопоставяния и 

неравенствата. Огромната фактология и оригиналните 

интерпретации в книгата са ценни за изследователи от ред научни 

области. 

Ключови думи: телевизия, новини, глобализация, култура, религия, 

рецензия на книга 

 

Abstract: A review of the book ‚Monologue or dialogue? The 

controversial world in the lens of global television‘ by Maria Neikova, ‚St. 

Kliment Ohridski‘ University Press. This is an outstanding study, which is 

concerned with the topic of the still most popular media product, namely 

the television newscast. The book is a meeting point of state and media 

olitics, cross-continental, cultural and religious differences, and views on 
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international communication. The enormous literature review and original 

interpretations are valuable for researchers from various academic fields. 

Key words: television, news, globalization, culture, religion, review of 

book 

 

Първоначално книгата „Монолог или диалог? Противоречивият свят в обектива 

на глобалните телевизии” респектира преди всичко с обема си, но навлизането в 

нея разкрива широк по мащаби анализ, който се разгръща при неизменно висока 

информационна плътност на текста. Това не много често срещано съчетание от 

качества по своеобразен начин отразява комплексността на атакуваната 

изследователска проблематика. Съвременният свят отдавна не може да бъде 

разбиран и обясняван чрез отделни теории и при следването на единични визии. 

В началото на 21 век обаче развитията на икономика, политика и технологии 

напълно зачертават възможността да съществуват явления и процеси, 

необхванати от силовите линии на глобализацията, новите световни доминации 

и мрежовата комуникация. Изследователската материя, несъмнено актуална и 

важна, е преди всичко и над всичко друго именно комплексна. 

В отговор на това обстоятелство авторката ползва подходи, понятия и 

инструментариум на различни научни направления: история на международните 

отношения; теория на международните отношения; социално-икономически 

теории; медиазнание, теории за връзките с обществеността и за пропагандата; 

медийни и социални изследвания. Към това трябва да се добави още богатата и 

извънредно разнообразна библиография от над 350 източника, която 

демонстрира интерес включително към „национални“ и „регионални“ срезове на 

интерпретираните проблеми и по този начин рефлектира тяхната 

многоаспектност и – ще повторим още веднъж –комплексност. 

Книгата е организирана в седем глави, увод, заключение, библиография и 

приложения – структура, адекватна на обема и характера на изложението. 

Присъства и „вътрешно“ структуриране: хармонично поделяне на текста в две 
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части – теоретико-методологическа и емпирично- изследователска 

(контентаналитично изследване), които са уместно „сплавени“ чрез увода и 

заключението. Наред с понятията, необходимите уговорки и изследователските 

ограничения, уводът очертава също така рамката на „изследването в движение“, 

каквото фактически рецензираният труд представлява. (В допълнение тук ще 

кажа, че почти всички анализирани в разработката проблеми и процеси са 

прецизирани до детайли с най-нови публикации по темата.) Заключението 

повторно вписва резултатите от емпиричното изследване в теоретичната рамка. 

Първите пет глави оформят теоретичния фундамент на изследването на 

избраните телевизии, за което ще стане дума след малко. Присъства преглед на 

трудовете по проблема, със специален акцент върху текстове на Халин, Манчини 

и Галтунг. Предложено е разбиране за диалога през глобалните телевизии като 

за взаимодействие между култури, религии и позиции в дебата за 

универсалността на човешките права. Търсят се разграничения на медийни 

подходи; изработва се дефиниция за „глобална телевизия“; размишлява се над 

сведения за аудиторията на глобалните телевизии, както и над битуващи 

представи, че те обслужват преди всичко доминиращи малцинства. 

Шестата и седмата глава докладват резултатите от контентаналитичното 

изследване на новини от 11 глобални 24-часови телевизии, осъществено през 

2012-2013 в рамките на научна програма № 4 „Национални, европейски и 

цивилизационни измерения на диалога култура 3 – език – медии” на 

Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”. 

