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ВЪЗБУДЕНИ ЧИТАТЕЛИ: 

ПОЕЗИЯТА КАТО СРЕДСТВО ЗА КОМЕНТАР В ОНЛАЙН 

ФОРУМИТЕ 

    ОРЛИН СПАСОВ 

 

    EXCITED READERS: 

  POETRY AS A TOOL FOR COMMENT IN ONLINE FORUMS 

ORLIN SPASSOV 

 

Резюме: Текстът анализира интересен феномен: коментарите в 

поетическа форма, появяващи се често в дискусионните форуми към 

онлайн медиите. Какво кара участниците в дискусиите да превключват 

към поетически изразни средства? Защо в някои от случаите стиховете и 

римата са наситени с обсценно слово и език на омраза? Използването на 

подобни езикови тактики усложнява отношението между медиите и 

техните публики, както открива възможности за творчество и за 

съпротива по отношение на наложени норми.  

 

Ключови думи: онлайн форуми, поезия, рима, обсценно слово, език на 

омраза 

 

Summary: The text analyses an interesting phenomenon: commentary in 

poetic form that appears frequently in online discussion forums. What causes 

the participants in the discussions to switch to poetic means of expression? 

Why, in some cases, are verses and rhymes saturated with obscene words and 

hate speech? The use of such language tactics complicates the relationship 
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between the media and their publics, as it opens opportunities for creativity 

and resistance to imposed norms. 

 

Key words: online forums, poetry, rhyme, obscene words, hate speech 

 

 

Поезия не на място? 

 

На фона на разцвета на възможностите за конструиране на виртуалния „аз“ в 

социалните мрежи – публикуване на фотографии, видео, музика и друго 

съдържание – дискусионните форуми към онлайн медиите предлагат по-малко 

технологични опции за персонализирано присъствие. Тук индивидуалността се 

изгражда основно със средствата на езика. Това е естествено, защото жанрът на 

публичната дискусия предполага рационалност и боравене с аргументи. Към тях 

често се добавят и емоциите. Някои от по-усъвършенстваните в софтуерно 

отношение форуми позволяват на участниците допълнително да свържат 

написаното  с определено „настроение“. Форумът на онлайн изданието Дневник 

например предоставя готова скáла с „настроения“, от която пишещият може да 

избира: „неутрално“, „весело“, „любопитно“, „тъжно“, „гневно“. По 

подразбиране софтуерът означава постингите с „неутрално“. Още средства за 

персонализация във форумите са профилната снимка или заместващо я графично 

изображение, сигнатурата и използването на емотикони. Извън тези опции за 

допълнително „модулиране“ на профила и текстовете на участниците, повечето 

форуми към онлайн медиите не предлагат други възможности.   

Активните представители на публиката, пишещи във форумите, често не се 

задоволяват с този набор от средства за изразяване и търсят нестандартни начини 

за присъствие в пространствата за онлайн дискусии. Едно от тези средства е 

поезията. Става дума за специфичен начин на реагиране към обсъжданите във 

форумите теми, при което участникът превключва към изразяване с поетически 
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средства, така както той ги разбира и владее. Най-често това превключване се 

наблюдава при обсъждане на политически събития, които имат особена 

интензивност и лесно предизвикват възбудимост в читателите. Има обаче и 

много други събитийни поводи, при които поезията неочаквано влиза в употреба 

за нуждите на коментара. Разбира се, думата поезия тук трябва да се използва 

предпазливо и често е по-добре да я мислим като поставена в кавички.  

Нека разгледаме няколко примера за употреба на стихове и на поезия в проза 

като форма на коментар в различни онлайн медии. В дискусия в сайта на Дневник 

под „Снимка на деня: Ким Чен-ун в Русия“1, представяща ръкостискане между 

Владимир Путин и Ким Чен-ун, автор с профилното име Платон Фъшкиев 

коментира: 

 

Чичко Путин ще рече, 

„Искаш ли Топол момче“!? 

Иска ми се то се знай, 

Ама Тръмпи много лай!2   

 

Под текст „Ген. Луков и неговите убийци“3, публикуван в Клуб Z, ЦВЪКЛИННЪ 

ОФФЧЕФФЪ пише: 

 

Комунистът е отчаян! Комунистът е унил, 

Партията се разпада, лидерът им е дебил. Как 

допуснахме, другари да ни лепнат този срам? Сто 

години комунизъм, а накрая К-Р ГОЛЯМ!    

 

 
1 (Снимка на деня…, 2019).  
2 В този и във всички следващи примери са запазени оригиналният правопис и оформление на 

текстовете.  
3 (Ген. Луков и…, 2016).    



Медии и публики                                 Орлин Спасов. Възбудени читатели: поезията като                            

средство за коментар в онлайн форумите 

с. 8-29 
 

11 
Медиалог/ Medialog, бр. 6/2019 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

В сайта на БЛИЦ текст със заглавие „Хит в мрежата! Мъж написа ода за Борисов, 

обяви го за икона“ 4 инспирира ГЕРБЕРИН ДЕБИЛЕВ да напише във форума:  

 

ГЕРБЕРИН СЪМ АЗ ДЕБИЛЕВ И ОТ ТИКВА СЪМ РОДЕН !  

МАЛОУМЕН СЪМ И ПРОСТ СЪМ , НО НЕ Е ПРОБЛЕМ ЗА МЕН !!!! 

ИСКАМ КАТО ВОЖДА ЛЕНТОРЕЗ ДА СТАНА ,  

С ЛЕНТА ДА ПОАША [ОПАША] МОРЕТО И БАЛКАНА .......  

ИСКАМ ДА НАПИША И РОМАН ЗА ВОЖДА,  

НО КАКВО ЛИ НАЙ - ЩЕ МУ ПОДХОЖДА ??????????? ИСКАМ......ИСКАМ 

....ИСКАМ....., А АКЪЛА- МАЛКО !  

КВО И ДА НАПРАВЯ ВСЕ ИЗЛИЗА ЖАЛКО !!!!! 

 

Отново в БЛИЦ в дискусия под заглавието „Шокиращи разкрития за "доброто" 

поведение на Джок Полфрийман в затвора“5 автор, пишещ под името 

АНГЛИЙСКИ ДЖОК (вероятно същият читател, както в предходния пример, но 

под друго име), коментира в рими:  

 

АНГЛИЙСКИ ДЖОК СЪС ГОЛЕМИЯ ГРИВЕСТ СМОК  

МУШКА БЪЛХАРСКИ МИШОК  

И ПРОКУРВАТУРАТА ГО ПУСКА ПРЕДСРОК!!!! 

 

Текст със заглавие „Изхвърлен автомобил“6 подбужда участника във форума на 

Дневник Michael Jordan да напише серия от последователни коментари:  

 

Някои от нашите шофьори не могат да се нарадват, 

че със съвременните, бързи коли лесно се умъртвяват. 

 

Много нови хубави пътища се построиха, 

но на шофьорите, главите не им нагодиха. 

 

България е малка, хубава държава, 

нещастия не трябва да позволява. 

 

Нашенеца много добре го разбира, 

 
4 (Хит в мрежата…, 2018).  
5 (Шокиращи разкрития за…, 2019).  
6 (Изхвърлен автомобил…, 2019).  
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когато с голяма глоба се третира! 

 

В други случаи поетическата изява във форумите е постигната с „ремикс“ на 

добре познат текст. Например в сайта на Дневник под заглавие „Цачева поиска с 

"нарочно волеизявление" да бъде проверена сделката за новия й апартамент“7, 

автор с име xm… „преработва“ „Азбучна молитва“ на Константин Преславски:  

 

Аз се моля на Баце с тия думи: 

Баце на всеки мат'рял и създателю 

на Стабилността. 

 

Цветанът – живия дух – изпрати 

да вдъхне в сърцето ми словото, 

което ще бъде за благото на всички, 

живеещи в Твоите заповеди. 

[…] 

Избави ме от антогерберска злоба, 

дай ми мат'рялски мисъл и ум, 

о, честна Пресвета Троице, 

превърни скръбта ми в радост 

да почна мъдро да описвам 

премъдрите Ти чудеса, 

като приема силата на журналистките. 

 

Сега вървя по дирята на мутрите. 

Следвайки името и делата им, 

ще направя явно герберското слово, 

въздавайки хвала на троицата в Божеството, 

 
7 (Ангелов, 2019).  
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която възпява всяка възраст – 

млад и стар със своя разум – 

и един нов мат'рял, въздавайки винаги хвала 

на Баце, Цецо и Стабилностт, комуто подобава 

чест, власт и слава от всяка твар и дихание, 

във всички векове и навеки. Амин.  

 

Понякога авторите във форумите „ремиксират“ текстове на музикални хитове. 

Особено популярна в това отношение е лириката към хита на група Хиподил 

„B.G. (Бате Гойко)“:  

 

Бате Гойко ти внимавай 

каубоец е отзад. 

Моля те не му се давай, 

щото има косопад. 

[…]  

 

Текстът на Хиподил често се преработва в различни форуми. Например в 

дискусия в Дневник под статия „Защо евтините апартаменти няма да бъдат 

простени на ГЕРБ“8, majorman пише: 

 

А, Бате Бойко, ти внимавай, 

че Цветанов е отзад,  

моля те не му се давай, 

че ти готви компромат!  

 

В друг случай преработката на известния текст на Хиподил е на спортна тема и е 

във формата на поезия в проза, както в сайта sportal.bg, където под заглавие 

 
8 (Дайнов, 2019).  
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„Фъргюсън разкри кога смята да върне Бербатов при титулярите“9, потребител 

Барби пейката пише:  

 

Давай, Барби, ти си мъж! Давай, Барби скамейките здраво дръж! А, бате Барби 

ти внимавай, малък Уелбек е отзад! А, моля те не му се давай , на пейката си си 

рахат! […]. 

 

Примерите за коментари, използващи средства на поезията и рими, са 

изключително много. Те се срещат практически всекидневно и не е нужно да 

добавяме още от тях, за да илюстрираме този интересен феномен. Лесно би могла 

да бъде направена класификация на видовете поетически реакции във форумите: 

според повода, който ги предизвиква (политическо или друго събитие); според 

това дали става дума за ремикс на познат поетически текст или за по-силно 

изразено лично авторство; според характера на съдържанието – по-високо или 

по-ниско (вулгарно, обсценно); според това дали се използва стих или е налице 

поезия в проза, според самите качества на текста от гледна точка на владеене на 

известна поетическа култура и т.н. Понякога пишещите във форумите се 

включват в дискусиите като просто цитират откъс от известен поетически текст 

без да го преработват. Например, по повод актуалните напоследък дискусии за 

електрическите тротинетки в София, читател коментира в един от форумите: „А 

когато сняг забръска, що ще правиш ти зимъска?“ – цитат от „Щурец и мравка“ 

на Александър Божинов.  

Както ясно се вижда от дадените примери, коментарите в поетическа форма 

рядко се отличават с изисканост на стиха или римата. В повечето случаи 

употребата им разкрива липса дори на елементарно познаване на пунктуацията 

и правописа. Само в отделни случаи поетическите коментари са на висота. Още 

по-редки са случаите, в които коментари в поетическа форма правят 

 
9 (Фъргюсън разкри кога…, 2019).  
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професионални литератори. Такъв е например Георги Бербенков, известен 

писател-хуморист, който под собственото си име дълго пише в стихотворна 

форма във форума на Дневник. Други потребители пък, без да са професионални 

автори, коментират устойчиво само в стихове (такъв е например Michael Jordan 

във форума на Дневник).  

Какви са реакциите на останалите участници в дискусиите към „лирическите 

отклонения“ на част от колегите им?  В повечето случаи коментарите в стихове 

и рима се приемат позитивно и развеселяват участниците във форумите. Не са 

редки обаче и моментите, в които предизвикват раздразнение или насмешка. 

След поредица от коментари в поетическа форма на участник във форума на 

Дневник, друг потребител, olexander, иронично отбелязва: „Супер си! Сто 

плюса! Изпратен си ни свише! Ти си галактически мъдрец в тленна обвивка! 

Мъдрост блика от златоустата ти паст, а от езика ти (от върховете на пишещите 

Ти пръсти) гъст сладък шоколад капе“.10 На критика могат да бъдат подложени 

и публикации на утвърдени автори. Участник във форума на Дневник специално 

си създава профил с име анти-бербенков, от позицията на което започва 

поетическа борба с Георги Бербенков. По повод коментар на Бербенков в 

стихове, подкрепящ изяви на сумо-боеца Калоян Махлянов–Котоошу, анти-

бербенков отговаря: „Котоошу падна лошо, стихоплетец плете пошло“.11 Много 

често прописването в стихове на даден потребител отключва вълна от отговори 

в същата форма. В отделни моменти се получава истинска форумна надпревара 

за това кой ще сътвори по-оригинален коментар в рими. Ако даден, вече 

утвърдил се в този жанр автор на коментари престане да пише във форума, това 

обикновено предизвиква съжаление. „Къде изчезна Бербенков?“, „Бербенков 

няма пари за нет“ и „Бербенков сигурно се чуди как да постигне две неща 

едновременно – хем да пуска рими тук, хем да получава и плюсове“12, 

 
10 (Марчев, 2015).  
11 (Котоошу записа трета…, 2009).  
12 (Снаряд е открит…, 2010).  
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коментират шеговито изчезването на Георги Бербенков от форума други 

участници в него.  

 

Поетическата функция на езика в служба на форумния коментар  

 

Основният въпрос е какво кара хората да реагират във форумите с превключване 

към поетическия регистър? Разкрива ли това реторическо поведение нещо 

съществено за нагласите и реакциите на публиката? И струва ли си изобщо 

анализът да се занимава с него? На пръв поглед случаите са ограничени преди 

всичко до забавното и смешното, и често самите автори действат тъкмо с този 

мотив: да забавляват останалите участници във форума, да въведат хумор в 

контекста на обсъжданията. Колкото и обаче понякога сами по себе си да са 

забавни, поетическите коментари не могат да бъдат сведени единствено до 

шегата. Те често пораждат по-сложен езиков контекст, към който си струва да 

насочим поглед.  

Преди всичко, извън полето на самата литература, използването на поетически 

или на квази-поетически форми е вид отклонение от нормата. В този смисъл, като 

всяко отклонение от нормата, използването им е заредено с известен подривен 

импулс. В случая то най-малкото е вид нарушаване на правилата, постигнато 

чрез изместване на коментара към друг езиков регистър. Става дума за вид езиков 

ексцес, който може силно да варира като интензивност.  

В своя известен текст „Лингвистика и поетика“ Роман Якобсон анализира 

„поетическа функция“ на езика (Якобсон, 1975). Всяка комуникация съдържа пет 

основни компонента, на които съответстват пет основни функции на езика. 

Поетическата функция е свързана със особеностите на съобщението в 

комуникацията. По-точно, тя е изявена в ситуации, в които съобщението е важно 

само по себе си, а не толкова заради комуникативната или референциалната си 

насоченост. Най-често срещана поетическата функция е, разбира се, в 

литературни творби, но Якобсон веднага предупреждава, че тя не трябва да се 
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ограничава до поезията или прозата. Във всички други видове речева дейност тя 

може да се изяви като вторичен, допълнителен фактор. Например, посочва 

Якобсон, това се случва в съвременната реклама, използваща стихове, или, в 

миналото, в санскритските научни трактати, писани в стихове, където ясно се 

вижда, че „стихът излиза всъщност извън рамките на поезията, но в същото това 

време той задължително предполага поетическа функция“ (Якобсон, 1975: 205). 

Има и скрити проявления на поетическата функция, например във всекидневната 

употреба на езика. Това е илюстрирано с произнасянето на две имена винаги в 

една и съща последователност: например „Джоан и Марджъри“, а не обратното 

– „Марджъри и Джоан“. Защо е така? Първо обикновено се поставя по-краткото 

име. Всичко това има връзка с метриката в поетическия език, но и със скритите 

изяви на поетическата функция във всекидневния дискурс.  

Якобсон по-нататък прави анализ на лаконичното съобщение на Цезар „Veni, 

Vidi, Vici“ и посочва, че симетрията на три двусрични глагола с еднаква начална 

съгласна и еднаква крайна гласна „придава блясък на съобщението“ и съответно 

подсилва поетическата му функция (Якобсон, 1975: 204). Известният лингвист 

привежда още един интересен пример. Ако в словосъчетанието „Innocent 

bystander“ (невинен зрител/свидетел) двете думи не съдържаха дактилно 

отношение помежду си, то словосъчетанието едва ли би се установило като 

устойчив езиков израз (дактилът е трисрична стихотворна стъпка с ударение 

върху първата сричка) (Якобсон, 1975: 205).  

Какво общо има това с днешните употреби на българския език? Да вземем 

известното „червени боклуци“, скандирано по политически и спортни поводи. 

Всъщност скандирането измества нормалното място на ударението в двете думи, 

като го пренася върху първите срички – за да се получи именно дактилен ритъм 

– и така увеличава поетическата функция на езика, а заедно с нея и 

експресивността и въздействието на посланието (наличието на дактил по 

принцип прави съдържанието на текста изключително подходящо за 

скандиране).  
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По подобен начин текстът на коментара, облечен в поетическа форма, по-бързо 

достига до читателите, по-комуникативен е, особено когато съдържа език на 

омраза, както е при „червени боклуци“, или когато съдържанието е обсценно. В 

някои случаи подобни усилвания доближават написаното до ефектите на 

паресията, но без да достигат до високата степен на персонално ангажиране и 

поемане на политически риск, характерни за нея. Авторът на поетическия 

коментар нарушава правилата, прекрачва табута, „провиква“ се, за да каже по-

силно „истината“ по темата на дискусията. Така все пак се поема и известен риск: 

да бъде цензуриран от модератора на форума.  

В случаите на горещи политически събития, употребите на коментарна поезия 

във форумите зачестяват. Но има безброй примери за използването й и извън 

подобен напрегнат контекст. Тя постепенно се е превърнала във всекидневен 

форумен феномен. Разпадайки директната си връзка с политическия календар, тя 

се разгръща по-широко като част от съвременната медийна популярна култура.  

 

Контекстът: възходът на поетическото в съвременната култура 

  

Именно добре познатият контекст на популярната култура съдейства за лесното 

отключване на писането в стихотворна форма и рими. Поезията и римата 

функционират мощно извън традиционното им приложение в литературата. 

Съвременният човек е обграден от жанрове, които представят римите като нещо 

близко до всекидневния език. Налице е изненадващо изобилие от примери.  

Днес до поетически средства нерядко прибягват самите политици. Жорж Ганчев 

например използва шеговита рима, за да подсили посланието си: „На 

президентските избори ще кандидатстваме Сульо, Пульо, Атанас и аз“ (по време 

на кампанията за президент през 1996 г.). През 2015 г. кандидатът за кмет на 

София от БСП Михаил Мирчев използва поезия, публикувана в личния му 

профил във Фейсбук, за да коментира в стихове актуални събития и 

произшествия, политически сюжети в БСП. Бившият председател на парламента 
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проф. Огнян Герджиков издава поредица от книги, в които в стихотворна форма 

описва аспекти на правото („Гражданскоправна поема. Стихотво-рения“). В 

предговора към книгата поетът Недялко Йорданов определя текста като нов жанр 

в съвременната българска литература – „правна поезия“13. 

В други случаи фенове на политици пишат стихове за възхвала на любимците си. 

Понякога поезията е използвана за пародийни политически цели (както в 

предизвикалата много коментари „Ода за Бойко Борисов“, публикувана във 

Фейсбук)14. Медиите на свой ред също лесно актуализират познат поетически 

репертоар, за да привлекат по-активно вниманието на читателите, както 

например в заглавието „Тогава Джамбазки пристигна с гръм“, ремиксиращо стих 

от „Опълченците на Шипка“ на Иван Вазов15. И обикновена рима в заглавието 

може да играе същата роля: „Докато ние им гледаме сеира, те си уреждат 

келепира“.16 

Извън политиката и медиите, поетическият инструментариум намира място в 

рекламата, в имена на заведения (от вида „Кейки-Бейки“, „Take a Cake”) и в 

много любителски обяви, например:  

 
13 (Герджиков, 2015).  
14 (Хит в мрежата…, 2018).  
15 (Стамболов – Сула, 2019).  
16 (Караджов, 2019).  
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Обява на ул. Шипка в София, август 2019 г.  

Снимка: авторът.   

 

Понякога поезията се използва активно в онлайн комуникацията заради самото 

удоволствие да се пише в стих и рими. В големия сайт BG-Mamma са създадени 

цели теми, посветени на идеята за такъв вид общуване. В сайта се провежда и 

специален конкурс „Стихове, посветени на BG-Mamma и форумите“. Ето откъс 

от участвалата в конкурса „ОДА ЗА BG-Mamma“ с автор jullianna:  
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[…] 

Това е друг свят, в който с радост навлизаш 

от който понякога с мъка излизаш. 

Там няма пране или мръсни чинии. 

Не чистиш, не готвиш и нищо не миеш. 

На приказки сладки денят си минава 

До кат се обърнеш ноща наближава. 

Понякога даже се чустваш виновен, 

че бил си ти толкова многословен. 

Детенцето малко само си играло 

и пак сам самичко до теб е заспало. 

Мъжът ти и той веч на спалнята хърка 

сънува как още от секс те побърква, 

а ти пак се взираш в монитора син. 

Момиче стегни се - минава един.17 

[…] 

 

В други сайтове популярност има разменянето на кулинарни рецепти, създадени 

в стихотворна форма:  

 

Във купа чукваш три яйца, 

добавяш захар – чаша чаена една, 

разбъркваш с миксер или на ръка, 

да се разтвори хубавичко захарта.18 

[…]  

 

Към тези примери несъмнено трябва да се добави разцветът на любителската 

поезия и съответно на любителската литературна критика във Фейсбук и в някои 

 
17 (Стихове, посветени на…, без дата).  
18 (Магьосника, 2012).  
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други, по-специализирани сайтове. Хиляди автори пишат и публикуват онлайн 

поетическите си опити и получават оценки за тях (Бодаков, 2011). Тази активност 

се извършва извън официалните рамки на литературата и така „връща“ поезията 

при хората като тяхна собствена творческа институция.  

За цялостната потопеност на съвременния българин в морето от стихове и рими 

основна роля имат и текстовете в произведенията на популярната музика. Наред 

с позитивните и романтични послания, тук, както в примера с Хиподил по-горе, 

са широко разпространени и обсценни мотиви, особено в R’n’B, хип-хопа и 

чалгата. В тези жанрове провокативността и вулгарността често се подсилват със 

средствата на римата. Например в песента на TITA „Антилопа“:  

 

Ах, каква си антилопа, газела,  

да ти пръсна дисплея и панела!  

[…] 

 

Или в „Рибна фиеста“ на Валдес:  

 

И ловец съм, и рибар съм,  

на закона мамата ебал съм,  

Чужди булки в коли,  

язовири и гори. 

[…] 

 

Сексуализирането на текстовете в тези жанрове нерядко граничи с кича и 

скандала. Симпатиите на публиката са спечелени с конструиране на опозиция на 

произведенията на „възпитаната“ популярна култура. Нарушаването на табута 

става неотменна част от пазара.  

 

Форумите и обсценната реч 
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Очевидно е, че на фона на естетическите качества на подобни текстове, добили 

изключителна популярност и медийна видимост, много от коментиращите във 

форумите могат лесно да се почувстват окуражени и да „посегнат“ към поезията. 

В творческите им интерпретации обсценната поезия най-често се обвързва с 

политически теми. Така например, във форума на Dir.bg под интервю с Ана 

Вилфан, млад експерт в екипа на Мая Манолова по време на кампанията й за 

кмет на София през 2019 г.,19 потребителят Зъл дух пише:  

 

Със социалиска млада най-обичам, 

зад казаните аз да се натискам! 

И имам аз една мечта, 

в чинията на Бузлужда 

грубо в гъза да я плющя, 

дорде дочката на мама 

спука на чинията тавана! 

 

И най-подире на чинията 

всички социалистки да се натоварят 

и към сибирската Масква да отлетят! 

 

Тези стихове предизвикват двусмислена реакция сред останалите участници във 

форума. Например Супермодератор към подчинен! е раздвоен между критиката 

за това, че изобщо се допуска публикуването на подобни коментари и 

удоволствието от интерпретацията на текста: „Ще се уволняваме! Не може да 

триете нормални коментари на нормални хора, защото не Ви харесват, а да 

пускате всички възможни простотии, защото сте им фен или сте от същата 

партия, коалиция и структура. Народът, че е луднал не е вина на сайта. Вината 

 
19 (Петрова, 2019).  
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на сайта е, че подкокоросва народа да лудее. […] Страхотно и сензационно 

произведение. Браво на автора и отличен за редактора! Абе,.... изобщо едно 

голямо БРАВО на всички пишещи, непишещи и нечетящи братя и сестри! Браво 

за ГЕРБ, браво за БСП и всички, които Ви подлудиха до това състояние на 

нелечимост! Жалко. Що се касае до "лекият" сексуален намек ,в първата строфа 

то лично аз приемам думата "млада" и хич не се интересувам от политическа 

принадлежност, амбиции и други разсейващи последващата дейност 

дрънканици. :)“.20  

Именно раздвояването между доловеното нарушаване на нормите във форума и 

удоволствието от ненаказаното прекрачване на приетите езикови граници е 

основният ключ, в който се възприемат този вид текстове. Ясно се откроява и 

фактът, че модераторите често пропускат без санкция обсценни коментари, 

направени в поетическа форма, докато в същото време са по-строги при 

обикновени и де факто по-леки нарушения на етичните норми. Модераторите по 

правило проявяват търпимост към поетическия език, възприемат го, в повечето 

случаи подсъзнателно, като слово, защитено в по-голяма степен от санкция. Дори 

най-вулгарните и обсценни примери на коментарна поезия целят преднамерено 

поддържането на известна, макар понякога твърде слаба, условна и смътна, 

връзка с „изкуството“. Тази осезаема връзка е конституиращ елемент за 

форумната поезия и нерядко въздържа модераторите от прилагане на наказания. 

В същото време отношението с литературата често е използвано за целите на 

съзнателно противопоставяне на високото словесно изкуство, възприемано от 

някои участници във форумите като далечно в социален смисъл и елитарно. Тук 

вулгарният език, обърканата граматика, произволните правопис и пунктуация 

имат оразличителна роля и позволяват на пишещия да се ситуира в 

контракултурна позиция. И по-малко образованият, и социално маргиналният се 

възползват от правото на публичност и достъп до творческа изява.  

 
20 (Петрова, 2019).  
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Отвоюване на пространство за иновации  

 

Нека направим кратко обобщение. Римите и по-широко поезията днес са 

навсякъде около нас. Налице е разширяване на границите на популярната 

култура чрез естетизиране на всекидневното писане в много форуми и онлайн 

платформи. Авторите на коментари са окуражени от поетическото 

свръхизобилие в съвременната култура и извличат удоволствие от създаването 

на римувани стихове. Чрез тях те често влизат в състезателни отношения 

помежду си, конкурирайки се за вниманието на останалите участници във 

форумите. Обхватът на това творчество е широк: от патетичното и лиричното, 

през забавното и смешното, до вулгарното и обсценното. 

Булевардните медии по-често използват език на омраза и обсценна лексика 

(Бонджолова, 2017). Очаквано, в техните форуми присъствието на този вид реч е 

по-силно изявено. Употребата й от политици и тиражирането й по-нататък от 

медиите създава контекст за пишещите във форумите, независимо дали си 

служат с поезия за целите на коментара или не. Реакциите на публиката обаче 

имат и своя собствена логика и не могат да бъдат разбрани пълноценно 

единствено в плана на „подражанието“ на вече съществуващи езикови практики, 

зададени „отгоре“ – от медиите и политическите елити. В много от случаите 

използването на „нисък“ език се случва не в съзвучие, не като ехо, а, обратно, 

като противопоставяне на дискурса на елитите, в това число и на вътрешно-

форумните елити („безспорните“ авторитети в платформите, притежателите на 

най-висок рейтинг).   

Лирическите опити във форумите могат да се развиват в две противоположни 

посоки: едната е „нагоре“, към по-високите и дори професионални поетически 

форми, докато другата е „надолу“, към вулгарното и обсценното. 

Противопоставянето между „висока“ и „ниска“ култура в случая обаче не 

изглежда продуктивно. Дори професионалният литератор Бербенков тук 
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понякога се изкушава да слезе в по-ниски регистри: „Имаше си чар жената / 

единствено между... краката“.21 В поетическите коментари границата между 

„високо“ и „ниско“ най-често е неустойчива. Аналогично, подобна 

двусмисленост и неопределеност е характерна например за рапа. Макар да е 

обвиняван в употреба на неприличен език, за изобразяване на насилие и подкрепа 

на притежаването на оръжие, в мизогиния и възхвала на консумативната култура, 

анализът му като културен феномен показва, че той не причинява, а отразява вече 

съществуващи проблеми в обществото и се опитва да им се противопостави с 

достъпните му езикови и музикални средства (Blanchard, 1999). Вулгарното и 

дори речта на омраза могат да бъдат част от естетически действия за съвременно 

„оварваряване на езика“, използвани в хода на социални и културни битки. По 

сходен начин коментарът в поетическа форма често прилича на „рапиране“ по 

темата на статията. Тук, също както в рапа, могат да са налице „мръсна“ лексика, 

изковаване на нови думи („прокурватурата“, „предсрок“), игри с римата, 

преработване на популярни текстове и т.н. Всъщност, под формата на 

противопоставяне на езиковата „нормалност“, се печели естетическа и символна 

власт. Неслучайно, както отбелязва Венцислав Димов, в критиките на подобни 

културни практики често прозира „атавистичен страх на изживяващите се в 

елитарна позиция от егалитарната сила на масите“ (Димов, 2009: 124).  

В крайна сметка форумните поетически намеси показват, че отношенията между 

медиите и техните публики обикновено са по-сложни от очакваното. Езиковите 

експерименти и предизвикателствата към модераторите успяват да отвоюват 

една по-широка сфера за действие от нормативно определеното за изява на 

публиката поле. Тази отвоювана територия най-често има временен статус и 

положението й е несигурно. Спечелването й трябва непрестанно да бъде 

подновявано в хода на дискусиите. Регламентираното от медиите пространство 

за коментиране е обвързано с изисквания, които поставят поведението на 

 
21 (Гореща вълна причини…, 2009).  
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публиката в определени рамки – правилата на форумите. Ето защо в 

превключването към поезия, в рязката смяна на очакваното езиково поведение се 

съдържа и бунт срещу тези формални ограничения. Част от публиката открива 

начини за съпротива срещу тях. А оттук – и срещу по-широките ограничения 

върху ресурсите за изразяване, достъпни за обикновените хора.  
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МУЗИКАНТИТЕ КАТО ФЕНОВЕ НА ПУБЛИКАТА. 

ОБРАЗИ НА КОНЦЕРТНАТА ПУБЛИКА И МЕДИЙНАТА 

АУДИТОРИЯ 

ЖАНА ПОПОВА 

 

MUSICIANS AS FANS OF THE AUDIENCE. 

IMAGES OF THE CONCERT PUBLIC AND THE MEDIA AUDIENCE 

ZHANA POPOVA 

 

Резюме: Изследването на медийните публикации и тв предавания след 

1989 г. с участието на една определена група музиканти – правещите 

естрадна музика творци – показва, че има област, в която властта на 

публиката е необходимост, за да бъде запазена властта на автора. 

Естрадните музиканти говорят за публиката си като за „добър човек“; за 

дете, което трябва да възпитават и учат как да разпознава стойностната 

музика. В периода 1990-2017 г. музикантите рисуват няколко основни 

образа на публиката: на сватбарската публика, на родителите и детето в 

публиката, но непрестанно припомнян е и образът на „феномена съветска 

публика“. Един от основните резултати от изследването е, че музикантите 

ясно разграничават „концертната публика“ и „медийната публика“ като 

въображаеми общности. 

 

Ключови думи: естрадни музиканти, българска естрадна музика, медии, 

концертна публика, медийна аудитория 

 

Summary: The research of the media publications and TV shows after 1989 

with the participation of a certain group of musicians - the artists making Estrada 
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- shows that there is an area where the power of the audience is a necessity that 

preserves the power of the author. The Estrada musicians describe their audience 

as a ‘good person’ or a child, they need to teach how to recognize valuable music. 

In the period 1990 - 2017 the musicians draw a couple of key images of the 

audience: the weddings audience, the parents and the child in the audience, the 

supranational symbol, the constantly reminded image of the “phenomenon soviet 

audience”. A key finding of the research is that the musicians clearly distinguish 

between “concert audience” and “media audience” as imaginary communities. 

 

Key words: Estrada musicians, Bulgarian estrada music, media, concert public, 

media audience 

 

Разместванетo на границите между авторството и възприемането като ясно 

отграничени позиции в процеса на комуникация чрез медиите, е отдавна 

анализиран процес (Turner, 2008, Попова, 2004, Дичев, 2011). В речника „Език на 

медийната регулация. 123 термина“ (Табакова и др., 2005) аудиторията е 

представена като важна за отношенията медия-рекламодател. Аудитория са 

„зрителите/слушателите, които са включени в измерването на гледането/слушането 

на дадена програма“ (Табакова и др. 2005: 16). В изследването си „Радио, публики, 

стилове“ Снежана Попова задълбочава анализа на същността на публиките 

(Попова, 2004). Определението й е: „публиката на една медия преди всичко друго 

е „струпване“, „съвкупност“ (Попова, 2010: 84). В определен смисъл те са напълно 

реални струпвания – в някакъв малък отрязък от време просто се „състоят“, само 

че в този смисъл публиките са недостъпни; затова за публики говорим, когато 

някакви техни представители бъдат събрани чрез анкета/изследване“ (Попова, 

2004: 84). Ливингстън се интересува от типа „колективност“, която се поражда и 

след дигиталната революция. (Livingstone, Das, 2013). В редица изследвания са 

анализирани практиките, чрез които „почитателските аудитории“ и феновете 

променят или искат да променят съдържанието (Manovich, 2001 Turner 2008, 

Лилова, 2011)  
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В света на естрадната музика и телевизионния й живот след 2008 г. наблюдаваме 

употребата, но като културна телевизионна индустрия, на една от най-типичните 

практики във взаимоотношенията автор-публика: имитацията. Естрадните 

музиканти започват да оценяват като членове на журита в „Х-фактор“, „България 

търси талант“, „Мюзик айдъл“ и др,, а феновете на тяхната музика се превръщат в 

„изпълнители“, като пеят кавърверсии на песните им. Ситуация, типична за 

културата, която Лев Манович нарече „култура на ремикса“ (Manovich 2001), в 

която „комерсиално“ придобива нови значения. В света на музиката кавърверсията 

на песните е особена форма на очертаване на границите на авторството, както 

показва Райжекова в изследването си на алтернативната сцена. (Райжекова, 2019).  

Зрителят на телевизиите след 2000 г. е разположен пред смесването едновременно 

на записите на кадри с оригиналните изпълнения на естрадните музиканти по 

Сателитния канал „ТВ България“, изобразяващи забавлението по време на 

тоталитарното минало, и кадри от „новото“ телевизионно време по bTV и „Нова 

тв“ – с кавъри и римейк на оригиналните естрадни песни (някои от които също са 

кавъри на „западни“ италиански, френски, немски и англоезични парчета). 

 

Музиката, която остана естрадна 

 

Създаването и институционализирането на естрадата у нас са процеси, изследвани 

от редица учени (Еленков, 2008, Ангелов, 2015, Стателова, 2019). Но музиката, 

която е част от естрадното изкуство, не изчезва с падането на Тодор Живков от 

власт. През 1990 г. естрадните музиканти започват да назовават себе си 

„попмузиканти“. За периода 1990-2017 г. естрадна музика като название два пъти 

променя смисъла и оценъчната си стойност. Първоначално – в периода след 1991 

г. названието „естрадна музика“ се използва  част от вестниците в негативен план, 

свързвано е със символното наследство на социалистическото минало и 

естетическата пропаганда на отхвърления режим. След 2001 г. обаче започва 

процес на постепенна медийна преоценка на смисъла на „естрадна музика“, 

„естрадна певица“, „естраден певец“ и до 2008 г. наблюдаваме превръщането на 
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„естрадна музика“ в название за положително явление в музиката, за качествена 

музика, хубава музика, високо художествено произведение. 

Докато отчитаме процеси през този период на постсубкултурна стилова 

неопределеност и флуидност на младежките движения (Bennett 2003, 

Hesmondhalgh 2005,), наблюдаваме как групите, организирани около естрадната 

музика наподобяват устойчива структура, около която се формират идентификации 

– както поколенчески, така и социални. Въпреки че самите естрадни музиканти 

настояват на това, че са забравени от медиите, отхвърлени и отречени от 

музикалните редактори, въпреки че не се самоопределят част от мейнстрийм 

култура, естрадната музика не се превръща в субкултура в периода 1990-2017. Тя 

съществува като паралелна култура, редом с „новата българска поп музика“ (която 

също навърши своите почти 20 години) и етнопоп музиката, наричана „чалга“, 

„поп-фолк“ (вж. повече Димов, 2001, Стателова, 1995, Buchanan, 2006, 2015). 

Употребата на популярната култура за утвърждаване и налагане на национални 

ценности и лозунги не е само българско явление (Cloonan, 1997, 1999, Patton, 2012), 

но са интересни изследователските резултати за планирането на определени 

концепции за развитието на социалистическата нация (Angelova, 2018), на 

гражданите на родината (Якимова, 2011), както и резултатите от механизмите за 

влияние върху въображаеми общности, които дават резултати във време, в което 

държавата е променила своето развитие (Пейчева, 2008, Деянова, 2009, Спасов, 

2009, Петрова, 2019, Попова, 2019, Димов, 2019). 

Изследваният материал от интервюта с естрадните музиканти обаче дава основание 

да се направи изводът, че след 1999 г. естрадната музика започва отново да се 

налага – и чрез медиите – като основна музика, но разпространителите й се 

стремят не към национално разпространение, а напротив – към малки 

общности в медии с наднационално разпространение, каквито са сателитната 

телевизия за българите в чужбина и интернет видеоплатформата, в която се събират 

хора, обединени от близки културни корени.  

Един от тематичните кръгове, който се очерта като постоянно повтарящ се (като 

резултат от дискурс анализа на интервютата във вестниците и телевизиите с 
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естрадните музиканти) в хода на изследването, е свързан с отговорите за 

„благодарността на публиката“ като награда за постигнатия труд. В този текст 

обобщавам резултатите от изследването на тази конкретна част от интервютата, 

която ни показва как музикантите виждат своята публика. Описанието на 

публиката е свързано с очертаването на границите на професията. Както казва в 

интервю Васил Найденов по БНТ от 2015 г.: „Професията ни е много хубава! И ние 

понякога много се оплакваме, обаче най-хубавото е, че тая професия ни свързва с 

най-различни хора. Имаме достъп до от проститутки до президенти, от борци 

до академици, до какво ли не.“ (БНТ, празнична програма, 1 януари 2015 г.)  

Интервютата с естрадните музиканти след 2008 г. показват, че те започват да 

оценяват и описват естрадната музика като местна, в този смисъл субкултура 

спрямо англоезичната музика и глобалната хегемония на комерсиализираната 

музика, особено след приемането на страната ни в Европейския съюз. Естрадната 

музика не е единствено българско явление. Редица изследователи анализират 

развитието на естрадната песен като културно явление у нас (Дичев, 2016, Димов, 

2019, Стателова, 2019, Попова, 2018, 2019), както и в страните от бившия 

„социалистически лагер“ и пост-съветските държави (Draganova, 2019, Klenke, 

2019, Patton, 2012, Tochka, 2016, Ventsel, 2018). 

Но можем да обобщим, че след 1990 г. се оформя специфично културно явление 

„българска естрадна музика“, което можем да дефинираме така: музика, създавана 

с помощта и под контрола на държавата преди 1990 г., която губи своите 

възпитателни функции и идеологическа натовареност след политическите промени 

от 10 ноември 1989 г., но след 2001 г., и особено след появата на телевизионните 

музикални състезания по чужд образец през 2008 г., названието „българска 

естрадна музика“ започва да се използва активно за утвърждаването на музиката от 

времето на държавния социализъм като качествена, професионално направена 

поп музика, изпълнява на български език. 

Бихме могли да разгледаме последователното завръщане към естрадните 

музиканти като герои на вестникарски сюжети и излъчването на естрадна музика в 

телевизиите след 2001 г. като хибридизацията, описана от Лул, като израз на 
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културното потребление и производство, разгледани като процес на активна 

селекция и синтез на познатото и новото (Lull, 1995: 161). Но кое е „новото“ в 

естрадната музика след 1990 г.? Ново е преживяването на тази музика наведнъж, 

нова е възможността за произволно разместване на историческите времена и 

отделните периоди в развитието й, така че едновременно да звучат песни от 60-те 

и 80-те години на миналия век, наред с първите записи в Радиото. Това е 

възможност, която предлага възприемането на целия период от 1944 до 1989 г. без 

възможност да се правят оценки между различните етапи в целия период, 

избирайки само определени парчета от цялото.   

 

Изследването 

 

Изследването1 тръгва от тезата, че „естрадната музика“ е социална конструкция, 

чрез която се обозначава част от популярната музика, създавана по времето на 

режима на управление до 1989 г., която продължава да работи, стъпвайки върху 

определени стереотипи активно в медиите и по време на т.нар. „преход“. Тази 

музика продължава да се изпълнява и след политическите промени, но постепенно 

до 2017 г. „естрадна музика“ започва да се различава от „популярна музика“. 

Медиите я представят като дял от популярната музика, натоварена с определена 

идеологическа и естетическа функция от управляващата партия преди 1989 г.   

В настоящия текст са представени резултатите от изследването на три източника: 

част от популярната българска периодика в периода 1990-2018: (вестниците 

„Дума“, „Демокрация“, „168 часа“, „Уикенд“, „Дневник“, „Сега“ в периода след 

1990 г.); архив от музикалните телевизионни състезания „X фактор“, „България 

търси талант“, „Гласът на България“, както и „Най-хубавите години от нашия 

живот“; и 10 автобиографиични и биографични книги. Анализът показва, че 

естрадните музиканти са устойчиви „герои“ на журналистическите разкази, 

независимо от промените, които настъпват в нагласите на публиките към различни 

 
1 В текста са представени от резултатите от изследването на медийните биографии на естрадните 

музиканти в българските медии след 1989 г. (по проекта „Меката власт на популярната музика (по 

примери на България и Балканите), подкрепен по ФНИ. 
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форми на популярната музика след 1990 г., анализирани в научната литература. 

(Стателова, 1994, 2009, Димов, 2018, Попова, 2018). 

В хода на изследването се оформи обемен корпус от интервюта, в които 

музикантите описват публиката. Tук e представен анализът на интервютата в 

няколко специфични случая. Рамката на изследването е 1990-2017 г. 

 

Музикантите – фенове на публиката си 

  

За сетивата за изкуството на слушателите и стила на публиката  естрадните 

музиканти говорят почти непрестанно през изследвания период от 1990-2017 г. 

Основният елемент от естрадното изкуство е контактът с публиката. А един от 

жестовете в сценичното поведение на певците е слизането от сцената сред 

публиката. Екстазът от това сливане на автора и публиката трябва да завърши с 

„пеенето заедно“. Анализът показва, че музикантите описват най-често публиката 

в двете крайности: на затворената семейна картина и голямата политическа сцена. 

 

1. Семейството-публика. Спомнянето за младостта като рефлекс за 

публичност 

1.1. Сватбарската публика и невъзпятата младост на „прехода“ 

След 2006 г. настъпва процес, който можем да наречем „вторична селебретизация“ 

на естрадните певци. Естрадните музиканти отново стават „звезди“, след като са 

преминали пътя от популярни личности към немедийни личности. След 

първоначалния митингов екстаз остават незабелязвани в медиите в периода 1994-

1999 г., особено след медийните репрезентации на колективни структури като 

„ние“ и „те“, анализирани от Снежана Попова до 2000 г. (2001). Но този процес на 

медийно „озвездяване“ протича чрез разказите на естрадните музиканти за 

слизането им от „голямата сцена“ на „частната сцена“, за преживяването на 

различните политически режими. 

