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front (The soft power of peoples and popular music in Socialist Bulgaria)’. 
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Резюме: Отзив за книгата на Венцислав Димов „Музиката за народа на 

медийния фронт (меката власт на народната и популярна музика в 

социалистическа България)“. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, (с. 368), 

ISBN 978-954-07-4796-5. Монографията е част от изследователската работа 

по колективен научен проект „Меката власт“ на популярната музика в 

медиите (по примери от България и Балканите)“, финансиран от Фонд 

научни изследвания (05/16). 
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Summary: A review of Ventsislav Dimov’s book ‘Music for the people on the 

media front (The soft power of peoples and popular music in Socialist Bulgaria)’. 
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Sofia: University Press ‘St. Kliment Ohridski’, 2019 (368 p.). ISBN 978-954-

07-4796-5. This monograph is part of the research on the collective scientific 

project ‘The soft power of popular music in media (by examples from Bulgaria 

and the Balkans)’, financed by the Bulgarian National Science Fund (05/16). 

 

Key words: music, media, radio, socialism, soft power, popular culture 

 

От дълги години Венцислав Димов любознателно изучава музиката – на терен чрез 

наблюдение, интервюта и биографични разкази; чрез архиви, различни носители, 

медии, а също така участва в популяризирането ѝ чрез журналистика, концерти, 

форуми. Той е добре познат като изследовател на етничното и локалното, а 

монографията му „Етнопопбумът“ е първият сериозен опит да бъде изяснен 

възходът на балканската популярна музика от последните десетилетия. 

 

Връзката на музиката и 

медиите, която присъства 

практически във всички 

публикации на Димов, става 

втори забележим център в 

творчеството му чрез 

обосноваването на понятието 

„медийна музика“ – като част 

от определени индустрии, 

като „музика за употреба“, 

при която важна е връзката с 

аудиторията, а не мисленето в 

категориите художествено-

популярно. 
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В последните години интересът и заниманията на Венцислав Димов се развиват 

главно в полето „музика-власт“. Ориентацията не е нова, но укрепва и намира 

синтетичен израз в най-новия труд на доц. Димов – монографията1 „Музиката на 

медийния фронт. Меката власт на народната и популярната музика в 

социалистическа България“ (2019), София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019.  

В труда музиката е разгледана в нейното функциониране като вид властово 

влияние, упражнявано чрез привличане на хората в един вид духовно съучастие с 

политическото статукво – мека власт/мека сила (Дж. Най). Участието на медиите 

като трансмисия на тази власт се отчита във всеки момент от повествованието. 

Трудът е сериозен опит да се навлезе в изучаването на т.нар. период на социализма 

1944-1989 през песента, нейното разпространение и потребление. В определен 

смисъл е и „пореден“ опит, тъй като този исторически период, останал недоизучен 

по много причини, привлича и други изследователи, които чувстват, че някакви 

важни неща остават недоизяснени. 

Монографията е организирана в четири раздела. Обект на внимание стават 

понятията (глава първа), „наративите на властта“ (глава втора) – с думи на Димов, 

„как песните и пеенето описват света и човека в категории като народно, партийно, 

демократично, лагер на мира и социализма, трудещи се, нови хора“; 

идеологизираните медийни организации и практики (глава трета) – „как властта 

действа с медийната музика в звукозаписа, радиото и телевизията и как властовите 

наративи се отпечатват в медийно-музикалните текстове“; рецепцията и животът 

на музикалните текстове сред публиките (глава четвърта). Показана е 

двойнствената тенденция на идеологизиране на съдържания при фактическо 

демократизиране на връзките с медията, поощрявано от технологиите. Най-

 
1 Монографията е резултат от изследователската работа по колективен научен проект „Меката 

власт“ на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)“, финансиран от 

Фонд научни изследвания.  
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подробно се проследява животът на автори и изпълнители и отделни емблематични 

творби.  

Изследването на Венцислав Димов е базирано основно върху практиките на 

електронните медии. Представят се сведения за организацията на работата, 

редакционните структури и политики в радиото и телевизията. Източници стават 

всички достъпни за автора извори: архиви, радио- и телевизионни програми и 

сведения за тях, периодични издания, разкази на личности, мемоари, интервюта. 

Монографията съдържа непубликувани досега материали, въвежда в обръщение 

нова информация и съдържа важни интерпретации, сред които ще спомена 

съдържателното изясняване на „музиката за народа“ като медийно обработени 

варианти на фолклорното и популярното, свързани с широки аудитории и 

функциониращи във всекидневието. Многовариантен отговор получава въпросът 

как се възпроизвеждат клишетата (новият герой, съветският пример, масовата 

песен и пр.). Изследователската оптика е интересно настроена: без да изпуска от 

поглед натиска „отгоре“ (партийната централа), тя регистрира движенията в 

„средната позиция“ и „отдолу“ – в посредниците и аудиторията.  

С новата си книга Венцислав Димов регистрира собствен изследователски вход в 

изследването на музиката като трансмисия на политическата власт в периода на 

социализма 1944-1989. В нея авторът остава верен на почерка си, в който има поне 

две забележими черти: вкус към историзиране на музикални и медийни явления и 

потенциал за интердисциплинарно изследване, съчетаващо главно подходи на 

социологията, антропологията, етнографията, лингвистиката.  

 