Изследването е фактически уникално с избора на медии (наред с основни канали 

като CNN International, BBC World News, Euronews, France 24 и Al Jazeera 

English, са включени руската Russia Today, китайската CCTV News, 

латиноамериканската TeleSur, базирана във Венецуела, азиатската Press TV, 

базирана в Иран, и две африкански телевизии – A24 Media и Africa Independent, 

базирани съответно в Кения и Нигерия), при който са комбинирани признаците 

покритие на широка аудитория и заявка за участие в информационен обмен в 

континентална перспектива чрез емисии на английски. Приложена е 
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регистрационната карта, чрез която са генерирани данните, породили множество 

конкретни и по-общи интерпретации. 

Резултатите позволяват обобщения за стиловете на изучените телевизии според 

идентични и систематизирани критерии. Ценни са разсъжденията за наличието 

на трайни черти в медийното поведение при уникалност на събитията в 

изучените периоди. Съпоставките между телевизиите са базирани изцяло върху 

изработените критерии и фактически отхвърлят инерциите в мисленето за 

определени глобални медии. Анализи на конкретни казуси задълбочават 

определени изводи от контент анализа. Хоризонт на направените интерпретации 

са измеренията на международната комуникация към момента на изследването 

– база за възможни съпоставки при бъдещи изследвания. В редовете по-горе се 

съдържат всички основания да изтъкна ценността на книгата и необходимостта 

тя да бъде отпечатана: 

Става дума за уникално изследване, в което – върху материята на (все още) най-

консумираната медийна продукция, телевизионните новини – се произвежда 

среща на държавни и медийни политики, континентални, културни и религиозни 

различия, визии за международната комуникация, глобалните медии, световните 

противопоставяния и неравенствата. Огромната фактология и оригиналните 

интерпретации в книгата са ценни за изследователи от ред научни области. 

Проф. д-р Мария Нейкова преподава няколко дисциплини в бакалавърската и 

магистърската степен на Факултета по журналистика и масова комуникация и 

Философския факултет на СУ „Свети Климент Охридски“. Книгата става ценно 

пособие в обучението на стотици студенти и в тяхната изследователска дейност. 

Книгата е подходяща също така и за всеки човек, който се интересува от 

настоящето и бъдещето на нашия свят. В нея е концентрирано огромно знание, 

което обезсилва конспиративните теории и поощрява разума над страховете. 
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Резюме: Рецензия на книгата на Мария Нейкова „Монолог или 

диалог? Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии“ 

(София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2016 г.) 

Ключови думи: телевизия, глобализация, религия, култура, рецензия 
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Abstract: A review of the book ‚Monologue or dialogue? The 

controversial world in the lens of global television‘ by Maria Neikova, ‚St. 

Kliment Ohridski‘ University Press.  

Key words: television, globalization, religion, culture, review, book 

 

Проф. д-р Мария Нейкова е отдавна утвърден и авторитетен изследовател, 

университетски преподавател и експерт в областта на журналистиката, масовата 

комуникация и международните отношения. Доктор по политология от 2000 г., 

доцент от 2005 г. и професор от 2016 г., тя е автор на 3 самостоятелни 

монографии, 14 глави в колективни монографии, 2 превода на книги с 

академична тематика, редакторство/ съставителство на 16 сборника, както и на 

37 студии и статии в научни списания и академични сборници и на 1 учебно 

помагало. Първите си студенти в СУ „Св .Климент Охридски” тя обучава още в 

далечната 1986 г., а преди това има и стаж в оперативната журналистика. 
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Тази суха статистика говори толкова много – тя показва, че проф. Нейкова е 

утвърден учен и преподавател, който изключително целенасочено се развива в 

областта на международната журналистика и медийната теория и практика. В 

цялото си творчество тя стъпва здраво на професионалната практика, преди да я 

доразвие в академични изследвания и преподаване. С настоящите редове правя 

плах опит да привлека вниманието на интересуващата се академична публика 

към качествата на публикуваната през ноември 2016 г. монография „Монолог 

или диалог? Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии“ (София, 

УИ „Св. Климент Охридски“, 2016 г.). 