До 2015 г. Георги Любенов, Искра Ангелова, Владимир Пенев, Сашо Диков, Милен 

Цветков, Лора Крумова, Галя Щърбева, Диана Любенова, Росен Петров, Мартин 

Карбовски оформят контурите на „носталгията по социализма“, която е обяснявана 
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чрез „носталгия по младостта“, тананикаща естрадни песни. Музикантите 

първоначално изтъкват „новото“ в музиката, аранжимента, настояват на новите си 

текстове, но журналистите ги тласкат към описанието на „носталгията по 

социализма“. 

Този процес става особено активен по време на финансовата и икономическа криза 

„в Америка“ и „на Запад“ от 2008 г. Крахът на икономиката и крахът на илюзиите 

там се превръща в подходяща основа за развитието на втория етап от т.нар. 

„носталгия по социализма“, за която пишат редица изследователи. Даниела Колева 

анализира процеса на „утопичното“ връщане не към самото минало, а към 

представата за това какво е трябвало да бъде социалистическото минало (Koleva, 

20, 429-431). Но носталгията и по бивша Югославия, и в Германия има „реална“ 

изгубена територия, по която се тъгува. Особеното с българските „доставчици на 

носталгична услуга“ е, че трябва да набавят територия, на която да се изгражда този 

утопичен свят на „обещанието“ какво беше (трябваше да бъде) социалистическото 

минало. И тази територия е търсена в две посоки: „чужбината“ като място, на което 

българите са прокудени, но правят свои български общности, от една страна, а от 

друга – Русия, като място, на което българите са винаги добре приети, като бивше 

„наше“ изгубено място.  

Сателитното разпространение на телевизиите изобразява като медийна аудитория 

български общности от различни места в чужбина, които се събират на семейните 

си празници и слушат естрадната музика от миналото.  

Изследваните интервюта по телевизията обаче показват и друга специфична 

съвкупност, която обединява поколенчески различни групи – сватбарската 

публика. Но подобни струпвания на публика не би могла да възпроизведе 

колективна памет за „хубавата песен, правена по времето на социализма“, ако не 

бяха медиите и видеоплатформите.  

Васил Найденов описва младоженци, които са превърнали „Телефонна любов“ в 

сватбен химн. Коментирайки новите музиканти „дошли някъде от провинцията“ и 

разделянето на „естрададжии“ и „едни амбициозни хора“, в „Денят започва с 

Георги Любенов“ обаче певецът надарява публиката с едно изключително 
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качество: „(...) публиката не ги заобичва, знае ги перфектно, но не стават Апостол 

Карамитев, не стават Лили Иванова, не стават примерно Парцалев. Като че ли 

има страхотна избирателна способност драгият зрител, драгата публика – 

знаят ти пломбите, знаят ти любовниците, знаят всичко и въпреки всичко нещо 

не се вписва. Трябва да станеш част от къщата, да станеш като предмет от 

дома му.“ („Денят започва с Георги Любенов“, БНТ, 15.04.2014) 

Един от най-често повтаряните мотиви в интервютата е този за „лишената 

публика“, „лишената младеж“. В кризисни за естрадната песен години 

музикантите-жертви използват образа на публиката като жертва на нечии влияния 

– идеологически, пазарни и/или медийни. Фигурата на „публиката, на която й 

влияят“ задължително се свързва с образа на „редактора“, още по-често това е 

„редакторката“ от радиото: „Тесногръди редактори влияят върху вкусовете на 

хората. (...) И нашата младеж е лишена да слуша хубавите стари песни. Мои 

колеги, които утвърдиха българската песен, отсъстват от програмите на 

радиото и телевизията. Слава богу, тези месеци все по-често слушам хубави, 

забравени български народни песни.“, в интервю на Емил Димитров  („Дума“, Брой 

24 юли 1990 , бр. 112) 

Когато започват да пеят през 60-те години, естрадните музиканти са млади и 

забавляват младежта. Натоварени са със задачата да я възпитават в правилния 

вкус, да разтушават младите труженици и летовници.  

В книгите си Митко Щерев и Развигор Попов разказват, че по времето на 

социализма правят основните си концерти по време на пролетните балове и 

студентските забави. Туризмът е основната сфера, в която работят – от 

забавлението на летуващите чужденци в ресторантите и казината за чужденци в 

морските курорти до участията им на сцената на „Златния Орфей“, когато 

представят България в международния конкурс. През 1990 г. част от зрелите вече 

музиканти са извън страната – на договорени с различни импресарио турнета или 

на договор в заведения в Германия, Скандинавия. За много от музикантите 

началото на прехода към демократично управление съвпада с тяхната житейска 

зрялост.  
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Каква е публиката, която забавляват естрадните музиканти през 2017 г. и как се 

променя през този почти 30-годишен период? От описанията, които самите 

музиканти правят като фенове на своята публика, разбираме, че тя се състои от 

пораснали и наситили жаждата си за англоезична музика, „възпитани в добър 

музикален вкус българи“, и техните наследници. 

 

1.2 Родителите в концертната и медийната публика  

В интервютата на музикантите в изследвания период 1990-2017 г. се откроява една 

фигура – тази на родителите. Тя става особено видима в периоди на криза. В 

периодите 1991-1994 и 1996-1998 интервютата са изпълнени с обвинения към 

родителите, които не възпитават в „правилните ценности“, в „правилните вкусове“ 

децата си. Тогавашните вече родители са децата на „бившите младежи“, които те 

са възпитавали. 

В първите години на 90-те „децата“ са натоварени от новите вестници да 

изпълняват същата роля, която им е отредена и в пресата преди 10 ноември: те са 

метафора на бъдещето. След 1999 г. на родителите в публиката им е предадена 

властта да маркират границите на частния и публичния живот. Родителите 

позволяват децата им да бъдат снимани в публиката на „концерти, които не са за 

деца“. Детето винаги е присъствало в публиката на естрадните концерти. То е 

свързващият образ между „преди“ и „сега“. 

Лили Иванова успява да постигне особено сливане на времето преди и след 1990 г. 

с повтарянето на неин любим журналистически материал, който е публикуван във 

в-к „Труд“ през 1987 г. „Гражданинът отдясно“. Част от образите, които описва 

авторката Дарина Герова, се повтарят многократно и през следващите години, 

въпреки че текстът е от „друго време“. Журналистите след 1990 г. също открояват 

особено силно образа на детето в концертната публика: „Особено вълнение у мен 

предизвикаха децата и момичетата с букети и младите, които й целуваха ръката, 

и онзи неизвестен войник с карамфилите, и една пълничка, поживяла жена, която 

не се посвени да излезе на подиума – само и само за да й благодари.“ (в. „Труд“, 

1987 г.)  Образът на детето е свързан с един основен маркер в утвърждаването на 
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естрадната музика като важна за възпитанието на бъдещото поколение – то е 

виждано от журналистите и преди, и след 1990 г. като „носител на българския 

език“. След 2008 г. обаче детето освен като бъдещ зрител и носител на българския 

език, вече е важно и като бъдещ консуматор на собствената си телевизионна и 

фейсбук проекция, като бъдещ музикален продукт.  

 

2. „Феноменът „руска публика“. Борбата за новия руски пазар 

 

Един от повтарящите се журналистически въпроси в интервютата с музикантите е 

коя е най-впечатляващата, най-важната или най-скъпата награда. Точно този 

въпрос предизвиква като речеви акт отговор с описания на публиката. Естрадните 

певци и певици описват публиката като най-скъпата награда.  

След 2006 г. е разгърната планирана кампания, под патронажа на държавния глава 

Георги Първанов, за събирането на хората, които са обединени от едно общо място 

– работата в бившия СССР. След 2011 г. в тази кампания са включени някои от 

общините, в които печелят кандидатите на ГЕРБ, а държавата подкрепя кампаниите 

с организирането на конкурси за детска рисунка или песни.  

Публика, която е обединена от работното място, се оформя като най-устойчивата 

общност. Случаят с работещите в бившия Съветски съюз българи в различни 

икономически браншове е много специфичен, защото показва как емоционалната 

връзка от работата се свързва с емоцията от музиката. Показва и механизма, по 

който музиката на бившите естрадни изпълнители е използвана като ресурс от 

неправителствена организация, подкрепена постепенно от 2003 г. до 2019 г. от 

президента, Министерството на земеделието и Министерството на образованието 

и няколко общини. За самите естрадни музиканти Съветският съюз е най-добре 

платеното работно място по времето на социализма, към което част от тях се 

стремят, според интервютата им през периода след 2006 г. и книгите им, издадени 

след 2010 г. 

 

Специална естрада за русофили в България – сцената край язовир „Копринка“ 
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През 2003 г., край София, е организиран за първи път събор на „българи, работили 

някога в Коми“. Според данни на самите организатори най-напред се събират около 

800 души. Още на следващата година съборът е преместен до язовир „Копринка“, 

край Казанлък. Инициативата е развита от националното движение „Русофили“, а 

мястото е избрано и заради наличието на военни комплекс и завод в областта. През 

2011 г. съборът на работилите и учили в бившия Съветски съюз е описван от 

председателя на „Русофили“ Николай Малинов като единственото място, на което 

обичащите руската култура и душа могат свободно да вдигнат глава и да изразят 

своята привързаност.  

През 2009 г. Николай Малинов започва мащабна кампания за запазване на 

паметниците на руските и съветските воини, „за помощ в изучаване на руския език, 

за запознанство с творчески колективи от Русия“. От 2003 до 2018 г. в медиите е 

променен и образът на „русофилите“. През 2011 г. в интервю за в. „Дума“ Олга 

Решетникова оценява работата на организаторите като героизъм: „Истината обаче 

е, че в съвременното българско общество има и русофили, и русофоби, при това и 

едните, и другите могат да бъдат открити във всички политически партии, 

вероятно с изключение на ДПС. Но никой в Русия не бива да забравя - 

политическият и информационният климат в днешна България е такъв, че се 

изисква гражданско мъжество, за да се обявиш открито за русофил“. („Дума“, 30 

септември, 2011) Край яз. „Копринка“ се събират 10 хиляди души през 2009 г., а 

организаторите отчитат 25-30 хиляди души през 2018 г.  

За четвъртия събор държавата се включва активно: през 2007 г. е проведен под 

патронажа на президента Георги Първанов. Вестниците съобщават през 2007 г., че 

на „специално построената естрада гостите на събора“ се веселят със специалните 

гости Веселин Маринов и комиците Петър Добрев и Илия Цоцин. През годините 

публиката, обединена от русофилството, е забавлявана от различни естрадни 

изпълнители. През 2011 г., когато се провеждат президентските избори, но и 

местните избори, Веселин Маринов открива предизборната кампания на ГЕРБ в 

Бургас, а до язовир „Копринка“ са Петя Буюклиева и Венци Мартинов. През 2011 

г. присъстват лидерът на БСП Сергей Станишев и кандидатът за президент от БСП 
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– Ивайло Калфин. През 2011 г. местните избори и президентските избори са 

спечелени от ГЕРБ. Новоизбраният президент Росен Плевнелиев демонстрира 

проатлантически и проевропейски избор, като демонстрира отказ да включва 

руските дипломати в събития, свързани с възпоменателни прояви.  

Особено място в тази публика имат военните. Част от военните служители от 

Казанлък са учили в университетите в Тула и Москва военна техника и военно дело, 

а заводът „Арсенал“ и ВМЗ в Карлово са местата, в които се завръщат да работят. 

Залата на културния дом на „Арсенал“ е място за концертите, организирани в града. 

През 2011 г. кметските избори в Казанлък печели ГЕРБ и кмет става Галина 

Стоянова, която превръща община Казанлък в съорганизатор на събора. През 2017 

г. тя е избрана за зам. председател на НД „Русофили“.  

Спомените за работното място обединяват различни групи от хора – военните, 

работилите в Коми, училите в СССР, които имат общи места на колективната 

памет. Едно от тези общи места са преживяванията и спомените от младостта им 

като публика на концертите на естрадните изпълнители там преди 1989 г.  

Бисер Киров, Мими Иванова, Христо Кидиков са сред участниците в проявите през 

септември край яз. „Копринка“. Така, докато излъченият от ГЕРБ президент води 

външна политика, стоейки далеч от Русия, местният лидер отново от ГЕРБ в 

общината отваря града за проруски концерти и проруска политика. 

 

Съревнованието за новия руски пазар.  

След 2006 г. руският пазар за естрадна музика, изпълнявана от български естрадни 

музиканти, отново започва да предизвиква интереса на звездите на естрадата.  

Президентът Георги Първанов още в първия си мандат назначава Бисер Киров като 

„съветник по културата“ в българското посолство в Москва от 2006 до 2010 г. А 

след това Министерството на външните работи на България го назначава за 

посланик на добра воля в Руската федерация. Според интервютата с музикантите 

Бисер Киров определя кой може да пее пред новата руска публика.  Носталгията по 

руската душа и по руската култура обаче не е превърната в носталгия по Съветския 

съюз, а в носталгия по „ценностите на комунизма“, както ги наричат макар и малка 
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част от музикантите, а като една от най-важните му ценности е, че „държавата 

има политика за културата“.  

Бисер Киров припомня първия си фестивал в Сочи през 1967 г., когато печели трета 

награда с песента по стихове на Радой Ралин „Човекът, който не подписа“. „Вече 

зная, че Онзи отваря завесата на Бъдещето и Той кани зрителите. Благодарен съм 

Му, че ми откри феномена „руска публика“. Тя е искрена до самозабрава и предана 

до смърт. За артиста това е достатъчно.“ („Стандарт“,  8.11.2016, използвано е 

интервю за “Cross” от 2015)  

След 2009 г. Лили Иванова също се връща към фестивала в Сочи в интервютата си: 

„Да се пее пред руска публика, е голямо удоволствие. Винаги съм чувствала 

отдаденото внимание, горещото възприемане на моето творчество в Съветския 

съюз, в Русия. (...) В България ме научиха и заобичаха именно след конкурса в 

Русия.“ („Уикенд“, 2009). Конфликтът между Бисер Киров и Лили Иванова за 

достъп до руската сцена се задълбочава особено след 2012 г., когато е издадена 

автобиографията на Лили Иванова „Истината“ (Иванова, 2012). През 2017 г. Бисер 

Киров издава „Благодарствена песен“ (Киров, 2017), като подчертава интереса на 

другите музиканти към руската сцена, особено на Лили Иванова, но изтъква, че 

дори Кирил Маричков го е питал дали може да работи там, въпреки неговото 

самоопределяне като „антикомунист“. Описанията на руската публика е сходна и в 

текстовете на Митко Щерев и Стефан Димитров, въпреки че оценката за държавата 

е различна.  

 

Заключение 

 

Да се върнем към определението за публика и аудитория. Публика ли е това, което 

описват музикантите? Или аудитория? Интервютата със „звездите“ очертават 

границата, която естрадните музиканти слагат, между „концертната публика“ и 

„медийната аудитория“. Концертната публика е по-важна за бизнеса на 

музикантите, тя включва в себе си и онези микрогрупи и общности, които имат 

общо емоционално минало, но медийната аудитория има друга функция – да 

помни, да има памет за „класиката на българската песен“. За разлика от всички 
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играчи на медийния пазар, които не забелязват пенсионерите като съществена част 

от публиката, Бисер Киров очертава образа на най-ревностните зрители на БНТ: 

„Време е в БНТ да има музикална програма за най-ревностните й зрители - 

пенсионерите. Тогава и техните внуци ще чуят класиката на българската песен и 

ще знаят героите на близкото минало.“ („Стандарт“,  8.11.2016) Те са виждани 

като родителите, които предават паметта за хубавата музика. Концертната 

публика е добра, медийната публика – краде от музиканта. Естрадните 

музиканти говорят и описват публиката си, така както феновете говорят за 

любимите си музиканти. Лили Иванова възкликва в книгата си „Истината“: 

„Публиката е добър човек!“ (Иванова, 2011), като надарява публиката си с най-

висшата власт, според нея: да отсее във времето кое е ценно и кое – фалшиво.  

Ето защо музикантите правят разлика и я подчертават между феновете и 

концертната публика. Някои от тях разказват за измамата, която най-

последователните им фенове извършват срещу тях: ровенето в боклука, за да узнаят 

личните им тайни и да ги продадат на жълтата преса; спекулирането с доверието да 

получат първи записа на новата песен, чиито презаписи след това продават на 

другите – по-ниско стоящи в йерархията на феновете.  

Пеенето на плейбек е посочвано почти единодушно в интервютата на музикантите 

като „най-голямата измама спрямо публиката“. Но справянето с това явление е 

прехвърлено върху публиката, тя е призована да бъде „малко по-взискателна“ и 

„по-критична, когато избира концертите си“. Музикантите слагат знак за 

равенство между измамването на публиката чрез плейбека и създаването на илюзии 

за времето, така както четем в материал, озаглавен „До Чикаго и назад“, в 

новосъздадения в-к „Демокрация“ през 1990 г. когато интервюират Васил Георгиев 

– Кръпката, тогава представен като „музикант 31 години“. На журналистически 

въпрос: „Осъждате ли в нещо колегите си, които пееха през тоталитарните 

години?“, Васко Кръпката отговаря: „В бранша съм отдавна – две години свирих с 

„Паралел 42“ и три години с Мими Иванова и „Старт“. Така че всички сме в кюпа 

– малко ли и ние крадохме държавеата. Аз например съм свирил на плейбек за сто 

лева. Това е истинско престъпление – да имитираш, че свириш, и то пред деца. 
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Освен това нашето изкуство едва ли не възпяваше колко е хубав животът в 

България.“ („Демокрация“, 1990 г.) 

Струпването на зрители в залата е подчинено на условността на концерта, 

зрителите са наясно с „маската“, която надява актьорът, за да играе в поредния 

спектакъл (както пее Васил Найденов или казва Бисер Киров: „Публиката иска да 

се радва, тя няма нужда от твоята болка. Надяваш маската и пееш“ 

(standartnews.com, Бисер Киров, май 2016) Но публиката е онази фигура в разказите 

на естрадните музиканти, чрез която най-лесно се прави оценка на времето.  
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PROTECTION OF THE COPYRIGHTS AND RELATED RIGHTS 

WHEN RETRANSMITTING RADIO AND TELEVISION 

PROGRAMMES  

DILIANA KIRKOVSKA 

 

Резюме: Текстът анализира законовите норми за закрила на авторските 

и сродните на тях права при препредаване, като различен вид използване 

на произведенията, звукозаписите и видеозаписите, включени в радио- и 

телевизионни програми. ЗАПСП борави с произведение/звукозапис/ 

видеозапис като обекти на закрила, а не с програма като сложна 

съвкупност от права. За да достига една програма до публиката е 

необходим посредник, технологична инфраструктура. ЗРТ предвижда 

защита на правата на доставчиците срещу пиратството на програми и на 

правата за включените в тях защитени произведения 

 

Ключови думи: Права, препредаване на програми, произведения, 

излъчващи организации 

 

Summary: The text analyses legal regulations of guarding rights when 

retransmitting protected works, included within Radio and TV programmes, 

as different kind of use. The Copyrights and Related Rights Act deals with 
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audiovisual work/soundrecording/videorecording as issues of protection but 

not with the program as a complex of rights and that reach the public via 

technological infrastructure. The core ways of protection are implemented in 

the RTA-broadcasting organisations have guarantees against illegal program 

retransmission and over protected works within when retransmitted by 

electronic networks. 

 

Key words: Copyrights, retransmission of programs, audiovisual works, 

broadcasting organisations 

 

 

Директивата за аудиовизуални медийни услуги (Директива (EC) 2010/13) 

определя медийните услуги като такива повече в областта на културата, 

отколкото икономически. Тяхното нарастващо значение за обществата и 

демокрацията – по-специално чрез гарантиране на свободата на информацията, 

многообразието на мненията и медийния плурализъм, образованието и 

културата, е основание за прилагането на специфични правила за тези услуги. 

Културните дейности, културните продукти и услуги  имат както икономически, 

така и културен характер, защото са носители на самобитност, на ценности и 

смисъл, следователно не трябва да се взема предвид само тяхната търговска 

стойност (Директива за аудиовизуалните медийни услуги). 

Както и Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

април 2019 г. за установяване на правила във връзка с упражняването на 

авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн 

предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и 

радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО формулира като 

философия и дух, телевизионните и радиопрограми са важен инструмент за 

насърчаване на културното и езиковото многообразие, социалното сближаване и 

за увеличаване на достъпа до информация. Още в първите рецитали Директива 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32018L1808
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2019/789 подчертава, че развитието на цифровите технологии и интернет 

преобрази разпространението на телевизионните и радиопрограми и достъпа до 

тях. Операторите на услуги за препредаване, които обединяват излъчвания на 

телевизионни и радиопрограми в пакети и ги предоставят на потребителите 

едновременно с първоначалното предаване на излъчването в непроменен и 

несъкратен вид, използват различни средства за препредаване, като например 

кабелни, спътникови, цифрови наземни мобилни или затворени базирани на 

интернет протокол мрежи, а също и отворения интернет. Излъчващите 

организации предават ежедневно в продължение на много часове телевизионни 

и радиопрограми. Тези програми включват разнообразно съдържание, като 

например аудиовизуални, музикални, литературни или графични произведения, 

защитени с авторско право или сродните му права, или и двете, по силата на 

правото на ЕС. Оттук произтича и сложният процес на уреждане и по отношение 

на различни категории произведения и други закриляни обекти. Често се налага 

правата да бъдат уредени в кратък срок, особено при подготвянето например на 

новини и предавания за текущи събития. За да могат да предоставят своите 

онлайн услуги отвъд националните граници, излъчващите организации трябва да 

разполагат с необходимите права върху произведения и други закриляни обекти 

за всички територии, които желаят да покрият, а това допълнително усложнява 

уреждането на тези права (Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент 

и на Съвета от 17 април 2019 година за установяване на правила във връзка с 

упражняването на авторското право и сродните му права…). 

Стойността на медийните услуги се основава и на факта, че те създават творчески 

продукти, използвайки и генерирайки интелектуална собственост. 

Икономическата реализация на творческия продукт „радио- и телевизионна 

програма” е пряко свързана именно с авторските и сродните права при 

създаването и разпространението на програмите. Разпространението/ 

мултиплицирането на медийната програма всъщност генерира приходи за 

нейните създатели и продуценти. Наред с четирите форми на търговски 
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съобщения (реклама, спонсорство, радио- и телевизионен пазар и позициониране 

на продукти), с приходите от телевизионни и радиоигри, от извънефирни 

събития, немалка част от финансовите приходи за всяка медийна организация са 

от разпространението на програмата/програмите й. Разпространение в смисъла 

на препредаване в електронните мрежи на различни кабелни, сателитни или IPTV 

оператори, които Законът за електронните съобщения (ЗЕС) определя като 

предприятия, които разпространяват обществени електронни съобщения, а 

Законът за радиото и телевизията (ЗРТ) назовава предприятия, които 

разпространяват български и чуждестранни радио- и телевизионни програми. 

Освен разбирането за медиите като културни продукти предимно в сферата на 

услугите и за развлечение, медийните организации са търговски предприятия, 

които функционират по икономическа логика и модели на бизнес поведение. 

„Според някои теоретични постановки бизнес моделът се състои от три основни 

компонента: обещание за полза, архитектура на създаването на стойност, 

източници на приходите.... Третият компонент описва какви приходи от какви 

източници генерира предприятието. Тази част от бизнесмодела се нарича модел 

на приходите. В медиите основните източници на приходи са от два свързани 

пазара – на аудиторията и на рекламодателите. При различните типове медии 

може да има ценова или неценова размяна и на тази база се оформят три основни 

модела на приходите: приходи само от платено съдържание (например платен 

телевизионен канал), приходи само от реклама (например безплатни вестници 

или безплатни новини в интернет), приходи от съдържание и от реклама 

(например наземни радио- и телевизионни оператори или традиционен вестник 

и списание)“ (Филева, 2019: 162, 163). 

Още в началото се налага важното същностно уточнение, че препредаването на 

произведението или звукозаписа и видеозаписа е различен вид използване на 

произведенията като закриляни обекти на интелектуалната собственост от 

способите излъчване и предаване по кабел. Към радиопрограмата и 

предоставянето на радиоуслуги релевантният способ е ефирното излъчване, в 
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България само аналогово, поради липса на държавна политика за цифрово 

радиоразпръскване. Законът за електронните съобщения определя, че те се 

осъществяват чрез пренасяне, излъчване, предаване или приемане на знаци, 

сигнали, писмен текст, изображения, звук или съобщения от всякакъв вид чрез 

проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда. Ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни 

съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно 

аналогово радиоразпръскване е терминът, който дефинира ефирното излъчване 

на радиопрограмите в ЗЕС. Наземното аналогово радиоразпръскване е първият 

способ за достигане на българските ефирни радиопрограми до публиките им. В 

България също така осъществяват дейност достачици на радиоуслуги, които 

създават и предоставят за разпространение 18 регистрирани местни (предимно 

общински) радиопрограми, които се разпространяват чрез кабелен способ, и 

четири регионални кабелни програми. „Фокус – Нунти ООД“ е единственият 

доставчик на радиоуслуги,  който, наред с аналоговото излъчване на програмите 

си, е регистрирал програмите си „ФОКУС – СОФИЯ“  и „ФОКУС – ПИРИН“  за 

национално разпространение чрез сателит. 

Тези принципни уточнения за способа на разпространение на радиопрограмата 

са задължителни при определянето кога една радиопрограмата се излъчва – т.е. 

директно достига до публиката, което е първият способ, и кога тя се препредава, 

като следващ способ. Наред с изобилното пакетно предлагане на телевизионни 

програми, големите предприятия предлагат като част от букета си и голям брой 

радиопрограми. Например „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД предлага в един от обичайните 

си пакети всички радиопрограми, които могат да се слушат в софийския ефир. В 

добавка към тях е възможно да се слушат и „Радио Пайнер“ и Радио „Тангра 

Мега Рок“, които са нет радиа. Вече в мрежата на кабелния или сателитен 

оператор, радиопрограмите се препредават, тъй като това не е първият, а следващ 

способ, по който те се разпространяват. А това вече е друг вид използване на 

музикалните произведения от различен вид ползватели – предприятия, които 
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осъществяват разпространение на програми. Именно този вид използване на 

музикалните произведения и звукозаписите на музикални произведения е 

обектът, за който говорим при препредаване на радиопрограми, респ. при 

телевизионните програми има и аудиовизуални и кинематографични 

произведения. 

Слушането на ефирно радио през различни базирани на Интернет протокол/IP 

платформи също е препредаване, тъй като радиопрограмите се излъчват наземно 

и от там попадат в Интернет среда. Такава българска платформа напр. е 

ОнлайнРадиоБг.ком. Там са достъпни безплатно, както се анонсира, всички 

български ефирни радиостанции. Тези способи на разпространение на 

радиопрограми са единствени за много съвременни млади хора, които вече не 

използват традиционни радиоприемници за слушане на радио, а слушат чрез 

други крайни устройства. 

„Икономическата структура на медийната индустрия е сравнително сложна 

поради разнообразието на формите на публично доставяне на произведенията до 

крайния потребител. Така разнообразието на телевизионни оператори създава и 

разнообразие на мрежите, чрез които оперират на медийния пазар. Участници в 

медийната индустрия са: производителите, разпространителите и организациите, 

чрез които културният продукт стига до крайния потребител, като: радио-

телевизионните и далекосъобщителните оператори и техните мрежи; медийните 

институции с обществен статут като БНТ и БНР. Медийната индустрия се 

основава на три основни творчески дейности: производство, разпространение и 

показ на собствени или независими програми. 

В основата на медийната индустрия стои радио-телевизионната дейност, поради 

това икономическата структура на телевизионната медия в главните си аспекти 

отговаря на икономическата структура на радиомедията. Двата вида медии са 

стожерите на медийната индустрия, която в резултат на технологичното развитие 

се трансформира в мултимедийна индустрия с предимно развлекателна цел и 
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включва мултимедийни продукти като видеоигри, триизмерни анимации, 

дигитални музика, книги, филми и др.“ (Борисова, 2009: 191).  

Първата творческа дейност в медийната индустрия е производството (като 

Законът за радиото и телевизията определя това като създаване) на програмата – 

тя е сложна съвкупност от права, с вътрешни и/или външни продукции. 

Разпространението е междинен сегмент, като по силата на договор излъчващата 

организация излъчва програмата, а асоциираната организация се задължава да я 

приеме и излъчва до крайния потребител. Показът е излъчване на програмата от 

оператор до крайния потребител на програми. „Разпространението на програма 

е междинният сегмент на медийната индустрия, тъй като свързва производството 

на програмата с нейното публично показване. Чрез него телевизионната 

програма се доставя посредством телевизионни мрежи и разпространителски 

фирми на телевизионните оператори, които я показват до крайния потребител. 

Участници в разпространението на програмата са излъчващата организация и 

асоциираните организации, които изграждат телевизионната мрежа. Те приемат 

и излъчват директно или на запис предадената им програма до своите абонати. 

Взаимоотношенията между излъчващата организация и асоциираните 

организации са договорни“ (Борисова, 2009: 197).  

Този цитат е отправна точка на изследването. 

Законът за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) логично борави с 

термините произведение/звукозапис/видеозапис – като обекти на закрила, а не с 

програма като сложна съвкупност от права. Дефинира се излъчване – ефирно, 

безжичен път, и предаване по кабел – при изпращане на сигнали до спътник и 

обратно до Земята – т.е. общото понятие „communication to the public” (Закон за 

авторското право и сродните му права/ЗАПСП). 

С измененията в Закона за радиото и телевизията от 2009 г., в новия чл.125в, т.1 

и т.2, бе въведена закрила поне в две посоки:  

Първата – защита на правата на радио- и телевизионните оператори/излъчващите 

организации срещу неправомерно препредаване на техните програми без 
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надлежно отстъпени права и предотвратяване на пиратството на програми като 

нелоялна търговска практика. „В случай, че се касае за разпространението на 

телевизия под формата на платена телевизия  или т.нар. Pay-TV, в Play-Out-Center 

се извършва кодиране на сигнала, за да може след това само оправомощените 

лица да имат достъп до съответните съдържания. Контролът върху достъпа се 

извършва след това чрез т. нар. Conditional Access-Syste; (CA-System)” (Филева, 

2009: 399).  

Съгласно чл.72 от ЗАПСП радио- и телевизионните организации притежават 

върху своите програми права, сродни на авторското. Радио- и телевизионните 

организации са в ролята на продуценти, тъй като те организират, финансират и 

създават цялостния  творчески продукт – радио- или телевизионна програма. От 

тези действия произтичат сродните на авторското права като правата, следващи 

възникването на авторското право в процеса на икономическа реализация на 

закриляните обекти.  

„Закрилата на сродните права се основава на принципи, установени с 

международни договори, в Конституцията на страната и в самия ЗАПСП. Това 

са вече коментирани основни положения, развити в закона до приложими 

правила на съответните правни норми. Основни принципи на закрила на 

сродните права според нас са: национален режим на предоставяната закрила, 

автоматичност на възникването на закрилата, срочност и независимост на 

закрилата, допустимост на ограничения в закрилата и др. Принципът на 

националния режим на закрилата е отражение и реализация на същия 

конвенционен принцип. Означава, че на носителите на сродни права, както 

български, така и чуждестранни, се предоставя закрила по отечественото 

законодателство. Чуждестранните лица, чиито сродни права се закрилят по 

националното законодателство, се определят по териториален и по договорен 

критерий” (Цакова, 2004: 192).  

Втората посока в чл.125в, т.2 от ЗРТ е закрилата на авторските и сродните на тях 

права, относими към произведенията, звукозаписите и видеозаписите, включени 
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в разпространяваните програми, когато те се препредават в мрежите на 

различните платформени оператори. Ако в случая с пиратство на програмите в 

тяхната цялост медийните доставчици имат способи да защитят предварително 

сигналите с кодиращи устройства, могат да идентифицират нарушенията и да 

предприемат мерки спрямо мрежите-нарушители, то при случая с неразрешеното 

препредаване на произведенията и записите случаят е по-комплициран.  

                               

Законите, относими към уреждането на правата на правоносителите при 

препредаване като вид използване на произведението 

 

С измененията на ЗРТ през 2009 г. българският законодател въведе в него нови 

разпоредби, които целят защита на интелектуалната собственост в поне два 

аспекта: 

Първият е минимална законова защита на правата на радио- и телевизионните 

организации/доставчици на медийни услуги, като носители на сродни права. В 

този смисъл е изискването на чл.125в, т.1 от ЗРТ, според което се изисква на 

всеки шест месеца предприятията, които осъществяват обществени електронни 

съобщения чрез електронни съобщителни мрежи, да предоставят на  Съвета за 

електронни медии (СЕМ) документация за отстъпени права от страна на 

медийните доставчици. Предоставянето на документацията презюмира 

сключването на договори между доставчика на медийни услуги/излъчващата 

организация – като носител на сродни права за програмата/програмите, които той 

създава и предоставя за разпространение, и предприятието, което предоставя 

разпространението на съответната програма (предприятие, което разпространява 

български и чуждестранни програми, се задължава да предоставя на Съвета за 

електронни медии на всеки 6 месеца актуализиран списък на разпространяваните 

програми и документите, свързани с придобиване на правата за разпространение 

на програмите). Освен доказателствата за предварително придобити права, 

важен детайл е и задължителното предоставяне на актуален списък с 
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разпространяваните програми, като тук отговорността е на предприятието. 

Вторият аспект на изискването на чл.125в, т.2 от ЗРТ е същностен за закрилата 

на авторски и сродни на авторското права при препредаване на произведения, 

звукозаписи и записи, които са включени в разпространяваните програми (Закон 

за радиото и телевизията). 

Съгласно измененията от 2010 г., чл. 125к, СЕМ следва да поддържа публичен 

регистър с пет самостоятелни раздела. В т.5. е предвидено създаването на пети 

раздел, който включва предприятията, които разпространяват български и 

чуждестранни програми. От т.4 до т.6 са изброени документите, които доказват 

придобиването на права – списък на разпространяваните програми, съответно в 

цифров и аналогов пакет, ако предприятието поддържа два отделни пакета; 

срокът, до който предприятието има отстъпени права за разпространение на 

съответната програма; териториален обхват, за който предприятието има 

отстъпени права за разпространение на съответната програма.  

Данните по чл. 125к, ал.6, т.1 и т.2 се събират служебно от СЕМ въз основа на 

наличната информация в Търговския регистър и публичните регистри, водени от 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) по Закона за електронните 

съобщения, която осъществява държавната секторна политика в областта на 

електронните съобщения и пощенските услуги. (Комисия за регулиране на 

съобщенията). Към 31.10.2019 г. предприятията, които са завили намерения за 

осъществяване на електронни съобщения чрез основни услуги като пренос на 

данни, достъп до интернет свързване, разпространение на радио- и телевизионни 

програми и др., е 1127. Релевантната услуга към настоящото изследване е 

„разпространение на радио- и телевизионни програми“ – такава са заявили 

410 предприятия (КРС). 

 

Дефинициите като същностна част от анализирането на проблема 
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В Закона за радиото и телевизията дефинициите са за създаване на програма, за 

предоставяне за разпространение и за препредаване на програма. 

В §1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗРТ са дефинирани: 

„Разпространение на програми“ – първоначалното предаване или излъчване, 

независимо от използваната технология, на радио- или телевизионна програма, 

предназначена за приемане от слушатели или зрители. То включва и обмена 

(препредаването) на програми между оператори, за да бъдат приети от 

аудиторията. „Създаване“ е творчески акт, който включва авторски замисъл и 

неговата реализация с цел производство на предаване или програма. „Програма“  

е система от всички елементи, които създава и разпространява операторът, и 

която е носител на определено съдържание, разпределено в часова схема. §17 от 

ДР на ЗРТ дефинира препредаването като вид използване – „Препредаване“ е 

извършването на едновременно и непроменено приемане и предаване, 

независимо от използваните технически средства, изцяло и без никакви 

изменения на радио- и телевизионни програми или на големи части от тях, 

разпространявани за приемане от широката аудитория. 

Тук липсва дефиниране на посредничещото звено – как програмите достигат до 

публиките си, по каква технологична инфраструктура и способ на 

разпространение. Дефинира се само първоначалното предаване или излъчване, 

като не се уточнява дали това ще е в собствена мрежа (както това бе в предходна 

редакция на ЗРТ), или ще бъде в мрежата на друг оператор/асоциирана 

организация. Именно тази липса на ясно формулиране отваря пътя на тълкуване 

кой е първият способ на разпространение, за да се върви след това към 

уточняване кога има препредаване. „Изключено от съдържанието на радио- и 

телевизионната дейност, съответно от обхвата на регулиране със ЗРТ, е 

довеждането на програмите до публиката, т.е. дейността, която осмисля 

съществуването и усилията на радио- и телевизионните организации и чрез която 

в крайна сметка ги възприема публиката. Причините за разделянето на 
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дейностите по създаването и по разпространението на програми, съответно на 

тяхната правна регламентация, са комплексни“ (Цакова, 2004: 275).   

В Закона за авторското право и сродните му права, за сравнимост на понятията, 

се дефинира излъчване, предаване, но не и препредаване. В §2 от ДР на ЗАПСП 

се дефинират следните действия по използване на защитените творчески 

продукти – разгласяване на произведение, възпроизвеждане, разпространение, 

излъчване на произведение по безжичен път. Т.5а (от 2014 г.) въвежда действието 

„съобщаване на публиката“ – изпращането на изпълнението до публиката чрез 

всякакви средства, без излъчването по безжичен път, по начин, даващ 

възможност на публиката да го слуша и/или гледа. ЗАПСП говори за 

произведение, звукозапис и видеозапис, а не за програмата като сложна 

съвкупност от права, и има дефиниции за излъчване – най-общо казано ефирно, 

безжичен път и предаване по кабел – при изпращане на сигнали до спътник и 

обратно до Земята – т.е. общото понятие „communication to the public”. Липсва 

дефиниране на препредаване, както и дефиниране на програма на излъчваща 

организация. 

„ЗАПСП не предлага дефиниция нито на радио- и телевизионна организация, 

нито на радио- и телевизионна програма, а приема тези понятия като 

подразбиращи се. Това едва ли е най-доброто като подход, защото оставя без 

легално определение както обекта, така и субекта на  правата, които урежда. Не 

съдържа дефиниция на радио- и телевизионна организация и Законът за радиото 

и телевизията (ЗРТ), който освен това предпочита понятието радио- и 

телевизионни оператори. Без претенции за пълнота и прецизност и единствено 

поради  неприемливостта да бъде оставен в неяснота субектът на признатото 

право, тук ще предложим разбиране за радио- и телевизионни организации. 

Според нас това са организации, в чиито предмет на дейност влиза излъчването 

по безжичен път или предаването чрез кабел на програми, носени от сигнали, 

предназначени за слушателска и/или зрителска  аудитория. Според аудиторията, 

за която е предназначена  услугата, и начина на ползването й, организациите 



Медии и публики                                 Диляна Кирковска. Защита на авторските и сродните на 

тях права при препредаване на радио- и телевизионни програми 

с. 48-72 
 

Медиалог/ Medialog, бр. 6/2019 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

60 
 

биват радиоорганизации и телевизионни организации. Според начина на 

предоставяне на услугата те биват излъчващи и предаващи. Според 

определеността на аудиторията те могат да бъдат организации, работещи в 

режим на свободен или на ограничен достъп до предоставяната услуга... Права 

на радио- и телевизионните организации се признават за техните собствени, 

творчески изготвени програми след първоначалното им излъчване или 

предаване” (Цакова, 2004: 232). В този смисъл доставчиците на радиоуслуги са  

излъчващи организации, които работят в свободен режим – нямат ограничен 

условен достъп и са безплатни. Творческият продукт радиопрограма е безплатен 

за аудиторията си всъщност само когато се приема по обичайния за радиото 

ефирен способ – чрез мрежите са наземно аналогово радиоразпръскване. В 

случаите на последващо разпространение на програмата – когато тя може да се 

слуша през мрежите на кабелните/сателитни оператори и през Интернет 

платформи за слушане на радио, тя вече престава да е безплатна. Потребителят 

всъщност опосредствано заплаща за радиопрограмата през месечния си 

абонамент за разпространение на програми и през таксата си за свързаност с 

Интернет. 

Законът за авторското право и сродните му права, в чл.21, определя  условията 

за разрешено предаване по електронна съобщителна мрежа, като тук се 

определят параметрите на имуществените права. Разрешението за излъчване на 

произведението по безжичен път включва и разрешение за предаването му по 

всяка друга електронна съобщителна мрежа и за предоставянето на електронен 

достъп до него по реда на чл. 18, ал. 2, т. 10 от същата организация без заплащане 

на отделно възнаграждение, при условие че предаването се извършва 

едновременно с излъчването, изцяло и в непроменен вид, и не излиза извън 

територията, за която е отстъпено правото на излъчване. Не се дължи отделно 

възнаграждение в случаите, когато в рамките на полученото разрешение по 

предходното изречение, първоначалното предаване, съответно електронният 

достъп до произведението, се осъществява от друга организация и това е 
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единственият начин, по който то достига до крайния потребител. В ал.2 е 

разписано изрично, че разрешение за препредаване на произведение по всички 

други електронни съобщителни мрежи едновременно с излъчването или 

предаването му, изцяло и в непроменен вид, от друга организация, се дава само 

чрез организация за колективно управление на авторски права, освен в случаите, 

когато правата за предаване на произведенията са отстъпени на доставчиците на 

медийни услуги в съответствие с чл. 91, ал. 5. 

Когато автор е предоставил правото на препредаване по кабел на свое 

произведение на продуцент на звукозапис или на филм, или на друго аудио-

визуално произведение, предприятието, предоставящо обществени електронни 

съобщителни мрежи и/или услуги, което препредава това произведение, дължи 

на автора възнаграждение отделно от всяко друго. Всеки отказ от такова 

възнаграждение от страна на автора е недействителен. Възнагражденията се 

събират само чрез организации за колективно управление на съответните 

категории авторски права. Размерът и начинът на плащането се определят по 

споразумение между тези организации и задължените предприятия, 

предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. Ал.5 

допуска обаче, че не се препятстват сключването на споразумения за 

разрешаване препредаването на програми между радио- и телевизионните 

организации, осъществяващи първоначалното излъчване или предаване на 

собствени програми, и препредаващите предприятия. Когато правата за 

препредаване на произведения, включени в програмите на радио- или 

телевизионни организации, са им надлежно отстъпени, разрешението, 

дадено от организациите, включва и тези права. 

Правата на радио и телевизионните организации са разписани в Глава 

единадесета на ЗАПСП. Радио- и телевизионната организация, която е 

осъществила първоначалното излъчване или предаване на собствена програма, 

има изключително право да разрешава срещу заплащане: преизлъчването по 

безжичен път или препредаването по електронни съобщителни мрежи на 
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програмата; записването, възпроизвеждането и разпространението на записите 

от програмата; предлагането по безжичен път или по друга електронна 

съобщителна мрежа на достъп на неограничен брой лица до програмата или част 

от нея по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, 

индивидуално избрани от всеки от тях; публичното изпълнение на програмата, 

ако това се извършва в места, достъпни за публика срещу заплащане на входна 

такса. Разпоредбата се прилага и когато програма, изпратена от радио- или 

телевизионна организация чрез сигнал до телекомуникационен спътник, се 

преизлъчва или препредава, записва, възпроизвежда и разпространява от друго 

лице (чл.91, ал.1 и ал.2 на ЗАПСП). Когато радио- и телевизионната организация 

или упълномощеното от нея лице ограничи кръга от лица, приемащи нейната 

програма, като кодира сигнала, който я съдържа, съгласието се счита за дадено 

само при условие, че декодиращото средство се осигурява от излъчващата 

организация или с нейно съгласие.  