Това е последният засега голям научен принос на проф. Мария Нейкова. Той е 

резултат както на емпиричния материал, събран в рамките на съвсем конкретен 

изследователски проект, финансиран от УКХ „Алма матер“ при СУ, на който 

съм академичен директор и така познавам отблизо, както и на продължително 

осмисляне и натрупване на опит в анализа, разбирането и обяснението на ролята 

на глобалните медии в съвременния глобализиращ се все повече свят. 

Монографията е мащабно изследване, основано на уникален не само за България 

мониторинг на добре подбрани глобални медии. Тя представлява убедителен 

критичен анализ както на събраните в хода на изследването емпирични данни, 

така и на съществуващите теоретични подходи към подобни проучвания, 

разработвайки специфична иновативна методология за конкретното изследване. 

До голяма степен монографията е естествено обобщение на един вече дълъг 

изследователски път, изминат от проф. д-р Мария Нейкова в продължение на 

десетилетия академична кариера. 

Монографията има три основни съдържателни елемента – сериозното навлизане 

в актуалния академичен и социален дебат за рамката и функциите на медиите в 

съвременния глобализиращ се свят, концентрирането на емпиричния анализ 

върху глобалните телевизии в наши дни и начина, по който те отразяват най-

важните международни събития, и обобщаващ поглед върху начина, по който 

медийната среда у нас се вписва в тенденциите, характерни за по-развитата част 

на света. Всеки един от тези елементи носи съществен изследователски принос, 
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основан на дълбоко познаване на съществуващата литература по темата, на 

оригинален и добре аргументиран методологически подход (на базата на 

социологическа извадка, въпросници, обработка на анкетните карти и др.) преди 

да се пристъпи към практическите заключения и теоретичните обобщения, на 

качествен последващ анализ и задълбочени изводи. 

В теоретичната част глобалните медии са представени като една от 

характеристиките на глобализиращия се свят с всичките му противоречия. 

Въпреки че глобалните телевизионни 24-часови новинарски канали са явление 

на последните 30-40 години, тяхното теоретично осмисляне е обусловено от по-

широката медийна рамка в историческия ѝ контекст от края на Втората световна 

война насам. Тезата на автора, че светът и медиите се развиват едновременно 

паралелно и чрез взаимното им пресичане е много добре аргументирана. Оттук 

произтича и трудността при емпиричното изследване поради крайната динамика 

както в световната политика, така и в самите медии, като често едната влияе на 

другата и обратно. Особено място в теоретичната част на монографията заема 

темата за диалога, особено при липсата на сериозни изследвания на глобалните 

информационни мрежи в систематичен план. Тези мрежи са поставени в рамките 

на политическата история на конкретната страна и регион при представянето на 

процеса на оформянето на сегашните медийни системи. Всичко това дава 

основание на автора да характеризира анализирания диалог като комуникация 

между различните възгледи при обсъждането на конкретно тематично поле 

(например междукултурния диалог). 

Характерна за монографията и много полезна въобще за академичната практика 

у нас е прецизната работа с понятията – тук не става въпрос за някаква 

теоретична мода и налагане на конкретни теми за анализ или подходи на 

изследване, а за целенасочен авторов интерес към съвременната дискусия за 

универсалните човешки права и тяхното място в глобалния свят (вкл. и в 

областта на медиите – карикатурите на Мохамед и убийствата в „Шарли ебдо“). 

Оттук е престъпено към ролята на медиите днес. За мен като историк, който 

напоследък също се занимава с публичната дипломация и теориите за меката 
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сила, много важен е медийният аспект на темата, даващ предимство на един или 

друг политик или една или друга държава при реализацията на поставените цели. 

Добре познаваща международната политика на Балканите и в Близкоизточния 

регион, проф. Нейкова се намесва уверено в дебата между различни автори, 

противопоставящи мюсюлманската и западната християнска цивилизация. На 

основата на направения теоретичен анализ и последващата типологизация на 

телевизиите на световно равнище, тя дава своя дефиниция за глобални 24-часови 

новинарски телевизионни канали – т.е. такива, които имат възможностите да 

оформят глобален информационен поток и да действат едновременно като 

агенти на хомогенизацията и хетерогенността. 

Оценявайки спецификите и общите характеристики на глобалните телевизии, 

авторът привлича вниманието към техния език – английския. Отделна глава е 

посветена и на аудиторията на глобалните медии, които очевидно трудно се 

подлагат дори на количествен, а да не говорим за качествен анализ. 

Изключително важна е темата за възприятието на телевизионното съдържание и 

послания, които зависят в значителна степен от средата на възприятие – дали е 

нормална или кризисна ситуацията, има ли конкуренция на местни медии, какви 

са преимуществените политически пристрастия сред нея, има ли пристрастност 

при отразяването на международните новини, показва ли се нецензуриран 

материал и др. Всички тези фактори определят доверието и към глобалните, и 

към местните медии. 

Втората част на изследването представя методиката, конкретните данни, 

резултатите в оценъчен план и изводите, които могат да се направят в резултат 

от осъществяването на двегодишно емпирично изследване на 11 глобални 24-

часови новинарски телевизионни канала. Използвайки подхода на извадка от две 

последователни и две съставни седмици през 2012 и 2013 г. на главните страници 

на сайтовете на А24Медия, Африка Индипендънт ТВ, Ал Джазира Инглиш, Би 

Би Си Нюз, Китайската централна телевизия, Си Ен Ен Интернешънъл, Евронюз, 

Франс 24, Прес ТВ, Ар Ти, Телесур, са били регистрирани 5656 текста. Освен 

съдържателната страна на резултатите, в монографията са отразени 
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възникването и развитието до момента на всяка една от тези медии. Анализирани 

са оформлението на сайта, структурните му характеристики, тематичното 

отразяване, медийната география. 

Накрая се завършва с дискурс анализ на заглавията и някои най-показателни 

текстове. Следва да се отбележи, че проектът е осъществен с включване в 

реализацията му на студенти и докторанти, което сочи качествата на автора като 

преподавател и организатор на съвместна работа на млади и утвърдени 

изследователи. В заключителните страници на изложението е потърсен отговор 

на въпроса къде е България в съвременното медийно развитие и доколко и как е 

отразена тя от наблюдаваните медии. Накрая е направен общият извод, че 

разглежданите новинарски телевизионни канали са глобални и като съдържание, 

и като разпространение, въпреки всички възможни уговорки и условности при 

техния анализ. 
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ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ЖУРНАЛИСТИКА 

 

МАРИЯ НЕЙКОВА 

 

The Opportunities of International Journalism 

 

Maria Neikova 

 

Резюме: В публичната лекция се предлагат две полярни възможности 

на международната журналистика. В лекцията се разсъждава върху 

съизмеримостта в сравнителен план на присъствието на теми и места 

в различни сегменти на информационните медии. Показва се ролята 

на картите – географски, политически и всякакви други, като 

безценен помощник в разбирането на света, на причините за 

съществуването на дадени геополитически връзки или амбиции, на 

поведението на държавите с техните естествени уязвимости. Картите 

са аналитични инструменти и средства, които ни помагат да мислим 

за отделни държави, за региони или континенти, както и по-общо за 

света. Меркаторовата проекция е подходящ ключ за разбирането на 

продължаващото доминиране на държавите от Севера – Север като 

политическо понятие, обхващащо развитите и икономически 

мощните държави в света – в глобалния информационен поток. 

Неразбирането на мащаба на заобикалящия ни свят може да оказва, 

или оказва, реално въздействие върху нашите мнения и решения. 

Един пример в две части – присъствието на Нигерия и Франция в 

световните новини, помага да видим връзките. Неравенството в 

отразяването на идентични събития в примера е свързано с усещането 

за предсказуемост на масовите избивания в Африка и изненадата, че 

подобно нещо може да се случи във Франция. Изпреварилата важни 
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процеси на човешката еволюция революция в комуникационните 

технологии глобализира нашия свят, глобализира човечеството 

много преди светът, човечеството да са станали общност на взаимно 

познаване и разбиране. Всичко това заедно прави възможностите на 

международната журналистика големи и нищожни едновременно. 