Ал.5 на чл.91 от ЗАПСП съдържа важна формулировка при отстъпването на 

правата за препредаване: „Когато радио- или телевизионна организация 

разрешава едновременното, изцяло и в непроменен вид предаване на програмата 

си чрез електронна съобщителна мрежа на друга организация, разрешението, 

дадено от радио- или телевизионната организация, включва изрично и правата за 

излъчване и предаване на произведенията, включени в програмата, ако тези 

права са й надлежно отстъпени.“ 

Това е и разбирането в новата Директива (ЕС) 2019/789.   

Всички права, притежавани от самите излъчващи организации във връзка с 

техните излъчвания, включително правата върху съдържанието на програмите, 

следва да не подлежат на задължителното колективно управление на правата, 

приложимо за препредаването. Директива 2014/26/ЕС предвижда подобни 

правила, приложими за организациите за колективно управление на авторски 

права. Предвидените в директивата правила относно правата при 

препредаването, упражнявани от излъчващите организации по отношение на 
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извършени от тях предавания, не следва да ограничават възможността 

правоносителите да прехвърлят правата си или на излъчваща организация, 

или на организация за колективно управление на авторски права, като 

съответно им позволяват да получават пряк дял от възнаграждението, 

заплащано от оператора на услуга за препредаване (Рецитали 17 и 18). 

Тези формулировки създават предпоставки най-малкото за различно тълкуване. 

Радио- и телевизионната организация, която притежава сродни права върху 

своята програма, има и правото да отстъпва използването на авторски 

произведения, включени в нея, ако тези права са надлежно отстъпени. 

Формулировката „ако те са й надлежно отстъпени“ отвежда до сложна 

казуистика, тъй като те не могат да бъдат отстъпени за всяко отделно 

произведение в програмите, а от друга страна – при някои от договорите между 

телевизионните организации и платформените оператори/предприятията, които 

осъществяват обществени електронни съобщения, се посочват и отстъпване на 

права за препредаване. Още по-сложен става въпросът как правата за 

препредаване влизат в обема права „съобщаване на публиката“, а също и в 

правата „публично изпълнение“. Например, в договорите за реципрочно 

представителство между Организациите за колективно упражняване на права 

(ОКУП-ите) и чуждестранните сродни организации се борави с формулировка на 

общото понятие „публично изпълнение“, като то включва и радио- и 

телевизионните организации като форма на съобщаване на публиката и 

разгласяване на произведението. 

Разпоредбата на чл. 125в от ЗРТ за задължението на предприятията, 

разпространяващи български и чуждестранни програми, трудно намира 

логическо и систематично място в Закона за радиото и телевизията. Независимо 

от възложените от законодателя задължения на СЕМ за събиране и проверка на 

информация  договори, с които се доказва надлежно придобиване на правата 

както за разпространение на програми, така и на правата за включените в тези 

програми защитени произведения, и съответно за налагане на санкции, ЗРТ не 
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предвижда правомощия да се извършват конкретни проверки за нарушения на 

конкретни предприятия. Задължението е само за осъществяване на документални 

проверки, два пъти годишно. Не е предвидена хипотеза за правомощия, с които 

да се установи съответното предприятие действително ли извършва дейност по 

разпространение на програми. Публичният регистър, които КРС поддържа и 

актуализира, не е достатъчно доказателство дали съответното предприятие 

извършва дейност по разпространение на програми, тъй като там са вписани 

предприятията, заявили намерения да осъществяват съответните услуги. 

Съгласно разпоредбите на ЗЕС и Общите изисквания на Комисията, при 

осъществяване на обществени електронни съобщения предприятията са 

задължени да предоставят ежегодно, до 30 април, отчет за дейността си по 

предоставяне на услугите. Информацията, събирана от КРС чрез задължителни 

въпросници, се обработва веднъж годишно, след месец април.  

От друга страна, СЕМ е задължен да събира информацията и доказателствата от 

предприятията по чл.125в от ЗРТ два пъти годишно, и то към други различни 

дати – 24 февруари и 24 август. Информацията от предприятията, които 

осъществяват реално обществени електронни съобщения, постъпва след двата 

периода на събиране и проверка на информацията съгласно Закона за радиото и 

телевизията. Доколкото ЗРТ задължава СЕМ да осъществява документални 

проверки, не е възможно да се установи дали в електронно-съобщителната мрежа 

на дадено предприятие се разпространяват заявените програми и дали не се 

излъчват други програми, които не са заявени. Съществуват много случаи, в 

които едни предприятия отдават под наем мрежите си на други предприятия, а 

това означава разширяване на териториалния обхват и увеличаване броя на 

абонатите. 

В годините преди 2009 г. КРС имаше по-голяма роля при контрола, и в известен 

смисъл защитата на правата на радио- и телевизионните организации от гледна 

точка на съдържанието, което се препредава по мрежите и платформите, които 

разпространяват обществени електронни съобщения. Правомощията на КРС се 
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разпростират само до технологичната инфраструктура, а не върху съдържанието, 

разпространявано по нея. Комисията също поддържа Публични регистри, 

съгласно изискванията на ЗЕС. Релевантният регистър за предприятията, които 

осъществяват обществени електронни съобщения, е по чл.33, ал.1 т.1 от ЗЕС 

(КРС). 

Регистърът се актуализира регулярно и в него е налична възможността всеки 

потребител да следи кои предприятия са заявили намерения, че ще 

разпространяват различни електронни услуги. Подчертавам, че става дума за 

заявяване на намерения за стартиране на дейност, а не по същество нейното 

осъществяване. Това е още един спорен въпрос, защото е важно да се следи 

откога произтичат съответните задължения за сключване на договори и уреждане 

на права. Поддържа се и регистър с информация за броя на абонатите на 

предприятията, съгласно чл. 33, ал. 2, т. 6 от ЗЕС, като в него се вписват заявените 

от тях абонати. 

Цитираната разпоредба на чл. 125в, т. 2 от ЗРТ изисква от предприятията, които 

разпространяват български и чуждестранни програми, да предоставят 

документи, свързани с придобиване на правата за разпространение на 

произведенията, звукозаписите и записите на аудио-визуални произведения, 

включени в разпространяваните програми. Същевременно чл. 126а, ал. 5 от ЗРТ 

предвижда налагането на санкции при „нарушение на разпоредбите на чл. 125в”, 

като т.2 гласи, че за разпространение на програми без надлежно уредени 

авторски и сродни права се налага санкция от 7 000 до 30 000 лв. Всъщност 

Законът за радиото и телевизията предвижда санкция само за нарушение по т.1 – 

т.е. само при нарушени права на радио- и телевизионните организации. Тази 

разпоредба е от 2009 г. При въвеждането на следващата разпоредба – за защита 

на авторските и сродните права за произведенията, звукозаписите и записите, 

включени в разпространяваните програми, която е въведена по-късно, 

законодателят не е предвидил релевантна към нея санкция. Така се получава 

разминаване в двата текста при налагането на санкции от СЕМ – като 
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административнонаказващ орган, за нарушаване на чл.125в, т.2 от ЗРТ. 

Практиката е, че се съставят актове за установяване на административни 

нарушения и съответно се издават наказателни постановления за нарушение на 

чл. 126 а, във връзка с чл. 125в, т.2 от ЗРТ. А там се посочва „за разпространение 

на програми“. 

 

Решение на Съда (девети състав) от 19 ноември 2015 година, по дело 

C-325/14 

 

След анализа на законовите норми и някои дефицити в ЗРТ, още един важен 

аспект. Той се отнася до това следва ли излъчващите организации да уреждат 

авторските и сродните на тях права за препредаване чрез организации за 

колективно управление на права или това следва да е задължение на 

посредничещата организация/асоциираната организация, доколкото 

презумпцията е, че произведенията следва да достигнат до публиката.  

На 28 март 2019 r. Европейската комисия издава Информационен документ 

„Въпроси и отговори: Директива за телевизионните и радиопрограми“, в който 

се изяснява кои услуги за препредаване ще се ползват от режима на 

задължително колективно управление и какво представлява т.нар. „техника на 

прякото въвеждане". 

Кабелните оператори вече се ползват от разпоредбите относно задължителното 

колективно управление в Директивата относно спътниковото излъчване и 

кабелното препредаване (Директива 93/83/ЕИО). Благодарение на новата 

директива операторите на услуги за препредаване, предоставяни чрез други 

технологии (спътникови, IPTV, цифрови наземни, мобилни мрежи, интернет), ще 

се ползват от същия режим при уреждането на необходимите права за 

препредаване на радио- и телевизионни програми от други държави-членки. 

Услугите за препредаване по интернет са обхванати от новите правила 

дотолкова, доколкото техните услуги се предоставят в управлявана среда (т.е. 
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среда, в която оправомощените ползватели могат да имат достъп до 

препредавания със защитен достъп). Правилата за задължителното 

колективно управление не са приложими по отношение на правата за 

препредаване на излъчващите оператори. В тези случаи излъчващите 

оператори преотстъпват правата непосредствено на операторите на услуги 

за препредаване, какъвто вече е случаят с кабелните препредавания по 

силата на Директивата относно спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване. 

Прякото въвеждане е процес, който все повече се използва от излъчващите 

оператори за достигане на техните програми до широката аудитория. Вместо 

програмите им да достигат до широката аудитория по безжичен или жичен път, 

излъчващите оператори изпращат своите програми на разпространители, които 

ги разпространяват сред широката аудитория. В Директивата се уточнява, че 

когато излъчващите оператори предават своите сигнали – носители на програми, 

чрез пряко въвеждане, изключително на разпространители, а последните ги 

разпространяват сред широката аудитория, е налице акт на публично 

съобщаване, в който участват излъчващият оператор и разпространителите, и за 

който е необходимо те да получат разрешение от носителите на права. Тази нова 

разпоредба ще спомогне да се гарантира адекватното възнаграждение за 

носителите на права, когато произведенията им се използват в излъчвани чрез 

пряко въвеждане програми (Европейска комисия – Информационен документ, 

Въпроси и отговори: Директива за телевизионните и радиопрограми). 

Решението на Съда (девети състав) от 19 ноември 2015 година е по дело C-325/14 

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз/ДФЕС от Hof van beroep te 

Brussel (Апелативен съд на Брюксел, Белгия) с акт от 17 юни 2014 г., постъпил в 

Съда на 7 юли 2014 г., в рамките на производство по дело SBS Belgium NV срещу 

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM). С въпроса 

си запитващата юрисдикция по същество иска да установи дали член 3, 
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параграф 1 от Директива 2001/29, трябва да се тълкува в смисъл, че излъчваща 

организация осъществява акт на публично разгласяване по смисъла на тази 

разпоредба, когато предава сигнали, носители на програми, само до 

разпространители на сигнали, като по време или по повод на това предаване 

сигналите не са достъпни за публиката, а след това разпространителите ги 

подават на съответните си абонати, за да могат последните да гледат програмите. 

В това отношение следва да се отбележи, че Директива 2001/29 има за основна 

цел да осигури високо равнище на закрила в полза на авторите, като им позволи 

да получат съответно възнаграждение за използването на техните произведения, 

по-специално в случаите на публично разгласяване. Следователно понятието 

„публично разгласяване“ по член 3, параграф 1 от посочената директива трябва 

да се разбира в широк смисъл, както впрочем е изрично се указва в 

съображение 23 от същата директива. 

Съдът вече е приел, че понятието „публично разгласяване“ по смисъла на член 3, 

параграф 1 от Директива 2001/29 обединява два кумулативни елемента, а именно 

– наличието на „акт на разгласяване“ на произведение и неговото „публично“ 

разгласяване. Що се отнася до понятието „акт на публично разгласяване“, 

същото обхваща всяко предаване на защитените произведения, независимо от 

използваните средства или технически способи. Освен това за всяко предаване 

или препредаване на произведение, при което се използва специфичен 

технически способ, авторът на съответното произведение трябва да даде по 

принцип индивидуално разрешение.  

Съдът (девети състав) реши: Член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно 

хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в 

информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че излъчваща 

организация не осъществява акт на публично разгласяване по смисъла на 

тази разпоредба, когато предава сигнали, носители на програми, само до 

разпространители на сигнали, като по време или по повод на това предаване 
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сигналите не са достъпни за публиката, а след това разпространителите ги 

подават на съответните си абонати, за да могат последните да гледат 

програмите, освен ако намесата на разглежданите разпространители 

представлява само обикновен технически способ, което обстоятелство 

запитващата юрисдикция следва да провери (Info Curia).  

В оптиката и на цитираното решение не остава място за съмнения дали следва да 

се уреждат правата за препредаване на произведенията, звукозаписите и 

записите, включени в разпространяваните програми – факт, върху който вече 

девет години след влизането в сила на нормата в ЗРТ, БАККО и ФИЛМАУТОР 

не успяват да стигнат до подписване на споразумение, а след това и договори. 

Нова тарифа все още няма, но с влезлите в сила изменения на ЗАПСП за 

договаряне на тарифите с представителни организации този процес стартира 

отново. До преговори с другата организация АРТИСТАУТОР, която има 

отношение към закрила на сродните права на артистите-изпълнители, не се е 

стигало досега, и нито едно предприятие няма договори с нея. Споразумения и 

договори има само за препредаването и уреждането на музикалните права – с 

МУЗИКАУТОР и с ПРОФОН. 

Съществува обаче спорното тълкуване за начина на уреждане на правата за 

препредаване – дали задължително чрез организация за колективно управление 

на права или по друг възможен начин, от излъчващата организация, осъществила 

първоначалното предаване/излъчване, както допуска чл.21, ал.5 от ЗАПСП – 

възможно е правата за препредаване на произведения, включени в програмите на 

радио- или телевизионни организации, да са им надлежно отстъпени, и 

разрешението, дадено от организациите, да включва и тези права. Друг 

фундаментален въпрос е как следва излъчващите организации да уреждат 

правата самостоятелно, след като създават и предоставят за разпространение 

програми, а не осъществяват акт на публично разгласяване, в повечето случаи. 

Принципът в ЗРТ е на предварителното уреждане на авторски и сродни права. 

Това е изискване при задължителните условия за първоначалното 
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лицензиране/регистриране – чл.111 от ЗРТ. Това е задължително и съгласно  чл.9, 

ал.1 от ЗРТ – доставчиците на медийни услуги разпространяват програми и 

предавания само с предварително уредени авторски и сродни на тях права. 

Актът на фактическо творческо създаване на една радио- или телевизионната 

програма не е достатъчен, за да може тя да достига до публиката – необходим е 

посредник, технологична инфраструктура. В по-голяма степен това е валидно 

за телевизионните програми, доколкото, както вече уточнихме, 

радиопрограмите достигат до потребителите чрез наземно аналогово 

разпространение, поради което за тях това е валидно, когато са включени в 

пакета програми на предприятията, които осъществяват разпространение 

на обществени електронни съобщения. От гледна точка на закрилата на 

авторските и сродните права е важно да подчертаем отново, че излъчващата 

организация не осъществява акт на публично разгласяване, когато предава 

сигнали само до разпространители на сигнали, като по време или по повод на 

това предаване сигналите не са достъпни за публиката, а след това 

разпространителите ги подават на съответните си абонати. 

Законовата уредба в България, която има за цел да се закрилят правата на радио 

и телевизионните организации, на авторите и носителите на сродни права за 

произведенията и записите, включени в разпространяваните програми, е 

замислена да служи за тази защита. Поради разминавания при дефинирането на 

различните действия по използване на закриляните обекти в Закона за авторското 

право и сродните му права и на задължението и санкционните норми в Закона за 

радиото и телевизията, се дават основания за разнопосочна съдебна практика. А 

тази практика не работи в полза на това всички ползватели да приемат не само 

като задължение, но и като ценностно убеждение уреждането и овъзмездяването 

на авторските и сродните на тях права за различните видове използване на 

закриляни обекти. 
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МИЙМ КУЛТУРА И ОНЛАЙН ЗАПОЗНАНСТВА 

АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА 

     

MEME CULTURE AND ONLINE DATING 

ANELIA ALEXANDROVA 

 

Резюме: Промяната в технологичната парадигма влече със себе си все 

по-динамизиращи се процеси, засягащи преформатиране на цялостната 

социокултурна рамка. Част от тази трансформация са все по-

популярните практики на общуване онлайн с цел запознанства, както и 

мийм културата. В статията проследявам концептуализацията на 

интернет миймовете като феномен на дигиталната култура и различни 

подходи към тяхното разбиране и интерпретация. На базата на 

проучване на български инстаграм профили се опитвам да направя 

възможен прочит на темата за онлайн запознанствата през мийм жанра. 

 

Ключови думи: интернет миймове, онлайн запознанства, Инстаграм 

 

Summary: The big shift in the technological paradigm has brought with itself 

ever more dynamic processes affecting the whole socio-cultural framework as 

we know it. Part of this transformation are the increasingly popular online 

dating practices, as well as the so called meme culture. The article points out 

important concepts of the internet memes as a phenomenon of the digital 

culture and different approaches to their understanding and interpretation. 

And, based on a survey of Bulgarian Instagram profiles dedicated to memes, 
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it traces how the topic of online dating is represented throughout the meme 

genre.  

Key words: internet memes, online dating, Instagram 

 

Благодарение на интернет и смартфонизацията все повече общуваме онлайн и 

различни свързани практики не просто излизат на повръхността, а стават все по-

видими и масови. Обменът на забавни интернет миймове, например, ангажира 

участниците в нов вид общуване. В среда, немислима без интернет, миймовете 

като феномен на ремикса и споделената креативност се радват на голяма 

популярност и имат способността да предизвикват вайръл ефект. Употребите им 

са разнообразни, възможните анализи също. Автори като Лимор Шифмън 

откриват в тях някои от най-фундаментални аспекти на интернет като цяло и в 

частност – културата на участие (Спасов, 2007). 

В рамките на настоящия текст ще се опитам да очертая възможните пресечни 

точки между мийм културата и онлайн запознанствата, като направя прочит на 

темата за любовта и общуването онлайн през мийм жанра. И двата феномена 

могат да предложат интересни и нови полета за проучване и анализ на 

дигиталната култура. Този текст очертава един възможен терен за работа, без 

претенции за изчерпателност. 

 

Миймове и интернет миймове 

 

Терминът мийм, метафора от биологията, е употребен за първи път от Ричард 

Докинс през 1976 г. в книгата му „Себичният ген“ и съчетава две познати понятия 

– ген и древногръцкият мимезис (имитация, повторение). Според Докинс, мийм 

е културна информация, предавана по негенетичен път, разпространяваща се от 

човек на човек чрез имитация на културен репликатор. Миймовете, подобно на 

гените, които се репликират и мутират, са трансмисии на културни значения, 

които се променят, еволюират и размножават. Тези културни трансмисии могат 
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да представят различни културни аспекти – език, мода, популярна музика. За 

Докинс почти всичко културно е мийм – от архитектурните стилове до песните, 

с които си честитим рождените дни. Той сравнява миймовете с вирусите в 

мозъка. Миймовете са себични, защото всичко, което има значение за тях, е 

репликата, без значение от ефекта върху нас или нашите гени. Сюзън Блекмор 

(2000) отива по-далеч и нарича човеците мийм машини; според този автор, 

нашите умове и култури са проектирани от естествения подбор, действащ върху 

миймовете, точно както организмите са проектирани от естествения подбор, 

действащ върху гените. Блекмор настоява още, че конкуренцията между 

миймовете води до еволюция на речта и езика. 

Лимор Шифман (2013) оспорва тази концептуализация на миймовете и я поставя 

в нови рамки, актуални към съвременния дигитален свят. Шифман отличава 

интернет миймовете и предлага те да бъдат осмисляни по-скоро като групи 

съдържание, вместо като отделни единици. И така интернет миймовете следва да 

бъдат разглеждани като, първо, група съдържателни единици популярна култура, 

които споделят общи характеристики като съдържание, форма и/или позиция; 

второ, създадени със съзнанието едни за други; и трето, циркулират, имитират се 

и/или се трансформират посредством интернет от много потребители, 

създавайки споделено културно преживяване по време на процеса (Shifman, 

2013: 41).  

Тази промяна в осмислянето на миймовете от единствено в множествено число 

Шифман обяснява с новите начини, по които миймовете се преживяват в 

дигиталната ера. Ако в миналото индивидът е можел да срещне една версия на 

един мийм в даден момент (примерно, ако си на парти и чуеш виц), то сега само 

с един-два клика можеш да видиш хиляди вариации на който и да е мийм. И 

затова Шифман ги вижда като присъстващи в публичната сфера не като отделни 

и спорадични единици, а като големи групи текстове и изображения (Shifman, 

2014). 
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Интернет миймовете се явяват в широк спектър от формати и видове, 

включително, но не само, видеа в YouTube, хаштагове, интернет 

предизвикателства, изображения (най-често image macro – текст със снимка). С 

други думи, интернет миймовете се състоят от различни елементи, обединени от 

обща тема. Ако миймовете са колекции от текстове и значения, то мийм 

жанровете са колекции на колекции (Shifman, 2013: 342). Жанровете никога не 

са в абсолютна застиналост, те се менят в отговор на „социалната, политическата 

и технологична екология“ (Shifman, 2013: 342).  

В рамките на собственото си изследване си поставих ограничения за работа и 

наблюдение само върху миймове, които боравят с изображения, затова сега ще 

се спра само на тяхната типология. Шифман отличава три категории интернет 

миймове, които работят с изображения, не само като изключително видими и 

популярни, но и като представящи отделен тип подход към фотографията: 

фотошоп реакции, имидж макро и фото постановки. Фотошоп реакциите 

буквално са игри на фотошоп върху вече известни по различни причини снимки, 

които Шифман нарича „миметични снимки“ (Shifman, 2013: 342). Такива са 

изображения на известни политици, звезди от шоубизнеса, но понякога и 

обикновени хора. Имидж макро са снимки, върху които е поставен текст и 

реферират към образи, които представят стереотипни поведения. Фото 

постановките са инсценирани снимки на хора, които имитират определени 

позиции в различни мизансцени.  

Отделните миймове реферират един към друг и са конструирани около 

референции към друго медийно съдържание, идващо от поп културата или 

официози като новинарските емисии, да речем. Дългосрочната ефективност на 

един мийм е резултат от възможността му за мутация и модификация. Мийм 

съдържанието трябва да позволява създаването на нови варианти или 

допълнения към оригиналната информация.  

Да се върнем на трите измерения на културен пренос на миймовете, за които 

говори Шифман. Под съдържание се има предвид съдържанието на специфичния 
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текст, рефериращ едновременно към идеите и идеологиите, предадени от него. 

Формата е физическата инкарнация на съобщението, възприемана през сетивата 

ни. Включва както визуалните/аудио измерения, специфични за определени 

текстове, така и по-сложни жанрово-ориентирани модели, които ги организират 

(да речем, лип-синкинг или анимация). А под позиция авторът има предвид 

начините, по които адресатът позиционира себе си по отношение на текста, 

лингвистичните му кодове, получателите и другите потенциални участници. 

Когато редактира текст, потребителят може да избере определена позиция, която 

намира за привлекателна, или да използва напълно друга дискурсивна 

ориентация. 

Шифман настоява интернет миймовете да бъдат разглеждани именно от 

комуникационно ориентирана перспектива, заради връзката, която правят между 

индивидуалното и колективното усилие и медийното съдържание. В ерата на 

мрежовия индивидуализъм, твърди тя, „хората използват миймове, за да изразят 

едновременно своята уникалност и своята свързаност“ (Shifman, 2014: 30).  

Според Шифман, миймовете са и нови форми на политическо участие. Въпреки 

че се разпространяват на микро ниво, влиянието им е на макро ниво: формират 

нагласи, поведения и действия на цели групи. Има изследвания, които показват, 

че интернет миймовете могат да имат отражение върху изграждането на 

идентичност и публичния дискурс (Knobel & Lankshear, 2007; Milner, 2012).  

Миймовете често са възприемани и като практика за забавление онлайн. Може 

да се каже, че хуморът има централна роля за много миймове като израз на 

креативна практика, която преобразява чрез имитация. Изследвания на интернет 

миймовете като това на Джесика Дракет и колеги (2018), от своя страна, обръщат 

внимание на това, че често примери на онлайн сексизъм и тормоз са възприемани 

като социално приемливи, защото са опаковани и поднесени под формата на 

хумор. 

В друго изследване, базирано на интервюта с хора, които споделят популярните 

LOLcat миймове (Miltner, 2011), се предполага, че някои миймове се споделят, за 
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да изразят емоция. Участниците в това изследване дават сведения за това как 

прекарват време в търсене на идеалния мийм, който да опише най-добре 

междуличностна ситуация. В този смисъл, би могло да се допусне, че хората 

използват интернет миймовете и като вид емоционален израз. 

 

Прочит на интернет мийма 

 

Разбира се, не всички потребители възприемат съобщението от един мийм 

еднакво, защото социалният контекст при прочита е от голямо значение. 

Миймовете са визуален дискурс/реторика и в този смисъл потребителят/ 

зрителят ги интерпретира така, че да изведе всяко възможно смислено 

съобщение. Този процес на интерпретация е основен за комуникацията като 

цяло. Ако по време на комуникационния процес не може да се изведе значение, 

смисъл, преносът на съобщението е на практика невъзможен (Hall, 1993). Според 

същия автор, създателите на съобщения кодират информация в комуникацията, 

за да създадат смисъл; въпреки това получателят на съобщението трябва да 

разполага с подходящия код, за да разкодира значението. Възможни са различни 

значения за създателя и декодера. Особено когато става въпрос за имиджи, които 

служат и като кодирани знаци (Hall, 1993). Кодът към разбирането на миймовете 

може да се мисли като многопластова интерпретация на пресичащи се 

попкултурни жанрове. (Knobel and Lankshear, 2007; Milner, 2012). 

  

Социални мрежи и идентичност 

 

Потребителите на социални мрежи са окуражавани да конструират себе си поне 

частично, идентифицирайки се с популярната култура чрез общите категории за 

интереси (Baym, 2015). Този начин на автокатегоризация е типичен за сайтовете 

за запознанства (Fiore & Donath, 2005). Залага се на предположението, че хора, 

които споделят сходни вкусове, по-скоро ще си съвпаднат, ще бъдат съвместими 
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на междуличностно ниво, което, от своя страна, се схваща като по-добра 

перспектива за създаване на отношения. Заявявайки определени интереси и вкус, 

можеш както да кажеш какъв си, така и какъв не си. Можеш да демонстрираш 

индивидуалност, разграничавайки се от другите (Baym, 2015). Същият автор 

твърди, че и снимките, с които се асоциираме онлайн, включително профилни 

снимки, аватари и съдържание, което споделяме, са важни ключове при 

изграждане на идентичност онлайн. Както и че доколкото изграждането на 

идентичност онлайн е ограничено от възможностите, които предлага медията, 

технологичната компетентност на хората също е от значение. И, следвайки 

Гофман, допълва, че поведението, начинът, по който се държим онлайн, може да 

носи повече информация, отколкото съдържанието на съобщенията ни. 

 

Онлайн запознанства 

 

Онлайн запознанствата са най-общо практика, при която се използват уеб 

базирани услуги или мобилни апликации за откриване и потенциално общуване 

с романтични партньори, като в повечето случаи развръзката е организиране на 

среща офлайн. Или това е всяка форма на запознанство или друг стадий на 

междуличностни отношения, осъществени на базата на размяна на съобщения, 

чат, ползването на апликации, социални мрежи или уебсайтове, където 

участниците публикуват своя снимка и предоставят информация за себе си 

(Donn, 2002: 111). 

Един от първите и много успешни уеб сайтове за запознанства в мрежата е 

Match.com, онлайн от април 1995 г. Други подобни големи сайтове са еHarmony 

(стартира през 2000 г.) и OkCupid (от април 2004 г.). Въпреки различията си, те 

всички комбинират написани профили, снимки и алгоритъм, базиран на отговори 

на въпроси. Те, заедно с много други, които приличат на тях, формират Фаза 1 от 

еволюцията на индустрията на онлайн запознанствата (Slater, 2013). За България 
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подобни сайтове са Elmaz.com и Sladur.com. Може да се каже, че тази първа фаза 

е в голяма степен фокусирана върху търсенето на (въобразения) друг. 

Преходът от уеб сайт към мобилно устройство характеризира нов етап в 

развитието на онлйан дейтинг услугите. През 2007 г. е лансиран iPhone и 

постепенно стартира напълно нова вълна на употреба на смарт телефоните и уеб 

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

разтварят вратите за дейтинг апликациите – вече може да се общува и в 

движение. Преди това, разбира се, се е появил Skype (през 2003 г.), чиято 

употреба също задава определена посока на развитие за общуването (връзка от 

разстояние, в реално време). През 2004 г. се ражда и Facebook. И въпреки че в 

самото начало социалната мрежа не се заявява като онлайн дейтинг услуга, има 

огромно влияние върху начина, по който се запознаваме, срещаме и общуваме 

онлайн. Тази нова фаза, в която започват да доминират апликациите за онлайн 

запознанства, които все повече се припознават като социални мрежи, се 

характеризира вече не толкова с търсенето на най-подходящ партньор, а по-скоро 

с презентацията на идеалния Аз и разширяването на социалната мрежа на 

индивидите, в която се допускат нови участници.  

На 26 март 2009 г. стартира мобилната апликация Grindr, таргетирана за LGBTQ+ 

общността. А през септември 2012 г. и Tinder, един от глобалните лидери и днес, 

определян като културен феномен. Приложението е свързано с Facebook, 

откъдето директно може да се пренася лична информация, включително име, 

възраст, интереси и общи приятели, но тези данни могат и да се редактират. На 

базата на само три инструмента (снимка, текст, локация) потребителите могат да 

общуват с нови, непознати хора и да преживяват т.нар. ембиънт интимност. В 

самото начало потребителите на Tinder могат единствено да си изпращат 

текстови съобщения. Постепенно апликацията интегрира инстаграм профили, 

потребителите вече могат да споделят любимо свое парче (моят химн), други 

предпочитания, да си разменят снимки и линкове в чата – тоест, действа като 

социална мрежа. 
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В новата ситуация хората имат възможност да научават важни апекти за другия 

в рамките на секунди. В този смисъл, процесите на себеидентификация и 

себепрезентация също се динамизират и преформатират – индивидът е изправен 

пред задачата да избере не просто себе си, а най-добрата версия на себе си, така 

че да се отличи, да стане атрактивен, разполагайки с минимален ресурс от 

инструменти (снимки, кратък текст, локация). Може да се каже също, че онлайн 

апликации за запознанства от типа на Tinder дават на потребителите по-силен 

контрол над собствените им междуличностни отношения. 

 

Мийм атаки в света на онлайн запознанствата 

 

Една от първите знакови мийм поредици в света, посветени на онлайн 

запознанствата, се ражда, след като на 21 март 2011 г. потребител на Reddit (уеб 

агрегатор за социални новини, който подрежда съдържанието спрямо 

популярността според потребителския вот; считан за една от най-влиятелните 

интернет общности) публикува своя снимка с придружаващ текст, който гласи 

„Качих снимката си в дейтинг сайт... Засега никакви попадения... “. Снимката 

бързо се разпространява сред останалите ползватели на платформата и така се 

ражда поредицата Dating Site Murderer, в която е запазен оригиналният имидж, 

откриващият текст в горната част на имиджа сякаш загатва „убийствени“ 

намерения, последван от далеч по-лековата, незастращаваща и в този смисъл 

контрастна финална долна част, продължение на текста. 

След статия в технологичен блог през 2011 г. пък се разразява светкавична 

публична война, в която с миймове, така да се каже, се стреля „на месо“. Блогът 

е Gizmodo, в който Алиша Березняк, тогава стажант, публикува статия със 

заглавие „My Brief OKCupid Affair With a World Champion Magic: The Gathering 

Player“. Текстът описва наскоро осъществена среща на автора през онлайн 

дейтинг сайта с човек на име Джон Финкъл, който, както се оказва по-късно, е 

световен шампион в колекционирането на картите за игра Magic: The Gathering. 
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Статията, в която присъства внушението, че срещата не би се състояла, ако 

хобито на Финкъл предварително е било известно, е посетена близо 900 000 пъти 

в рамките на няколко дни. „И, ето, имаме момче, посветило солидна част от 

живота си, за да стане шампион на Magic, на среща с момиче, което едва реди 

пасианс. Това се случва, помислих си, когато пропускаш подробности в онлайн 

профила си“, пише Брезняк, а в края на текста съветва сериозна предварителна 

онлайн проверка на всяка потенциална нова среща. Публикацията отприщва 

вълна на онлайн дискусия в защита на Финкъл и с обвинения към Березняк. 

Появява се и пародийна статия. Но най-вече множество миймове (макро 

имиджи), които пародират счетеното за плитко и обидно отношение на Березняк. 

Тя, от своя страна, сама допуска в текста си, че е възможно да съди прибързано, 

но в своя защита твърди, че „да съдиш хората по повърхността е част от 

природата ни; за едни е играта Magic, за други може да е гризането на нокти, или 

обсесия по спорт, или вербален тик. Нито един дейтинг профил в света не е 

достатъчно изчерпателен...“ 

Друг тип реакция на процеси, съпътстващи културата на онлайн запознанствата, 

са феномени от типа на анонимния блог Creepy White Guys – блог създаден на 2 

февруари 2013 г. в Tumblr с една единствена тема – азиатските фетиши на белите 

мъже, който събира и включва политически некоректни, нечувствителни 

етнически или по друг начин груби и неприемливи съобщения, изпращани от 

мъже към жени с азиатски произход в комуникация, осъществена през онлайн 

дейтинг апликации или други социални мрежи. Съвсем скоро към собствената 

колекция на анонимния автор се присъединяват и множество други потребители, 

със свои собствени постове, изобразяващи прийнт-скрийн на чат със сходно 

съдържание. 

Подобни са намеренията и на инстаграм профила Buy Felipe, създаден на 14 

октомври 2014 г. от Александра Туетен в Лос Анджелис, в който се „осветляват“ 

скрийншотове (снимка на телефонен екран) с обидно и враждебно съдържание, 
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изпратено от мъже в отговор на отказ от другата страна за последваща 

комуникация в различни места за онлайн запознанства. 

 

Изследователски интерес 

 

Игровото преживяване на фотографията, на снимката е неделима част от 

дигиталната култура и това е все по-осезаемо от начало на века досега. В тази 

линия на изследователски интерес избрах за предмет на изследването си миймове 

с изображения, а за терен на изследването – платформата Instagram, една от най-

бързо развиващите се социални медии в световен и локален план и водеща 

фотоапликация.  

Платформата стартира на 6 октомври 2010 г. и моментално се превръща във 

водеща фотоапликация. Само за седмица набира над 100 000 потребители, а в 

рамките само на два месеца – над милион потребители. От 2012 г. и към момента 

Instagram e собственост на Facebook и глобално има над 1 милиард активни 

потребители. За България данните показват, че платформата се ползва от над 1 

милион потребители, като подобно на световния профил на инста юзъра, това са 

основно най-младите (18-24 и 25-34 години). 

От началото на апликацията досега Instagram претърпява множество промени и 

непрекъснато интегрира нови характеристики, но запазвайки това, с което се 

отличава, а именно, че е преди всичко платформа за снимки, за изображения. В 

Instagram потребителите най-общо имат възможност да споделят и редактират 

свое собствено фото (а вече и видео) съдържание. На популярен език можем да 

кажем, че ако Facebook ни пита какво мислим и как сме, Тwitter – какво става 

(сега, в този момент), то Instagram ни изкушава да покажем образно как 

преживяваме дадения момент, с филтър или без. 

Апликацията е предпочитана медия както от младата аудитория, така и от 

брандовете, и от инфлуенсърите – заради високия процент ангажираност на 

потребителите към споделеното съдържание, който предизвиква.  
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През 2019 г. Instagram демонстрира, че може да бъде и солидно поле за 

провеждане на мащабни социални кампании. Една от тях беше т.нар. Egg Meme 

или World Record Egg, която стартира в самото начало на годината с една 

единствена снимка на обикновено кафяво яйце на бял фон, придружена от 

семплия възглас да направим това нищо и никакво яйце най-популярната снимка 

в платформата. Миймове на яйцето буквално заляха света и не след дълго, 

всъщност за по-малко от десет дни, яйцето наистина се сдоби със световния 

рекорд на най-харесвана снимка в Instagram, детронирайки от титлата тв звездата 

Кайли Дженър (нейният пост беше от 7 февруари 2018 г. и беше посветен на 

раждането на дъщеря й Сторми). Самата супер звезда също се включи в мийм 

еуфорията, като публикува своя снимка, на която сякаш се опитва да изпържи 

яйце върху горещ бетон. В крайна сметка последва големият обрат и се разкри, 

че яйцето-рекордьор е част от кампания в подкрепа на менталното здраве. 

Само няколко месеца по-късно в Instgram се реализира и мощен социален 

протест, след като в Полша правителството на дясната партия PiS се опита да 

извади от колекцията на Националната галерия на страната картина на автор от 

70-те години на 20-ти век, считан за ключова фигура в локалното феминистко и 

LGBTQ+ движение (в картината на Наталия ЛЛ от 1973 г. е изобразена жена, 

която яде банан). Последва светкавична обществена акция, днес известна като 

кампанията Banana Selfie – в отговор срещу цензурата стотици хора протестираха 

пред галерията, ядейки банани, но най-вече показаха своето несъгласие с 

ограниченията в изкуството, продуцирайки хиляди снимки тип селфи в 

Instagram, имитиращи оригиналната идея. 

 

Метод 

 

В търсене на пресечни точки между мийм културата и онлайн запознанствата 

локализирах значителен брой български инстаграм профили, посветени 

изключително на публикуването на миймове. Избрах да проследя потока на три 
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от тях (и трите с последователи от над 100 000 души) в рамките на един месец 

(септември 2019 г.). Профилите са Just Pablo (204 000 последователи към 

момента на изследването), Balkans Know (189 000 последователи) и I’m possible 

(103 000 последователи). Няма сведения дали зад всеки от профилите стои само 

един човек или колектив от мийм създатели. Целта ми бе да проверя в каква 

степен е актуална темата за онлайн запознанства и по-общо темата за 

междуличностни отношения и какъв би бил възможният прочит. А на базата на 

тези наблюдения да предложа анализ и евентуални изводи. 

 

Резултати 

 

За периода бяха разгледани над 300 публикации с изображения, от които 

преобладават тези тип имидж макро. Взети са предвид и стилизирани текстове, 

които изпълняват сходна функция. От тях близо 1/4 могат да бъдат отнесени към 

по-голямата тема за междуличностните отношения. Не може да се твърди, че в 

рамките на изследването явно се открои темата за онлайн запознанства, но 

проявите на феномена все пак са видими.  

В това число, регистрира се поредица имиджи, които са или имитират принт 

скрийн на телефонен чат, в който или се осъществява форма на онлайн флирт, 

или темата (отношения) се коментира. Очертават се и стереотипни схващания – 

мъжете са „боклуци“, а жените – предимно с леко поведение. Интересното е, че 

(засега) под никаква форма не се забелязват, нито дори с далечна референция, 

познатите в миналото Марийка и Иванчо, преддигитални образи от времената на 

вица и карикатурата във вестника, които тогава служеха за онагледяване на 

типичната българска двойка, в която мъжът е по-скоро глупав, но тарикат, а 

жената – глупава и лекомислена. Но стереотипът сякаш е запазен, пренесен, 

макар и не буквално. 

Наблюдават се сериозни навлизания в ежедневния език на фрази-чуждици, които 

принадлежат и са заети от света на онлайн дейтинга. Например, „Готино ли ти е 
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да не ми сийнваш, докато си active now?“ или „Какво е това seen, дето всички 

мацки ми го пишат?“. Очевидно тук става дума за коментар на особената 

динамика, с която се обвързва общуването в дигитална среда, особено при 

онлайн дейтинг на фаза, в която потенциалните партньори се ухажват и търсят 

начини за привличане на внимание, и съответната фрустрация, която настъпва, 

когато обектът на желанията се изплъзва. С други думи, да ти сийннат или да не 

ти сийннат (да видят и реагират на съобщението ти) днес се явява важен код в 

„завързването“ на една онлайн връзка. 

Едва ли ще е изненада, че твърде често официалната азбука се подменя с т.нар. 

„шльокавица“ или изписване на думите на латиница, включително понякога 

използвайки не само букви, но и цифри (примерно, вместо Ч се ползва 4 и други). 

Наблюдават се и случаи на комбинации. Например, диалог, поднесен под 

формата на телефонен чат: Липсват ми чатовете ни/ mi cheti si gi. Тоест, младата 

аудитория не възприема като проблемни подобен тип употреби, дори напротив – 

в известен смисъл, да неглижираш граматическите правила сякаш носи кредит. 

Както и да се демонстрира едно недотам учтиво поведение.  

В голяма степен се разкрива и напреднала вулгаризация на езика („Откакто й 

приех поканата за приятелство, само мастии ми излизат за общи приятели.“). 

Тази тенденция може да крие опасни подводни камъни, но за момента, така да се 

каже, рамките на добрия тон се удържат заради опаковката „хумористично“, 

разбирай лековато и необидно. Но, както по-рано споменах, има автори, които не 

приемат тази постановка за достатъчно валидна и считат, че подобни употреби 

често са директен пример за онлайн злонамереност, както и че така задават 

определена хегемония в съответното пространство, където пребивават, според 

която определени участници потенциално са изключени.  

 

Заключение 

 



 Медии и публики                             Анелия Александрова. Мийм култура и онлайн запознанства 

с. 73-88 
 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 6/2019 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

87 
 

Безспорно проучването на интернет миймовете може да бъде полезно за 

цялостното разбиране на дигиталната култура, и в частност – на онлайн 

запознанствата. Този текст е само опит да се щрихира едно възможно поле за 

работа. След проучване на три популярни български инстаграм профила, 

специализирани в публикуването на миймове, като голяма тема на повърхността 

веднага се открои тази за междуперсоналните взаимоотношения, част от която са 

и запознанствата онлайн. Може да се потвърди, че се наблюдават специфични 

езикови употреби, свързани с феномена и с все по-увеличаващото се общуване 

онлайн. Изглежда младата аудитория, която предимно обитава изследваната 

апликация, не изпитва затруднения в престъпването на граматически и 

пунктуационни правила, използването на чуждици, миксирането на азбуки и това 

по никакъв начин не усложнява комуникационния процес. Видима е и сериозна 

вулгаризация на езика. Уловими са продължаващи стереотипни схващания по 

джендър оста. Дори и на етапа можем да се съгласим с допускането, че интернет 

миймовете могат да бъдат мислени и като вид емоционален израз. Разбира се, 

необходимо е по-задълбочено изследване, за да се проследят промените в 

посланията и нагласите, да се вникне по-навътре в причините, заради които 

създаването и споделянето на миймове е толкова популярна практика. Дали е 

просто игра на думи и изображения, творчески импулс за ремикс и споделено 

участие или активност с огромен потенциал за реализиране на индивидуални, 

социални и културни политики? 
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МУЗИКАТА ЗА НАРОДА НА МЕДИЙНИЯ ФРОНТ: ПОГЛЕДИ 

ОТДОЛУ-НАГОРЕ 

                        ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ 

 

MUSIC FOR THE PEOPLE ON THE MEDIA FRONT: 

PERSPECTIVES FROM THE BOTTOM TO THE TOP 

        VENTSISLAV DIMOV 

 

Резюме: Тази студия търси отговор на няколко въпроса. Как 

специфичните медийни и музикални текстове и фигури (сценарии, 

предавания, песни, певци, водещи) се реализират в медията и се 

възприемат от публиката, т.е. вглежда се в рецепцията на радиото и 

музиката в него. Как властовите разкази, отразени в медиите и музиката, 

и властовите медийни практики придобиват собствен живот, извън 

медийния контекст и каналите отгоре надолу. Как „ниски“ медийно-

музикални идиоми, които могат да бъдат в разрез с официалните, 

процъфтяват от долу нагоре. Разгледани са няколко случая, свързани с 

медийното присъствие и прием от страна на аудиторията на народни 

певци (Петкана Захариева, Мита Стойчева, Гюрга Пинджурова) и 

новосъздадените им песни.  