Ключови думи: международна журналистика, глобален 

информационен поток, неравенство в отразяването 

 

Abstract: The public lecture offers two polar opportunities for 

international journalism. The lecture reflects on the relative comparability 

of the presence of topics and places in different segments of the 

information media. The role of the maps – geographic, political, and any 

other – as an invaluable assistant in the understanding of the world, the 

causes of the existence of geopolitical ties or ambitions, the behavior of 

states with their natural vulnerabilities is shown. Maps are analytical tools 

and tools that help us think about individual countries, regions or 

continents, and more general about the world. The Mercator projection is 

an appropriate key to understanding the continued dominance of the North 

– the North as a political concept covering the developed and economically 

powerful countries of the world in the global information flow. The 

misunderstanding of the scale of the world around us can have or has a real 

impact on our opinions and decisions. An example in two parts – the 

presence of Nigeria and France in world news, helps to see the 

connections. The inequality in the coverage of identical events in the 

example is related to the sense of predictability of mass killings in Africa 

and the surprise that such a thing can happen in France. The revolution in 

communication technologies got ahead of major processes of human 

evolution and globalize our world, globalize humanity long before the 

world, humanity has become a community of mutual knowledge and 

understanding. All of this makes the opportunities of international 

journalism big and negligible at the same time. 
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Key words: international journalism, global information flow, inequality 

in the coverage 

 

Няма как да събера в предстоящата кратка публична лекция всички наблюдения, 

разсъждения, натрупаното – смея да мисля – знание, вълненията, които 

предизвикват у мен светът и неговите медии, национални и глобални. Наложи 

се да избирам и се надявам моят избор да ви се стори интересен, в някакъв 

смисъл предизвикателен и най-вече – ангажиращ. 

Заглавието на лекцията ме затрудни, но под твърде тривиалните думи, от които 

е съставено – „възможностите на международната журналистика”, се крият два 

полярни отговора. Възможностите са големи, да не кажа огромни, а на другия 

полюс стои – възможностите са минимални, илюзорни, даже няма такива 

възможности. 

Сега ще вляза в обувките на професора, който в една реклама на хапче за 

главоболие ни съобщава, че той вижда нещата различно и в главата ни има 

мускули. Като че ли и аз виждам света различно, виждам част от многобройните 

нишки, които го оплитат като паяжина, и свързват на пръв поглед неща, които 

ни се струват несвързани. 

Приготвила съм няколко илюстрации, които да ми помагат и нагледно да се 

разбере по-добре какво имам предвид. Започвам с обърнатия свят на „Ди Велт“.  
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Сигурно повечето от нас имаме усещането, че светът наистина се е побъркал и 

се е преобърнал с главата надолу. Дали това е точно така? Може ли 

международната журналистика да ни помогне да се справим с подобни 

усещания? 

Може ли международната журналистика да прави това, което се приема, че 

прави? Поне засега. Да ни съобщава какво се случва в света, още повече да ни 

помага да го разбираме? 

Картите – географски, политически и всякакви други са безценен помощник в 

разбирането на света, на причините за съществуването на дадени 

геополитически връзки или амбиции, на поведението на държавите с техните 

естествени уязвимости. Картите всъщност са аналитични инструменти и 

средства, които ни помагат да мислим за отделни държави, за региони или 

континенти, както и по-общо за света. Сега ще ви предложа няколко карти, 

приготвени от Том Хейл в края на 2015 г., за сайт, който предлага на аудиторията 

един по-лек и привлекателен поглед към науката. Сайтът се казва „I fucking love 

science” (IFLscience). 
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Избрала съм само три карти, последната е в два варианта, но те насочват към 

онова, което искам да ви кажа. 

Първата карта ни показва как е разпределено населението на света. 

 

Автор: Макс Галка 

Червеното петънце в Южна Азия отбелязва мястото, където живеят хората, 

представляващи само 5 % от населението на света. Сините райони показват къде 

живее още 5 % от населението. В белите части живеят останалите 90 % от 

населението. Смята се, че към момента на планетата живеят 7 и половина 

милиарда души, така че пресмятанията оставям на вас1.Тази карта ни дава 

информация за икономическото развитие на различни части на света спрямо 

населението им, подсказва ни посоките на бъдещата миграция и т.н. 

Обикновено се приема със снизхождение това, че американците не знаят много 

за географията и могат да бъдат извинени, ако мислят, че Африка е голяма горе-

долу колкото Северна Америка. Колко ние българите познаваме географията 

няма да коментирам. Най-често въпросите ми към студентите каква е площта 

или какъв е броят на населението на ЕС остават без отговор. 

  

                                                           
1 Пет процента от населението на света са 375 млн. души. Сред вторите пет процента са Русия със 142 млн. 

души население, Канада с 35 млн. и Австралия с 23 млн. – б.а. 
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Автор: Кей Краузе 

 

Втората карта ни показва, че върху територията на Африка можем да 

разположим спокойно Китай, Индия, САЩ, Япония и повечето европейски 

страни. Или да сместим друга подборка от държави: САЩ, Канада, Мексико, 

Гренландия, като ще има място и за Централна Америка, Аржентина, Чили и 

Боливия. 

Площта на Африка е над 30 млн. кв. км. 

Тук стигаме до проекцията на Меркатор. И до опита да се обърнем към 

влиянието на картите и преноса на това влияние върху развитието на човешките 

общества и тяхната култура. 

Проекцията носи името на Герардус Меркатор (1512–1594) – фламандски 

географ и картограф. Работил е също като геодезист, преподавал е математика. 

Меркатор се е занимавал с изработването на математически инструменти; 

работил е и като гравьор. Първата му самостоятелно направена карта е на 

Палестина и е завършена през 1537 г. През 1554 г. завършил карта на Европа, 

съставена от шест панела. Меркатор първи е използвал думата атлас, а след 1570 

г. издал атлас на света в няколко части. Разработил е нова технология за 
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изработване на небесни и земни глобуси, която позволява тяхното сравнително 

масово производство. 

Проекцията на Меркатор е подходящ ключ за разбирането на продължаващото 

доминиране на държавите от Севера – Север като политическо понятие, 

обхващащо развитите и икономически мощните държави в света – в глобалния 

информационен поток. Пренасянето на кръглия свят върху плоската повърхност 

на картите води до изкривяване, деформация, изопачаване. Подобни 

изкривявания и деформации съзираме в преобладаването на икономически най-

развитите държави в глобалния информационен поток. А всички те са 

разположени в Севера, север с главна буква, като политическо понятие. 
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Горе виждаме света според Меркатор, със значително по-голяма част на север 

от екватора, а долу и поправената Меркаторова проекция. 

 

Уикимедия Комънс 

Неразбирането на мащаба на заобикалящия ни свят може да оказва, или оказва, 

реално въздействие върху нашите мнения и решения. 

Избрала съм един пример в две части, който да ни помогне да видим връзките. 

Изкушавах се да направя нещо като викторина, но се отказах. И все пак да ви 

питам: какво знаете за Нигерия? 

Когато задавам този въпрос на студентите, най-често не следва никакъв отговор, 

освен смътното, че Нигерия е в Африка. Когато все пак има отговори, обичайно 

те започват със споменаването на „Боко Харам”, което се превежда като 

„западното образование е забранено (греховно)”. „Боко Харам” е ислямистко 

движение, съюзник на Ал Каида, а по-късно и на „Ислямска държава”. По-рядко 

Нигерия се свързва с производството на петрол. Трето почти никога не се 

появява. 

Ще си позволя кратко да представя пред вас Нигерия. 

Почти 924 000 кв. км 
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Това е държавата в Африка с най-голямо население (числото варира между 167 

и 186 млн. души), включително с най-голямо мюсюлманско население. Но 

всъщност мюсюлманите и християните в страната са горе-долу равни по брой – 

съотношението се смята, че е 50 към 40 процента, тоест има известен превес на 

мюсюлманите. Северната част на Нигерия е предимно мюсюлманска и именно 

там действа „Боко Харам”. В няколко северни щата е наложен шариатът, което 

предизвика напускане на родните места от хиляди християни. Около 10 % от 

населението са представители на някакви местни вярвания. На територията на 

Нигерия живеят повече от 250 етнически групи, които говорят, редом с 

официалния английски език, още хауса, йоруба, игбо, фулани и над 500 местни 

езика. 