 

Ключови думи: народна музика, народен певец, социализъм, Българско 

радио, мека власт  

 

Summary: This article looks for an answer to the questions how specific 

media and musical texts and figures (scripts, shows, songs, singers, hosts) are 
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perceived by the audience, i.e. reception. How power narratives, reflected in 

media and music, and power media practices take on a life of their own, 

outside of media context and channels from top to bottom – folklorization. 

How low media-musical idioms, which can be in dissonance with the official 

ones, flourish from the bottom to the top. Several cases related to the media 

reception of folk singers (Petkana Zaharieva, Mita Stoycheva, Gyurga 

Pindzhurovа) and their newly created songs are considered. 

 

Key words: peoples music, folk singer, socialism, Bulgarian radio, soft power 

 

 

Когато се пише за отношенията власт – изкуство и власт – медии през 

социализма, обикновено се развива тезата за насилствено спускане на директиви 

отгоре, за твърда власт, при която партията и властовият наратив са в бинарна 

опозиция с творчеството, интелектуалците-дисиденти или талантите от средите 

на народа, които се опитват да не сътрудничат на властта, стремят се да мислят 

и творят алтернативно. Често се предава съзвучието в наративите на властта и на 

интелектуалните елити, които са облагодетелствани от нея и на които са 

поверени посредническите позиции в творчески съюзи, културни институции и 

медии. Моят поглед ще потърси друга картина – вижданията по средата и отдолу-

нагоре, на хората вътре в медиите и на аудиторията на медиите, които поради 

самата същност на радиото като насочено към масови аудитории опровергават 

подобна черно-бяла визия. Наталия Христова говори за отношенията власт-

интелигенция през социализма като за комуникация между диригент и 

„несработен симфоничен оркестър“ и базира тази констатация на своя „опит за 

надникване в документите“ на властта (Христова, 2005: 153). Ще се опитам да 

разширя погледа, като прибавя към властовите наративи, отразени в  документи, 

и практиките на посредниците (радио и радиоработници, народни певици), и 

отношението на аудиторията (слушателите) – съхранени в архивни документи на 
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радиото и лични архиви и спомени на народни певци. Ще потърся отговори на 

някои питания. Как конкретни медийни и музикални текстове и фигури 

(сценарии, предавания, песни, певци, водещи) се възприемат от аудиторията? 

Как властовите наративи, отразени в медии и музика, и властовите медийни 

практики придобиват свой живот извън медийните контексти и каналите отгоре-

надолу? Същевременно отдолу-нагоре избуяват низови медийно-музикални 

идиоми, които могат да бъдат и в дисонанс с официалните. Но могат и да ги 

подкрепят консонантно и да бъдат „резоньори“, като посредници между автора 

и зрителя, които изричат това, което творецът иска да внуши на публиката. 

Фокусът на изследването е поставен върху фигурите на няколко народни певици 

и радиодейци и върху тяхната дейност в радиото и на сцената през 50-те и 60-те 

години на ХХ век. 

 

Народни певци – любимци на властта и народа, и новите песни. Случаят 

Гюрга Пинджурова 

 

Сред тези културни дейци, които се радват на особено отношение от новата власт 

(отечественофронтовска, а по-късно и социалистическа) – те са по-оценявани, 

награждавани и отличавани – са народните певици Гюрга Пинджурова и 

Атанаска Тодорова. В едно от първите си заседания през 1947 г. на 

Министерският съвет (21 март 1947 година, протокол № 45 на МС), третото 

правителство на ОФ, ръководено от Георги Димитров, издава съответно второ и 

трето Постановление на Министерския съвет, на Комитета по вътрешни, 

културни и социални въпроси. Дава се звание „народна певица“ на Атанаска 

Тодорова и Гюргя Пинджурова Тричкова, изпълнителки на народни песни, и 

възнаграждение на всяка по 80 000 лева и дамския кръст за заслуга трета степен 

(Ф 136, оп. 1, а. е. 456, л. 3-12). Постановлението е подписано от Димо Казасов, 

министър на информацията и на изкуствата. Същият е пратил преди това 

официално писмо от  Министерство на информацията и на изкуствата (№ 889-



Медии и публики                                 Венцислав Димов. Музиката за народа на медийния фронт: 

погледи отдолу-нагоре 

с. 89-116  
 

92 
Медиалог/ Medialog, бр. 6/2019 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

III, 8 март 1947 г., София) до „Господина министър-председателя на 

Министерския съвет“, в което обосновава предложението за награждаването на 

певицата и със следния аргумент: „Още от ранна детска възраст, закърмена с 

прекрасната народна песен, тя посвещава живота си в нейна служба и чрез нея – 

на българския народ […] След 9 септември 1944 г. Гюргя Пинджурова Тричкова 

разгръща още по-голяма и активна музикална дейност, като взема живо участие 

в най-различни народни музикални тържества, устройвани за още по-широко 

популяризиране на народната песен всред всички слоеве на народа“.  

Гюрга Пинджурова е единствена щатна солистка на Радио София сред народните 

певци през 50-те години на ХХ век. Тя е единствената, която е приета за член на 

Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти. Нейната 

песен „Хей Балкан ти роден наш“ е сред най-излъчваните нови масови и 

партизански песни, запята от хората като народна, но признанието и позициите 

на певицата в радиото не се дължат само на една песен. В запазените сценарии 

на предаването „Час за селото“ от края на 40-те името ѝ се среща често. В 

предаването на 7 септември 1947 г. Гюрга Пинджурова-Тричкова пее „на живо“, 

говорителят я анонсира така: „И накрая, любимата народна певица Гюрга 

Пенджурова-Тричкова ще изпее партизански  песни, героичните партизански 

песни, с които борците за свобода биеха кървавия народен враг“ (Ф 206, оп. 1, а. 

е. 97, л. 565). И в средата на 50-те певицата е натоварена със символно значение 

в практиките на радиото. В плана на Дирекция „Българско радио“ за 

мероприятия, които ще популяризират радиото и най-видните постижения на 

българската култура, Управление „Музикални предавания“ я включва като 

единствената поименно спомената в перспективния план за популяризирането на 

българското музикално творчество и изпълнителско изкуство: „…радиодейците 

и съставите от управление „Музикални предавания“ ще развият през годината 

широка музикална дейност […] 6. Изпълнения на народна певица Гюрга 

Пинджурова, хорът при Държавния ансамбъл за народни песни и танци при 
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Министерството на културата и оркестърът при същия ансамбъл“ (ЦДА, Ф 206, 

оп. 2, а. е. 18, л. 6).  

Междувременно Гюрга Пинджурова е тази, която е получила първа сред 

народните певци най-престижните награди и звания, връчвани от новата власт. 

През 1950 г. става „Лауреат на Димитровска награда“, а през 1951 г. става 

първият народен певец, удостоен със званието „Заслужил артист“.  

Гюрга Пинджурова става средоточие на мека власт не само заради  

партизанските песни и признанието на ОФ-властта. Тя е една от любимките на 

масовата аудитория, защото пее така, че песните ѝ въздействат на слушателя, 

харесват се и се запяват. Гюрга Пинджурова е един от редките случаи на 

български народен певец, записван и тиражиран от югославската звукозаписна 

компания „Юготон“ (плочи в Югославия издават още Борис Карлов, Ибро Лолов, 

Валентина Деспотова – обикновено влиянието през 60-те и 70-те години е 

обратно, сръбски и македонски певци и песни се слушат и записват в България). 

В предисторията на тази популярност е едно концертно турне през 1945 г. в 

Югославия, организирано от Радио София, в което участват групите за народна 

музика към радиото – „Народния оркестър“ и „Росна китка“, ръководени от Иван 

Кавалджиев. В програмата на Радио София това турне е отразено с вдъхновени 

есета на музиковеда Светозар Кукудов, по това време част от музикалния отдел 

на радиото, пътувал с групите и преживял срещите с югославските градове, 

публика и музиканти. Българските състави посещават Цариброд, Нови Сад, 

Суботица, Белград, Загреб, Любляна, Ниш и изнасят концерти в зали и площади, 

пред микрофоните на радио Белград, Загреб и Любляна. Репортажите, които 

авторът сам чете в ефира на Радио София, са излъчени на 28 и 30 октомври и на 

2 ноември 1945 г. (ЦДА, Ф 206, оп. 1, а. е. 27, л. 432-434; 541-543; а. е. 28, л. 39-

41). По-късно Иван Кавалджиев ще си спомни как тамошната публика 

аплодирала бурно и възторжено Гюрга Пинджурова, как тя вдигала на крака 

слушателите и ги карала да пеят с нея – нещо небивало дотогава с български 

певци: „Тогава Гюрга беше недостижима“ (Огнянова, Букурещлиев, 1981: 16). 
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Двадесет години по-късно, заедно с македонския ансамбъл на Стево 

Теодосиевски, през 1964 г. в Загреб Пинджурова записва четири песни: „Работна 

невеста“, „Мързелива Рада“, „Скарали ми се две сваки“ и „Провикнал се 

Никола”. Анотацията на албума представя певицата като „солистка на Радио 

София“, завършила в Прага, концертирала из цяла България и Европа, издала 

първа плоча през 1933 г., носителка на ордени и награди за работата си като 

популяризатор на българската народна песен. Няколко пъти гостувала в 

Югославия, като последния път с ансамбъла на Теодосиевски записала плоча за 

Юготон (Rabotna Nevesta – Jugoton, EPY-3387). Една от песните от този албум – 

„Мързелива Рада“ – става много популярна и в Югославия, и в България. 

Хумористична, майсторски изпълнена, с артистичен диалог между мекия глас на 

Гюрга Пинджурова и мъжките гласове на оркестъра, тази песен като послание се 

оказва съзвучна с лозунгите на властта тогава. Георги Димитров учи: „Който не 

работи, не трябва да яде!“. По това време се търсят други подобни начини чрез 

популярната култура на медиите (сатирични текстове и карикатури във 

вестници, като „Стършел“; хумористични радиопредавания, като „Миладин и 

Костадин“, хумористични народни песни по радиото) да се заклеймяват „сенките 

на миналото“ и новите „излишни хора“. Петко Симеонов привежда редица 

примери, при които черноборсаджии, спекуланти, кулаци, зози и суинги, които, 

като олицетворение на неправилния според властта начин на живот, са 

заклеймени в карикатурите и сатирата на „Стършел“ и стенвестниците 

(Симеонов, 2015). 

Светозар Кукудов, работил с Гюрга Пинджурова в радиото, пише, че мнозина 

певци са преминали пред микрофона на радиото, но малцина са оставили следа 

у слушателите с гласа и песента си. Слушателите не забравят името на Гюрга 

Пинджурова, защото тя продължава с упоритост, със силата  и красотата на своя 

глас, с истинско проникновение да изнася най-поетичното, най-нежното и най-

сърдечното от народните песни. „С патетично одухотворение тя може да накара 

слушателя да се развълнува от „Хей, Балкан ти роден наш“, като възбуди изблик 
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на патриотични чувства, после да го пренесе на жетва със „Слънце зайде“, а 

веднага след това с „Омиле ми, Ягодо“, да го доближи до зимния пейзаж на някое 

трънско село, през което се движи сватбено шествие. Способността й да 

преминава от епичното към лиричното, от патриотичния патос към леката 

закачка не допуска нейното изпълнение да омръзне. Слушателят не може да се 

насити и я слуша с неизменно въодушевление. Защото това въодушевление тя 

носи в себе си и там се крие нейното майсторство, нейния чар“ (Кукудов, 1956).1  

Оказва се, че народни певци като Гюрга Пинджурова, с доказаното през годините 

майсторство и репертоар, с топъл глас и емоционално излъчване, с атрактивно и 

харесвано от народа изпълнение, са по-добра пропаганда на властовия наратив 

за правилното и неправилното, необходимото и излишното, от всеки друг 

идеологически и художествен текст, претендиращ да изразява повелите на 

времето. Това прави певицата един от емблематичните примери за меката власт 

на музиката за народа от близкото социалистическо минало. 

 

Петкана Захариева, Радио Стара Загора и песните за новото село 

 

В архивния фонд на ръководителя на редакция „Народна музика“ в Радио София 

Георги Бояджиев се съхраняват протоколите на Димитър Осинин (писател, поет, 

общественик, с експертиза и специално отношение към фолклора – събирач, 

организатор на събори и надпявания, редактор на сборници с народни песни), 

който по договор с редакцията прослушва народни певци и редактира текстове 

на песни, за да бъдат допуснати до запис и радиоефир през периода 1958 – 1964 

г. Осинин отбелязва, че народната певица Петкана Захариева от Тополовградско 

е пяла повече от десет създадени от нея нови народни песни, че прослушването 

и разговорите с нея са били в продължение на десет часа, в четири дни: „Певицата 

е съвършено сигурна в текстовете и мелодиите. Има изработено правилно 

 
1 Тук, както и на други места в този текст, е запазен правописът на цитираните документи. 
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отношение към песните, знае кое да пипне и поправи. Това, че сама създава 

песни, не е повлияло на заучените от народа. Изобщо това е певец за когото 

песните не са нещо странично, а жизнен смисъл“ (Ф. 950, оп. 1, а. е. 164, л. 6).  

Петкана Захариева (1925-1983) е може би най-подходящият пример за медийната 

люлка, в която израстват новите песни. Тя е родена в Тополовградското село 

Чукарово, учи в Института за първоначални учителки в Стара Загора, когато 

Йоско Йосифов, композитор и главен диригент по това време на Старозагорската 

опера (бил е директор на Радио Стара Загора през периода 1939 – 1945 г.), я 

открива за микрофона. Пее за пръв път в Радио Стара Загора на 8 март 1946 г., а 

два месеца по-късно вече е на щат в радиото като музикален редактор, където 

заедно с Елена Монева създават редакция „Народна музика“. Благодарение на 

работата на тази редакция в началото на 50-те години са издирени, включени в 

програмата на радиото и записвани певци, като Йонка Василева, Иван Кремов, 

Стайка Гьокова, Петкана Захариева и др., и формации, като певческа група 

„Тракиец“, Ансамбъл „Загоре“, оркестъра на Иван Шибилев (Димитров, В., 1996: 

82-83). Личният архив на Петкана Захариева в Държавен архив Стара Загора 

съхранява богата сбирка от „Съвременни битови песни, съставени, обработени и 

събрани от Петкана Захариева“ през периода 1949-1982 г.  

Как са създавани и как влизат в радиопрограмата тези песни? Авторската песен 

на Петкана Захариева „Ех, наше поле широко“ в стила на старата народна песен 

рисува картина на полския труд и новото социалистическо село: на чучулигата 

над широкото поле Загорско пригласят „трактористи весели и комбайнерки 

засмени“. Трактористите и комбайнерките са новите, модерни персонификации 

на прогреса, убедителна пропаганда на авангардната по онова време идея за 

ТКЗС-то като нов тип обединение на кооператори, които, подкрепяни от новата 

власт, обработват с нова техника земята. Радиото и редакция „Народна музика“ 

са в авангарда на социалистическата пропаганда сред селската аудитория. 

Бележката под текста на песента как се осъществява това: „Тая песен написах и 

дълго пях по радиото лятото на 1949 г. Запяха я много състави в страната, децата 
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в училищата. Изпя я Ансамбъла на Радио София заедно с песента „Калина 

трактористката“ (ДА Ст. Загора, Ф. 1622, оп. 1, а. е. 6, л. 2).  

Песента „Калина трактористката“ е върху мелодията на тракийски народни 

песни на хоро, със запомнящ се рефрен „Калино, моме хубава, Калино, моме, 

работна, Калино, моме, гиздава, Калино, фидан в градина“. Подобно на песенен 

вестник, тя представя актуални проблеми в селското стопанство, необходимостта 

от организирана масова сеитба след сушата. Певицата Петкана Захариева, автор 

на песента, свидетелства: „Песента написана и пята 1950 г. – пролетта. Посветена 

на пролетната сеитбена кампания след сушевата есен през 1949 г.“. За това на 

финала призивът на Калина трактористката е:  

Сявайте семе пролетно,  

Докат муй, братя, времето, 

Като на мома хубостта, 

Като на ерген лудостта (ДА Ст. Загора, Ф. 1622, оп. 1, а. е. 6, л. 3). 

„Гората днес е весела“ е друга авторска песен на Захариева по актуален проблем: 

„Песента написах 1953 г. и посветих на залесяването в нашата страна. 

Отпечатана е в читанките на децата като народна песен, а Ансамбълът на Радио 

София я направи на запис  и дълго звучеше по радиото. Пее се и от млади 

самодейки по фестивалите (ДА Ст. Загора, Ф. 1622, оп. 1, а. е. 6, л. 9). 

Друга от авторските песни на Захариева „Песен за розите“ („Разяснило сей 

небето, нашарила сей земята“)  възпява Розовата долина и розобера: „Песента 

написах 1954 г. и посветих на Розовата долина. Пях я в Радио Стара Загора в 

специални предавания по беритбата на розите“. В ръкописна бележка певицата 

уточнява, че я създала през май 1954 г. в с. Богдан, Карловско (ДА Ст. Загора, Ф. 

1622, оп. 1, а. е. 6, л. 10, 11). 

Историята на създаването и записването на авторската песен „Млад Гагарин“ е 

показателна за меката власт на музиката за народа, която може да преведе 

официалните информационни комюникета на разбираем за народа език. Текстът 

е повлиян от митопоетичните образи в коледните песни, в които юнак се 
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надварва със слънце – корабът е птица, летяща над сиви соколи и черни орли, а 

„млад Гагарин“ е юнак, който пее на орли и соколи песен за своята „дълга пътя“ 

– „на Луната да почина, на Венера да обядвам, на Земята да вечерям“. Певицата, 

за която, по думите на Димитър Осинин, песните са „жизнен смисъл“, има шанса 

да попадне на правилното място – радио, в което народната песен и песните за 

новото време са на почит; има късмета да разполага с оркестър и студио. Разказът 

ѝ е свидетелство за типа песенна реакция – „устен журнализъм“ в момента на 

събитието, песенна новина, появила се не само в резултат на осенило я 

вдъхновение, но и на бърза реакция и организация на музикантите и 

радиоработниците от Радио Стара Загора. Петкана Захариева не спестява и 

огорчението от неразбирането на някои, но и увереността си, че възпяването на 

новите подвизи е съизмеримо с възпяването на героите в традицията. Певицата 

схваща песните си като „народно творчество“, а народното творчество – като 

богатство, което прави историята: „12 април 1961 година, човек в космоса! Бях в 

домашен отпуск. Слушам радиото и изведнъж съобщението за излитането на 

първия космонавт Юрий Гагарин. Небивало чудо! Той пее „Родината слуша“. 

Представих си го като силен орел, но такъв с необикновена сила. На часа 

заговори в мен силата на новото време, на новия човек с необикновени 

възможности. И заредих песента. Докато Ю. Гагарин се приземи, песента бе 

наредена. Изтичах до радиото. Веднага събран оркестър, песента записана и 

същия ден пусната по радиото. Отидох в Първо основно училище в класа на др. 

Бочукова, приятелка бях на тоя клас. До вечерта същия ден децата петокласници 

запяха новата песен. Нотирах я набързо и я изпратих на Радио София. На втория 

ден я запя Ансамбъла на радиото и дълго звуча в програмата му. Където я запеех 

след това, народа ръкопляскаше спонтанно, неудържимо. И досега си я пея там, 

където почувствам, че трябва да я изпея. А как се радват съветските гости!... 

Имаше и скептици, които смятаха песента ми не похвала, а кощунство спрямо 

героя. Не познавам такъв случай в народното творчество, че да възпееш героизма 

да е кощунство. При всички случаи това е възхвала към силата на човека. Ако да 
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не бяха героичните песни, то нашата история би била твърде бедна“ (ДА Ст. 

Загора, Ф. 1622, оп. 1, а. е. 6, л. 15). 

Тодор Бакалов (музикант, правил записи в Радио Стара Загора, по-късно автор 

на поредица книги за народната музика и музиканти в България) описва Петкана 

Захариева като една от народните певици, които създават песни за партизани и 

за новото село и чрез тях стават популярни. „Вярваше на героите в песните си… 

Съчини песни за тях. Изпя хубава песен за Чочоолу (Стою Неделчев, известен 

като Чочоолу и Пантерата, партизански командир, генерал, прототип на главния 

герой на игралния филм „Осмият“ – бел. В.Д.). Съчини и изпя хубава песен за 

Гагарин, когато той литна в космоса. Не отминаваше значимо събитие. В това не 

търсеше някакво самопоказване. Напротив. Смяташе го като свой дълг да изпее 

песен, както незнайните творци са създавали красиви песни за събитието, за 

героите, за обикновените човешки отношения. С текста тя винаги имаше какво 

да каже на слушателите. Затова народът я обичаше“ (Бакалов, 2008: 159).  

Това наблюдение на свидетел и участник в събитията обяснява меката власт на 

„новите“ народни песни, които, въпреки актуализацията и идеологизацията, 

остават близо до обикновените хора, когато са изпети от майстори, емоционално 

и разбираемо, човешки и ангажирано, и когато са поднесени от най-влиятелната 

медия по атрактивен начин. 

 

Георги Бояджиев, Радио София и песните за новото село в програмата 

 

Как са звучали песните за новото село в програмата на радиото? Началникът на 

отдел „Народна музика“ Георги Бояджиев е автор на сценариите на много 

тематични предавания, излъчвани през периода 1960-1963 г. В личния му фонд 

са запазени няколко сценария на такива предавания (ЦДА, Ф. 950, оп. 1, а. е. 145). 

Сценарият на предаването „Звеното знаме развява. Песни за новото село“, 

излъчено в събота,  30 април 1960 г., от 19.03. до 19.30 часа по програма I на 
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Радио София, дава представа за цялостното послание, и за конкретните избори 

на музика и текст:  

Музика: народна, инструментална - 21/4046 

(на фон) Редом със старите народни песни, в нашите ниви без синур, в 

ливадите и кооперативните хармани се понесоха нови вълнуващи песни, светли 

и жизнерадостни като новия живот в свободните равнини, като мечтите на 

новите хора, които отбиват Дунав в Марица из нивите си и снемат звездите в 

новите си къщи. 

Като изворната вода те разведриха сърцата на полските труженици, 

дадоха нов импулс в трудната работа... […] 

ПЕСЕН пята от Груйчо Дочев – „Мама на Стоян думаше“ - 21/1040 — 

2.50 мин. 

„Звеното знаме развява" - 21/3802 - 3.00 мин. 

Още не стихнала първата радост, ето ти нова – млади момичета яхнаха 

тракторите и комбайните, момичетата, които дълги векове бяха възпитавани 

от тягостната народна мъдрост – жената да си знае огнището и коритото... 

ПЕСЕН: „Да изберат звеноводка" - 21/4137 - 3.40 мин. 

Задружният труд из нивите без синур извика на живот едно ново 

явление в кооперативните полета – съревнованието. Втурнаха се жътварките 

да се надпяват и наджънват, орачите да се надорават, косачите да се 

надкосяват, овчарите – да надоят повече мляко, да настрижат повече вълна… 

И това широко народно явление – съревнованието – роди и други песни – 

бликащите от жизнерадост песни за съревнованието... 

„Деля звеноводка” - 21/4086 - 3,00 мин. 

„Съревнование" - 21/559 - 2.45 мин. 

[…] 

ПЕСЕН: „Ангелина звеноводка - 60/490 - 2.40 мин. 
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II ЛЕНТА: Миналата есен в нашите кооперативни села се роди ново 

движение - движението за уедряването на кооперативните стопанства. […] 

Редом с хората, из новите блокове тръгна и песента. 

МУЗИКА: „Три реки" - 21/3968 - 2.30 мин. 

[…] Петилетката в съкратени срокове. Този лозунг се поде от цялата 

страна. Не останаха безучастни за него и хората от кооперативните полета. 

[…]  Хората се втурнаха да направят лозунга прекрасно дело. И запяха още една 

нова песен. 

Песен: „Запели са в наше село“ - 60/497 - 2.00 мин. 

[…]  

Говорител: Нашето предаване „Звеното знаме развява“ – песни за 

новото село, завърши. 

Сценарият показва как чрез народна музика и песни се постига ефектно 

идеологическо въздействие върху масовата аудитория. През 60-те и 70-те години 

радиото е най-влиятелната медия: с най-висок процент всекидневно слушане, 

сравнена с другите медии (76, 9%); с най-висок процент сред всички занимания 

през свободното време (75, 9%); радиослушането е с най-висок процент (23,7%) 

сред относителните занимания през свободното време като всекидневна 

практика (Стефанов, 1980: 32; Иванова, 2007: 46). Предаванията с народна 

музика са сред предпочитаните от младежката слушателска аудитория 

(Стефанов, 1980: 39); а социологически изследвания сочат, че „за 

преобладаващата част от трудещите се музикалното изкуство представлява 

интерес главно като народна музика“ (Стателова, 1980: 149). Народните певци, 

които звучат по радиото, са „фигури на модерното време“, като професионални 

изпълнители на свързана с фолклора музика стават по-важни от самата 

фолклорна музика, придобиват статута на звездите в попмузиката, имат статут 

на национални знаменитости (Пейчева, 2008: 432). Песните за новия живот 

според сценария на разглежданото предаване са записани от популярни народни 

певци, обичани от аудиторията и постоянно присъстващи в радиопрограмите: 
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Мита Стойчева („Ангелина звеноводка“), Груйчо Дочев („Мама на Стоян 

думаше“), Петкана Захариева („Деля звеноводка“). Посланията на техните 

гласове и песни са по-красноречиви от идеологизираното слово на 

радиосценария, нещо повече – те са своеобразната медийно-музикална 

„протеза“, която му позволява да достигне до съзнанието и чувствата на 

слушателя и емоционално, както прави това меката власт, да му въздейства 

ефективно. 

 

Българска народна музика по радиото: „новият мегдан“ на 

социалистическото село 

 

Радиото в годините на народната демокрация и тоталитарния период е буквало 

„новия мегдан“. Читалищата и кметствата имат радиоапарати, които събират под 

прозорците им на селските мегдани млади и стари, за да слушат любимите си 

предавания, в които звучи и любимата на народа музика.  Анна Велева, главен 

редактор на предаванията за селото, описва типична ситуация на слушане на 

„Часа на селото“ – редовно предаване на Радио София, което е един от основните 

сегменти в радиопрограмата, излъчващи народна музика. Очеркът е публикуван 

в брой 19 на списание „Радиопреглед“ (1947 г.), на чиято корица е гайдар с 

народна носия, а на втора страница е публикувана нотирана жътварска песен с 

надслов „Песента – душата на народа“. Представителното издание с програмата 

на българското радио съдържа няколко красноречиви послания към слушателя, 

които визуално, текстово и евентуално звуково (за тези, които могат да разчетат 

нотите и текста и да изпеят песента) илюстрират и подсилват ефирните послания 

на медията и значението, което тя отдава на народната музика:  

Радиовълни над чернозема 

Случих се веднаж, в неделен ден след обед, в едно софийско село. На 

селския мегдан, където се срещат много пътища, сред ниските жълто 

боядисани, новички здания на кооперацията и общината, на дървени пейки, 
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камъни и столчета бяха насядали група селяни и селянки. […]  Изведнъж от 

кръглия високоговорител на кооперацията се разнесоха звуците на стара, 

тъжна народна песен. Пееше певица, съпроводена от народни инструменти. 

Сякаш простият дървен кръг стана фокус на стотиците погледи, които са 

отправени към него. Говорът на мъжете съвсем стихна, жените бързо 

зашиткаха на децата и проточиха шии към чудния кръг. А най-смелите се 

приближиха към него […] 

От високоговорителя пееше народна певица от Радио София. Предаваше 

се часът за селото. Песните се редуваха от съветите на агронома, после се 

чуха злободневни куплети, пак песни, народен хумор и пак песни. 

Хората стояха на местата си през цялото време. Чак когато гласът на 

говорителката произнесе „Часът за селото завърши“ се раздвижиха, 

заговориха. Часът за селото — едно от най-слушаните от българските селяни 

предавания на Радио София — е добре застъпен в програмата на радиото. Две 

големи предавания — едното от 60 минути, от 19.00-20.00 часа в неделя и 

другото от 30 минути от 18.30-19.00 часа в сряда — са определени за селските 

слушатели. Освен това, във всички останали дни от седмицата има по-кратки 

десетминутни предавания за селото. Земеделското производство, в негово 

многообразие, и селския бит, който след 9 септември тръгна по нови пътища 

— ето обекта на селските предавания по Радио София. […] 

Всичкото това внимание, което се отдели за селяните слушатели, се 

правилно оценява от тях. Многобройните писма, които уредниците на часовете 

за селото получават от цялата страна, показват живия и постоянно растящ 

интерес към тия предавания. 

„Учител съм от с. Кралев-дол, Пернишко — пише председателя на 

читалището Виктор Янков. Днес, неделя, като слушах предаването за селото, 

гледах как усърдно се слушаше то от селяните, момите и момците, събрани 

около високоговорителя на читалищното радио". 
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„Ние, група младежи от с. Щърково, Пазарджишко, изпращаме 

сърдечни пожелания на бай Ради Ангелов. Желаем му здраве и дълги години 

живот. Нека да живеят дълги години, да ни свирят весели хора, които очакваме 

винаги с нетърпение. Молим ги често да ни се обаждат по селските часове“. 

[…]  

В тия писма с безхитростни сърдечни думи нашите слушатели изказват 

своите чувства на благодарност, своите пожелания и мнения за предаванията. 

Тия писма са непосредствената връзка между радиото и неговите слушатели 

и затова особено много се държи за тях. Те изразяват най-ярко народната 

привързаност към българското радиоразпръскване, което от своя страна прави 

всички жертви, за да повиши качеството на своите предавания и да задоволи 

разнообразните културни потребности на своите многобройни слушатели 

(Велева, 1947). 

За мнозина от слушателите народната музика е не само любимата, но и 

правилната музика. Тя е българска, прогресивна, за широките народни маси, тя 

възпитава, съдържа традиционни ценности. Като такава, българската народна 

музика е противопоставена на вкусовете към чуждите, леки музики, на 

„изтънчените столичани“, любители на джаза. В това уверява писмото от 

Унгария на българска слушателка, която говори от името на зажаднелите за 

народната музика „хиляди български сърца“: „Аз съм сигурна, че още много, 

много български деца, разпръснати по целия свят, ще обикнат далечната си 

родина чрез радиото. И ако предаванията за народна музика са отекчителни за 

някои изтънчени столичани, пристрастени към джаза, нека Радио София не се 

смущава. Защото заедно с широките народни маси има далеч в чужбина и хиляди 

български сърдца, които чакат тази музика, както земята през суша очаква 

дъжда“ (Стайкова – д-р Боиклиева, 1947).  

Разбира се, цитираните в двете публикации писма не са случайно подбрани, те са 

част от политическите послания на властта, която ги излъчва и през 

идеологизираните радиопрактики. В случая ведомственото издание потвърждава 
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наблюдението, че  „медията е възприемана като част от променената политическа 

ситуация и като инструмент, който властта решава да използва осъзнато и 

веднага“. Думите са на Вяра Ангелова, според която „издаването на 

специализирано издание се налага поради: нуждата слушателите предварително 

да бъдат осведомени за програмата на радиото; привличането на вниманието на 

слушателя върху отделни по-значителни предавания; да се осветлят пред 

слушателите интересуващите ги въпроси из областта на политиката, науката, 

стопанството, изкуствата“ (Ангелова, 2018: 144). Цитираните публикации от 

страниците на „Радиопреглед“, които не разчитат на преки послания чрез 

„политически индоктринации“, а на по-ефективното използване на „текстове на 

културна тематика“ (Ангелова, 2018: 150),   показват как се използва меката власт 

на музиката за народа, през която се прокарват идеите на властта. 

Радиото през 50-те години е и гарант за ефективността на идеологическите и 

естетически послания на музиката за народа. Елена Огнянова разказва как през 

1953 била назначена за завеждащ сектор „Народна музика и културни бригади“ 

към Дирекцията за музикално изпълнителско изкуство. Били години на трудов 

ентусиазъм, на строежи и бригадири. Това налагало организиране на много 

културни бригади, които да посещават различни строителни обекти, да изнасят 

концерти на обектите с национален мащаб. „По този повод се създадоха певчески 

групи, които включваха най-известните народни певци, а тази известност те 

имаха най-вече от Радио София, където аз също сътрудничех в редакция 

„Народна музика“ – спомня си Огнянова и потвърждава важността на народната 

музика за слушателите, които изразяват това в писма и топло отношение към 

певците – „В радиото получавахме непрекъснато писма. Тогава се предаваше 

много народна музика по Радио София – сутрин програмата започваше с народна 

музика и вечерно време завършваше пак с народна музика. Народът като че ли 

беше съсредоточил вниманието си към народната песен, създавана през вековете, 

и разпознаваше своите най-добри изпълнители“. Една от любимките на 

редакторите и на народа по това време е Мита Стойчева, която, според Огнянова, 
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печели обичта на хората и с гласа и песните си, но и с личното си присъствие на 

„земен, селски човек“. Огнянова разказва за гостуването на група „Наша песен“ 

– певци, популярни от радиото, като Мита Стойчева, Лалка Павлова, Борис 

Машалов, Радка Кушлева, Ика Стоянова, Георги Чилингиров – в софийското 

село Петърч. Завела Мита Стойчева в дома на свой приятел, бай Славчо Луканов, 

а той като разбрал коя е гостенката, се хванал за главата: „Ама това ти ли си, тази, 

дето пееш „Заправил Богдан калето“. Прегърнал я и казал на Огнянова: „Ти си 

наш човек и си те знаем, ама сега си довела цялата българска песен“. Огнянова 

обяснява: „Хората знаеха от радиото много от песните, но срещата с човека, 

който ги изпълнява, винаги създаваше едно особено впечатление и любопитство“ 

(Киров, 2014: 36-37).  

 

Слушателите на народната музика по радиото: обратната връзка 

 

Какво искат хората да чуят по радиото? Какво е отношението им към песните, 

певците, свирачите? Обратната връзка с аудиторията показва как се възприема 

народната музика и каква слушателите искат да бъде тя. Същевременно, писмата 

на слушателите до редакция „Народна музика“, които по това време са основен 

метод за осъществяване на обратна връзка, показват и какво е отношението им 

към радиото и към съдържанието на програмата му. Писмата в аналоговата епоха 

на радиото могат да бъдат интерпретирани и през наблюденията на Мария 

Попова върху превръщането на журналистиката за потребителя в журналистика 

на потребителя в дигиталната епоха: моделите за създаване на медийно 

съдържание се променят, а неговата обработка и разпространение вече не е 

монопол на журналистите – те използват активната обратна връзка с 

потребителите, които възприемат не само като част от източниците на 

информация, но и като инструмент за разнообразяване на информацията 

(Попова, М., 2019).  
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Редакторите решават кой певец да звучи по-често и кого да поканят като 

специален гост в разговорните предавания според желанията на слушателите и 

писмата им. Така Иван Василев прави издание на предаването „Час за селото“ на 

28 септември 1947 г., като кани една от любимките на публиката – Гюрга 

Пинджурова. Тя, от своя страна, представя себе си в биографични бележки, които 

видимо следват патетичния и героичен сказ на времето, който вече е отекнал и в 

нагласите и вкусовете на слушателите:  

В този час за селото ще пее народни песни именитата и обичана народна 

певица Гюрга Пинджурова. За да изпълним желанието на нашите слушатели, 

ние поканихме г-жа Пинджурова да каже няколко думи за себе си. Тя ни разказа 

с готовност следното: Родена съм в гр. Трън, легендарното гнездо на 

героичните партизани. […] Животът ми протече в тежки мъки и несгоди. […]  

През тъмните години на фашисткото иго и двамата ми сина бяха затворени за 

своите свободолюбиви идеи. Тогава бяха най-тежките ми дни. Еднаж 

народните палачи в ония дни ме поканиха да пея – пях хайдушки народни песни 

– пях ги с такава мъка и с такова вдъхновение, та ми хвърлиха в очите упрека: 

„Ако госпожата изпее още няколко такива песни, ще ни направи всички 

шумкари“. След това в София за мене нямаше учителско място. Пратиха ме в 

село Драгойчинци, Кюстендилско. Станах селска учителка и мога с радост да 

кажа, че прекарах най-хубавите си дни при децата на нашия народ […]“ (ЦДА, 

Ф. 206, оп. 1, а. е. 100, л. 261-263).  

Певицата, разказвайки за миналото си, вписва биографията си в новия 

идеологически разказ: „фашисткото иго“, „народните палачи“ – лошите; 

свободолюбивите народни синове, „народните партизани“ – добрите; най-

хубавите и обичани от нея народни песни – хайдушките, за лошите не са хубави, 

а „шумкарски“, но идва новото време и героичните песни звучат и се обичат от 

народа. По подобен начин е направено предаването „Час за селото“ на 

следващата неделя, когато гост отново е любима певица на народа – този път 

Атанаска Тодорова. В предаването на 5 октомври 1947 г., този път с редактор 
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Анна Велева, певицата е обрисувана през любовта ѝ към песните и любовта ѝ 

към народа, за когото се раздава с песните си по радиото и с песните по 

културните бригади, а народът се отплаща с любов, която струи от многото 

писма до радиото:  

Когато говорим за любовта на Атанаска Тодорова към народните песни, 

не можем да не отбележим и любовта й към народа. Тя самата принадлежи на 

трудовия народ и днес, при народната власт на Отечествения фронт, тя щедро 

раздава своето богатство – пред войници, в болници, във фабрики и пред 

работници, и главно в обиколки из селата – тя непрекъснато обикаля и пее. 

Народът я познава и търси песните й. За тях той й отплаща с предана любов и 

благодарност (ЦДА, Ф. 206, оп. 1, а. е. 100, л. 588-589). 

Писмата на слушателите, част от които са съхранени в архивите, потвърждават 

казаното от редакторите в сценариите на радиопредаванията и в спомените им. 

Архивът на Мита Стойчева съхранява такива писма, получени през редакция 

„Народна музика“. В едно от тях слушателката Стефанка Димитрова от с. 

Къпиново, Търновско, простодушно разказва за своето село: „То е много 

красиво, сега се построи красив читалищен дом… Има две кооперации, една 

пивница и една просветна наука училище“. Стефанка уточнява: „Аз произлизам 

от бедно семейство, имало радиоапарат“ (ЦДА, Ф. 546, оп. 1, а. е. 15, л. 3-4). От 

него е слушала певицата и нейните песни и я моли да ѝ прати текста на любимата 

песен „Рано рани Ангелина“ – това е авторската песен на Мита Стойчева 

„Ангелина звеноводка“, която възпява успехите на новото социалистическо село: 

Рано рани Ангелина, 

Ангелина звеноводка,  

Че погледна горе долу, 

Горе долу из селото. 

Дето бяха бедни хижи, 

Нови къщи се издигат 

Дето беше черно блато, 
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Днес градина зеленее. 

Че погледна нашироко, 

Нашироко из полето. 

Дето бяха дребни ниви, 

Равни блокове се ширят, 

Дето бяха кални друми,  

ново шосе се белее… 

От друго писмо до Мита Стойчева, пратено от Марко Суров, служител в 

селсъвета и секретар на БКП от с. Райково, Смолянско, става ясно, че певицата 

вече си кореспондира с подателя, пратила му е поискан текст на песента ѝ 

„Заправил Богдан калето“, а сега се очаква да го свърже с другите му любими 

певици Йорданка Горинова и Лалка Павлова. Писмото говори за ролята на 

радиото като посредник на любимите гласове и песни, и уверение, че обичта на 

слушатели като него е най-голямата награда за певци като Мита, а за него – 

награда ще е да получи след текста на песента и нейна снимка. Явно личният 

контакт с любимата народна певица тогава е престиж, както и притежанието на 

снимка на любимите певци, с която можеш да се похвалиш пред другите. 

Почитателят е изпратил и официално писмо като партиен секретар, за да похвали 

любимите си певици и да поиска изпълнение на техни песни:     

[…] … вие за мен сте най-любима певица от всички други и като чуя 

вашия глас оставим всякаква работа каквато и да е тя, само и само да се 

наслаждавам, но това не съм само аз както казах, а има много хора по 

страната и в нашето село Райково […]  някои дори мои другари ме подиграват 

че обичам вашите песни, а пак нямам снимки на любимите ми певици, докато 

те по един или друг начин успели и се снабдили с ваши снимки от афишите и ги 

пазят като ценен дар. Но сметам че не е необходимо да късам и аз афишите, 

които и без това са скъсани вече, докато ще имате тая голяма добрина 

другарко Стойчва да ме снабдите с снимките на Вас най напред и тези на Лалка 

Павлова и Юрданка Горинова, за което ще ви бъда много благодарен…[…]  
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заедно с това писмо писах и до Родио София отдел Народна музика с което 

писмо изказвам благодарност от името на селото като партиен секретар на 

същото, а особена благодарност като най добри-изпълнители на Мита 

Стойчева, Юрданка Горинова и Лалка Павлова, като ги моля публично да ви 

изкажат тази благодарност … (ЦДА, Ф. 546, оп. 1, а. е. 15, л. 12). 

В друго писмо до Мита Стойчева военнослужещ („вашия непознат приятел 

Чавдаров“) разказва, как научил от радиото песента „Заправил Богдан калето“, 

пял я на организирана седянка в читалището на родното си село Морава, 

Свищовско, за което го изкарали на „биз“; моли за текста на любимата си песен 

„Авлига пее“; а със следващата си молба показва, че народните певици от 

радиото през 1961 г. са ценени от младите хора като звезди, към които се 

изпитват и еротични блянове: „Аз съм обикновен младеж, който засега е 

граничар във Видинското поделение, и така да се каже съм още новобранец, и 

понеже съм голям любител на народните песни, реших да се запозная с вас, за да 

науча някои хубави народни песни. Како Митке, ще ти бъда много благодарен, 

ако ме запознаеш с някоя най-млада певица от Радио София, и разбира се да е 

девойка понеже аз съм още ерген и искам да се сдружа с девойка певица“ (ЦДА, 

Ф. 546, оп. 1, а. е. 15, л. 13). 

Епистоларният архив на Мита Стойчева съдържа едно показателно писмо. 

Изпратено е до Радио София с бележка „Обадети ме по радиото на Костадин и 

Миладин“. Подателката Николинка Костова от с. Хлебарово, Разградско, е 

ученичка от V клас, адресира чрез популярните радиогерои, мислени за реални 

личности, писмо до народни певици, на които изпраща текста на народна песен 

с поръка да я изпеят по радиото, като ѝ пишат в кой ден и в колко часа, за да я 

слуша. В писмото подателката споделя простодушно (и не много грамотно), че я 

наричали „народна певица“ и вече била награждавана като самодейка и 

записвана на магнетофонна лента в училище: „Ази се казвам Николинка Денчева 

Костова мене ме наричат народна певица затова ази ходих в Разград и там пяхме 
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и ме награждават. Мене ме записаха на училището по магнитофонна лента 13 

песни, но всичко зная 120 песни“ (ЦДА, Ф. 546, оп. 1, а. е. 15, л. 5). 

Писмата показват как певците от народа се включват в медийните трансмисии на 

музиката за народа, като ползват фигурите и практиките на посредниците. 