Нигерия, която е бивша британска колония (независимост 1960 г.), днес е един 

от най-големите производители на петрол в света. 

През 2014 г. Нигерия измести ЮАР от първото място и стана най-голямата 

икономика в Африка с брутен вътрешен продукт, възлизащ на малко над 395 

млрд. щатски долара. В международната журналистика, както изобщо в 

журналистиката, думите имат точно значение. Най-голямата не е синоним на 

най-развитата икономика и това обяснява отчасти защо повече от половината от 

населението на Нигерия живее в бедност. Около 60 % от населението живее с 

по-малко от долар на ден. Новите данни за брутния вътрешен продукт включват 

„приходите от най-новите бизнес сектори на Нигерия, включително 

процъфтяващата филмова и музикална индустрия, телекомуникациите, 
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електронната търговия, които бяха пренебрегвани повече от две десетилетия“2 . 

В края на това представяне се появява може би най-любопитното – Ноливуд. 

Ноливуд е част тъкмо от силната музикална и филмова индустрия на Нигерия. 

Не са много хората, които знаят, че Ноливуд заема втора позиция в световен 

мащаб. Нигерийската филмова индустрия произвежда около 50 филма 

седмично, което прави повече от 1200 филма годишно, повече от всяка друга 

държава в света с изключение на Индия. 

 

                                                           
2 Media coverage of Charlie Hebdo and the Baga massacre: a study in contrasts. 13 January 2015. 

http://theconversation.com/media-coverage-of-charlie-hebdo-and-the-baga-massacre-a-study-in-

contrasts-36225 
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Няма да питам какво знаете за Франция. Мнозина от вас в залата са били 

многократно в различни градове и части на тази голяма европейска държава. 
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Около 65 млн. души население; 544 000 кв. км 

Плоските карти с еднакъв мащаб ни карат да смятаме, че двете държави са 

еднакви по територия. 

Но да се върна към темата. Какво е общото тогава между Нигерия и Франция? 

Моят отговор е: Шарли ебдо. Звучи малко подвеждащо. Всъщност става дума за 

две големи избивания на хора, извършени в една и съща седмица в началото на 

януари 2015 г. и за тяхното отразяване от медиите. В Париж малка клетка 

ислямски терористи изби 17 души, което предизвика огромна вълна от 

международно възмущение, от солидарност и подкрепа. Хаштагът 

#JeSuisCharlie заля света. 
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По същото време в Северна Нигерия армия от ислямски екстремисти заличи село 

Бага, като изби 2000 души, голямата част от които жени и деца, които не успяват 

да избягат от нападението. 

Центърът за граждански медии на Масачузетския технологичен институт и 

Харвардският център за интернет и общество „Бъркман” са разработили един 

инструмент – „Медиен облак”, който измерва в сравнителен план вниманието 

към теми и места в различни сегменти на информационните медии. Известните 

резултати от проучването им през 2014 г., независимо, че тази година предхожда 

събитията, които имам предвид, са много полезни, за да разберем защо 

отразяването на „Шарли ебдо” и Бага беше толкова несравнимо. 

Изследването Media coverage of Charlie Hebdo and the Baga massacre: a study 

in contrasts (Media coverage…, 2015), осъществено през април 2014 г., показва, 

че медиите публикуват от три до десет пъти повече материали за Франция 

отколкото за Нигерия. Удивителна неравнопоставеност, ако вземем предвид 

големината на населението и на територията на двете държави. Очевидно това 

не са водещи характеристики, за да попадне една държава в глобалния 

информационен поток в съпоставими с тях пропорции. От друга страна, „Париж 

е силно свързан глобален град с хиляди работещи журналисти, докато Бага е 

изолирано, трудно и опасно за достигане селище” (Media coverage…, 2015) . 

Изследователите имат лоша новина и за хората, които са се надявали, че онлайн 

медиите ще променят съществуващите модели на медийно внимание. Според 

техните резултати, ако радио- и телевизионните станции са съобщавали 3,2 пъти 

повече материали за Франция отколкото за Нигерия, то онлайн медиите са 

публикували над десет пъти повече материали за Франция в сравнение с тези за 

Нигерия (10,4 пъти, за да бъдем точни, отбелязват авторите). 

Тълкуването на изследователите на това неравенство включва усещането за 

предсказуемост на избиването в Бага – новините, които достигат до нас от 

Нигерия, изобщо от Африка, обичайно са лоши; способността на репортерите и 

коментаторите да се идентифицират със събитията в Париж, който е близко до 

собствените им домове, докато Бага и цяла Нигерия са някъде там; нападенията 

в Париж са изненадващи и неочаквани, нападенията и убийствата в Нигерия са 
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всекидневие. Като странност бихме могли да възприемем това, че в самата 

Нигерия убийствата на карикатуристите на „Шарли ебдо” са отразени 

значително повече от масовото избиване в Бага. Дори като имаме предвид, че 

тогава в Нигерия предстоят избори. 

Какъв извод предлагам аз? Комуникационните технологии ни свързаха в 

глобална общност далече преди човечеството да е готово да бъде общност. 

Научаваме за неща на непознати места, за които не сме предполагали, че са се 

случвали или се случват. Още по-трудно ни е изобщо да ги разберем. Освен това 

не знаем почти нищо друго за „Боко Харам” освен това, което вече казах. Не 

знаем какви са хората, които формират тази страховита армия. Трудно ни е да 

разберем масовите избивания, за които научаваме, какво значение имат за 

отношенията между различните религии в Нигерия, а по-широко и за 

оцеляването й като единна държава, при цялото непознаване и незнание не 

можем да вземем страна и да изберем между „Боко Харам” и армията на 

държавата, ако изобщо такъв избор може да бъде направен. 

„Когато схващаме екстремисткото насилие като нападения срещу градски, 

развити и символични цели, ние пропускаме много по-широката, по-обърканата 

и трудна за схващане картина, в която религиозният екстремизъм се смесва с 

политическите борби и където жертвите обикновено са анонимни, неизвестни и 

забравени […] ако не успеем да скърбим за Бага и също така да я разберем, ние 

виждаме картина на тероризма, която е проста, ясна и много неточна” (5) . 
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Комуникационната технология ни свърза преди да сме написали общата 

(пълна?) история на човечеството, на света, преди образованието, там, където 

хората имат достъп до него, да ни е дало съществени знания по география, 

история, философия, политика. Миналото присъства в днешния ден – и това 

също е ефект на глобализацията, многократно усилен от новите технологии. (Не 

трябва да забравяме, че международната система, в която живеем, е много млада. 

Повече от 70 % от държавите са се появили в резултат на деколонизацията, чийто 

пик е през 1960 г., а формалният й край се слага през 1997 г., когато 

Великобритания връща Хонконг на Китай.) Пример за присъствието на 

миналото в днешния ден, за състоянието, което Райнхарт Козелек определя като 

„едновременност на неедновременното”, са не само случаите на „Шарли ебдо” 

и Бага. Човек лесно може да пропусне един важен аспект на последните 

президентски избори във Франция. Твърдението на кандидата на „Националния 

фронт”, че колониализмът е бил нещо позитивно, намеси в изборите дискусията 

за колониалната история на Франция. 

„През май 1945 г. бунтовете след края на Втората световна война, когато 

алжирците, които се бяха борили за освобождаването на Европа, поискаха 

своите основни човешки права, колониалното управление брутално изби 15 000 

алжирци. Сто и четирима европейци изгубват живота си. С изтриването на цели 

селища, изхвърляне на хора от самолети в кампания на сплашване и брутална 

репресия, френското насилие е повратна точка в алжирската борба за 

граждански права и справедливост.” (Northey, 2017) 

Изпреварилата важни процеси на човешката еволюция революция в 

комуникационните технологии глобализира нашия свят, глобализира 

човечеството много, много преди светът, човечеството да са станали общност на 

взаимно познаване и разбиране. Всичко това заедно прави възможностите на 

международната журналистика големи и нищожни едновременно. Как ще ги 

използваме зависи от всички нас. 

Благодаря за вниманието! 
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