Пример за това колко важни са личните контакти, за да участваш в записите на 

народна музика в радиото и телевизията, а и за обрастването на песента и пеенето 

с идеологически атрибути, е писмото на поп Цоню Андонов от Котел до бившия 

главен редактор на отдел „Народна музика“ в Българското радио Георги 

Бояджиев (ЦДА, Ф 950, оп. 1, а. е. 176). Поп Цоню, който видимо е близък с 

Бояджиев (комуникира на „ти“, интересува се от здравето му, пише му до 

мястото, където е на почивка), акцентира в писмото на обществените и 

политическите си активности и награди (активист на ОФ по време на борбата с 

опозицията, председател на кварталния комитет на ОФ, председател на Комитета 

за борба за мир в Котел, председател на местния Комитет за българо-съветска 

дружба, награждаван от НК на ОФ, от Комитета за изкуство и културата, носител 

на орден „Кирил и Методий“ – II степен и др.) – явно такива заслуги са били 

гаранция за включване в програмата на радиото, за осъществяване на записи, за 

представяне в публичното пространство като народен певец. 

 

Заключение 

 

През периода на социализма българското радио е единственото официално радио 

в страната, има авторитета на най-уважавана електронна медия в България 

(Ангелова, 2017: 14). Повишената идеологическа температура на радиомузиката 

за народа през този период потвърждава тезата на Андрей Бунджулов за 

публичния пласт през социализма: „открит и достъпен остава само видимият, 

официалният, церемониалният пласт на безбройните мероприятия“ (Бунджулов, 

1995: 146). От друга страна, музиката за народа по това време звучи и в различен 

от фанфарния церемониален регистър – този на забавлението, развлечението, 
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наслаждението. Иван Стефанов още в годините на социализма огласява 

виждането, че между сериозното и развлекателното в изкуството няма пропаст; 

че изкуството може да бъде част от културната революция и нейните 

идеологически и естетически императиви за преобразуване на обществото, но и 

средство за „самообщуване и усъвършенстване на човека“, „средство за 

развлечение и утеха“; че примиряването на двете – изкуство и развлечение – е 

една от основните функции на средствата за масова комуникация, които създават 

в ежедневието културно-естетическите ситуации  (Стефанов, 1980; 1988). Според 

Розмари Стателова за „голямото социално мнозинство“ млади потребители на 

медийни съдържания от радиото и телевизията музиката е само народна или 

естрадна – първата е музика на средата им, на техните бащи и деди; втората за 

тях олицетворява съвременното изкуство (Стателова, 1980: 139). Радиото 

представя народа и новата му същност като социално явление – народ са масите, 

които изпълват улиците на митинги и манифестации, които са социално 

еднородни (Знеполски, 2008: 140-145) – а художественото става един от 

инструментите за идеологическо представяне и през „рамката на забавлението“ 

(Попова, Ж., 2015: 33-39). Радиоаудиторията като „реална общност от хора в 

тяхната едновременна връзка с общ център“ (Попова, Сн., 1997: 71) става не само 

лакмус, а и участник в реакциите, които синтезират музиката за народа през 

социализма. Снежана Попова настоява, че публиките имат способността 

„непрестанно да подреждат и проумяват медийни разкази: публиките довършват 

разказите в полза на своята идентичност (Попова, Сн., 2017: 158). 

Радиопубликите по време на българския държавен социализъм са подложени на 

властово въздействие, което употребява и ресурсите на народната музика като 

развлечение в подходящ идеологически регистър. Но извън пеещите говорители 

над площада остават интимни пространства, които не са такива само в прекия 

смисъл. Те са световете на индивидуалните идентичности; собствените животи, 

които медийната музика има и в зоната на „радиосянката“, там, където няма 

говорители и телевизионни екрани. Но дори когато площадът е пълен с народ, 
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който слуша и гледа своите любими певци и свирачи, дори когато пред 

радиоговорителите и телевизионните екрани е пълно с хора, които в неделя 

споделят трапезата с народна музика и наздравици, това пак е интимно 

преживяване, в което рядко се откриват цитати от речите на партийните вождове, 

слова из докладите от конгреси или академични дискусии около 

социалистическия реализъм; но посланията на властта ги има. Фолклорното, 

превърнато от ранните медии в популярна култура, през годините на социализма 

става част от социалистическата популярна култура и нейната семантична 

двойственост. „Поп социализмът”, според Ивайло Дичев, е белязан от принципа 

на двусмислие: културата трябва да е популярна, без да е комерсиална, забавна, 

без да е безидейна, масова, без да е свободна, популярна, но национализирана и 

национално еднородна (Дичев, 2009: 207). Ако пренесем наблюденията на Орлин 

Спасов върху връзката медии, политика и популярност през фигурата на 

аномалния персонаж (Спасов, 2011: 230) към полето на музиката за народа, 

която също е съ-съществуване на различни полюси (художествено и 

развлекателно, патриотично и социалистически-интернационално, сериозно и 

популярно), можем да видим в нея онова смесване на различия, което натоварва 

музиката за народа и нейните гласове и лица с особена символна власт. Въпреки 

че липсващите условия за нормална за устната традиция културна трансмисия 

във фолклорната среда обясняват краткия живот и ограничените ареали на живо 

функциониране на новосъздадените песни за новия живот, те се помнят, а някои 

от тях и пеят, дори в днешно време. Звукозаписното фиксиране на грамофонни 

плочи и медийното разпространение чрез радиото изпълняват ролята на 

катализатори на вторична фолклоризация на някои песни, които продължават да 

живеят и днес в паметта на следващите поколения, отдалечени от оригиналните 

си автори, контексти на поява и употреба, политическа и идеологическа 

символика. Сред най-жизнените се оказват такива „снароднени“ песни, като 

запомнената с гласа на Гюрга Пинджурова „Хей Балкан ти роден наш“ или 

авторски песни от по-късен етап, като „Имала майка“, „В огън пламна Рила 
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планина“ на пиринския песнотворец Димитър Янев (Пейчева, 2019). Това до 

голяма степен се дължи на активната роля на посредниците – радиото, неговите 

предавания и редактори, и най-вече народните певци.  
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БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ ФЕНОВЕ ОНЛАЙН: МЕЖДУ 

АКТИВИЗМА И ПАСИВНОСТТА 

Наблюдения, въпроси, отговори 

АННА НИКОЛОВА 

 

BULGARIAN MUSIC FANS ONLINE: BETWEEN ACTIVISM  

AND PASSIVITY 

Observations, questions, answers 

ANNA NIKOLOVA 

 

  

Резюме: Ускорените промени в комуникацията онлайн и офлайн през 

последните десет години задължават всеки бизнес (включително и 

музикалния) да се бори за оцеляване посредством гъвкави 

трансформации. Как се е променила българската музикална сцена през 

последните години? Кои са „новите“ фенове и какво кара „старите“ да 

продължават да присъстват на музикални събития „на живо“? Как се 

привлича интересът на масовата музикална аудитория в България? 

Фокусът на разработката е върху въпроси, засягащи съвременната 

музикална сцена в страната и публиките ѝ. Отговори са потърсени от 

седем професионалисти в сферата на връзките с обществеността и 

промоутърския бизнес с над десет години опит. Анализът на 

проведените дълбочинни интервюта търси връзки между действията на 

потребителите на музика в България офлайн и онлайн. Потвърдени са 

хипотези, свързани с развитието на музикалната сцена в страната, и са 

зададени нови. 
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Ключови думи: кликтивизъм, промоутъри, Web 2.0, социални мрежи, 

инфлуенсъри 

 

Summary: Due to the accelerated changes in online and offline 

communication over the last ten years, every business (including music) 

struggles to survive via flexible transformation. How has the Bulgarian music 

scene changed in recent years? Who are the "new" fans and what makes the 

"old" ones continue to attend live music events? Which are the methods of 

attracting a broad music audience in Bulgaria? 

The article focuses on issues that affect the contemporary music scene in 

Bulgaria and its audiences. The research is based on seven interviews of 

specialists in the fields of PR and Musical Promotion, operating in the country 

for more than ten years. The analysis of the conducted interviews seeks to find 

interconnections between the offline and online actions of music consumers 

in Bulgaria. Some of the hypotheses related to the development of the music 

scene in the country have been confirmed and new ones have been set. 

 

Key words: clicktivism, promoters, Web 2.0, social media, influencers 

 

 

Промяната в комуникацията онлайн и офлайн през последните десет години е 

осезаема и от нея зависи популяризирането на всяка една индустрия, 

включително и на музикалния бизнес. Взаимодействието между композитори, 

изпълнители, продуценти, маркетолози, пиар специалисти и публика се 

опосредства чрез онлайн платформи, които се множат в необятното и преливащо 

от нова информация кибер поле. И разликите в комуникацията в зората на Web 
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2.01 (или, както Орлин Спасов нарича явлението, културата на участие2), и 

методите на обмен на информация десет години по-късно съществуват, за да се 

променят и надграждат в бъдеще. Трансформацията е двупосочна, тъй като 

„социални и езикови конвенции се променят във времето, смислите на едно и 

също явление, музикално произведение или личност – също, защото се 

конструират и деконструират“ (Димов, 2014: 77). 

Развитието на музиката като медийна форма и превръщането й в продукт/услуга, 

благодарение на новите технологии и културата на всекидневието, водят до 

промяна в начините, по които потребителите достигат до нея (Федърстоун, 

Постър, Волтон). Затова и актьорите на музикалната сцена трябва непрекъснато 

да актуализират методите си за „облъчване“ на потребителите3. Кои са тези 

актьори в България и до каква степен специалистите в сферата на промотиране 

на музикални събития в страната използват инструментите за онлайн 

въздействие, която настоящата кибер реалност предоставя? Пасивни ли са 

активните интернет потребители, когато трябва да действат извън мрежата? 

Изследвайки музикалния бизнес в условията на комуникациите, осъществявани 

посредством възможностите на социалните мрежи, които се надграждат след 

Web 2.0, и в частност предпочитанията и начина на въздействие върху 

българските потребители на музика онлайн, потърсих експертни мнения на 

седем специалиста в сферата на промотиране на концерти в страната. 

 
1 Развитието на дигиталните технологии след 1999 г. определя нов начин на онлайн 

комуникация, която се разбира като практики на взаимодействие; потребителите са и автори, и 

разпространители на съдържание. Терминът „Web 2.0“ започва масово да се употребява, 

благодарение на популярната статия на Тим О’Райли „What is Web 2.0“. 
2 Според Орлин Спасов „Web 2.0 се характеризира с нарастващата активност спрямо 

производството на съдържание от самите юзъри, спрямо участието им в дискусии и въвличането 

им във формиране на рейтинги. Ето защо културата на Web 2.0 може да бъде описана като 

култура на участието“ (Спасов, 2007). 
3 Повече по темата в „Музикален пазар и потребителски нагласи в условия на дигитална 

медиатизация“ в бр. 4/2018 на списание „Медиалог“. 

https://www.medialog-bg.com/?p=1319
https://www.medialog-bg.com/?p=1319
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Въпросите, отправени към тях, засягат основните ми хипотези, свързани с 

методите за влияние върху българските музикални фенове в контекста на 

развиващите се онлайн комуникации. Хипотезите обхващат следните твърдения: 

● Активността в онлайн платформи като Facebook (в страниците на 

артиста/клуба/организатора; събитието, посветено на даден концерт и др.) могат 

да предскажат реалната посещаемост на събитие, съответно и продажбата на 

билети, предварително. 

● Онлайн комуникацията улеснява достигането до аудиториите в България и 

дискриминира традиционните канали за комуникация. 

● Наблюдава се скоростно натрупване на музикални събития в страната през 

последните десет години. 

● Увеличава се броят на закупени билети онлайн преди дадено събитие. 

Обект на изследването: експертни мнения относно нагласите на потребителите 

на музика в България онлайн и офлайн към дадено събитие и начините за 

стимулирането им да го посетят на живо. 

Участници в изследването: седем експерти (пет жени и двама мъже)4, работещи 

в сферата на промотиране и PR на музикални събития. Общото между 

респондентите е, че имат опит над десет години в областта; възрастта им е между 

30 и 38 години; всеки един от тях е работил по различни проекти – и с български, 

и с чуждестранни изпълнители/групи. В момента на провеждане на интервютата 

(03.03-15.10.2019 г.) всички са действащи промоутъри/специалисти връзки с 

обществеността. 

Метод: дълбочинни интервюта с продължителност между 40 и 90 мин. 

 
4 Кратките им профили са в Приложение 1 в края на текста. 
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Транскрибирането на дълбочинните интервюта и анализът им открои пет 

основни ядра, които ще представляват интерес при потвърждаване, отхвърляне 

и задаване на нови хипотези относно проучванията на нагласите на българските 

музикални потребители онлайн, а именно:  

● Мнения относно интензитета и развитието на условията за организиране на 

музикални събития в България през последните десет години. 

● Споделяне на опит относно работата с чуждестранни и български 

изпълнители преди провеждане на концерт в България. 

● Размисли относно разликата при организиране на събитие в София и в 

провинцията. 

● Наблюдения върху влиянието на различните канали на комуникация с 

потребителите с акцент върху възможностите, които от Web 2.0 досега са 

общодостъпни. 

● Препоръки относно преодоляване стъпката от онлайн подкрепа на събитие 

до офлайн присъствие (присъствие на живо). 

Анализ на проведените интервюта 

При провеждане на интервютата, които са с отворена структура, всеки от 

респондентите изразява позицията си по най-разнообразни теми. Основният 

фокус остава връзката с активността на потребителите на музика онлайн, 

изразена чрез присъединяване към дадено Facebook събитие; харесване, 

коментиране, споделяне на събитието онлайн и т.н. и действията им офлайн, 

свързани със закупуване на билет; посещение на съответното събитие на живо. 

В повечето случаи ценна информация е давана от респондентите при изключване 

на записващото устройство. Тъй като в анализа си не споменавам конкретни 

имена, разсъжденията ми не изключват и споделеното извън записаните 

интервюта. 
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Развитие на условията за организиране на музикални събития в България 

Проведените разговори започват с обща оценка на респондента относно 

случващото се в сферата на организиране на концерти в страната през 

последните десет години. За начина за закупуване на билет, очаквано, всички 

респонденти споделят, че вече масово това става онлайн и предварително, 

защото е по-лесно и често цената е по-ниска. 

Всички участници отбелязват, че концертите, фестивалите, турнетата и живите 

музикални участия в България се увеличават през последните десет години. С 

тях се подобрява и качеството на провежданите концерти, наблюдава се 

натрупване на събития, места за тяхното провеждане, начини за достигане до 

крайния потребител. Пиар отбелязва: „През 90-те години хората нямаха особена 

концертна култура. Но пък бяха жадни за събития заради информационния 

блок от режима. Всеки опит се считаше за исторически, а всеки провал – за 

фатален, сега е по-нормално“. 

От друга страна всички респонденти се обединяват и около тезата, че пазарът в 

България е „малък и труден“. Пиар на столичен клуб твърди, че от 

приблизително пет години насам „големите рекламодатели не отделят 

бюджет за дадено събитие или клуб, а работят с артисти, които промотират 

техния бранд”. Това затруднява промоутърите в България и прави начинанието 

им рисковано – разчитат предимно на продажба на билети. Или, както отбелязва 

друг пиар, „след кризата отпреди десет години рекламодатели все по-трудно 

развързват бюджети“ и „така или иначе, ние генерално оперираме на един 

пазар, който не е голям пазар. Активните потребители на всички събития, 

които се случват тук, са по-скоро едни и същи. Общият брой хора, които ходят 

тук на концерти, е все още малък спрямо предлаганите концерти”. 

Българската музикална публика пък е определяна многостранно като „особена, 

претенциозна, изискваща, бедна, проблемна“; като „слабо любопитна“, 
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„взискателна“, но и като „по-добре информирана“. Разнопосочни са мненията 

относно т.нар. нужди на публиката и образът й за всеки промоутър е различен. 

Таргетът за събития не винаги са само младите. Докато един споменава, че 

„младите хора в България имат нужда да излизат и масово да присъстват на 

концерти“, друг споделя „ми, ние всички тука сме едни и същи ивентъри5, а 

младите хора-а-а, те потребяват това, но те не са масата, така да я нарека, 

и това е вече статистика, нали, в смисъл, тук са вече множество показатели, 

регионални, народопсихология и всичко“, а трети е на мнение, че българската 

публика е жертва на „IT революцията“. За промоутъра „консуматорството“ се 

изразява не в закупуването на билет за концерт, а в инвестирането на пари и 

интереси в чисто материални придобивки – коли и апартаменти. Той споделя: 

„Преди (2000-2010 г.) имаше икономически предпоставки за развиване на 

концертна култура в България. Имаше натрупване – достатъчно клубове, силни 

групи, струпване на млади в София; хората бяха достатъчно добре финансово 

задоволени, можеха да отделят пари. Сега също могат да отделят пари, но в 

момента имат съвсем различни нужди, предимно консуматорски. Аз работя в 

IТ фирма с още 1000 човека и на всичките концерти, на които ходя, не виждам 

колеги. С тях мога да говоря само за апартамента и колата“. И допълва – 

„хората забогатяха и обедняха духовно. Естествен процес. Ако питаш мен, не 

виждам лесен път в България, затова и вече не правя почти нищо тук“. 

Според промоутъра, в София вече няма глад за събития, а за подобно отминало 

желание за посещаване на концерти споменават и двама пиар респонденти. 

Промоутърът счита, че в Сърбия, както и в Пловдив, хората искат да се виждат с 

други хора, да излизат, да обсъждат музика. Едновременно с това в едно друго 

интервю се споменава за интересна „схема” за осигуряване на продажби на 

билети за събитие извън София: „Често в провинцията има група хора, които се 

 
5 Ивентъри – образно определение на хора, посещаващи често събития; от английски език event – 

събитие. 
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представят като организатори, но те всъщност са популярни фигури в 

конкретния град и истинските организатори се свързват с тях, защото те 

владеят някаква територия и продават много билети срещу определен процент. 

Много е особено…”. Друго подобно мнение не се забелязва сред респондентите, 

но би било интересно твърдението да се разгърне в допълнително проучване. 

 

„Ние сме друга публика.” 

 

Респондентите са на възраст между 30 и 38 години и често в разговорите самите 

те се дистанцират от „феновете сега”; самоопределят се като музикални 

потребители от друго време. „Ами, ние всъщност сме вече друга публика, не 

можем да уловим темповете на всяко едно поколение и психиката, която ги 

води до конкретно действие – закупуване на билета”. Също така всички 

запитани се занимават с организиране на събития, различни от тези, обвързани с 

поп-фолк (чалга) и популярните концерти на изпълнители като Криско, Тита, 

СкандаУ и т.н., които събират многохилядна публика на безплатни концерти, 

организирани от спонсори като Coca-Cola. „Виж, ако ние утре се 

преориентираме и започнем да правим концерти с Тита и Гери-Никол, то ние 

ще бъдем постоянно на печалба”, споделя пиар на столичен клуб. 

Особено е мнението за „чалгата” – експертите хем се дистанцират (като лични 

предпочитания и бизнес отношения) от поп-фолк изпълнителите, хем признават, 

че чалгата е „ошлайфан” стил с „твърда” аудитория, в която се влагат средства и 

работят професионалисти. „Аз мога да не я харесвам (чалгата), но тя явно си 

има своята публика, след като продължава да съществува… Галена, Малена или 

не знам коя там от изпълнителките, те се отнасят много професионално към 

задачата си; работят професионално; имат конкретна тарифа, имат 

конкретни условия. Не случайно чалгата е толкова устойчива. Тя има създаден 
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бизнес модел и в нея работят професионалисти още в самото начало и са 

вложени много пари”. 

Никой от респондентите не дава утвърдителен отговор на въпроса дали 

печелившите модели за привличане на последователи на чалгата биха били 

приложими и за популяризиране на ъндърграунд концерти. Но никой не отрича 

устойчивостта на този стил в България и средствата, които от години се влагат в 

него. 

 

Формули за успешни концерти в България 

 

Мнението на респондентите за популяризиране на „големи”6 концерти се разделя 

на две. От една страна промоутърите и двама от PR специалистите твърдят, че 

сигурна печалба носят концертите на музиканти/групи, които са известни сред 

„три поколения“. Или, както споменава един от респондентите, „хората са си 

свикнали да ходят на едни и същи събития и концерти и повечето нови неща от 

световната сцена остават встрани от нас. Това пречи на промоутърите, 

които искат да развиват алтернативната сцена. Почти всички, които преди 

години започнахме с опитите да представяме нова, интересна или ъндърграунд 

музика, се опарихме ужасно много и то неведнъж. Промоутърите, които 

останаха на пазара, се пренасочиха масово към комерсиалната музика, рок и 

метъл концертите – това, което винаги дава ОК резултат. Разбирам ги, с нас 

се случи нещо подобно. Колкото и да искаш да си идеалист, в един момент 

просто трябва да си плащаш сметките – банално, повтаряме го непрекъснато, 

но е така“. 

От друга страна ъндърграунд публиката може да е по-малобройна, но е по-

сплотена и предвидима.  

 
6 Условно за България могат да се определят като големи, концертите, които таргетират над 2000 

продадени билета. 
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„В ъндърграунд хардкор или хип хоп ивентите присъствието също изразява 

принадлежност към дадена социална група, но с други мотиви. Аз вече съм част 

от братството и е мой дълг да съм там, да дам подкрепа на братята. Тези 

фенове са много по-малко, но много по-сплотени и предвидими. Освен в билет, 

те са и много по-склонни да инвестират в мърч7. И въпреки че реално са с по-

малка покупателна възможност, влагат повече средства в културни продукти 

и по-често“. 

Друго мнение относно разликата в организирането на популярни и ъндърграунд 

концерти в страната гласи: „В България е нарушен балансът между 

комерсиалното и ъндърграунда… Онлайн рекламата не е достатъчна за 

ъндърграунда, тя е достатъчна за лесно смилаемата музика“. Промоутърът 

дава пример как препълва зали с 0% рекламен бюджет в Пловдив. За събитие 

един ден преди това, на същата група, в София, инвестира в онлайн и външна 

реклама, но не продава и половината от капацитета на заведението. 

 

Популяризиране онлайн и офлайн 

Български и чуждестранни изпълнители 

 

Всички итервюирани твърдят, че утвърдените чуждестранни изпълнители, с 

които са работили, са професионалисти и „са на светлинни години и опит от 

групите, които се смятат за голямата работа тук”.  

Успоредно с тези мнения в няколко интервюта се открояват твърденията, че 

някои от българските групи и изпълнители знаят как да се популяризират и 

самото обявяване на участие с тях разпродава билетите. Дори не е необходимо 

да се влагат усилия в онлайн комуникация и ресурси в реклама. Единият от тях е 

Любо Киров. Пиар твърди: „Любо Киров е страшен пич просто като изпълнение, 

 
7 Мърч – от английски език merchandise – продажба на продукти, в случая, свързани с 

групата/изпълнителя. 
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като човек и професионалист. Той е продукт и знае как да се позиционира.” 

Подобни са мненията на всички пиар специалисти за Графа, група БТР и Орлин 

Павлов – все изпълнители, които присъстват на българската сцена от над десет 

години. 

На другия полюс са младите български изпълнители, които са „безумно 

талантливи, но не знаят как да се продават”. Пиар на столичен клуб разказва 

как се е молила на млади изпълнители да заложат на безплатна Facebook 

комуникация, която е много ефективна и не изисква ресурс. Давала съвети и 

насоки, но от страна на групата нямало „никаква активност онлайн“, което, 

според специалиста, често пречи на популяризирането на събитието и клуба, в 

който се провежда. 

 

Стимули за закупуване на билет за музикално събитие в България. 

Традиционни и онлайн канали за комуникация. 

 

Според респондентите факторите, които най-силно оказват влияние на 

потребителите за закупуването на билет, са: добрият продукт; усещането, че 

купуват уникално преживяване, и успешното убеждаване на заинтересованите, 

че събитието си заслужава.  

Открояват се интересни мнения за ефективността на различните медии относно 

начините за достигане до потенциални посетители на концерти. Във всички 

интервюта, освен в едно, ясно се споменава, че рекламата в печатни медии, 

аутдор8 и радио е скъпа и неефективна. Респондентите смятат, че „в момента 

всички традиционни медии са изгубили влияние“; „рекламата е онлайн, там 

където е потребителят, а не в телевизията“; „в метрото има само бабички  и 

не ми трябва билборд там“; „рекламите по телевизията и в Z-Rock са 

 
8 Аутдор реклама – реклама, разполагана във външни пространства; от английски език outdoor – 

външен. 



 Медии и публики                             Анна Николова. Българските музикални фенове: между 

активизма и пасивността 

с. 117-137 
 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 6/2019 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

128 
 

единствено на Била, Лидл, банки и лекарства“; „почти на 90% залагане в 

последните две години изцяло на социални мрежи, иначе за мен печатната 

реклама специално е много скъпо перо като цяло и няма чак такава 

ефективност”.  

Във всички интервюта с пиар специалисти проличава силното влияние върху 

продажбата на билети за участие на съответните артисти в телевизионни 

предавания. Те твърдят, че наблюдават пряка връзка между предварителните 

продажби и появата на музикант/група на големия екран. 

„Няма значение, това е телевизия, канал, който все още има своята сила. 

Разбира се, не трябва да се подценяват останалите канали... Но тук в България, 

не мога да си изкривя душата и да кажа, не, няма значение, може и без т‘ва, 

може, ама не може чак толкова. Необходими са големите телевизии, 

необходимо е да го има това нещо, просто за тези, пак казвам, големи имена, 

които са класически имена, които са познати на няколко поколения, които 

целят да напълнят една Арена, няма как, няма как да се мине без телевизия“. 

 

Web 2.0 комуникация и нейното значение за продажбата на билети 

 

Относно връзката между онлайн присъединяване към събитие и действителното 

му посещение, всички респонденти дават мнение за причините потребител да се 

включи в събитието във Facebook. Причините за присъединяване към онлайн 

събитие са обяснени от пиар специалист по следния начин: „да атенднеш9 не е 

еднозначно действие. Някои атендват, за да продължат да получават инфо, 

докато вземат решение. Други атендват, за да демонстрират някаква 

социална принадлежност. Трети, вероятно, защото наистина ще го направят“. 

 
9 Атенднеш – от английския глагол „attend“ – присъединявам се. Използва се като опция за 

заявяване на присъствие във Facebook събитие. 
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Друг споделя, че „има събития, които са т.нар. вайръл10 събития, тях просто 

хората ги атендват, защото е модерно, защото е социално отговорно, защото 

си видял, нали, че 15 твои приятели са атенднали и, а, ще е много яко, дай и аз 

да атендна, вече се появи тази междинна, а, нали, опция на Facebook да си 

заинтересован, и вече статистиката е малко поразмита“. 

Всички респонденти дискутират темата за принадлежността, емоционалната 

обвързаност с дадено събитие. Потенциалните публики на даден концерт в 

България са твърде различни. Има Facebook събития, към които аудиторията 

изненадващо, но често е склонна да се приобщи, не толкова заради характера на 

събитието, колкото за да си припише някаква социална значимост. 

Някои от респондентите твърдят, че голяма част от артистите споделят онлайн 

предстоящ концерт и се присъединяват към събитие, за да „подкрепят” свой 

колега или приятел. Никой от респондентите все още не е използвал 

възможността пряко да заложи на платено съобщение от влогър11 или друга 

популярна личност. Пиар специалистите залагат на „тънкостите в занаята”, за да 

привлекат инфлуенсъри12, но до момента на провеждане на интервютата в 

рекламните си кампании не са залагали бюджет за платени съобщения от 

инфлуенсъри. Въпреки това разбират, че тяхното влияние е силно сред по-

младата публика. И дават конкретни примери като този: 

„Бях с племенницата си, тийнейджърка, в Joy Station13. Аз не съм видяла събитие 

във Facebook, доколкото разбрах, тя разбрала от Instagram... Обаче отидохме 

там, а там имаше еуфория, блъсканица. Даже разбрах, че билетът заедно със 

среща с групата струваше десетки левове и аз изпаднах в една странна 

 
10 Вайръл – от английски език „viral” – вирусен (ефект). Вайръл събитията набират бързо 

популярност предимно заради масовото си разпространение в социалните мрежи. 
11 Влогър – от английски език „vlog“ – видео блог. Влогърът е потребител, който има видео блог 

или документира част от живота си във видеоклипове, които публикува в публичното 

пространство. 
12 Инфлуенсър – от английски език „influence” – влияя.  Инфлуенсърите са потребители, които 

имат силно влияние в социалните мрежи, голям брой последователи. 
13 Столичен клуб. 
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ситуация. Така, както си мислих, че нищо не може да ме изненада тук, бях като 

паднала от Марс. Може би събитието е било за поколение, съвсем различно от 

нашето... Именно това събитие ме накара да мисля, че дори без силна Facebook 

комуникация може да се създаде фурор сред тийнейджърите по друг начин. 

Всъщност има една нова посока… Племенницата ми там разпозна различни 

блогъри, които явно са много важни и за това ново поколение, и за дигиталната 

ера. Да, определено влияят. Племенницата ми ги разпознаваше, разправяше ми 

– тая е еди-коя си, дали мога да взема автограф”. 

Относно тези мнения, заедно с твърдението на специалистите „ние сме друга 

публика”, може да се изведе и още една хипотеза – повечето специалисти в 

промотирането на музикални събития са на възраст между 30 и 40 години и 

считат, че не разбират „новата” публика (20-30 г.), но малък процент от тях 

използват популярни дигитални методи на комуникация за достигане до младите 

сега – съобщения от инфлуенсъри, таргетирани видео съобщения от артисти, 

популяризиране чрез платформата Instagram и др. 

 

(Липса на) корелация между присъединили се в събитие във Facebook и 

очаквана продажба на билети 

 

Относно пряката връзка, или липсата на такава, между заявили, че ще присъстват 

на даден концерт във Facebook събитие, и предварителните прогнози за 

продажби на билети, повечето от респондентите споделят, че тя е флуидна и 

често отсъства пряка корелация. Повечето потребители на музика онлайн залагат 

на т.нар. „кликтивизъм”14 (причините, за който бяха изложени по-горе), което не 

означава, че ще предприемат конкретно действие – закупуване на билет. 

 
14 Кликтивизъм – „минимален ангажимент към една кауза чрез щракане с компютърната мишка 

за одобрение, до по-значимо политическо ангажиране, проява на социална солидарност и 

образуване на ценностни общности, също ад-хок общности за решаване на обществени 

проблеми“ (Божинова, 2015; 25). 
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Мненията могат да се обобщят в две от изказванията. Пиар специалист споделя: 

„Не мога да кажа примерно от тия 1000 човека, да, точно 998 ще си закупят 

билет. Това не е така. Хората атендват по доста причини събития – чисто 

информативно, напомнящо, а нали, от, не знам точно как да го нарека – от 

социален престиж, или просто, защото кликват. Разбира се, едни събития, 

които имат дадена аудитория от 3000, 4000 човека, те имат много по-голяма 

заявка да продадат много по-голямо количество билети. Но не винаги е 

релевантно това“. 

Промоутър пък разсъждава по следния начин: „Разбира се, в повечето случаи 

(потребителите) демонстрират огромно желание и готовност да посетят 

дадено събитие, но когато стане въпрос за купуване на билети, активността 

им рязко спада. Ето ти един много пресен пример – концертът на Cypress Hill - 

огромна онлайн активност, а билетите още не са разпродадени. Ако дори с 

подобно име не можеш да напълниш зала с капацитет около 3000 – 4000 души, 

тогава има ли смисъл въобще да се напъваш“. 

Тоест, естеството на събитието, правилното таргетиране, опознаването на 

аудиторията и комуникацията онлайн са задължителни, но дори посредством тях 

не е сигурно дали едно музикално събитие в България ще бъде разпродадено. 

Единствено пиар специалистът на клуб с капацитет от 800 души категорично 

твърди, че има връзка между онлайн заявката за присъствие и продажбата на 

билети: „Опитът ми с онлайн комуникацията, специално във Facebook, ми 

показва че, ако хиляда души са се отбелязали като заинтересувани или 

присъстващи, със сигурност ще имам поне 400 продадени билета”. 

Противоречието може да се обвърже с друга хипотеза – при промотиране на 

концерти с по-малка аудитория (до 800 души) и предварително изградени канали 

на онлайн комуникация с таргетираните публики, може да се предвиди в 

определен процент продажбата на билетите спрямо интереса към Facebook 

събитие. 
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Проверка на хипотези 

 

Проведените седем интервюта със специалисти в сферата на промотиране на 

музикални събития в България дават основание да се отхвърли следната 

предварително зададена хипотеза: онлайн платформи като Facebook могат да 

предскажат реалната посещаемост на събитие, съответно продажба на билети. 

Трудно е посредством висока степен на онлайн заинтересованост/ 

незаинтересованост във Facebook да се предвиди успех/провал на събитие от 

гледна точка на посещаемост и продажба на билети заради флуидността на 

онлайн комуникацията и високата степен на кликтивизъм, който се наблюдава в 

мрежата, но не потвърждава заинтересованост офлайн. Все пак в едно от 

интервютата се твърди, че връзката съществува, но тя може да се наблюдава само 

при събития за по-тясна аудитория и чрез предварително изградени онлайн 

канали на комуникация с тези публики. 

Останалите хипотези се потвърждават. Онлайн комуникацията улеснява 

достигането до аудиториите в България и дискриминира традиционните канали 

за комуникация. За всички респонденти онлайн комуникацията е задължителна, 

независимо дали има пряка корелация между обратната връзка от публиките в 

мрежата и продажбата на билети, защото е общодостъпна и не изисква влагане 

на големи ресурси. 

Респондентите наблюдават скоростно натрупване на музикални събития в 

страната през последните десет години. Като „бум” на организирането на масови 

концерти в България се отбелязва периодът 2008-2010 г. След това, според част 

от респондентите, пазарът е „отсял” успешните промоутъри. Натрупан е опит и 

са се утвърдили повече места за провеждане на концерти. Статистическите данни 

на НСИ за концерти, проведени в България15 през последните 20 години, 

 
15 За справка - https://infostat.nsi.bg/; Рецитали и концерти. 

https://infostat.nsi.bg/
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потвърждава мнението на специалистите – броят на концертите в България през 

2005 г. е 643, спрямо 1124 за 2008 г. и 1097 за 2018 г.  

Всички респонденти забелязват и засилване на доверието в онлайн методите за  

закупуване на билети и съответно реализират повече продажби на билети 

онлайн, отколкото офлайн за изминалите десет години. 

В анализа на проведените интервюта се открояват и няколко нови хипотези, 

които следва да бъдат проверени чрез провеждане на допълнителни дълбочинни 

интервюта и анкети. Първата е, че музикалните промоутъри и пиар 

специалистите в България все още не залагат масово на алтернативни методи при 

използването на онлайн комуникация за популяризиране на събитие, въпреки че 

отчитат резултатността им. 

Предимно се използва най-популярната социална мрежа в България Facebook16, 

но промоутърите не отделят внимание на други канали, набиращи популярност, 

като Instagram, Spotify и др. Не се ангажират и в заплащане на инфлуенсъри за 

влияние върху публиките. Откровено заявяват, че не разбират „младата” публика 

в България между 20 и 30 г. и са различни от нея. 

Втората хипотеза, която разговорите зададоха, е че по-голямата част от младите 

български групи не използват възможностите, които онлайн комуникацията дава, 

за да се позиционират успешно на пазара. Пиар специалистите са единодушни, 

че новопоявилите се български групи не умеят да използват онлайн 

комуникацията, за да се популяризират. Според експертите, влагайки личните си 

усилия в засилено уеб присъствие, което може да е с нулев бюджет, новите 

български банди биха могли да постигнат много по-добри резултати и съответно 

продажби на билети за техните концерти. 

 

 

 
16 Според резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на 

информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата на НСИ. 
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Отворено заключение 

 

Проведените интервюта разкриват ценна информация за нагласите на 

българските потребителите на музика онлайн, лутащи се между консумативната 

култура и културата на участие. Но получените отговори насочват към още 

повече въпроси относно методите за привличане на вниманието на публиките в 

страната. Самите специалисти в сферата на популяризиране на събития само 

напипват пулса на новата аудитория, която е флуидна и често непредвидима.  

Дали действащите пиар специалисти и промоутъри познават отблизо „новите“ 

фенове или посредством предразсъдъци и откъслечни наблюдения са изградили 

в съзнанието си идеален тип за младата аудитория, който не се доближава до 

действителните им желания и нужди? Ако последното твърдение е вярно, то и 

начините, по които специалистите се опитват да достигнат до феновете между 20 

и 30 г., не са релевантни. Ето защо е необходимо да се потърси мнение за 

българската музикална сцена именно от тази таргет аудитория – да се разбере 

къде е, какви са предпочитанията ѝ и какъв тип стимули за посещение на дадено 

музикално събитие ѝ оказват влияние. Прицелването именно в нагласите на 

младите в България посредством анкета сред минимум 1000 потребителя би дало 

яснота за нагласите на активните публики онлайн да предприемат действие 

офлайн, както и за начините за преодоляване на пасивните нагласи към 

посещение „на живо” на дадено събитие. 

При продължително изследване на темата, след като се проучат нагласите и на 

„новите“ фенове, биха могли да се дадат отговори на въпросите дали действията 

на потребителите на онлайн музика в България зависят от тяхната демография 

офлайн; дали при съсредоточаване на комуникацията само върху онлайн 

активности в социалните медии не се достига до много малък процент от 

потенциално заинтересованата публика; дали профилите на посещаващите 

концерти в България между 2000 и 2010 г. и тези, които го правят от 2010 г. 
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насам, коренно се различават; дали социалната принадлежност към експлицитно 

сформираната група онлайн присъстващи на музикално събитие е по-силен 

стимул от музикалните пристрастия към даден изпълнител/група. 

Темата остава отворена за дебат и може да намери приложение както онлайн, 

така и офлайн, защото в паралелните „виртуални“ и „реални“ светове,  които 

безжалостно преплитат взаимодействия и нагласи, все по-често подбудите и 

желанията на потребителите остават експлицитно изявени в интернет, но не и 

подкрепени с действия „на живо“. В този смисъл проучванията на различни 

сегменти от аудитории позволява създаването на моментна фрагментирана 

картина, която може да спомогне за оказване на влияние върху изследваните 

групи в България. 
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Приложение 1: Кратки профили на участниците в проведените дълбочинни 

интервюта 

 

 
 Пол Дейност Опит в 

дейността 

(години) 

Специфика на дейността 

1. М Промоутър 19 Организира разнообразни културни и 

музикални събития в София и предимно с 

чуждестранни изпълнители. Места: зали и 

клубове с капацитет между 150 и 1000 души; 

открити терени с капацитет от над  3000 

души 

2. М Промоутър 15 Организира музикални събития предимно в 

София (но има опит в промотирането на 

концерти в Пловдив, както и в Сърбия и 

Гърция) и предимно с чуждестранни 

изпълнители. Места: зали и клубове с 

капацитет между 150 и 1000 души; открити 

терени с капацитет от около 2000 души. 

3. Ж Пиар 12 Пиар и журналист. Занимавала се е с пиар 

дейности на над 100 събития в страната и 

по-често с концерти, предназначени за 

широката публика, които залагат на места за 

провеждане с капацитет на 3000 души. 

Предимно в София, но и в цялата страна. 

4. Ж Пиар 15 Занимавала се е с журналистика, пиар и 

организация на над 200 събития в страната, 

предимно в София, някой предназначени за 

тясна аудитория, други за широка. 

5. Ж Промоутър 12 Занимава се с организирането на музикални 

и културни събития в страната и в чужбина. 

Музикалните събития, които е организирала, 

също варират от бутикови до концерти с 

капацитет от над 3000 души. 

6. Ж Пиар 12 Пиар е на столичен клуб с капацитет от 

около 1500 души, но управлява връзките с 

обществеността и на други концерти – 

https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
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предимно за аудитория над 2000 души и 

най-често в София. 

7. Ж Пиар 10 Единственият респондент, който се 

занимава само и единствено с пиар 

комуникацията на столичен клуб с 

капацитет от 800 души. 
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СЛУШАТЕЛЯТ – АКТИВНИЯТ УЧАСТНИК В 

РАДИОСЪДЪРЖАНИЕТО 

ЕЛЕНИЦА МАРИНОВА 

 

THE LISTENER IN THE ROLE OF AN ACTIVE PARTICIPANT IN 

THE RADIO CONTENT 

ELENITSA MARINOVA 

 

Резюме: Изследването си поставя за цел да проследи формите на контакт 

на аудиторията с радиото, а акцентът пада върху прякото участие на 

публиката в изготвянето на радиопрограмата. Анализът трябва да отговори 

на въпроса успяват ли слушателите да създадат свои форми на 

радиосъдържание, които да проявяват конкретни черти и могат ли те да 

бъдат назовани като „жанр“? Кога слушателите се намесват в 

радиосъдържанието и има ли изградена обратна връзка? От друга страна, 

изследването ще акцентира и върху кратка историческа справка, с която 

ще провери кои жанрове са направени, за да удовлетворяват именно 

потребностите на публиката, в кои предавания гласът на аудиторията може 

да бъде чут, откога слушателите се обръщат към радиото, за да споделят 

своите сигнали и проблеми, за чието разрешаване търсят журналистическо 

съдействие. 

 

Ключови думи: радиосъдържание, аудитория, жанр, медия, обратна 

връзка 
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Summary: The research aims to track the format of audience's contact with the 

radio, and the focus is on the direct involvement of the audience in the 

development of the radio program. The analysis should also answer the question: 

Does the audience manage to create their own forms of radio content that show 

specific traits and could that be referred as “genre”?  When listeners are 

becoming part of the radio content and is there a strong feedback? On the other 

hand, the research will also focus on a brief historical background to check out 

which genres are specially made to meet the needs of the audience, in which 

broadcasts the audience’s voice could be heard, since when listeners share their 

signals and issues, for which they seek journalistic assistance. 

 

Key words: radio content, audience, genre, media, feedback. 

 

 

Диалогът в радиоефира между водещ и слушател съвсем не е ново явление, 

възникнало през настоящото хилядолетие. Възможността представители на 

публиката да изразят своето мнение по актуални въпроси, рамо до рамо с 

журналистите пред микрофона, датира от 70-те години на миналия век, когато в 

ефира на програма „Хоризонт“ се появява предаването „Разговор с вас“. В 

седмичното предаване, създадено през 1972 година, се разискват актуалните за 

деня теми с включени открити телефонни линии, на които слушателите изразяват 

мнението си по обществените проблеми. Веселин Димитров отбелязва, че от 1981 

г. предаванията на програма „Хоризонт“ на Българското радио започват със 

съобщаването на телефони, по които всеки може да каже по радиото свой въпрос, 

идея и задача (Димитров, 1985). И още: „Във всеки час на деня репортери и 

коментатори, редактори и кореспонденти са в личен досег със своята аудитория, 

хората ги познават. “ (Димитров, 1985: 107). 

Настоящото изследване си поставя за цел да проследи участието на слушателите в 

предаването „Хоризонт за вас“, излъчвано по програма „Хоризонт“ на БНР през 
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периода юли-август 2019 г. За целта на изследването – да проследим основните 

форми на взаимоотношения между радиокомуникатор и слушател – е използвано 

разбирането за публика, изведено от Снежана Попова в „Радио, публика, стилове“ 

(2004).  

 

Идентификация с радиопрограмата. Защо слушат „Хоризонт“? 

 

Може да се обобщи, че причините слушателите да се включват в програмата със 

свои изказвания са предимно в три основни посоки: за да изразят доверието си от 

медията; да изразят доверието си във водещия; да използват идентификацията чрез 

радиото в самопредставянето си. От друга страна, радиокомуникаторите 

предизвикват слушателите чрез избора на теми в информационните и аналитичните 

предавания чрез поканата за музикален поздрав и с отговора си под формата на 

„репортаж по слушателски сигнал“.  

Най-напред да разгледаме иденфикацията чрез предаването при самопредставянето 

по радиото. Станимир Галимацов, Ивайловград: „Благодаря на радио „Хоризонт“, 

че Вие първи съобщихте новината относно „Фолксваген“, че ще отидат да 

инвестират в Турция“; „Слушам радио и знам“, споделя в разговор с водещия един 

от слушателите. Все още се наблюдава доминиращото представяне на „Хоризонт” 

като „Българското национално радио“ – слушателите търсят съдействие от екип на 

„Хоризонт“, но казват „нека Радиото да провери“. И макар да променя своята 

концепция през годините, предаването се запазва като трибуна за народния глас, а 

един от използваните джингли гласи „Това е ХОРИЗОНТ ЗА ВАС – защото е важно  

да бъдете чути!“ Предаването поднася предимно социално-политическа 

информация, проследявайки основните събития от деня, и по традиция в началото 

на всяко едно издание дежурният водещ отбелязва следното: „Най-важната част от 

предаването – разговорите с Вас!“, и призовава: „Очакваме Вашите сигнали за 

казуси, които не може да решите сами, за трудности при срещите с институциите.“  
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Направеният за целите на това изследване анализ на слушателските обаждания в 

радиоефира в периода юли-август 2019 г. извежда на преден план няколко 

заключения за общуването с включване на слушатели в ефир: 

На първо място, забелязва се периодичното участие на едни и същи слушатели, 

които са „абонирани“ за съответното предаване. Подобна форма на общуване се 

потвърждава и в изследвания период в реакциите на водещите.  

Например, водещата Даниела Големинова, която разпознава слушателя от Русе 

Мариан Димитров по гласа и още преди той да се представи, реагира така: „Познах 

Ви“. Контактът с медията се превръща в ритуална дейност, свързана с повтаряща 

се схема, в която попадат навикът да се включва радиото и удовлетворяването на 

определени потребности (Попова, 1997). По думите на Вяра Ангелова, макар и 

немногобройни, тези активни слушатели съставят домашната среда на 

предаването. „Те предизвикват усещането, че общуването протича между добри 

познати, които се знаят по име, интереси, по общо преживени истории“ (Ангелова, 

2009:87). В хода на изследването прави впечатление и друга особеност – хората не 

само изразяват своето мнение, но и разкриват своята индивидуалност. Цитираният 

автор подчертава, че за слушателя е важно не просто да се изкаже, но и да покаже 

себе си – да разкрие индивидуалността си, като по този начин за социално значими 

се налагат неговите собствени, ефирно писани автобиографии. Ето и поглед към 

самопредставянето на слушателите в ефир: „Д-р Бодуров е на телефона“; „Обажда 

се инженер Димитров от Силистра“; „Аз съм лекар с 46 години трудов стаж“. 

Въпреки че се включват в диалога с медиите не от позицията на експерти, а именно 

като обикновени хора, за тях е важно да ги идентифицират още в началото точно 

чрез постигнатото образование или професия. Това е вече анализирано явление от 

Ангелова, която смята, че подобно представяне повдига авторитета на личността. 

„Аргументирането на тезите чрез откриване на личностни характеристики обаче 

говори и за желание за изява на частното в публичното пространство. 

Автобиографът настоява да влезе в медиите не само с мнението си, но и с цялата 

си личност“ (Ангелова, 2009: 92).  
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Прави впечатление още, че някои слушатели търсят медията не само за да изразят 

своята позиция по водещите събития, маркирали отминаващата седмица, но и 

правят опит да привлекат последователи, поддръжници или съмишленици. 

Показателен е примерът с редовния слушател д-р Бодуров, който в няколко 

поредни предавания изразява своето съмнение за наличието на заболяването 

африканска чума по свинете. Той отбелязва следното: „И другото, което искам да 

кажа, и да го чуе целият народ! Ако действително има такова заразно, опасно 

заболяване, как смеят те да заравят труповете в земята, а не да ги изгарят? Защото 

след време отдолу подземното течение ще изкара заразата на повърхността.“ (БНР) 

В такива слуачи се придава особена сила на публичността, в която се изразява 

становището: „Тя го прави валидна. Превръща го от частен случай в 

общественозначим факт“ (Ангелова, 2009:93). Друг слушател се обръща за помощ 

към Българското национално радио, заради отказа от страна на местната власт да 

предостави на гражданите сведения по Закона за достъп до обществена 

информация: „Аз затова звъня и на Вас, защото Вие сте четвъртата власт, но на 

практика може би в Стара Загора ще се окажете и първата” (БНР). Тези цитати 

потвърждават големите очаквания на аудиторията към обществената медия – те я 

възприемат като последната инстанция, която може да разреши проблемите им; 

разчитат, че даването на гласност в национален ефир ще привлече вниманието на 

отговорните институции, които ще се почувстват задължени да предприемат мерки.  

 

Темите, които предизвикват слушателя да се обади 

 

Сред водещите теми, които традиционно вълнуват аудиторията в изследвания от 

мен период, на преден план се открояват събития, свързани с  политическия елит в 

страната. Дефиниция за т.нар. елитни групи дава Чарлз Райт Милс – „шепа хора, 

които могат да се съберат в средно голям киносалон, но държат в ръцете си мощни 

икономически, политически и военни лостове“ (цит. по Ангелова, 2009: 96). В 

коментарите на слушателите се открояват разнообразни възгледи, насочени както 
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към политиците, така и към престъпните групировки. Мадлен Кирчева от София 

казва: „Нас ни управляват невъзпитани хора, лишени от етика в отношенията, 

морални и духовни ценности“ (БНР). За „некадърни политици“ и проявено 

„нехайство“ от тяхна страна заговаря и редовният слушател на предаването д-р 

Бодуров, според когото управляващите ги е „еня повече за Балканския полуостров, 

за Западните Балкани и за ЕС, отколкото за България и за българското 

животновъдство“ (БНР). Сред останалите разисквани теми в национален ефир 

попадат още здравеопазването, слабият туристически сезон, както и нападенията 

от бездомни кучета. Инж. Димитров, Силистра: „На кого са курортите и 

подземните богатства?  Това са „бандити“. Все по-лошо ще става, особено с тия 

закони, които приеха. Те са следствие на това оглупяване поне на две поколения 

след 10-ти ноември. Чака ни, предполагам, забрана на партии, жестока цензура и 

някои ще минат в нелегалност. Също така очаквам и тероризъм на всякакво ниво, 

защото няма кой да ни защити“ (БНР). 

Друг слушател използва отново самопредставянето си, за да коментира: „Този 

министър е в голяма вреда за нашето здравеопазване. Аз съм лекар с 46 години 

трудов стаж. Едно здравеопазване няма нужда от такива реформи и не само, че има 

нужда от пари, ами от огромно количество пари. Борисов смени около стотина 

министри за 10 години и избра най-малко подходящия министър на 

здравеопазването!“ (БНР). Умишленото саботиране на държавата е тема, която 

предизвиква активна обратна връзка: „Дали няма хора и организации, които 

умишлено да работят против националните интереси в областта на туризма? 

Неуспешен сезон, невзети навременни мерки. Кой стои зад умишленото насочване 

на български туристи в съседна Гърция? Колко инвестиции са направени в гръцкия 

туризъм? Колко българи са собственици на хотели в Северна Гърция? България 

трябва да бъде почистена от местното население, за да се разпродадат имотите. В 

момента се изкупува нашата земя и българите вече не сме „добре дошли” на нашата 

вече бивша територия“ (БНР). 
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Справка в Златния фонд на БНР показва, че тенденцията „властта“ да попада като 

тема с негативна конотация далеч не е ново явление:  „Светът не се е променил ни 

една йота, политиците имат един и същи манталитет и си служат с един и същи 

речник“ – слушателско мнение, изразено в ефира на „Хоризонт“ през 1999 г. 

„Това е в неговият стил – да говори едно, после друго, и се чудя по-нататък как този 

човек ще управлява българите“ – коментар, посветен на действията на тогавашния 

кмет на столицата Бойко Борисов, изразен по БНР през 2008 г. 

„Ефирът трябва да бъде опазен от глупостите, които говорят депутатите като 

психопата Радев, който казва, че с 500 долара се е вдигнала заплатата. Това е пълна 

идиотщина. Аз като човек военен, майор по звание, не съм усетил такова нещо, пък 

да не говорим за хората от производството!“ – позиция, изразена през 2000 г. 

Включването в разговора много често има конкретна цел: с речевия си акт 

слушателят иска да опази „чистотата на ефира“. В „Диалогови модели“ Жана 

Попова отбелязва, че слушателите възприемат разговора по радиото като 

институция, затова не одобряват изказването на всякакви мнения по тази медия – 

„не е приемливо говорене като на маса“, както казва един от слушателите на 

програмата, цитиран от нея през 2005 г. (Попова, 2013: 114-115). 

Анализирайки диалога между слушателите и радиото, на преден план се откроява 

една основна характеристика – „доброволността на желанието за контакт с 

медията“. В хода на научно изследване, посветено на участието на аудиторията в 

медийната публичност, Вяра Ангелова стига до заключението, че е налице 

сериозно ценностно отместване на разговорите, заради ексхибиционистичната 

потребност на „обикновения човек“ да говори за себе си. Тази потребност можем 

да проследим и в събрания корпус от предавания по БНР в настоящото изследване: 

Цвета Стойчева казва: „На 83 години съм и не съм ходила на почивка от 45 години. 

Заради финансови и лични причини“ (БНР). Изследването върху темите, които 

предизвикват слушателския отклик, потвърждава извода, направен тогава от 

Ангелова, че „обикновеният човек“ пречупва всяко значимо или несъществено 

обществено събитие през призмата на собствения си „аз“ (Ангелова, 2009: 92).  
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За целите на това изследване беше потърсено мнението на психолог, който дава 

обяснение на въпроса от какво е продиктувано желанието на слушателите да 

споделят в ефир своето мнение по актуални теми и въпроси, чието развитие не 

зависи от техния глас. Според Маргарита Бакрачева чрез тази чуваемост хората 

удовлетворят една от основните потребности, които всеки един човек има. По 

думите ѝ хората се раждат с няколко базови потребности, сред които: да имат 

сигурност, да поддържат комуникация и добри връзки с околните, както и да 

запазят своето усещане, че имат контрол върху средата (интервю с Маргарита 

Бакрачева). Именно последната потребност – контролът върху средата, ги 

провокира да търсят медийна изява в национален ефир.  

Извършеният анализ показва, че подборът на новините, представен в БНР, оказва 

въздействие върху желанието на слушателите да вземат участие в разговора. 

Информационните средства сами определят дневния си ред, като преценяват кое е 

важно и ще представлява интерес за публиката. Тяхната преценка често пъти е 

интуитивна, защото у нас проучвания за предпочитанията на аудиторията не се 

правят. Аудиторията, от своя страна, преценява важността на дадено събитие, 

спрямо количеството информация, която медията му отделя (Нейкова, 2003: 31).  

Потвърдена е и още една реакция, която предизвиква изборът на новините – 

слушателите изразяват своята защитна реакция. Като проява на вид защитна 

реакция може да бъде тълкувана и забелязаната тенденция в ефир да преобладават 

предимно отрицателните коментари.  

 

Репортаж по „слушателски сигнал“ 

 

Както вече беше отбелязано, слушателите на програма „Хоризонт“ се обръщат към 

екипа на предаването не само за да изразят мнение по актуални обществени и 

политически въпроси, но и когато имат нужда от съдействие за разрешаване на свои 

проблеми. Това води и до журналистическия отговор да бъде направен репортаж 

по „слушателски сигнал“ – форма, която има своите традиции в БНР. В изследвания 
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период се появяват няколко подобни разработки на репортери на БНР, посветени 

на спадналото ниво на язовир Ивайловград, което, според слушателите, застрашава 

местния поминък; нарушено екологично равновесие около родопския язовир Голям 

Беглик, както и на отказа на отговорните институции да помогнат на жена в 

неравностойно положение да си намери постоянна работа. В рамките на 

изследвания период екипът на предаването приема сигнали за още казуси, с 

уверението, че те ще бъдат разработени от репортерите и кореспондентите в 

страната – нашествие от комари и съмнение за неправомерно усвоени от местната 

власт европейски средства в град Русе; пловдивският район „Северен“ потъва в 

мърсотия, сочи свидетелски разказ; както и сигнал за интимна връзка на кмета на 

Русе със заместник-кмета на общината: „С кого съжителства си е негов личен 

проблем, но когато става въпрос за заместник-кмет е проблем на закона за борба с 

корупцията. И ако това е вярно, защо досега не е освободил заместник-кметицата 

от поста, който заема? Радиото да го провери и да информира. Аз не твърдя, че е 

така, но така пише в сайта“ (БНР). 

 

Музикалният поздрав като форма на обратна връзка 

 

Въвличането на аудиторията в творческия процес на радиото намира проявление и 

под още една форма – чрез избора на музикални поздрави през ефирните телефони, 

на имейл и във фейсбук профила на предаването „Моята песен“. В рамките на два 

часа водещите удовлетворяват музикални капризи в стиловете поп и рок, а 

слушателите определят съдържанието на предаването, което е подчинено на техния 

музикален вкус. Слушателите споделят, че са привлечени от подбора на 

музикалните произведения: Величка Ганчева, Русе: „Искам да Ви кажа, че музиката 

която пускате, е балсам за нашите душички”; Николай Ненчев, Ловеч: „Всяка 

неделя съм с Вашето предаване и радио „Хоризонт”; Лора Чолакова от София: 

„Много обичам Вашето предаване, обожавам всички музикални произведения, 

които пускате, изключително приятно предаване с удоволствие го слушам!”; Иван 



Медии и публики                              Еленица Маринова. Слушателят – активният участник в 

радиосъдържанието 

с. 138-150 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 6/2019 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

147 
 

Димитров: „Здравейте! Харесвам много Вашето предаване, необяснимо е защо. 

Всички песни ги има в „Youtube”, но някак усещането да ги чуеш по легендарната 

програма „Хоризонт” на БНР е съвсем друго.” 

За да бъде активизирана аудиторията, трябва да е налице една съществена 

предпоставка – доверието, което публиката изпитва към радиокомуникатора, 

отбелязва Веселин Димитров. „Това доверие, първоначално възникнало след 

появата на интерес към предаването и към личността, която го олицетворява, се 

затвърдява в траен процес – ефект на доверието. След него вече верижно идва 

ефектът на съучастие и ефектът на съпричастност” (Димитров, 1985:109). 

Многобройни са речевите актове, които започват с израз на доверие към медията. 

Доверието, което слушателите изпитват към водещите на предаването, намира ясно 

проявление в думите: „Здравейте, г-жо Иванова! Приятелски поздрави от Район 

Южен, град Пловдив. Ваш редовен слушател съм и искам чрез Вас да поздравя 

всички екипи на „Хоризонт“, които започват в 6:00 и завършват в 6:00 денонощно. 

Да сте живи и здрави!“; Петкова, София: „Никога досега не съм се обаждала, макар 

че Ви слушам от не знам колко години. Много искам да поздравя целия Ви екип и 

кореспондентите Ви и Вас самите. Няма по обективна медия от Вашата. Слушам 

Ви с толкова много внимание, всичко което говорите е искрено и истинско.“ 

 

Изразяването на доверие в медията или доверие в радиоводещия 

 

Важно обаче е да отчетем в изследването разграничението, което правят 

слушателите, между доверие в медията и доверие в конкретния водещ. Изявата на 

водещите, изпъкващи в радиоефира със своята персонификация, се коментира от 

слушателите: „Чест и почитания лично към Вас, много се радвам да Ви чувам в 

ефир, г-н Волгин! Това, което Вие правите лично, моите аплодисменти, справяте се 

много добре, защото давате различно мнение и гледна точка. Искам да Ви насърча 

да продължите да го правите и бих се радвал на лична среща с Вас“. Мануела 

Манлихерова отбелязва, че „Истинският водещ не се страхува да изрази 
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собственото си мнение и не се страхува от критиката на публиката“ (Манлихерова, 

2014: 82).  

В изследвания период водещите на предаването „Хоризонт за вас“ демонстрират, 

че имат какво да кажат на аудиторията и знаят как да го кажат, без да се притесняват 

от нападките по свой адрес. Водещата Снежана Иванова прочита в ефир 

критичното мнение на Захари Кирилов, изразено в страницата на предаването във 

Фейсбук. Според слушателя Иванова изразява своите политически пристрастия и 

по думите му, когато тя е в ефир, предаването трябва да се прекръсти на „Хоризонт 

за ГЕРБ“. В отговор водещата приканва слушателя да се обади и да разкритикува 

каквото и когото иска: „Няма да бъдете спрян, стига да спазвате добрия тон.“ 

Показателен е примерът с водещия на „Нещо повече“ Лъчезар Цветков, който, в 

отговор на упрека, че журналистите премълчават сведения около казуса с изтеклите 

лични данни от НАП („Вие журналистите, които иначе сте много чувствителни, ако 

ви питат какво сте вечеряли снощи, що не скачате бе, хора, айде веднъж и вие 

застанете на амбразурата и защитете българското общество“), заявява следното: 

„Чакайте, не е така! Ние по този казус говорим от момента, в който стана ясно, че 

се е случило това нещо. По цял ден почти в различни предавания с различни хора.” 

Може да се обобщи, че упреците на слушателите предизвикват журналистите да 

очертават контурите на професионалните им стандарти, да описват и 

препотвърждават в какво се състои „нашата работа“. 

 

Заключение 

 

Според Тодор Петев именно масовата аудитория се превръща във водещата страна, 

която „(...) определя от какви съобщения се нуждае, какво в тези съобщения 

отговаря на нейните актуални потребности и интереси и, накрая – какви 

комуникационни норми трябва да спазват професионалистите, за да намерят 

техните съобщения масов прием” (Петев, 1979:87). Извършеният двумесечен 

анализ потвърждава, че десетилетия по-късно аудиторията продължава да бъде 
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въвлечена в творческия процес и успешно запазва ролята си на съучастник в 

радиосъдържание – поставяйки на дневен ред темите и въпросите, които я 

вълнуват. Наблюдава се още размяна на местата на „говорещ“ и „слушащ“ в 

радиодиалога, протичащ в национален ефир. От своя страна, медията кара 

слушателите да се чувстват важни и значими, защото търси и иска да чуе техния 

глас. Поддържането на постоянен контакт с аудиторията е продиктувано от 

принципа, изведен от Веселин Димитров за радиото в един друг исторически 

период, че: „(…) животворният извор за творчество в радиото и особено за 

несекваща връзка с живите потребности на хората са самите хора и тяхното 

излъчване“ (Димитров, 1985:106). Ако направим сравнение с изследването на Вяра 

Ангелова за радиото на новия век, то тогава „обикновеният човек“ се превръща в 

диктатор на медийното съдържание – той контролира, управлява и санкционира, но 

и го променя. „Експерти, политици и журналисти са принудени да съобразяват 

своите послания не само с езика на обикновените хора, но и с техните разбирания 

за живот. В този смисъл „обикновеният човек“ все повече се превръща в създател 

на нормативната култура, а не в неин потребител“ (Ангелова, 2009:85). 
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ОТВЪД КОЛЕКТИВНИТЕ ВЪОБРАЖАЕМИ: РАЗКАЗИ БЕЗ 

РАЗКАЗВАЧИ 

СНЕЖАНА ПОПОВА 

 

BEYOND THE COLLECTIVE IMAGINARIES: STORIES 

WITHOUT STORYTELLERS 

SNEZHANA POPOVA 

 

Резюме: Разбирането, че социалното въображаемо не е „обратното“ на 

реалното, а своеобразна реалност, е сред най-важните социални 

прозрения на миналия век. За днешния век остава тревогата от 

настъплението на въображаемите. В статията се проследява развитието 

им – от колективните репрезентации, пораждани в структурираните 

общности и референтните групи, през виртуално формализираните 

субекти, конституиращи се в медиите, до различните форми на 

разказване при практическа колективна безсубектност. Център на 

внимание стават именно „безсубектните разкази“ (конспирации, 

социални тенденции, социална желателност), лансираните чрез тях 

въображаеми и участието на съвременната медия в легализирането на 

произволните връзки. 

 

Ключови думи: социално въображаемо, колективна репрезентация, 

разказ 

 

Summary: The understanding that the social imaginary is not the “opposite” 

of the real, but a peculiar reality, is among the most important social insights 
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of the last century. For today century, the anxiety of the advance of the 

imaginaries remains. The article traces their evolution – from collective 

representations generated in structured communities and reference groups, 

through virtually formalized subjects, constituted in media, to various forms 

of narration in virtually collective non-entity. The focus of attention are 

precisely the “subjectless stories” (conspiracies, social tendencies, social 

desirability), the imaginary ones launched through them, and the participation 

of contemporary media in the legalization of arbitrary relationships. 

 

Key words: social imaginary, collective representation, narrative/story 

 

Със събирането на всички медии в интернет и развитието на социалните мрежи 

въображаемият свят се преуголемява пред очите ни. Ресурси са 

трансмедийността, размитите граници между реалност и фикция, политическите 

митологии, повсеместният натиск на рекламата, многообразните смесвания на 

жанрове. Усещането е за налагане на образите над нещата, за все по-отчетливо 

извеждане на видимостите над качествата и същностите, като въпросната 

подмяна постепенно обхваща не само медии, но и институции, професионални 

практики и цели социални сектори. Пребиваването във все по-измислен свят е 

вид натиск, който не може да няма последици върху начина, по който 

възприемаме „реалността“, макар тя да остава в кавички. 

В настоящия текст се проследяват процеси в съвременния медиен разказ, 

свързани с разрастването на въображаемия свят, което все повече се съзнава като 

проблем. Понятието социално въображаемо, назоваващо разнообразни 

комплекси от образи, идеи и представи, се намесва някак си естествено. 

Понятието е въведено от Корнелиус Касториадис през 1975 година, за да обясни 

социалното самоорганизиране „чрез сътворяване на значения и на образи или 

фигури като техни опорни елементи“ (Касториадис, 2003: 130). То извървява 

свой път в текстовете на множество изследователи, сред които Бенедикт 
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Андерсън, Чарлс Тейлър и Пол Рикьор, които му отреждат много важни 

приложения. За свой център го вземат и съвременни научни форуми (Монреал, 

2017), които търсят актуалните му форми и акцентират неговата историчност. 

„Социално въображаемо“ не е докрай чисто понятие и това се изтъква от 

въвеждането му до днес. Съществуват парафразирания, които изглеждат уместни 

– напр. „въображаемо измерение на обществото“ (Leblanc, 1994). 

Изследователите, които работят с понятието, се съединяват в два пункта: че, 

доколкото „не е обратното на реалното“, социалното въображаемо не съществува 

самостоятелно, а е опосредено от обекти, които му дават форма, и че е неделимо 

от понятията „разказ“ и „колективна репрезентация“. Напоследък към 

споразумението се прибавя и това, че в силно медиатизирания свят колективните 

репрезентации са трансформирани от медиите.  

Схващането на колективните репрезентации като компоненти на социалното 

въображаемо, които могат да се пресичат, да спорят и да се съгласуват, а също 

така да образуват междинни форми, им отрежда ролята на двигатели на 

процесите в социалното въображаемо. Какви колективни идеи и представи с по-

изяснени социални контури се заявяват в съвременната публичност? Ще 

използваме тук възгледа на Чарлс Тейлър за основните форми на социалното 

въображаемо, които са хоризонтални – при тях „хората имат съзнание, че 

съществуват и действат в синхрон и във взаимодействие с множество други хора“ 

(Taylor, 2014: 71) т.е. зад колективните репрезентации стоят определени 

социални субекти. 

 

Традиционни групи и общности  

 

Колективни субекти, каквито са традиционните групи и общности, произвеждат 

въображаеми, които като че ли са в най-висока степен изучени. 

„Едри“ въображаеми. Такива са колективните репрезентации, с предимство за 

официалната колективна памет, която – в българския случай – свързва 
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поколенията в преклонение към Ботев и Левски, като прилепя към това ценности 

на православието. Този тип въображаеми са силно лансирани в политиката и 

образованието. За тях се състезават както партии във властта, така и в опозиция. 

Като въображение, насочено към миналото, колективната памет подчертава 

репрезентациите, а не събитията, участвайки същевременно „в произвеждането 

на визии за бъдещето, в това число в проектирането на фиксации и призраци, на 

надежди и колективни мечти“ (Baczco, 1999: 9).  

Тук може би трябва да се каже, че доколкото колективната памет ситуира по 

определен начин ролята на Русия в българската история, в тази памет е на път да 

се вреже основният разлом, състоял се върху времето на социализма и взел под 

знака си периода преди 9 септември 19441. Разноречието по участието на Русия 

в българската съдба с руско-турската война и освобождението на България 

задълбочава разлома и смалява общата памет.  

„Критически“ въображаеми. Пораждат ги социални обединения, които 

действат предимно реактивно и ситуативно. В България за такива традиционно 

се приемат екологичните организации, експлоатиращи генеалогията на 

собственото си колективно въображаемо (Русенски комитет и начало на 

българското дисидентство). От 2006 година насам („Да спасим Иракли“) 

екологичните протести се представят като широки граждански движения със 

забележимо младежко участие и висока активност в социалните мрежи. Както 

обаче отбелязват изследователи, тези движения не могат да бъдат автономни от 

политиката и остават „част от общо политическо пространство, което делят с 

партиите, включително в интернет” (Спасов, 2011: 306). По подобен начин стои 

въпросът с общностите, занимавани от възможната перспектива на живота „след 

капитализма“ (около Барикада, dверсия, Документални и пр.), които също 

пораждат критически въображаеми, но не начертават нови утопични хоризонти. 

 
1 Разломът на паметта е продукт на двуполюсния политически модел, утвърдил се в България при 

старта на промените от 1989. Вж. ПОПОВА, Снежана (2001). Социално време и медиен разказ. 

София: ЛИК. 
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Въображаеми на обобщения интерес. Градят ги професионални, синдикални, 

работодателски и други общности, обличащи дейността си в правила и 

предписания, отразяващи същината на обединението и добрите негови практики. 

Териториалните общности навярно следва също така да се споменат тук, тъй като 

обобщен интерес съществува и при тях, само че е важно неговото формулиране 

и субектите, ангажирани с това формулиране. 

Въобразени светове, производни на колективности на заниманието и вкуса. 

Разнообразните референтни групи – страсти, хобита, склонности, практики, 

основани на сходство и желание за принадлежност, осигуряват „бягства“ от по-

могъщите въображаеми. Медийни пространства за култура, наука, технологии, 

компютри,  сайтове и блогове за гимнастика, шиене и плетене, грим и прическа, 

украси и аксесоари, пътешествия, музика, изкуства, майсторене, готварство… 

Става дума за многобройни и разнообразни самостоятелни въобразени светове, 

които пресичат съществуващи социални очертания и често „разобщават“ 

териториалните, съсловните, гилдийните, груповите обединения и ги прехвърлят 

в друго измерение.  

 

„Виртуално формализирани“ колективни субекти 

 

С технологичните възможности на новия век идва нов момент във 

„въображаемата самоорганизация на обществото“ (по Касториадис) – групиране 

в мрежата, при което отново е налице „съзнание за съществуване и действие във 

взаимодействие с други хора“ (по Тейлър).  

В спомените 2013 остава „бурна година“, „година на протести“. Съществената 

трудност в легитимирането на социалните протести (#ДАНСwithme) и в 

контактите на хората от улицата с медиите беше именно отсъствието на 

социална/групова конструкция, а съответно и на лидерство. При „виртуално 

формализираните“ колективни субекти социалното качество е заместено със 

своите публични изражения и би могло да бъде търсено и изявявано само при 
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достатъчно активна и граждански мотивирана журналистика (Ангелова, 2013). 

Получава се така: хората са налице, но няма социална тъкан; има струпвания, 

чиито единици са в равна степен действащи лица и наблюдатели.  

Ако трябва да заключим, тенденцията към виртуализиране на субекта води към 

затулване на връзките между лансираните в публичността комплекси от идеи и 

представи и онези равнища на реалност, чрез които те могат да бъдат разбрани. 

 

Колективна „безсубектност“ 

 

Съществуват още един тип действия във взаимодействие с други хора – сериия 

от индивидуални действия, които „се навързват“ чрез определени знаци и 

значения (Taylor, 2014: 72). Тук Тейлър базира размислите си върху модните 

тенденции, при които социалната връзка се осигурява чрез „общия език на 

стила“. 

Разнообразието на разказите, произхождащи от такъв тип връзка, е голямо. 

Предвид практиките на съвременните медии, някои от силно звучащите в тях 

разкази заслужават специално внимание.  

Първият е конспиративният разказ. Обвързването на този древен разказ с 

„общия език на стила“ не бива да изглежда изненадващо. Всъщност именно 

стилът на медийно потребление и мисловният афинитет към конспиративното 

обяснение са разграничаващ фактор за формирането на този разказ, за чиято 

жизненост рецепцията е решително важна. Иначе казано, всички четат 

конспиративните обяснения за социални феномени, но не всички пребивават в 

съответните им конспиративни светове.  

По правило в конспиративното говорене трансисторически въображаеми (като 

eвреи и масони) се съединяват с всякакви съвременни сюжети. Обикновено 

конспиративните теории формират свои места – сайтове, блогове, традиционни 

медии или позиции в тях, където обособяват или пък събират в едно 

конспирация, хипотези, уфология, езотерика, мистика.  
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Конспиративният разказ обаче не е еквивалент на конспиративна теория. Той 

пази родствената връзка, само че е лишен от цялостен облик и е 

непоследователен, фрагментарен, „съставен“ разказ – медийна форма на 

конспирацията. Преминава през медиите като разказен пласт, в който се сплитат 

злодеи (чуждестранни агенти, Държавна сигурност, стратези на „контролираната 

мизерия“ и пр.) със страхове и социални омрази (комунисти, новобогаташи, 

бандити, мафия, мултинационални предприятия и пр.). Не произтича от 

определена група или общност, а има връзка главно със социални нагласи. Той е 

„нискокомпетентен разказ“, което не значи, че не присъства в текстове с 

претенции за експертност. 

Разбира се, разказът за „таен център на властта“ не е ново явление в медиите. 

Имало го е и устойчивостта му е свързана с неговата съдържателна гъвкавост. Не 

може обаче да се премълчи уголемяването му заради постоянното преповтаряне 

на едни и същи съдържания в интернет. Няма да е излишно да се изтъкне и една 

негова родна особеност от последните няколко години – всепроникващото 

присъствие на конструкцията „Кой“ (от гражданските протести 2013 и 2014) в 

медийните текстове, внушаваща постоянен ход на заговора срещу българското 

човечество. „Кой“ може да е конкретен човек, но в медиите не е, дори ако 

въпросът получава конкретен отговор2. 

В медиите конспиративният разказ стъпва върху комбинации от словесни и 

граматически форми, чието изучаване би изявило по-детайлно „конспиративните 

изкази“ и би очертало по-добре конспиративните сюжети: „прави се умишлено“, 

„не е случайно“, „да се попитаме кой стои зад…“,  „всичко се връзва“, „казва 

го…, значи трябва да се съмняваме“; „Новата миграционна вълна е инспирирана 

умишлено заради изборите“; „Прави се опит Дунарит да бъде ликвидиран 

умишлено“; „Манипулират ни“. 

 
2 „КОЙ е властовата система на една олигархична диктатура, която ще управлява вечно“. ПАУНОВА, 

Павлина. Пеевски и истината за Кой. DW, 27.08. 2015. 



 Медии и публики                             Снежана Попова. Отвъд колективните въображаеми: 

разкази без разказвачи 

с. 151-161 
 

158 
Медиалог/ Medialog, бр. 6/2019 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

Вторият силно звучащ в медиите „безсубектен“ разказ изговаря социални 

тенденции, които също свързват хора чрез „общия език на стила“. В специално 

посветени на тях текстове (Erner, 2008) тенденциите са определени като вид 

самопринуда – индивидуални уподобявания на вкусове и мнения, които 

прерастват в несъгласувани колективни решения, един вид „колективни 

капризи“. Доколкото никой не ги управлява, изясняването им се състои в това да 

се покажат връзките им с духа на времето/епохата (Erner, 2008: 28).  

Социалните тенденции най-често са свързани с трансгранични въображаеми. 

Както вече казахме, социалният контур на много идеи, включително такива, 

които прекосяват обществата, остава неясен. При лансирането им обаче медиите 

се нуждаят от „източник“, за да могат да формулират послание. Ролята на 

източници много пъти се вменява на науката, толерантността, добрите нрави, 

добрия вкус…, посланията са опазване на природата и общественото здраве, 

зачитане на човешките права и т.н. Появява се цивилизационният разказ, насочен 

към „добруването“ на хората и обществата. Той е социално-желателен и 

характеризира основно контролираната публичност. В нея не е само вредно, но 

и не е красиво да се пуши (по данни пуши всеки трети българин), нормалният 

алкохол е до чаша (отново по данни българите изпиват десетки литри концентрат 

годишно), всеки е свободен включително да си изобрети самоличност (при 

фактически пълен контрол, както чрез смартфоните, така и в мрежата). В 

контролираната публичност също така е не само неприемливо, но е и осъдително 

да се изричат слова, които оскърбяват и обезценяват етноси, сексуални 

малцинства и други видове различности (при всекидневно отклоняване от идеите 

на политическата коректност на всякакви равнища), както и да се демонстрира 

апатия към опазването на природата и към бъдещето на планетата (при широко 

споделяна склонност към представяне на природозащитната кауза на Грета 

Тунберг като резултат на „деликатното“ й здравословно състояние).  

Във всички свои разновидности цивилизационният разказ остава социално-

желателен, т.е. малко или много лицемерен – обстоятелство, мобилизиращо 
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основните му критици. Но по-важната негова характеристика е друга – той 

прокарва линии, които ситуират хората, като представя определени нагласи и 

практики като изискани, а други – като появи на лош вкус: става дума за 

репутационен разказ, който придава стойност на определени категории хора на 

базата на техните потребителски практики и идейни и други ориентации.  

Цивилизационният разказ често работи с предписания, заклинания и магически 

формули, които много добре се схождат с определени практики на медията. В 

интернет-версиите си всички медии се надпреварват да лансират класации и 

подредби и да демонстрират склонности към нумерология по всякакъв повод 

(десет съвета, пет причини, 15 начина...). Как се съчетава това с 

пропагандирането на здравословен начин на живот, например? Само за един ден 

медиите, представени в интернет, са публикували твърденията, че захарта е 

токсична, че е в една категория с цигарите и алкохола, дори е наркотик, че 

захарта убива, както и списъците: 15 неща, които не знаете за захарта; седем 

факта, които ще ви замислят; девет стряскащи факта и т.н. Да не говорим колко 

далече от културното хранене е употребата на „кренвирши, колбаси, пушени 

меса и риба, безалкохолни и разтворими напитки, маргарин, сладкиши, чипс, 

бързи закуски“3.  

В аспекта си на класиращ, цивилизационният разказ не се ограничава до 

потреблението. Политическите нагласи и виждания също се ползват с репутация, 

което означава, че в медиите текат борби между въображаеми – както във 

вътрешнополитически („градската“ десница срещу „столетницата“ и пр.), така и 

в по-широк географски контекст (отношение към САЩ и към Русия). Медиите 

също вземат участие в класирането, когато повишават стойността на определени 

принадлежности и ориентации да сметка на други; в това отношение понякога 

имат включително собствени политики.  

 
3 Черен списък с най-вредните храни в България. actualno.com, 21. 02. 2019. 
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Същевременно медиите разполагат с ред интерактивни практики, които им 

позволяват да „прибавят“ субекти зад определени мнения, нагласи и настроения. 

Организираните в интернет пространството обсъждания, гласувания, обобщения 

на позиции от допитвания до потребители дават шанс на многообразни 

имитативни форми на субектност, родени от медията. Например, анкета с 

читатели на конкретен сайт за предпочитаното от тях часово време става повод 

за обобщението, че за зимното се обявяват възрастни хора, живеещи в 

провинцията, с консумативни нагласи, а за лятното – хора в активна възраст, 

столичани, с висше образование. В този и други подобни случаи съвсем не става 

дума за колективни субекти – става дума за медийни мимикрии на безсубектното 

говорене. 

Ако сумираме, с разцвета на разказите без разказвачи в съвременната медия все 

повече се затулват чертите на човешките обединения, пораждащи колективни 

репрезентации. Репрезентациите се освобождават, въображаемите се „захващат“ 

за други въображаеми. Въображаемите започват да се опосредяват едни други и 

загубват връзка с онази част на света, която им дава форма. 

Без контрола на социалното тяло идеите и представите попадат във връзки, които 

съвременната медия насърчава към безразборни и произволни. Както 

приемането, така и отричането на тези връзки изглежда несигурно. Нараства 

предразположеността на публиките към мислене във въображаема връзка.  

Изглежда, че в този все по-измислен свят ще се обсъждат все повече човешки и 

комуникационни въпроси.   
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МЕХАНИЗМИ ЗА ЛЕГИТИМИРАНЕ НА МЕДИЙНОТО 

СЪДЪРЖАНИЕ: РОЛЯТА НА ПУБЛИКАТА 

ДИМО ПАНОВ 

 

LEGITIMATION MECHANISMS OF MEDIA CONTENT: THE 

ROLE OF THE AUDIENCE 

DIMO PANOV 

 

  

Резюме: Настоящият текст разглежда връзката между медии и публика. 

В хода на анализа са откроени няколко различни гледни точки на автори, 

които до голяма степен се допълват, но същевременно въвеждат значими 

нюанси. Анализът засяга темите за легитимността, за въвлечеността и 

производство на медийно съдържание от страна на публиката.. 

Коментирани са същo така подходи, позволяващи на зрителите, 

слушателите и читателите да имат по-съществена роля в създаването на 

медийно съдържание. Специално внимание е обърнато на въпроса до 

каква степен публиката легитимира медийното съдържание или, иначе 

казано, “виновна” ли е тя за крайния продукт. Дадени са множество 

примери от българската медийна практика.  

 

Ключови думи: медия, публика, легитимност, медийно съдържание, 

роля на публиката 

  

Summary: This article examines the relationship between the media and the 

audience. In the course of the analysis, several different perspectives are 
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identified, which to a great extent complete each other, but at the same time 

introduce significant nuances. The analysis addresses the topics of legitimacy, 

involvement and production of media content by the audience. Practices 

allowing viewers, listeners and readers to play a more significant role in the 

creation of media content, have also been commented on. Particular attention 

is paid to the extent to which the audience legitimates the media content, or, 

in other words, whether the audience is to blame for the media’s “final 

product”. There are numerous examples given of the Bulgarian media 

practice. 

 

Key words: media, audience, legitimacy, media content, role of the 

audience 

 

 

Медиите са неразделна част от нашето ежедневие. Те ни заобикалят, а ние биваме 

въвлечени в тяхната сфера дори без да подозираме. Участието ни понякога е 

подсъзнателно: например, когато приятел ни разказва история, за която е чел във 

вестник. С други думи, съдържанието, произведено от средствата за информация, 

често достига до нас без дори да си даваме сметка за произхода му. Разбира се, 

медиите се появяват много преди изобщо да започнат да бъдат мислени като 

„медии”. Те постепенно се превръщат в неразделен оформящ елемент на 

социалния свят, който на свой ред оказва своето влияние върху тях.   

В предстоящите редове анализът ще се насочи към връзката между медии и 

публика, като също така ще се обърне внимание на въпроса има ли публиката 

влияние върху медийното съдържание. Още на пръв поглед, без да разнищваме 

проблема, можем да обособим две главни гледни точки. Първата е, че публиката 

е просто консуматор и няма влияние върху медиите. Втората е свързана с това, 

че връзката между публика и медия е интерактивен процес, в който двата 

елемента се изграждат взаимно. Настоящият анализ ще се съсредоточи върху 
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втората гледна точка. Избирам нея, защото смятам, че динамичният свят, в който 

живеем, заедно с достъпа до интернет и характеристиките на „демократичното” 

общество в голяма степен променят връзката между медии и публика. 

Продуктите, които медиите „произвеждат”, 

 отдавна са се отдалечили от поточната линия, от която са били директно 

консумирани от публиката. Благодарение на така наречената „дигитална 

революция” и последиците от нея, днешният потребител е изключително 

„обигран”. Той е в позиция, в която може не просто да потребява, а и да поставя 

„под въпрос”. За разлика от предците си, той  може да консумира медийното 

съдържание с критичен поглед, да съпоставя различни източници и да 

рефлектира върху тях. Освен това днешният потребител има достъп до 

изключително много и различни канали за медийно съдържание и лесно може да 

избира кои от тях удовлетворяват неговите интереси и потребности. Това, което 

искам да кажа е, че днешният потребител е далеч от ерата на „феодализма”. Той 

вече не е „крепостен селянин”, а традиционните медии отдавна не са неговият 

„феодал”.  

 

Публиката като „продуцент” 

  

В своя анализ „Днес всички ли сме продуценти? (Are we all producers now?)“, 

Елизабет Бърд разглежда публиката като активен актьор, асоциирайки я с 

„продуцент”1. Според нея, с развитието на технологиите се появява нов тип 

публика, която до голяма степен взаимодейства интерактивно с това, което 

потребява. Авторката се съсредоточава върху така наречените „дигитални 

медии”. Според нея дигиталната медия е превърнала публиката в активен актьор, 

който има възможност не само да потребява, но и да произвежда медийно 

 
1 Терминът „producer” е преведен тук като „продуцент”, а не като „производител”, тъй като в 

статията авторката Елизабет Бърд говори нюансирано по-скоро за продуциране, отколкото само 

за производство на съдържание. 
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съдържание. Терминът „продуцент”, който авторката използва, всъщност е 

отражение на смесването на „създаващите” медийно съдържание и на тези, които 

потребяват, в една обща интерактивна среда, която ни дава съвсем нов поглед 

върху „публиката”. Примери за това, според Бърд, можем да открием в някои 

канали за разпространение на информация като Уикипедия, където всеки може 

да бъде „създател на медийно съдържание” или в редица онлайн блогове на хора, 

които иначе нямат връзка с „медийните среди”. Авторката смята, че появата на 

тези нови „продуценти” успява да събере групи от хора в големи общности, 

където те разпределят своята информация, оформят мнението си и създават едно 

общо „самосъзнание”, обвързано с техните споделени интереси и възгледи. От 

друга страна, на традиционните „медийни продуценти” се налага да преработват 

своите продукти, така че да отговарят на желанията на „феновете”. Авторката 

дори твърди, че с появата на гражданската журналистика и на блогърите, се 

създава прецедент за демокрация, в който предишното понятие за „публика” бива 

унищожено (Bird, 2011). 

До голяма степен съм съгласен с Бърд, смятайки, че „дигиталната революция” 

довежда със себе си редица промени в медийната среда. Публиката вече има 

достъп до различни средства, чрез които да се информира, да отсява новините и 

дори да създава такива. Именно въвеждането на дигиталните източници на 

информация и тяхната легитимация довежда до бум на така наречените от Бърд 

„нови продуценти”. В контекста на българското общество ясно можем да 

различим редица популярни онлайн предавания, създадени от „обикновени хора” 

– например каналите на Емил Конрад, на Слав The Clasher и други, като в тях 

можем да открием интеракция между медиите и публиката. Авторите на 

различните видеа често задават въпроси, питайки своята публика какво би 

желала да види в следващия епизод, а тя от своя страна отговаря, давайки 

предложения, като по този начин оформя самата медия от гледна точка на 

нейното съдържание. Така тук ясно можем да откроим интерактивността между 



Студентски работи                            Димо Панов. Механизми за легитимиране на медийното 

съдържание: ролята на публиката 

с. 162-173 
 

166 
Медиалог/ Medialog, бр. 6/2019 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

публика и медия, като именно интересите на публиката допринасят за оформяне 

на медийното съдържание. 

Разбира се, ако се придържаме към подобни гледни точки бихме заключили, че 

всеки един от нас може да бъде „продуцент” в смисъла на Бърд. Това, според 

мен, не би било напълно приложимо в социалната реалност, в която живеем. 

Това, което Бърд описва, би се отнасяло повече към един „идеален свят”, 

отколкото към сложния социален ред, който ни заобикаля. В подобен контекст 

друга авторка, Жозе Ван Дийк, изтъква „правилото на палеца”, според което само 

един от сто потребителя би бил активен онлайн „продуцент” на съдържание. 

Според Ван Дийк десет от останалите деветдесет и девет потребители биха били 

интерактивно въвлечени, произвеждайки онлайн съдържание под формата на 

коментари. Останалите осемдесет и девет потребители само биха наблюдавали 

(т.е. биха останали пасивни) (Van Dijck, 2009).  Сега можем да си зададем въпроса 

достатъчен ли е един човек, заедно с десетте му интерактивни последователи, да 

зададат „път” на медиите? Разбира се, за да отговорим по адекватен начин на 

този въпрос, трябва да проведем цяло изследване, което да провери нагласите и 

участието на българите в различни „медийни форми”. От друга страна обаче, 

разсъждавайки чисто спекулативно върху въпроса, можем да достигнем до 

изводи, които биха били приложими за социалната реалност, в която живеем. 

Жозе Ван Дийк ни казва, че не всеки би бил активен онлайн продуцент; напротив, 

това могат да са „шепа хора”. Тези малко на брой потребители по мое мнение 

имат възможност да запалят „пожар”. Много често в онлайн средите различни 

съдържания, предавания и т.н. са асоциирани с думата „viral”, „вирусен”, именно 

защото интересът към тях се разпростира бързо и сред големи групи. Ето защо 

дори и малко хора да имат възможността да бъдат успешни онлайн 

„продуценти”, те са в позиция да оставят своя отпечатък върху медийния свят. 

Това, разбира се, зависи от начина, по който съдържанието, което те 

произвеждат, се възприема от аудиторията, и от темповете, с които тази 

аудитория расте. Но нека се върнем към казаното от Жозе Ван Дийк относно 
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десетте интерактивни последователя. В резултат на своята въвлеченост, по мое 

мнение, те са в позиция да удвоят или дори да утроят своя брой. Така, 

отговаряйки на главния въпрос, свързан с това дали тези „n” на брой 

представители на публиката биха могли да зададат „път” на медиите, чисто 

спекулативно бих казал: да, това е напълно възможно, но зависи от редица други 

фактори. 

Насочвайки отново вниманието към медиите, трябва да се отбележи, че по-

възрастното население по-скоро залага на традиционните медийни форми – 

телевизия, радио, вестници, списания, докато младите обикновено се ориентират 

към онлайн консумацията на информация – електронни списания, онлайн 

новинарски сайтове, блогове, влогове и т.н. И тъй като населението е разделено 

на двата основни „лагера“, споменати по-горе, различните потребители насочват 

консумацията си към различни медийни форми. Вероятно нито една медия (която 

все пак желае да бъде популярна) не започва своя нова програма или друго 

съдържание, без да има предварителна информация за това кой, кога и колко 

внимание ще инвестира в нея. Смятам, че всяка медия има относително точна 

представа относно аудиторията си и „преработва” медийното съдържание, 

филтрирайки го така, че то да бъде подходящо за онези, към които ще бъде 

насочено. Така публиката от своя страна легитимира продукта, който получава, 

като по този начин усилва връзката си с медията. В този контекст публиката се 

оказва „виновна” за това, което потребява, тъй като съдържанието до голяма 

степен е насочено към нея неслучайно. 

  

Публика: селективност и активност 

 

Селективността на публиката също може да бъде възприета като фактор,  който 

оказва влияние върху съдържанието на медиите. В своя анализ „Променливото 

влияние на потребителската активност върху медийните ефекти“ Ким и Рубин 

обръщат внимание именно на „активността” на публиката. Според тях тази 



Студентски работи                            Димо Панов. Механизми за легитимиране на медийното 

съдържание: ролята на публиката 

с. 162-173 
 

168 
Медиалог/ Medialog, бр. 6/2019 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

активност е признак, че хората са селективни по отношение на медиите и сами 

решават до каква степен да бъдат обвързани с тях. Двамата автори изтъкват, че 

още в шейсетте години на миналия век е било забелязано, че публиката 

„възприема” информацията, която желае, и отбягва онази, която не желае. Ким и 

Рубин заявяват, че хората първо трябва да „изберат” и да „присъстват”, за да 

може определено медийно послание да има ефект върху тях. Това от своя страна 

говори за ангажираност във връзката медия – публика. Изследователите завяват, 

че медийното съдържание не просто достига до публиката, а тя решава точно кое 

да достигне до нея (Kim & Rubin, 1997). За да може дадена медия (било тя 

вестник, радио, телевизионна програма и т.н) да въздейства, публиката трябва от 

своя страна първо да се е „зачела/загледала” и да бъде във връзка „тук и сега” с 

дадения медиен продукт, за да може той изобщо да достигне до нея. Което ни 

връща обратно към казаното по-горе за легитимацията на медийното 

съдържание. Докато то е възприемано от публиката като адекватно и подходящо 

и не бива „отбягвано”, то ще продължава да се възпроизвежда в текущия си вид.  

В друг текст Алън Рубин изследва поведението на публиката. В своя анализ 

„Активност на публиката и медийно потребление“ авторът отбелязва, че 

медийната публика често се мисли като пасивна и повлияна от медийните 

съобщения, или като активна, с възможност да направи рационален избор 

относно това какво медийно съдържание да приеме и какво не (Rubin, 1993). 

Според Рубин начинът, по който трябва да мислим публиката, стои някъде по 

средата между тези изградени като „идеални типове” понятия. Авторът 

разграничава две основни направления, с помощта на които да бъде изследвана 

публиката – първото е така нареченото „медийно потребление”, като тук 

вниманието се насочва към начините, по които медията комуникира с 

аудиторията си. Второто направление е наречено „медиен ефект” и заема 

страната на публиката като отправна точка за това какво тя потребява и защо. 

Тук също можем да забележим, че е застъпена идеята за интерактивност между 

публика и медия. Съгласен съм с твърдението на Рубин, че начинът, по който 
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трябва да анализираме поведението на публиката стои по средата между двата 

основни подхода. Редица формати се опитват да въвлекат публиката, 

превръщайки процеса на потребление в интерактивен. Можем да вземем за 

пример някои от „топ” форматите на българските телевизионни медии, като 

„Маскираният певец”, „България търси талант”, „Фермата” и други, в които 

публиката е обвързана с начина, по който би продължил форматът, като на нея ѝ 

се полага „властта” да гласува за определени личности, които да продължат 

участието си. Разбира се, тази интерактивност до голяма степен е обвързана с 

други фактори, например икономически, водещи със себе си ефекта на 

„печалбарството” от страна на медиите. Но така или иначе, от гледна точка на 

изхода на формáта, публиката е поставена във „властова” позиция. Не е обект на 

настоящия анализ въпросът до каква степен мотивацията на медията да инициира 

подобна интеракция с публиката е водена от чисто икономически причини, но 

един факт изпъква ясно – наблюдаваме интерактивен процес между публика и 

медия.  

Връщайки се за момент на твърдението, че когато анализираме поведението на 

публиката, то истината се намира някъде по средата между двата основни 

подхода, очертани от Рубин, искам да допълня нещо. Най-общо, както вече 

споменах, публиката се възприема или като активна, или като пасивна. Рядко 

обаче в социалното пространство нещата са еднозначно само черни или бели. 

Толкова чисти феномени от „идеален тип” можем да открием единствено в 

теоретичните конструкции или в лабораторна среда. Ето защо в своя хабитат 

публиката може да бъде мислена като „донякъде активна” и „донякъде пасивна”. 

Дори във вече споменатите по-горе телевизионни формати, макар и активна, 

публиката има ограничена „власт”. Тоест, дори когато тя е във властова позиция, 

тази нейна власт е до голяма степен ограничена и е възможно да бъде 

практикувана само в определени „стадии” на формáта. Друг пример може да бъде 

открит в един от епизодите на сериала „Black Mirror”, излъчван в платформата 

Netflix. Най-общо казано, в този епизод на сериала на публиката се дава власт да 
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бъде интерактивна, като тя взема решения какви действия да извърши 

протагонистът (посредством дистанционното зрителят избира каква реплика да 

бъде казана или какво решение да бъде взето). Това прави зрителите отговорни 

за начина, по който би завършил епизодът. Тук ясно можем да разграничим 

публиката като активна и ангажирана – тя решава как и какво от сюжета да 

потребява. Разбира се, картината е по-сложна. Епизодът всъщност дава 

възможност да публиката да се включи само в определени моменти, като 

начините, по които той може да завърши, са определен брой. Така публиката е 

активна, но същевременно ограничена (донякъде дори пасивна, тъй като властта 

й е до голяма степен илюзорна). Всичко това я поставя в действията й 

практически по средата между двете понятия за активност и пасивност. Смятам, 

че публиката заема тази средна позиция и трябва да бъде анализирана като 

заемаща именно нея. Това е така, защото, въпреки че има възможността да не 

бъда пасивна, тя често е ограничавана по отношение на активността си от 

различни други фактори.  

Продължавайки темата, свързана с активността на публиката, би било уместно 

да обърнем внимание и на труда на Бoуман и Уилис. В своята книга „Ние 

медията“ двамата автори различават два основни модела за разпространение на 

информация от различните медии (Bowman & Willis, 2003). Първият модел 

наричат „новини отгоре-надолу”, като в тях влизат различни медийни 

съдържания, финансирани от „поръчител”, филтрирани от медийната 

организация, разпространявани през различните медийни източници и 

достигащи до публиката. Другият модел е наречен „новини отдолу-нагоре”, като 

при него връзката не е линейна, както при първия модел. В този модел 

съдържанието достига до редактори, журналисти и други медийни 

професионалисти като произведено от самата публика, след това бива 

филтрирано от медията (кое да бъде излъчено и кое не) и едва тогава се връща 

обратно към публиката. Затова вторият модел е интерактивен. В него публиката 

участва активно при оформянето на съдържанието, като тук се приобщават 
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новинарските емисии, репортажите, различни телевизионни предавания или 

интервюта във вестници и списания с хора от „публиката” (Bowman & Willis, 

2003). Мисля, че тук можем да намерим „средата” във връзка с идеалните типове, 

разграничени по-горе от Рубин. Двата модела, диференцирани от Бауман и 

Уилис, представят възможността съдържанието да бъде както линейно 

поднесено на публиката, така и създадено чрез интерактивен процес между 

самата нея и медиите. Новините „отдолу-нагоре” са изключително важни както 

за самата публика, така и за самата медия. Този тип новини дава възможност на 

медиите не само да „разширят” информаторската си мрежа (и то безплатно), но 

и възможността да породят чувство на „обвързаност” между публика и медия. 

По този начин консуматорите се възприемат не само като  потребяващи, но и 

като „създаващи” медийно съдържание. Пример за това могат да бъдат част от 

репортажите на „Господари на ефира” – в този формат, както и в други сходни, 

аудиторията е активен актьор, който участва в процеса на създаване на медийно 

съдържание. Така тя заема едновременно ролята както на „продуцент”, така и на 

публика в конвенционалния смисъл на думата. 

 

Заключение 

  

Връщайки се отново към въпроса има ли публиката влияние върху медийното 

съдържание, изглежда можем да отговорим с „и да, и не”.  На мнение съм, че 

публиката в България се разделя на два основни типа – „активна” и „пасивна” – 

като активната част от публиката успява да филтрира съдържанието, което 

потребява, отказвайки се от това, което намира за „ненужно”. Смятам, че медиите 

и публиката участват в интерактивен процес, в който двете страни непрестанно 

си взаимодействат. Но също така обществото, в което живеем, заедно с неговите 

културни особености, донякъде прекъсва този интерактивен процес. За част от 

хората телевизията е фон, който е потребяван в определени моменти (т.е. 

зрителите не са постоянно съсредоточени в консумирането на медиен продукт). 
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Както показах,  конвенционалният тип потребление на медийно съдържание – 

телевизията и радиото – е възможно да се характеризира с ниска степен на 

въвлеченост от страна на „потребителите”, докато други медийни платформи 

като вестниците, списанията, онлайн влоговете и т.н. изискват до някаква степен 

отдаденост и въвлеченост. Ако радиото лесно може да бъде фон при шофиране, 

а телевизията – при семейна вечеря, останалите варианти на медийно 

потребление са свързани с по-висока мотивация и концентрация. Тоест типът 

медия и начинът на потребление е пряко свързан с въвлечеността на 

потребяващите. 

Бумът на изключително много блогове и влогове, създавани от обикновени хора, 

също оставя своята следа върху медиите, предлагайки алтернативна форма за 

потребление на съдържание, в която те са изключително въвлечени. Разбира се, 

както видяхме, публиката има възможност до голяма степен да оформя и 

съдържанието на конвенционалните медии. Редица от големите български 

телевизии имат свои рубрики от вида „Аз репортерът“, където зрителите се 

явяват в ролята на „продуценти”, показвайки нещо от „себе си”.  

Но най-важният въпрос, според мен, е свързан с легитимността. Смятам, че 

публиката в България до голяма степен е „виновна” за състоянието на медиите, 

именно защото тя легитимира съдържанието, което се произвежда, като 

продължава да го консумира. Публиката има избор, както вече споменахме. Тя 

може да потребява, може и да не потребява продуктите на средствата за масова 

информация. Възможността за селективно потребление от страна на 

„консуматорите” е в състояние значително да повлияе върху цялостното медийно 

съдържание. Динамичният свят, в който живеем, усложнява ситуацията, в която 

са поставени медиите, тъй като задоволяването на потребностите, които 

„консуматорът” има, вече е нещо далеч по-сложно от синтезираното 

предоставяне на информация, свързана със заобикалящия го свят. Именно заради 

откъсването от „медийния феодализъм” публиката вече не е закрепостена и е до 

голяма степен критична към това, с което „се храни”. Медиите са изправени пред 
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една изключително сложна задача – да достигнат до максимален брой хора (да 

бъдат максимално „общи”) и в същото време да се опитат да задоволят редица 

индивидуални потребности. Съществуването на различни медии, установили се 

като „традиционни” за българското общество, е свързано с факта, че те генерират 

приход и имат своя „аудитория”. Това може да ни наведе на мисълта, че 

публиката в България в повечето случаи е съгласна със съдържанието, което ѝ е 

предадено от медиите и така легитимира неговата същност. На практика обаче, 

също както двуликия бог Янус, публиката може да бъде разглеждана като 

притежаваща две лица. От една страна, невъоръженото и лишено от любопитство 

око може лесно да я възприеме като пасивна. От друга страна обаче, 

аналитичният поглед може да прозре и да види нейното друго лице, което не 

кима кротко и не одобрява автоматично това, което ѝ е поднасяно.   
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„ХИБРИДНАТА ВОЙНА“ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ 

РАЛИЦА КОВАЧЕВА 

 

“THE HYBRID WAR” IN BULGARIAN MEDIA 

RALITSA KOVACHEVA 

 

Резюме: Статията представя резултатите от емпирично изследване на 

употребата на понятието „хибридна война“ (и негови аналози) в 

българските медии. Във фокуса на настоящия текст е употребата на 

понятието в смисъл и контекст, различни от вложените в него според 

съществуващите дефиниции. Изследването обхваща първите пет месеца 

на 2019 г. и анализира публикации в българските онлайн медии, 

селектирани чрез системата Europe Media Monitor (ЕММ). Резултатите 

показват, че в определени случаи в понятието не само се влага различно 

значение, но и се измислят производни понятия като „хибридна 

пропаганда“ или „хибридно съдържание“.  

 

Ключови думи: Хибридна война, медии, дезинформация, България 

 

Summary: The article presents the results of an empirical study on the use of 

the term “hybrid war” (and its analogs) in Bulgarian media. It is focused on 

the use of the concept in meanings and contexts different from those implied 

by the existing definitions. The study covers the first five months of 2019. The 

publications in Bulgarian online media are selected through the news 

aggregation and analysis system “European Media Monitor” (EMM). The 

results show that, in certain cases, the concept is not only used with different 
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meanings, but some derivative concepts are created by the media such as 

“hybrid propaganda” or “hybrid content”. 

 

Key words: Hybrid war, media, disinformation, Bulgaria  

 

 

Мотивът за провеждането на изследване, което да проследи употребата на 

понятието „хибридна война“ (и неговите аналози „хибридни заплахи“, 

„хибридни атаки“, „хибридни въздействия“ и пр.) в българските медии, е 

засиленото му присъствие в политическите документи и политическата реч след 

2014 г1. Конфликтът в Украйна и анексията на Крим от Русия предизвикаха 

изследователите и анализаторите да окачествят руските действия именно като 

„хибридни“, поради отсъствието на открит военен конфликт и използването на 

богат арсенал от средства за въздействие. 

Както отбелязва Европейската служба за външна дейност в своя документ 

„Противодействие на хибридните заплахи“ от 2015 г. (EEAS, 2015), „хибридната 

война може по-лесно да бъде охарактеризирана, отколкото дефинирана“. Макар 

все още да няма единна и общоприета дефиниция на понятието, от различните 

дефиниции могат да се изолират определени общи характеристики. Същият 

документ описва хибридната война като „централно планирано и контролирано 

използване на различни скрити и открити тактики, реализирани с военни и/или 

невоенни средства, обхващащи от разузнавателни и кибер операции, през 

икономически натиск до използване на конвенционални (военни) сили“. Това, 

което е особено важно от гледна точка на настоящото изследване, е че според 

документа важен елемент от хибридната война са „масивните 

дезинформационни кампании, предназначени да контролират разказа“, т.е. 

 
1 Изследването е финансирано от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. 

Климент Охридски“ по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“.  
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доминиращите в публичното пространство образи на събития, интерпретации и 

оценки.  

С времето ЕС заменя термина „хибридна война“ с по-неутралното „хибридни 

заплахи“ (Sari, 2017). „Съвместната рамка за борба с хибридните заплахи“ ги 

определя като „комбинацията от насилнически и подривни дейности, 

конвенционални и неконвенционални методи (т.е. дипломатически, военни, 

икономически, технологични), които се използват по координиран начин от 

държавни или недържавни субекти с цел постигане на конкретни цели, в 

отсъствието на официално обявена война“ (ЕК, 2016). Дефинициите, използвани 

в политическите документи на НАТО, както и в българските политически 

документи, включват същите основни характеристики. За целите на настоящото 

изследване, може да се обобщи, че: 

Хибридните заплахи са многоизмерни и включват широк спектър от дейности, 

така че терминът може да се отнася към различни неща в различен контекст. 

Терминът не може да бъде сведен до едно от различните си измерения, без 

изрично да се посочи какво точно се има предвид. Например, не може да се 

използва „хибридни заплахи“ като синоним на „дезинформационни кампании“ 

или „кибератаки“. 

Терминът се отнася към външни актьори, които по един или друг начин 

заплашват сигурността на държава или група държави и поради тази причина е 

погрешно да се използва по отношение на вътрешнополитически или 

икономически противопоставяния, които нямат връзка с външни актьори или 

заплахи.   

Изолираните характеристики на понятието позволяват чрез контент анализ на 

медийни текстове да се направи оценка доколко в българските медии понятието 

се употребява ясно, точно и конкретно (Ковачева, 2019, под печат). С помощта 

на инструмента Europe Media Monitor (ЕММ) – свободно достъпна 

автоматизирана система за медиен анализ, която се захранва от близо 200 

български източника – беше направен преглед по ключови думи на медийни 

публикации в периода 2018 г. – май 2019 г. За търсенето бяха използвани 
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ключовите думи „хибридна заплаха“, „хибридна война“, „хибридни действия“ и 

„хибридна пропаганда“ – последното се оказа популярно в медийния език, макар 

да няма особена стойност и смисъл от гледна точка на дефинициите, представени 

по-горе. Прегледът на публикациите показа, че в преобладаващата част от 

публикациите понятието „хибридни заплахи“ (или негов синоним) е просто 

споменато, докато темата на текста е съвсем различна. В допълнение, 

количественото натрупване се дължи на препубликуването на един и същ текст 

в голям брой медии, което създава илюзията за присъствие на темата в медийното 

пространство. Поради тази причина, чрез контент анализ бяха обработени 688 

публикации за трите месеца с най-силна концентрация на медийно отразяване по 

темата – януари, февруари и март 2019 г.  

Настоящата статия се фокусира върху един неочакван резултат от изследването: 

оказа се, че употребата на понятието „хибридна война“ (както и негови деривати 

родно производство от типа „хибридно съдържание“ и „хибридна пропаганда“) 

е един от маркерите на „медийната война“ между групите на Делян Пеевски и 

Иво Прокопиев. Макар да съществува от години, това противопоставяне рядко 

се посочва конкретно и директно, а още по-малко е изследвано, поради 

обективни трудности, както посочват Вяра Ангелова, Жана Попова и Мария 

Нейкова в изследването „Новини... отблизо“: „През последните години сме 

свидетели на сериозно противопоставяне между две големи медийни 

групировки, да ги назовем по имената на собствениците (или смятаните за 

собственици): Иво Прокопиев и Делян Пеевски. Влияние, което не се изучава, но 

и фактически е много трудно да се изучи. Противопоставяне, в което медиите 

все повече се инструментализират като продължения на политическата, 

икономическата и съдебната власт в България. То трови средата и води до 

втвърдяване на привържениците и противниците на всяка от страните, това е 

състояние, което не може да произведе конструктивна дискусия по реално 

съществуващите проблеми“ (курсивът е мой – б.а.)  (Ангелова, Попова, Нейкова, 

2017).  
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Настоящото изследване дава възможност това противопоставяне да бъде 

представено чрез конкретните сюжети и реторични похвати, използвани от една 

група медии, директно или индиректно част от групата на Делян Пеевски. За 

разлика от изданията в групата на Иво Прокопиев „Икономедия“, където 

понятието „хибридна война“ е използвано в смисъл и контекст, съответсващи на 

дефинициите му, в другата група се наблюдава значително по-„творческа“ 

употреба, особено в коментарно-аналитичните материали. В 20% от общия обем 

текстове се установява използване на понятието със значение и контекст, 

различни от заложените в дефинициите – т.е. „хибридна война“ и синонимите му 

са използвани като израз, а не като понятие с конкретна дефиниция (фигура 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Близо половината от тези текстове са публикувани в една група медии, която 

включва най-вече (но не само) „Монитор“, „Труд“, „24 часа“ (онлайн изданията) 

и „Правен свят“. В тази група трябва да включим и в. „Телеграф“, който, макар 

че няма онлайн издание и поради това не попада в извадката, е цитиран като 

източник на част от тези публикации. Медиите в „групата“ споделят както общи 

виждания за рамкиране на темите, позиции и изразни средства, така и цели 

текстове, които се препубликуват без редакция и често без ясен първоизточник 

(фигура 2). 
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Показателен за „творческата“ употреба на изразите от типа „хибридни атаки“, 

„хибридна (информационна) война“, „хибридна пропаганда“ и пр. е начинът, по 

който е представен сюжетът за опита за отравяне на българския бизнесмен 

Емилиян Гебрев и евентуалната му връзка с аферата „Скрипал“ във 

Великобритания. В поредица текстове (някои от тях неподписани) се твърди, че 

бизнесменът Емилиян Гебрев се представя за жертва на „хибридна атака“ с 

помощта на медиите, собственост на Иво Прокопиев и финансовата подкрепа на 

бившия собственик на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан 

Василев. В текст, озаглавен „Да „отровиш“ измамените вложители в КТБ“ 

(„Монитор“, 9 февруари 2019) неизвестният автор твърди, че Гебрев 

неоснователно се представя за собственик на военните заводи „Дунарит груп“, 

които дължат 190 милиона лева на Фонда за гарантиране на влоговете. Гебрев не 

иска да плати този дълг, „заради което са и всичките му напъни, хибридни атаки, 

измислени привръзки и „отравяния“ (запазен е правописът на оригинала – б.а.). 

В текста специално е отбелязано, че новината за отравянето на Гебрев през 2015 

г. се появява именно в „Капитал Дейли“ (собственост на Иво Прокопиев), а 

„лъжи“ по случая са „разпространявани от хибридни сайтове под контрола на 

Цветан Василев и Иво Прокопиев“.  

В друг текст, гръмко озаглавен „Как с пропаганда може да се „узакони“ военен 

завод. Методите на съвременните информационни войни“ (Димитрова, 12 
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февруари 2019), публикуван в „24 часа“, авторът Виолета Димитрова заявява, че 

въвличането на България в аферата Скрипал е „типичен пример за провеждането 

на информационна война“ и „с мултиплицирането на „отровната лъжа” са се 

заели десетки ангажирани с това проводници на хибридна пропаганда в 

социалните мрежи“. Причината, според Димитрова, за тази война, са 

„изключително много пари“, които Гебрев е придобил чрез „Дунарит груп“, 

заедно с Цветан Василев, който е изградил „инфраструктурата, която в момента 

ползва, за да води информационната война срещу държавата“. Според авторката, 

„в тази мрежа от хибридни оръжия попадат сайтове като „Биволъ“ и „Фрогнюз“, 

„Трансмедия“ и много други подобни „медии“, които […] разпространяват 

„фалшивото съдържание“, пуснато от спонсори на хибридната пропаганда като 

Емилиян Гебрев и Цветан Василев“.  

В същия дух „Труд“ заключава, че цялата история с отравянето на Гебрев и 

връзката с  „Новичок“-а e „умело замислена конспирация“ на Гебрев и Василев, 

„целяща единствено чрез хибридна атака срещу държавата да „узаконят“ един 

грабеж“ („Труд“, 19 февруари 2019). В статия, озаглавена „Защо Емилиан Гебрев 

броди из телевизионните студиа“2, „Телеграф“ пише за „хибридната война 

срещу всички неудобни за тандема Василев – Гебрев и, разбира се, срещу нашия 

издател депутата Пеевски“ (който освен издател е и народен представител, а 

също и бивш бизнес партньор на Цветан Василев). Според неизвестния автор, 

целта е „чрез манипулации и хибридни атаки“ Гебрев да изнуди държавата и 

правителството „да му подарят завод за 300 милиона и да забравят за дълговете“ 

(„Монитор“, 20 февруари 2019). 

Както се вижда, тази група медии придава свое значение на понятието „хибридни 

атаки“, като го обвързва много тясно с бизнес войната между Делян Пеевски и 

Цветан Василев (и заедно с него – Иво Прокопиев и неговата медийна група). 

Това ясно личи и от още една сюжетна линия, развивана от същата група медии, 

този път на тема правосъдие. В поредица текстове се твърди, че се води 

 
2 Името е Емилиян Гебрев, в случая е запазен оригиналният правопис от заглавието на 

публикацията. 
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„хибридна пропаганда с обект държавното обвинение“ (Петров, 24 януари 2019), 

неправителствената организация „Правосъдие за всеки“ е определена като 

„хибридна група“ („Правен свят, 4 февруари 2019), а гражданските протести в 

подкрепа на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов са 

наречени „хибриден протест“ („Правен свят“, 25 март 2019). Срещу 

Специализираната прокуратура, Специализираните наказателни съдилища и 

КПКОНПИ също се води „хибридна война“, твърди сайтът „Правен свят“, 

„прокарвана основно през телевизия бТВ, собствените медии на Иво Прокопиев 

и негови близки партньори, както и през поръчковите издания, защитаващи 

интереса на Цветан Василев“ (Николов, 16 април 2019). 

По този начин понятието „хибридна война“ („хибридни атаки“) е напълно 

лишено от смисъла си по дефиниция и е натоварено с различни значения, 

свързани с неясни задкулисни отношения между вътрешни политически и бизнес 

съперници. Сравнението с изведените по-горе характеристики на понятието 

показва, че в случая няма елемент на външна заплаха за държавата и 

националната сигурност, нито са замесени външни актьори. Поради това 

очевидно не става дума за употреба на понятието според неговата дефиниция, а 

като атрактивен (удобен, провокативен) израз, който да служи на авторовата 

(редакционната) цел.  

Като цяло, изследването доказа, че ако изобщо се появява в медийното 

пространство, терминът „хибридни заплахи“ (и неговите синоними) най-често е 

просто споменат в информационни материали, без да бъде обяснен и 

конкретизиран. Анализи и коментари, посветени на хибридните заплахи, в които 

проблемът се обсъжда по същество, се срещат много рядко. Това ни дава 

основание да смятаме, че българската публика трудно може да се ориентира за 

конкретното значение на понятието, а още по-малко – да си състави 

информирано мнение.  

На този фон, както показват представените в статията данни, се наблюдава 

целенасочена употреба на израза „хибридна война“ със значение, което е съвсем 

различно от значението на понятието, съдържащо се в дефинициите. Нещо 
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повече, медиите са проявили творчество, измисляйки производни изрази от типа 

„хибридна пропаганда“, „хибридно съдържание“ и пр. Употребата на понятието 

с цел етикетиране на вътрешни врагове по същество извършва пълна подмяна на 

значението му и в този смисъл може да се окачестви като манипулативна и 

дезинформираща.  

Няма как въз основа на този анализ да се прецени дали тази подмяна е извършена 

целенасочено или е удобен „страничен ефект“ в преследването на по-голямата 

цел – дискредитирането на вътрешните врагове. Може обаче да се твърди, че 

понятието става жертва на своеобразната „хибридна война“ (ако използваме 

вмененото в израза значение, както е представено по-горе) между българските 

медии. Макар да разсъждаваме върху малък брой текстове за кратък период, 

представените конкретни примери ясно показват наличието на целенасочена 

стратегия за рамкиране на темите и подмяна на значенията, която би могла да 

бъде използвана по всяка една тема. Установените връзки между медиите в 

описаната група ясно показват, че независимо от това дали между тях 

съществуват или не юридически и финансови връзки, в публичното 

пространство тези медии образуват единен фронт с общ репертоар и ясен враг.   
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ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА  

ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ В САЙТА НА БНР 

ДЕСИСЛАВА СОТИРОВА 

 

EURO-ATLANTIC INTEGRATION OF THE WESTERN BALKANS 

 ON THE BNR WEBSITE  

DESISLAVA SOTIROVA 

 

Резюме: В статията се анализират новини за евроатлантическата 

интеграция на държавите от Западните Балкани в сайта на Българското 

национално радио в периода от 1999 до 2018 г. Изборът на БНР е 

продиктуван от обществената функция на медията – да отразява 

разнообразни теми от света и България. Радиото е сред малкото медии у 

нас, които включват богато разнообразие от международни и 

чуждестранни новини за и от шестте страни от Западните Балкани. Целта 

в текста е да се отговори на въпроса кои събития, свързани с хода на 

евроатлантическата интеграция на региона, са отразени, и кои не са. 

Изводите са направени въз основа на контент анализ на публикации в 

сайта на радиото в посочения период и интервюта с международни 

редактори от медията. Предвид големия времеви обхват на изследването 

са избрани осем ключови етапа от евроатлантическата интеграция на 

страните от Западните Балкани. 

 

Ключови думи: Западни Балкани, евроатлантическа интеграция, медиен 

дневен ред, медийно отразяване 
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Summary: The article analyzes the news about the Euro-Atlantic integration 

of the Western Balkan countries on the website of the Bulgarian National 

Radio from 1999 to 2018. The choice of the Bulgarian National Radio is 

dictated by its public media function – to offer variety of topics from all over 

the world. The Radio is among the few media outlets in the country that 

includes such a rich diversity of foreign news to and from the six countries of 

the Western Balkans. The purpose of the text is to answer the question which 

events related to the Euro-Atlantic integration of the region are included in the 

media agenda and which are not. The conclusions were drawn on the basis of 

a content analysis of publications on the Radio site during the period and 

interviews with international editors from the media. Given the large time span 

of the study, eight key milestones in the Euro-Atlantic integration of the 

Western Balkan countries were selected.  

 

Key words: Western Balkans, Euro-Atlantic integration, media agenda, 

media coverage 

  

Интересът към информационното отразяване на страните от Западните Балкани 

в БНР е във връзка с темата на моята дисертация: „Медийно отразяване на 

ключови етапи от евроатлантическата интеграция на страните от Западните 

Балкани (1999 – 2018 г.) в сайта на БНР, Дойче веле и Би Би Си“. Като обществена 

медия, БНР „е предназначена за всички граждани на националното общество“ 

(Ангелова, 2008: 41) и в обществен интерес е да „произвежда продукция, която 

информира, образова и забавлява“ (Етичен кодекс на служителите на 

Българското национално радио). Радиото е една от малкото български медии, 

която съобщава в новинарските емисии и предаванията си за разнообразни 

национални и международни теми. В изследването си от 2005 г. Лъчезар Точев 
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проучва информационните потоци в Дарик радио, Инфо радио и БНР и 

потвърждава отвореността на „Хоризонт“ към световните събития (Точев, 2007: 

208). Именно тази характеристика на БНР предизвика изследователския ми 

интерес към медията. 

Обект на изследването е информационният поток в сайта на БНР, а предметът е 

медийното отразяване на основни етапи от евроатлантическата интеграция на 

Западните Балкани. При хронологичен преглед на сайта на радиото основният 

въпрос, който поставям, е кои събития от евроатлантическия път на държавите 

от Западните Балкани са отразени и кои не са. Целта е да се даде представа какво 

читателят би получил като информация при търсене на публикации по темата. 

Контент анализът включва материали в сайта на БНР, търсени по 10 ключови 

думи, за да се съберат възможно най-голям брой новини: Западни Балкани, 

интеграция, ЕС, НАТО, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония12, 

Сърбия и Черна гора. В този почти 20-годишен период заедно с моя научен 

ръководител проф. д-р Мария Нейкова определихме осем ключови етапа, които 

пряко засягат евроатлантическата интеграция на целия регион, а не само на 

отделна държава. Изследването обхваща периода 1999 – юни 2018 г. Началната 

година е избрана заради факта, че Европейският съюз за първи път след войните 

в бивша Югославия стартира нов подход за Западните Балкани – Процес за 

стабилизиране и асоцииране (ПСА). Процесът е подготовка за евентуално 

членство в ЕС и целта е да приключи с подписване на Споразумение за 

стабилизиране и асоцииране (ССА)3.  

 
1Македония, вече Северна Македония от влизането в сила на Преспанския мирен договор на 

12.02.2019 г., е част от абревиатурата БЮРМ (Бивша югославска република Македония) и 

умишлено е търсена с това име с цел да се намерят възможно най-много новини през годините 

за и от страната.  
2 В настоящата статия Македония се назовава с новото ѝ име Северна Македония. 
3 През 2016 г. ССА влезе в сила и за последната държава от региона – Косово. 
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Изследваният период завършва с месец юни 2018 г., когато приключва 

Българското председателство на Съвета на ЕС, сред чиито основни приоритети 

са Западните Балкани. 

Първият ключов етап е юни – юли 2003 г. Тогава се провежда срещата на върха 

в Солун (юни 2003 г.) и се потвърждава европейската перспектива на страните 

от региона. През юли 2003 г. ЕС и НАТО се разбират за съгласуван подход 

спрямо Западните Балкани, като очертават основните области на сътрудничество 

и общата визия и решителност за сигурността и стабилността в региона.  

Вторият етап: ноември – декември 2006 г. През ноември 2006 г. се състоят две 

важни събития: срещата на върха на НАТО в Рига, на която Алиансът кани 

Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина да се присъединят към Програмата 

„Партньорство за мир“, и класификацията на ЕС на страните от Западните 

Балкани в две категории – кандидат-членки4 и потенциални кандидатки. През 

декември 2006 г. Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия и Черна гора се 

присъединяват към Централноевропейското споразумение за свободна търговия 

(CEFTA), за да се подготвят и да изпълнят условията за общия европейски пазар. 

През същия месец лидерите на ЕС постигат съгласие да следват стратегия, 

основана на консолидиране на ангажиментите на Съюза към текущите преговори 

за присъединяване; справедливи и строги условия на всички етапи от 

преговорите със страните кандидатки потвърждават, че бъдещето на Западните 

Балкани е в ЕС с ясната уговорка, че те ще станат част от Съюза, след като 

напълно изпълнят критериите за присъединяване и условията според ПСА.  

 
4По това време единствената кандидат-членка от региона е Северна Македония, която по-късно 

изостава в евроатлантическото си развитие заради спора за името с Гърция и в последствие е 

задмината от Сърбия и Черна гора. Държавите, определени като потенциални кандидат-членки, 

са съответно Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия и Черна гора. 
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Двата периода декември 2009 г.5 и ноември 2010 г.6 се отнасят до 

присъединяването на страни от Западните Балкани към безвизовия режим на ЕС 

и също са включени в изследването.  

Декември 2011 г. е четвъртият етап, който е свързан с въвеждането на нов подход 

на ЕС – глава №23 и №24 са първите, които се отварят, и последните, които се 

затварят, по време на преговорите за присъединяване. Двете глави се отнасят 

съответно до съдебната система и основни човешки права и справедливостта, 

свободата и сигурността. Европейските лидери решават, че върховенството на 

закона се превръща в първа и основна ценност на процеса за разширяване. 

Тяхното решение е в отговор на поведението на балканските политически лидери 

по това време и популистките им и авторитарни прояви.  

През октомври 2013 г. започва подходът на ЕС „fundamentals first“7 за страните 

от Западните Балкани, за които предстои отваряне на предприсъединителни 

преговори8. Подходът се състои от шест ключови критерии, върху които 

правителствата трябва да акцентират, за да изградят устойчива традиция на 

демократична държава – съдебна реформа, борба срещу корупцията, борба 

срещу организираната престъпност, гарантиране на свободата на изразяване, 

реформа на публичната администрация, икономическа стабилност. 

Февруари и май 2018 г. са месеци, белязани от събитията по време на 

Българското председателство на Съвета на ЕС. На 6-и февруари 2018 г. 

председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер представи 

Стратегията за Западните Балкани. Документът отново потвърждава 

европейската перспектива на региона и подчертава, че евентуалното бъдещо 

членство на Сърбия и Черна гора не може да се осъществи преди 2025 г. 

 
5Европейският визов режим се либерализира за гражданите на Северна Македония, Черна гора 

и Сърбия. 
6Премахват се визовите изисквания за Албания и Босна и Херцеговина. 
7Превод мой – първо основите. 
8Преди октомври 2013 г. единствено Черна гора е започнала преговори за присъединяване (юни 

2012 г.). 
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На 17-и май 2018 г. срещата на лидерите на държавите в ЕС и на страните от 

Западните Балкани завърши с подписване на Декларацията от София. Тя е 

своеобразен завършек на усилията на българското правителство по време на 

европредседателството да подпомогне региона в сферата на свързаността и 

европейската му перспектива. 

В изследването са включени само онези новини, които съвпадат с периодите на 

осемте ключови етапа. Новините са отчитани с помощта на регистрационна 

карта. Тя се състои от осем показателя: размер в брой думи, обвързаност на 

публикацията с евроатлантическата интеграция на държавите от Западните 

Балкани, журналистическо представяне, реалистичност, тема, главно действащо 

лице, място на събитието, източник на материала.  

За целите на задълбочения анализ в настоящия текст са включени и интервюта с 

журналисти от БНР – дългогодишният водещ, бивш кореспондент в Белград и 

настоящ старши продуцент на новини Ивайло Василев, един от създателите и 

водещ на седмичното предаване за международна политика „Събота 150“ Георги 

Марков и новото попълнение в програма „Хоризонт“ – редакторът на новини 

Константин Мравов9. Въпросите към тях са пет и са умишлено формулирани 

така, че да не насочват отговорите на запитваните към темата за 

евроатлантическата интеграция на страните от Западните Балкани:  

1. От какво се ръководите при подбора на международни новини? 

2. Как преценявате кое събитие за и от Западните Балкани да стане новина? 

3. За какви събития, свързани със Западните Балкани, информирате 

аудиторията си? Посочете примери. 

4. Смятате ли, че новините за Западните Балкани във Вашата медия 

съобщават за по-голямата част от събитията и проблемите в региона? 

 
9 Благодаря на Ивайло Василев, Георги Марков и Константин Мравов за съдействието. 
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5. Имате ли собствен/и кореспондент/и в страна от Западните Балкани? Ако 

нямате, на какво разчитате – специални пратеници, чужди информационни 

източници? Моля, дайте примери. 

 

Преди преминаване към изследването е важно да се уточни какво място заемат 

международните новини в БНР и конкретно материалите за Западните Балкани. 

По отношение на подбора на международните новини журналистите засегнаха 

темите за важността на новината за България и интереса на аудиторията: „Може 

би най-важният въпрос е дали международната новина засяга или може да 

засегне България“ (Константин Мравов).  

„По принцип при подбора на международни новини е много важно да се знае от 

какво точно се интересува българинът, ако говорим точно за БНР“ (Георги 

Марков).  

„[Подборът на международни новини се ръководи]10 от значимостта на 

съответната информация за хората в България. Това са тези  [новини]11, свързани 

с актуалните теми и проблеми, свързани с Европейския съюз – разширяването на 

Съюза (където е и темата за Западните Балкани), миграцията, Брекзит [...]“ 

(Ивайло Василев). 

На въпроса „Как преценявате кое събитие за и от Западните Балкани да стане 

новина?“, те отговарят:  

„По принцип Западните Балкани, и въобще Балканите, са тесни комшии и ние 

искаме-не искаме трябва да ги отразяваме, защото е много важно какво се случва 

при съседа, тъй като сме едни до други. [...] за мен винаги е било важно какво се 

случва с тази европейска интеграция на Западните Балкани, какво се случва с 

това членство в НАТО. […] Извън евроинтеграцията от практиката ми се е 

случвало да пускаме някакви весели неща (любопитки), защото  хората трябва да 

 
10 Бел. – моя. 
11 Бел. – моя. 
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знаят, че в Косово, в Сърбия, в Македония и Румъния има и друг живот освен 

корупцията, правителствените проблеми, напрежението в Северно Косово“ (Г. 

Марков). 

„Всяко събитие в страна от Западните Балкани, което засяга връзките с България 

или има отношение към евроинтеграцията на съответната страна и стабилността 

в региона, представлява интерес за новините“ (И. Василев). 

„Важно е дали информационният повод засяга България, но водещият фактор 

(както в много други случаи) е политическото говорене, което задава посоката на 

информационния поток. [...] Лично аз се опитвам по-често да включвам новини 

за отношенията между Белград и Прищина, Македония и Албания и вътрешните 

междуособици в Босна и Херцеговина. Интересни са ми също отношенията 

Сърбия – Русия и китайското икономическо влияние на полуострова. Извън 

политическото говорене – радвам се, когато ми попадне статистика за 

обществените отношения в тези страни – бедност и неравенства, достъп до блага 

и услуги, насилие и т.н.“ (К. Мравов). 

 

Брой и големина на новините 

 

Въпреки търсенето на текстове в търсачката на сайта на Радиото по десет 

ключови думи, резултатите показват, че има изключително малко новини. 

Намерени са едва 194 новини, 1812 от които не са пряко свързани с темата за 

евроатлантическата интеграция на Западните Балкани. В анализа на резултатите 

се вземат предвид само 176-те новини, които са пряко свързани с темата. 

Много е важно уточнението, че евроатлантическата интеграция на шестте страни 

е свързана с 35 преговорни глави в различни сфери (Chapters of the acquis, 

 
12Тези новини попадат в общата статистика за броя на намерени публикации, но не са 

регистрирани по останалите показатели от регистрационната карта за информационни текстове. 

Това са материали, в които се съдържа търсената ключова дума, но нямат пряко отношение към 

напредъка в евроатлантическата интеграция на една или повече страни от Западните Балкани. 
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European Commission), според които се оценява напредъкът на държавите. 

Главите формират основата на преговорите за присъединяване и съответстват на 

различните области на достиженията на правото на ЕС, за които са необходими 

реформи, за да се изпълнят условията за присъединяване (Chapters of the 

acquis/negotiating chapters, European Commission). Съответно и новините могат да 

се отнасят за препоръка на Европейската комисия за започване на преговори за 

присъединяване, както и за събития, доклади и изказвания за нивото на 

демокрацията и върховенството на закона в страните, за растеж на икономиката 

и конкуретоспособността на пазарите, европейски или други инвестиции, 

признаване на независимост, име и малцинства, добросъседство и регионално 

сътрудничество.  

Първата новина, която съвпада с някой от определените ключови етапи, е едва 

от 2010 г. За три етапа, от общо осем, няма никаква информация на сайта на БНР. 

Липсата на архив на сайта по темата преди 2010 г.13 и малкото намерени новини 

в периодите ноември 2010 г., декември 2011 г. и октомври 2013 г. са фактори, 

които силно изкривяват медийната картина. (Фиг. №1) 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

Фиг.1 

 
13 Много важно е уточнението, че на сайта на БНР по темата се намират и новини от 2009 г., но 

тъй като не попадат в никой от ключовите етапи, не са взети предвид. 

Период Брой новини 

Юни – юли 2003 г. - 

Ноември– декември 2006 г. - 

Декември 2009 г. - 

Ноември 2010 г. 1 новина 

Декември 2011 г. 2 новини 

Октомври 2013 г. 12 новини 

Февруари 2018 г. 58 новини 

Май 2018 г. 121 новини 

Общ брой: 194 новини 
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Прекалено малкият брой новини в архива на сайта на БНР не позволява на 

читателя да добие представа за историческата хронология на евроатлантическата 

интеграция на Западните Балкани. Евентуална причина за този резултат може би 

се крие във факта, че медиите в България много по-късно започват да предлагат 

на аудиториите си онлайн съдържание, в сравнение със световните медии14. При 

липса на сайт няма как да се очакват материали с дата преди стартирането на 

онлайн страницата. Въпреки това, дори когато вече има работещ сайт с качвани 

на него новини, ясно се вижда колко недостатъчен е броят им за формиране на 

представа и мнение у читателя. 

Друг обезпокоителен факт за сайта на БНР е изтриването на новини, които не 

попадат в бройката от 100 страници назад. На всяка страница се поместват по 10 

текста и съответно 1001-вата публикация, търсена по ключова дума, няма да 

излиза като резултат от търсенето. Това означава, че след няколко месеца част от 

новините, които съм анализирала, ще бъдат изтрити, особено ако определена 

ключова дума е свързана с много нови събития, които избутват по-старите 

материали.  

Както се вижда и на фигура №1, малко над две трети от намерените 176 новини 

са от периода май 2018 г., който, със срещата на върха ЕС – Западни Балкани и 

подписването на Декларацията в София, се явява кулминация на усилията на 

българското правителство по време на Председателството на Съвета на ЕС. В 

останалите периоди (особено тези от предходни години) се откриват 

изключително малко новини: в периода ноември 2010 г. има само една новина, 

декември 2011 г. – два материала, октомври 2013 г. – 12 текста. 

Запитани дали според тях БНР отразява по-голямата част от събитията и 

проблемите в региона, журналистите отговориха: „По мои наблюдения се 

справяме по-добре от всички други електронни медии и може би отстъпваме 

 
14 По неофициална информация сайтът на БНР съществува от 2005 г.  
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само на някои сайтове и на информационните агенции. [...] Така или иначе не 

мога съвсем да преценя дали успяваме да информираме обикновения човек за 

„важните“ проблеми на Западните Балкани. Предимно го информираме докъде 

са с преговорния процес за присъединяване към Европейския съюз“ (К. Мравов). 

„За по-голямата част от събитията – не. [...] Затова пък БНР съобщава за всички 

значими събития в страните от Западните Балкани. Тези, които очертават 

развитието на отношенията между страните от региона, както и отношенията им 

с България, ЕС, САЩ и Русия“ (И. Василев). 

„Абсолютно. Точно така е. Освен с евроатлантическата интеграция, ние се 

занимаваме и с живота на обикновените хора, когато има място за това. Лятото 

обикновено се случват тези неща, защото на хората от политика им е дошло до 

главата. Даваме и другата страна на живота извън ЕС и НАТО“ (Г. Марков). 

БНР е една от малкото български медии (особено електронни с национален 

обхват), които редовно съобщават международни новини от целия свят, с фокус 

върху Балканите. В емисиите и предаванията на БНР (особено „Събота 150“) 

действително се представят много новини и анализи за Балканите като цяло, в 

това число и за страните от Западните Балкани. Ако анализираме актуалните 

събития до месец назад, думите на журналистите наистина биха съвпаднали с 

евентуално получените резултати. В случая на настоящото изследване с търсене 

за отминали години обаче няма припокриване на тяхното мнение и резултатите 

от изследването. 

Материалите като цяло не се отличават с голяма дължина, като повечето са 

средно между един – два скрола. Новините до 200 думи са най-многобройни – 

68, следвани от публикациите до 400 думи, които са 55 текста. До 600 думи са 31 

новини, а материалите до 800 думи са наполовина – 14. Само осем текста са над 

800 думи, като малко на брой новини са със свръх голям обем.                                                                                          

(Фиг. №2) 
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Фиг.2 

 

Журналистическо представяне и реалистичност  

 

Показателят „журналистическо представяне“ дава възможност да се проследи 

дали медията разчита преди всичко на официални лица за информация (Нейкова, 

2003: 20), което обикновено довежда до непропорционално отразяване на 

различни гледни точки. Официалните лица са лесно достъпни за медиите и са 

предпочитани заради тяхната авторитетна и отговорна роля да диктуват 

политическия дневен ред. Изказванията им се характеризират с висока 

информационна важност поради причината, че са избрани от гражданите на 

съответната държава, които (обикновено) се идентифицират с мнението и 

действията на управляващите. 

Според резултатите в БНР се наблюдава по-засилен интерес към съобщенията на 

личности. Малко над половината от регистрираните по всички показатели 176 

новини са представени като съобщения на личности (96 текста)15. Това са 

предимно съобщения на представители на изпълнителната власт, 

медии/журналисти, държавни глави, експерти16. Информация за предистория е 

добавена в едва 14 текста, въпреки сложността и историческата наситеност с 

факти и събития в Западните Балкани. 59 материала са представени като новини, 

 
15 Вж: Приложение №4. 
16 Вж: фиг. №6. 

Брой думи Брой новини 

До 200 думи 68 новини 

До 400 думи 55 новини 

До 600 думи 31 новини 

До 800 думи 14 новини 

До 1000 думи 5 новини 

Над 1200 думи 3 новини 
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в които се посочват допълнителни факти, които частично съдържат информация 

за предистория, но не могат да попаднат изцяло в този показател. (Фиг. № 3) 

 

  

     

     

 

 

 

 

Фиг. 3 

Новините са представени основно през изказвания и оценки на политически лица 

и анализатори (политолози, социолози, историци). Голяма част от публикациите 

са съкратен вариант на интервюта на журналисти от медията, които представят 

думите на интервюирания като новина. Константин Мравов споделя 

наблюденията си, които съвпадат с резултатите: „[...] през 

европредседателството ни през 2018 година темата (за евроинтеграцията на 

Западните Балкани17) уж присъстваше много, но реалният фокус е предимно 

върху изказвания на политици“. Тенденцията да се съобщават събития през 

изказвания на представители на световния, европейския или българския 

политически елит, на международни и национални институции се наблюдава в 

голяма част от българските медии. Според проучване на Ралица Ковачева на 

българските медии 24chasa.bg, Dnevnik.bg, Trud.bg и Segabg.com, „в българската 

публична сфера европейските теми присъстват само доколкото са част от 

политическия дискурс“. 

В показателя „реалистичност“ най-много новини (92 на брой) са регистрирани в 

графата „изказвания“. За реално случили се събития, като основна част в 

 
17 Бел. – моя. 

Журналистическо 

представяне 

Брой новини 

Новини 59 новини 

Информация за 

предистория 

14 новини 

Съобщения на 

личности 

96 новини 

Друго 7 новини 
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регистрирания текст, става въпрос в 44 материала, а 22 новини информират за 

реални предстоящи събития. (Фиг. № 4) 

 

         

 

          

 

 

 

                  Фиг. 4 

Тема и главни действащи лица  

 

Според резултатите в 89 новини става въпрос за европейската интеграция на 

държавите от Западните Балкани. Основно се говори за перспектива за 

присъединяване към ЕС, но не и за НАТО. Няма нито един текст за 

атлантическата интеграция на страна от Западните Балкани или на целия регион. 

Когато става въпрос за НАТО, организацията винаги е споменавана заедно с ЕС, 

като само в три новини предметът е евроатлантическа интеграция. За темите 

добросъседство/регионално сътрудничество и инвестиции/икономика има 

еднакъв брой новини – по 18, следвани от позицията „дипломатически 

отношения“ с 16 материала, в която основно става въпрос за противоречията 

между Сърбия и Косово и непризнаването на независимостта на новата държава. 

Останалите 11 теми от регистрационната карта си делят общо 32 новини, като 7 

от тях имат едва по една- 

две публикации. (Фиг. № 5) 

 

 

 

Реалистичност Брой новини 

Реални събития 44 новини 

Реални предстоящи 

събития 

22 новини 

Оценки 18 новини 

Изказвания 92 новини 
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Фиг. 5 

 

В показателя за главни действащи лица най-много са регистрираните новини в 

позицията „изпълнителна власт“ – 61 текста. На второ място са 

медии/журналисти с 26 материала. По принцип това е необичаен резултат, тъй 

като медиите обикновено са „избутвани“ от други позиции като „държавен 

глава“, „законодателна власт“, „експерти“ и други, който обаче има няколко 

обяснения. В сайта на БНР има публикации с т.нар. преглед на печата на 

чуждестранни или български медии по даден въпрос и част от новините, 

представени като изказвания на личности, са свързани с конкретен журналист и 

неговото мнение по определена тема. По времето на Българското 

Тема      Брой новини 

Евроинтеграция 89 новини 

Добросъседство/регионално 

сътрудничество 

18 новини 

Инвестиции/икономика 18 новини 

Дипломатически 

отношения 

16 новини 

Медии 8 новини 

Малцинства 6 новини 

Закон и ред 4 новини 

Евроатлантическа 

интеграция 

3 новини 

Официални 

празници/чествания 

3 новини 

Върховенство на закона/ 

съд и прокуратура 

2 новини 

Инфраструктура  2 новини 

Миграция 2 новини 

Отбрана/военни 2 новини 

Борба с тероризма 1 новина 

Демокрация 1 новина 

Социална политика 1 новина 
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председателство на Съвета на ЕС БНР организира среща на представители на 

обществените медии от Югоизточна Европа. Събитието е във връзка с един от 

приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС – европейската 

перспектива и свързаност на Западните Балкани, и е проследено в 8 новини. 

В 22 текста главно действащо лице е държавен глава, а в 21 новини – експерти. 

Отделно от позицията „ЕС“ (с 4 публикации) са посочени някои от органите на 

ЕС – Европейския парламент и Европейската комисия, поради функциите и 

важността им. Държавни ръководители18 са главни действащи лица в 9 текста, а 

партии, НПО-та и граждани – си делят еднакъв брой новини – по пет публикации. 

(Фиг. № 6) 

 

 
18В позицията „държавни лидери“ се регистрират само тези текстове, в които авторът е посочил 

словосъчетанието или негова разновидност. Например: „Евролидерите се срещат с колегите си 

от Западните Балкани.“и „В срещата участват всички държавни или правителствени 

ръководители.“. 

Главни действащи лица Брой новини 

 Изпълнителна власт 61 новини 

 Медии, журналисти 26 новини 

 Държавен глава 22 новини 

 Експерти 21 новини 

 Държавни ръководители 9 новини 

 ЕК, представител на ЕК 8 новини 

 Граждани  5 новини 

 НПО 5 новини 

 Партии 5 новини 

 ЕС 4 новини 

 Политолози 4 новини 

 ЕП, представител на ЕП 2 новини 

 Синдикати 2 новини 
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Фиг. 6 

Място на събитието и източник на материала 

 

Предвид факта, че най-много от намерените новини са през май 2018 г., не е 

изненадващ резултатът, че мястото на събитието в 71 публикации е България. В 

сравнително голяма част от регистрираните материали (47 на брой) не се 

споменава къде се развива действието. За събития в страна от ЕС се съобщава в 

22 текста, като в 7 новини място на събитие е столицата на ЕС Брюксел19. 

Любопитен резултат са малкото на брой новини за събития в самите държави от 

Западните Балкани. Общо в 24 материала се информира за събитие в една от 

шестте страни, като 13 новини съобщават за събития в Косово (Фиг. №7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7 

 
19 Брюксел и Страсбург умишлено са отделени от общата категория „ЕС, страна в ЕС“ заради 

факта, че са седалища на почти всички институции на ЕС. 

 Социолози  1 новина 

 Съдебна власт 1 новина 

Район/място на събитието Брой новини 

България 71 новини 

Неопределено 47 новини 

ЕС, страна в ЕС 22 новини 

Косово 13 новини 

Брюксел 7 новини 

Страна извън ЕС 4 новини 

Сърбия 4 новини 

Босна и Херцеговина 3 новини 

Албания 2 новини 

Северна Македония 1 новина 

Страсбург 1 новина 

Черна гора 1 новина 
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Можем да обобщим, че в изследвания период в сайта на БНР преобладават 

новините, отнасящи се за Западните Балкани, а не идващи от тях. 

На въпроса за собствени кореспонденти в една или в няколко страни от 

Западните Балкани журналистите отговарят: „В момента БНР няма 

кореспонденти в тези страни. Преди време имаше в Скопие и Белград. Сега 

командироваме специални пратеници за едно или друго значимо събитие или 

използваме различни източници – наши и чуждестранни – общопрофилни 

информационни агенции – Ройтерс, Франс прес, Асошиейтед прес, или местни 

медии и агенции (със свободен достъп) от съответната страна, където е 

събитието“ (И. Василев). 

„Специално около по-близките места според събитието се разчита на специални 

пратеници (Тоня Димитрова, Деян Йотов, Георги Марков и от време на време 

Косьо Мравов). Не се прави компромис да се прати някой, който не познава 

дадена държава, за да отразява, защото крие рискове. [...] По принцип разчитаме 

основно на местните медии, когато нямаме специален пратеник. Би Би Си 

ползваме много рядко, Ройтерс също, по причина, че въпросните хора, които 

изредих, разчитат на местните медии“ (Г. Марков). 

„За новини от тези страни предимно разчитаме на българските и чуждестранни 

информационни агенции. Лично аз поглеждам и местни агенции като МИА и 

Танюг, както и по-малки медии. Добър англоезичен източник е Balkan Insight. 

[...] Аз лично съм бил специален пратеник в Косовска Митровица по време на 

българското европредседателство“ (К. Мравов). 

Малко над две трети от новините са авторски текстове. Сред авторите са 

Ангелина Пискова – кореспондент на БНР в Брюксел, Валерия Николова, 

Веселин Паунов – кореспондент на БНР в Лондон, Георги Марков, Деян Йотов, 

Диана Янкулова, Катя Пеева, Константин Мравов, Марта Младенова, Цветелина 

Стоянова и други. (Фиг. № 8)             
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Фиг. 8 

                          

Подписването на журналистическите текстове задълбочава доверието на 

читателите. Персонифицирането на новините придава повече авторитет както на 

медийните организации, така и на журналистите поради усещането, че 

посоченият човек носи отговорност за написаното. С изписването на имената на 

журналистите медията се отъждествява с екипа си, изтъква, че именно тези хора 

са част от редколегията, и потвърждава професионалните им качества.  

Без посочен източник са 27 новини, предимно от 2010 г., 2011 г.20, 2013 г.21 и 

малък брой от 2018 г.  

Впечатление прави, че от световно известните медии като източници на новини 

са споменати само Ройтерс и Франс прес, които са цитирани в много малко 

текстове – съответно два и три материала, а шест новини са компилация от 

различни медии. Шест текста са с източник известната сръбска агенция Танюг. 

 
20С изключение на новина на Николай Кръстев. 
21С изключение на новина на Николай Кръстев. 

Източник на материала Брой новини 

Журналист от медията 119 новини 

Без източник 27 новини 

Други медии 8 новини 

Компилация от  

различни медии 

6 новини 

Танюг 6 новини 

Други идентифицирани  

източници 

3 новини 

Франс прес 3 новини 

Медията, неподписан текст 2 новини 

Ройтерс 2 новини 
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Други цитирани местни медии в осем новини са – косовската телевизия РТК, 

албанската агенция АТА, босненската телеграфна служба Фена, немският 

всекидневник Ди Велт, сръбският в. Блиц и американското радио Гласът на 

Америка.  

 

Заключение 

 

Крайните резултати от проучването показват, че в сайта на БНР има сравнително 

малко на брой новини за изследвания период. Въпреки това публикациите се 

отличават с разнообразие на теми, главни действащи лица и райони на събитията. 

Текстовете се характеризират с висок стил и спазване на основни принципи на 

журналистиката – обективност, придържане към фактите, представяне на 

няколко гледни точки и различни от ежедневно показваните по телевизиите 

експерти. 

Според изследването, с изключение на новините през 2018 г., няма съвпадение 

между реални, важни събития (определените осем ключови етапа) и медийния 

дневен ред. Преобладаващите информационни текстове от 2018 г. дават 

основание за твърдението, че основно се набляга върху по-значимите и актуални 

събития от процеса. Изследваните новини доказват, че между предварително 

определените осем ключови етапи и реално отразените събития има само две 

съвпадения – представената Стратегия на ЕК през февруари 2018 г. и срещата ЕС 

– Западни Балкани, която завърши с подписване на Декларацията от София. Без 

допълнителна информация от друг източник не е възможно читателят да 

проследи дори част от процеса на евроатлантическата интеграция на държавите 

от Западните Балкани. Заключението се дължи на факта, че сайтът на БНР 

зарежда само 1000 новини със задна дата, в които се включват и много спортни 

събития, а не от липсата на професионален интерес на журналистите към 

региона.  
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РОК ПРОРОК – БЪЛГАРСКИЯТ РОК И МЕТЪЛ НА ХАРТИЯ И 

ОНЛАЙН 

ПЛАМЕНА ПЕТРОВА 

 

ROCK PROPHET – BULGARIAN ROCK AND METAL ON PAPER 

AND ONLINE 

PLAMENA PETROVA 

 

Резюме: Текстът се фокусира върху представянето на българския рок и 

метъл в специализирани медии. Акцентът е върху метъла. Рокът 

присъства като по-голямата музика, от която метълът е част и със 

сравнителен характер. Доколко са представени български изпълнители, 

в сравнение с чуждестранни? Как се отразяват събития в двата вида 

медии и има ли специфична „метъл“ лексика в тях? Кои са основните 

жанрове и медийни образи? Текстът прави опит да даде отговор на тези 

въпроси и да щрихира разликите в печатните и онлайн медии. Обърнато 

е внимание на допълнителните възможности за представяне на 

съдържание онлайн. Основните медии, анализирани в текста, са 

списание „Про-рок“, сайтовете „Metal Hangar 18“ и „We Rock“. 

Неспециализирани медии са включени накратко, с цел съпоставка и 

открояване на специфики на рок и метъл медиите, свързани с техните 

характеристики и целевата им аудитория. 

 

Ключови думи: метъл, рок, медии, медийни образи, Про-рок, Metal 

Hangar 18, We Rock 
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Summary: The report focuses on the presentation of Bulgarian rock and metal 

in specialized media. It accentuates metal. Rock is included as the music, 

which metal is a part of and as a comparison. To what extent are Bulgarian 

performers included, compared to international ones? How do the two types 

of media cover events? Do they have a specific “metal” vocabulary? Which 

are the primary genres and media images? The text attempts to answer these 

questions and outline the differences in print and online media. The additional 

ways to present content online are addressed. The text analyses primarily 

“Pro-Rock” magazine and two websites – Metal Hangar 18 and We Rock. 

Non-specialized media is included briefly for comparison, as well as to outline 

specifics of rock and metal media, related to their characteristics and target 

audience. 

 

Key words: metal, rock, media, media images, Pro-Rock, Metal Hangar 18, 

We Rock 

 

Настоящият текст е част от дисертационното ми проучване върху българката 

метъл музика. Как се пише за рок и метъл онлайн и на хартия, в специализирани 

български медии? Това изследва текстът, през три медии. Избрала съм две 

онлайн медии – „Metal Hangar 18“ и „We Rock“. Те са съществуващи от по-дълго 

време специализирани онлайн медии, които генерират съдържание ежедневно. 

Печатната медия е списание „Про-рок“. То вече не съществува. Последният брой 

излезе в края на 2015 г., но беше най-популярното специализирано списание, 

когато все още се издаваше. В известна степен подобни специализирани печатни 

медии, съчетано с навлизането и разпространението на интернет, вдъхнови и 

голяма част от онлайн форумите и медиите в началния им период. 
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За метафората 

 

Защо пророк? Заради „Про-рок“. Списанието, което парадоксално не успява 

(поне официално) да предрече собствения си край своевременно (Про-рок, №121, 

с.3), е емблематично за съвременната българска рок журналистика. Или 

симптоматично. По няколко причини. Самата игра на думи – „Про-рок“ е 

заигравка с думата пророк и с одобрението (про) на рока (или може би на 

професионализма в него). Афинитетът към метафориката е характерен за 

специализираните метъл медии, видно в материалите и заглавията им. В случая 

и в името на самата медия. Може да се използва за маркиране и на друга 

особеност на рок и метъл медийните наративи – честата употреба на религиозна 

символика в текстовете. Продиктувана, естествено, от характера на музиката, за 

която пишат. Обобщено, заглавието на настоящия текст е опит за придържане 

към стилистиката, характерна за анализираните медии. 

 

Основни въпроси 

 

Основни въпроси, на които се опитах да намеря отговор за този текст, са: какви 

са разликите в представянето на метъла в двете среди; доколко те са свързани с 

начина, по който се пише, и доколко с характеристиките на вида медия; как се е 

изменило представянето на тази музика в двете среди и във времето; кои са 

основните жанрове, символни и лексикални особености; какво е мястото на 

автора и авторския почерк в картината? 

 

За немузикалните ограничения на изследването 

 

Текстът анализира съдържанието на три специализирани медии. Защо 

специализирани медии? Какво се анализира в съдържанието им? 
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Изследва се съдържанието на списание „Про-Рок“ и две онлайн медии – „Metal 

Hangar 18“ и „We Rock“. Анализът има качествени и количествени елементи. 

Основа на изследването е по-скоро дискурсивният анализ, тъй като основните 

въпроси са свързани с лексикални и културни особености, медийни образи, 

авторов почерк и т.н. Казано иначе как се пише и какво се пише, а не просто 

колко се пише. Все пак, някои от поставените въпроси са свързани и с 

количествени характеристики – например, доколко се пише за български метъл 

в тясното му разбиране (български музиканти), доколко в по-широкото 

(концерти и фестивали на чуждестранни изпълнители в България), съпоставено 

с материалите за чуждестранни изпълнители (без пряка връзка със събитие в 

страната)? От тази гледна точка, ще бъдат включени и количествени данни, 

където и доколкото това е необходимо. От своя страна, това предполага времево 

рамкиране. Анализират се броевете на списание „Про-Рок“ от 2015 г. Това е 

последната година, в която списанието съществува. Съответно, те са най 

актуални (макар да не може да се говори за актуалност, строго погледнато). 

Освен това, през 2015 г. списанието включва в съдържанието на новите си броеве 

обзорни материали за стари свои броеве; тогава е издаден и специалният брой за 

десетата годишнина на Каварна Рок с препечатани материали от предишните 

издания на фестивала, което позволява съпоставка. Включен е и един сборник – 

т.нар. „бъндел“ – за българска музика, в който са поместени всички материали от 

рубриките за български групи. Това на свой ред позволява проследяване на 

отразяването на българска музика от списанието във времето. За двете онлайн 

медии основният период е август-септември 2019 г. Периодът е по-кратък, тъй 

като в двата сайта ежедневно се публикуват многобройни текстове. Това важи 

най-вече за новините и актуалните материали. За нуждите на сравнението е 

включен исторически контекст и са използвани жанрове и материали, извън 

посочения период (това ще бъде уточнено на съответните места). Отварям скоба, 

че използвам и включено наблюдение като автор в сайта „Metal Hangar 18“. 
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За границите на метъла в изследването 

 

Фокусът е върху метъла, като основната музика, която изследвам. Защо тогава 

рок? Защото метълът е част от него. И защото избраните медии пишат и за рок, 

и за метъл. 

 

Що е то метъл и какво общо има рокът? 

 

Някои автори определят рока като стилово направление в популярната музика, 

което не е хомогенно, а конгломерат от стилове и жанрове (Стателова, 1999: 26), 

а метъла, като жанр, чиито разновидности са поджанрове (Shuker, 2001: 151-153). 

Метълът се заражда в рамките на рока в края на 60-те години на ХХ век. 

Поставянето на ясна демаркационна линия често е трудно и сред най-цитираните 

разлики е, че метълът е „по-тежък“ от конвенционалната рок музика (Shuker, 

2001: 151-152). Проблемите с оразличаването на рока и метъла са в две 

направления. Първото от тях е свързано с разбирането на метъла като рок. В 

цитат, използван от Шукър, рок критикът Лестър Бангс използва фразата “heavy 

metal rock”, когато описва хеви метъла (Цит. по Shuker, 2001: 152). Това е 

характерно за началния период на метъла, към момента не се среща точно по този 

начин, но е показателно за самото затруднено оразличаване. Второто 

направление е свързано с определянето на това какво свири дадена група – рок 

или метъл? В книгата „Култура и медии“ на Любомир Стойков например Black 

Sabbath (едни от основоположниците на хеви метъла) са определени като „рок 

група“, а ню метъл групата Korn – като „поп състав“ (Стойков. 2006: 99). 

Метълът принципно се оразличава от поп музиката, разбирана като жанр (или 

наджанрово понятие), но е част от по-широкото понятие популярна музика – 

музиката, която не е художествена или фолклорна. Използването на поп музика 
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за означаване на популярна музика е едно възможно обяснение за конкретното 

объркване. Друга възможна причина е  разбирането на рока като направление в 

поп музиката, което, допълнено от неясното отделяне на метъла от рока, да е 

довело до определянето на метъл група като поп състав. Тези примери 

свидетелстват за силната връзка между рока и метъла, понякога помагаща, а друг 

път пречеща за ясното определяне и различаване на двете музики. Метълът 

произлиза от рока, често рок и метъл се преплитат като понятия (в частност хард 

рок и хеви метъл), а авторите, пишещи за рок, включват и метъл в трудовете си. 

В допълнение, дори да разделим двете музики, създаването на нови форми в 

метъла през хибридизиране включва и разновидности на рока – прогресивен рок, 

алтернативен рок и други. Връзката между рока и метъла е многопластова и 

разбирането й не се изчерпва само с определянето на метъла като рок или не-рок. 

Оттам обаче следва да започне определянето на метъла. Ще дам пример и с една 

българска книга – „Цветя от края на 80-те. BG Рок – история/поезия“, където се 

говори и за метъл. При дефинирането на „хард рок“ авторите говорят за трудното 

разграничаване на рок и метъл, като метълът е „вдъхновен“ от хард рока и често 

приеман за част от него (Братанов, Янев, 2014: 51-53). В книгата се споменават и 

конкретни български групи, чиято музика е определяна като метъл – Тротил, 

Б.Т.Р., Траки и Рицари на огъня (Братанов, Янев, 2014: 127; 150; 183).  Метълът 

се приема за част от рока и историята му и в български прочити, както сочи 

цитираната книга. Рокът е по-широкото, родово понятие, а метълът – част от 

него, видово понятие. Затова не може да се говори за метъл, без да се говори и за 

рок, двете понятия са свързани (Петрова, 2017). 

Обобщено, рокът присъства, на първо място, като по-голямата наджанрова 

категория, от която метълът е част. На второ място, като своеобразно сравнение 

– по същия начин ли се пише за рока, който не е метъл, и за метъла? На 

последното отговарям веднага – не съвсем. При метъла агресивната символика е 

много по-изявена. На базата на изследваните публикации. 
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Български метъл – що е то? 

 

Друго необходимо уточнение е какво визирам с „български метъл“. По-тясно, 

творчеството и изявите на български музиканти. В по-широк план, събития, 

включващи чуждестранни изпълнители, или концерти на такива, случващи се в 

България. Специфично допълнение са българските аудиовизуални предавания, 

материали за които се публикуват в онлайн изданията. 

Включването на чуждестранни изпълнители и техните концерти е по няколко 

основни причини: тези събития са важни за българската метъл сцена, като 

понякога включват родни групи, в качеството им на подгряващи или по-

модерното „съпорт“ групи; събития с по-големи мащаби се възприемат като по-

важни, отделя им се повече внимание в медиите и от феновете и включват някои 

специфични образи и свързани лексикални конструкти, липсващи в контекста на 

ъндърграунда. Например, образът на звездата. Колкото повече музикантът „Х“ е 

„виртуоз“ (Marty Friedman – виртуозно във „Фрактура“ тази неделя. В: We Rock. 

03.06.2011), гений, „легенда“ или производни легендарни квалификации – само 

в специалния брой на „Про-рок“ за десетата годишнина на Каварна Рок се 

открива на 5 места (Про-рок №122, 2015:11; 15; 16; 42; 58), или звезда, музиката 

му „класика“ – може и модерна (ArthurDent, 2019), концертът „епичен спектакъл“ 

(Про-рок №121, 2015: 42) и прочее, толкова по-ясно е, че той е чуждестранен 

изпълнител. Образът на чуждестранния музикант като звезда и контрастната  

липса на звезди в публикации за български групи очертават подход, 

едновременно интересен и лесно обясним. Интересен, защото влияе на начина, 

по който се пишат тези материали – стилистиката и лексиката се изменят. Лесно 

обясним, тъй като няма мейнстрийм, а подземна звезда е оксиморон. 

Следователно, в родния музикално-медиен пейзаж метъл звезди не може да има. 

Звездата е един от най-характерните образи при журналистическите материали 
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за фестивали. Този образ е маркетингов инструмент – най-популярният 

изпълнител се използва за рекламиране на събитието, наблягане на неговите 

мащаби, ексклузивност и значимост; известността, музикалният принос и 

харизмата на изпълнителя всъщност целят привличане на по-голяма аудитория и 

печалба. Открива се в изследвани публикации за фестивали с големи мащаби. 

Този образ е по-труден за пренасяне в контекста на малък фестивал или концерт, 

защото ъндърграундът има своите популярни хора, но за „звезди“ трудно може 

да се говори (Петрова, 2018), както вече се уточни. Не на последно място, за 

чуждестранни изпълнители просто се пише повече, т.е. отбелязването на този 

дисонанс в съдържанието като обем и суперлативност е от значение за 

разбирането на това как се пише за метъл. 

 

Защо специализирани медии? 

 

 Презумпцията е, че специализираните медии са най-точно отражение на 

музиката и субкултурата, за която пишат. Следователно, в тези медии ще се 

срещат повече примери за това, което наричам „типизирана лексика“ – т.е. думи 

и изрази, станали характерни за метъл журналистиката. Понякога до степен на 

абсолютно клише, друг път по-скоро вписващи се в по-обща (лексикална) посока 

или категория на говорене и писане и спазващи съответния тон. При тях по-ясно 

ще се откроят темпорални особености на езика на метъл журналистиката, ако 

такива съществуват. През тези медии могат най-обстойно (и лесно) да се 

екстраполират и щрихират характерните особености, да се разграничат общите 

за двата вида медия и специфичните за печатната или онлайн медията. Най-

малкото заради по-големия брой текстове, посветени на метъл в тях. Друга 

презумпция е, че за български метъл в неспециализирани медии почти не се 

пише. Те представляват интерес основно в две направления – кога все пак се 

пише за български метъл в неспециализирани медии; присъстват ли там 
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типизираните лексикални конструкти и медийни образи? Например, по 

отношение на фестивали и концерти, метълът присъства в мейнстрийм медиите. 

Големите фестивали от порядъка на „Каварна Рок“ и „Hills Of Rock” се отразяват 

от всички медии. Събития с по-малък мащаб – не. Броят публикации, логично, е 

по-голям при специализираните медии. Локалните фестивали се отразяват 

предимно от регионалните и специализираните медии. Специализираните 

публикуват материали за всички рок и метъл събития, регионалните – за местни 

фестивали; броят публикации в двата типа издания е значителен и сравним, но 

все пак преобладават публикации за утвърдени фестивали (Петрова, 2018). От 

количествена гледна точка, от изследването на сайтовете на „24 часа“, „Дарик“, 

БНР и специализираните медии „We Rock“, „Metal Hangar 18“, „The Other Side“, 

проведено през 2018 г., неспециализираните медии представляват по-слаб 

интерес за настоящия текст. Цитираното изследване щрихира и използваната 

лексика в неспециализирани медии. Поради тези причини, неспециализираните 

медии са по-скоро почти като бележка под линия в тази статия. Ще се огранича 

със споменаването на основните зависимости и лексика, открити при анализа на 

публикации за фестивали в неспециализирани български медии, в хода на 

цитираното изследване. Характерната за жанра и субкултурата лексика е, 

логично, по-застъпена в специализираните медии, докато в неспециализираните 

присъства частично и не във всички материали. „При мейнстрийм медиите 

асоциациите с метал, желязо и прочее, характерни думи като „забива“, „тава“, 

„мощ/ен“ (Райчева, 2017), суперлативно и характерно описване на най-

популярните изпълнители – „величия“ (Iron Maiden идват за концерт в България 

на 22 юли. В: 24 часа, 13.11.2017), „ветерани“, „звезди“ (Райчева, 2017) са 

основно използвани от стандартната за жанра лексика. В специализираните 

медии се добавят и по-агресивните определения за изпълнители, събития и 

практики…“ (Петрова, 2018). По-подробно на практиките на специализираните 
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медии ще се спра в анализа на материали от медиите, избрани за настоящото 

изследване. 

 

Защо тези три медии? 

 

„Про-Рок“ е най-дълго издаваното специализирано списание за рок и метъл 

музика на българския пазар. Първият брой излиза през 2001 г., а последният – 14 

години по-късно, през ноември 2015 г., в електронен вариант. Издадените броеве 

на списанието са 125. За контраст – „Metal Hammer”, титулуван „библия“ на 

метъла, успява да се задържи на пазара в България едва две години – от 2012 г. 

до 2014 г. Според публикация в „Под моста“ (Канджева, Г.) няма „официална 

информация дали списанието прекратява окончателно съществуването си, нито 

кога ще излезе следващият брой и дали ще има такъв“. Цитираната публикация 

няма дата, но, съдейки по коментарите под нея, е от 2015 г. Специализирани 

списания за рок и метъл в България след това липсват (Петрова, 2017). Опростено 

– „Про-рок“ просто е специализираното списание с най-дълъг жизнен цикъл, в 

контекста на българската рок журналистика на XXI век. И най-популярното 

такова. Повечето медии по-скоро се ориентират към интернет, вместо към 

хартия, в периода след 2000 г. Създадени са много онлайн медии, които 

публикуват различни материали за метъл, в това число български изпълнители, 

като „Metal Hangar 18“, „We Rock“, „Metal World“, „The Other Side“ и други. 

Основните тенденции в периода след 2000 г. са нарастването на броя предавания 

и медии, отразяващи рок и метъл и преориентирането към онлайн 

пространството (Петрова, 2017). Защо, в такъв случай, тези две медии? И двете 

съществуват от над 10 години. „We Rock“ съществува от 2001 г. – той е най-дълго 

съществуващият, все още активен през 2019 г. български рок сайт и „една от най-

старите онлайн медии у нас изобщо“ (We Rock: За нас.). „Metal Hangar 18“ 

стартира през 2007 г. като форум, а сайтът – в сегашния му вид – стартира през 
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2011 г., като архивните материали от форума са публикувани в сайта (Metal 

Hangar 18: За нас.). Двата сайта позволяват по-обширен поглед върху начина на 

писане за метъл в специализирани медии. „We Rock“ е по-утвърден и популярен, 

„Metal Hangar 18“ все още не достига същите цифри (посещаемост), съдейки по 

написаното в представянето на „We Rock“, броячите на посещения и харесвания 

на материали в двата сайта и лични наблюдения (в това число включено 

наблюдение). Материалите в „We Rock“ са по-многобройни, често обхващат и 

повече жанрове и поджанрове от „по-леките“ (рок). Резонно – поне семантично 

– в „Metal Hangar 18“ има повече материали за метъл. И двете медии пишат за 

български и чуждестранни музика, събития, изпълнители. Стоят въпросите колко 

и как точно? Има общи белези, има и разлики – включването и на двете медии 

позволява извеждане на общото и частното на още едно ниво – запазило се 

онлайн и оразличаващо се в зависимост от редакционната политика на конкретна 

(една) медия. Да, наблюденията не са изчерпателни, но могат да бъдат база за по-

обхватно изследване. 

 

Какво се е запазило – общи черти на печатната и онлайн метъл медия 

 

Ще започна с някои общи неща, или какво се е запазило. Съдържанието за 

чуждестранна музика е в пъти повече от това за българска. И при двата вида 

медии това означава повече интервюта, ревюта, статии за чуждестранен метъл. 

В контекста на списанието българските музиканти и творчеството им са 

представени основно в рамките на рубрика за ъндърграунд, рубрика „Направено 

в България“, най-често посредством представяне на група, интервю или ревю. 

Материали, публикувани под знаменателя на „Направено в България“ (понякога 

изписвано БГ или BG) се откриват във всички анализирани броеве (120, 121, 123, 

124, 125), освен бр.122 – специализиран брой за десетата годишнина на рок 

фестивала в Каварна. В този брой всички материали могат да се отнесат към 
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широкото тълкуване на „български“ рок или метъл, от гледна точка на 

обвързаността им с български фестивал и публика. Публикувани са репортажи 

от всички години, интервюта с музиканти, участвали в различни издания на 

фестивала (взети по време на фестивала), интервю с Цонко Цонев (Про-Рок, 

2015, №122). В стандартните броеве за 2015 г. преобладават текстове за 

чуждестранни музиканти и албуми. В тях има по едно или две ревюта на албум 

на българска група. За сравнение, общият брой ревюта обичайно надхвърля 50 

(Про-Рок, 2015, №119; №121; №123; №124), понякога и 60 (Про-Рок, 2015, №120; 

№125). При интервютата положението е сходно, макар и с по-малки мащаби – те 

просто са по-малко като количество от ревютата. С български групи има едно-

две в брой. 

При онлайн медиите от жанровете, различни от новина, пак основно се използват 

интервю и ревю, но не в рубрики. Имало е и подобни инициативи, които 

използват идеята за серийност и обща тема, като Новата вълна в българския хеви 

метъл в „Metal Hangar 18“, където са представяни български метъл групи, но 

обикновено материалите са част от основния информационен поток на медията. 

Като съотношение, ако има 15 материала за метъл, публикувани в една от двете 

онлайн медии в един ден, средно пет-шест от тях ще са свързани с България, а 

около две-три ще са за български изпълнители, извън контекста на голям 

фестивал или концерт. Числото варира, разбира се, но за периода август-

септември 2019 г. се движи в тези граници. 

Концертният репортаж на събития, провеждани в страната, също е характерен и 

за двата вида медии. При списанието те не са по-малко, въпреки характера на 

печатната медия, издавана веднъж месечно. Фокусът е върху фестивали и 

концерти с по-големи мащаби, но на разликите ще се спра след малко. Във 

всички анализирани броеве на списанието (от №119 до №125) има репортажи за 

концерти и фестивали в България. Повечето от тях са на чуждестранни групи, 

някои с участието на български групи в лайнъпа. В двете онлайн медии, в 
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избрания период (20.08-20.09.2019), също преобладават материалите за 

фестивали и концерти на чуждестранни изпълнители. В „Metal Hangar 18“ за 

периода има публикувани шест репортажа. От тях единствено този за фестивала 

в Хоталич е изцяло за български изпълнители (Стоянов, 2019). От останалите, в 

един няма български групи, в един има рок група, три са за фестивала във Варна. 

Тоест, интерес за изследването представляват основно тези за фестивалите – 

включващи български метъл групи (gillan, 2019А, Б, В; Стоянов, 2019). В „We 

Rock“ картината е сходна. Там репортажите от 20 август до 20 септември са 

четири. Още нещо, което се е запазило – публикуването на разкази за фестивали 

по дни с маркиране „ден първи“, „ден втори“ и т.н. (Florimel, 2019 А; Whiplash 

2019; Alatriste 2019; gillan, 2019А, Б, В; Про-Рок, №122, 2015). Репортажите за 

фестивали са по-обемни във всички анализирани медии. 

Включването на концертен календар за предстоящия период също е характерно 

и за двата вида медии. Събитията са представени в таблична форма на страниците 

на списанието, във всички броеве, освен №122; както и на сайтовете на двете 

онлайн медии . Самият начин на писане има повече сходства, отколкото разлики. 

Използват се едни и същи клишета, лексика, символи. Музиката е тежка 

(Altariste, 2019; gillan, 2019 Г), праведна, концертите – „касапница“ (Колев, 2015) 

или музикантите „касапи“ (REYAV, 2019), клане, купон и прочее; публиката 

избухва, музикантите я „взривяват“ (gillan, 2019 В), има експлозии (gillan, 2019 

В; Florimel, 2019 Б) и атаки (gillan, 2019 А; Florimel, 2019 Б) от двете страни на 

сцената. Феновете и музикантите куфеят, отвява се всичко от пясък до глави 

(Колев, 2015; Про-Рок, №120:5; Florimel 2019 А), винаги мощно. Навсякъде има 

мрак и производните му изразности и от време на време отнякъде се появява 

някоя бездна или Луцифер. Последното основно за екстремния метъл, но адът, 

мракът и всичките им производни са устойчиви символи в метъла и отразяването 

му. Религиозната реторика и лексика са разпространени, донякъде парадоксално, 

дори извън свързаните по някакъв начин с религия поджанрове. „Праведна 
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музика“ е най-устойчивото съчетание, откривано във всички издания – в рамките 

на отделни материали; представяне на рубрика за ъндърграунд музика в „Про-

Рок“ (присъства във всички броеве, освен 122), а „We Rock“, започвайки като 

„Metal Katehizis“, в началните си години ползва слогана „Сайт за праведна 

музика“ под името си (We Rock). Посочените примери, разбира се, не са 

изчерпателни – просто щрихират често използвани думи, изрази и тон. За 

сравнение, ако се разшири търсенето и със стари публикации, могат да се добавят 

още подобни примери. Ще се позова на изследването си от 2018 г.: 

„екстремисти“1, „касапница“, „меле“2; „сеч“3; производни на „тежък“4 и 

„мощен“5 също са често срещани (Петрова, 2018). Всички те се вписват в образа 

на агресивния и мрачен метъл, но конотациите не са негативни – напротив. 

За „агресивната“ музика се пише агресивно, но позитивно. Тоест, използваните 

сравнения са с положителна конотация – концерт, който е „касапница“, където 

фенът се е „взривил“ и му е „отхвърчала главата“ на някоя „мощна“ „резачка“ е 

успешен, кинетичните изражения на метъла като мош пит и стена на смъртта са 

били (или се очаква да бъдат) изявена част от събитието, защото публиката 

реагира одобрително на музиката посредством форми на контролирана агресия, 

възприемани от общността като катарзис и забавление (Петрова, 2018). 

Съответно, така се и представят в специализираните медии. Основна тук е 

аудиторията – целевата публика са членове на общността, самите журналисти 

също са членове на общността, което предполага този начин на писане, 

използващ характерни за самата субкултурна група думи, конструкции и 

символика. 

Образът на фена се появява предимно в два аспекта: условно можем да ги 

наречем върховният фен и посветеният фен. В първия случай, ласкателно-

 
1 Втора банда идва на Metal Madness Fest. Metal Hangar 18, 15.02.2017. 
2 Death Metal касапница от ПРОКАЗА на Autumn Souls Of Sofia 2015. Metal Hangar 18, 04.06.2015 
3 Предстои третото издание на Metal Madness Festival. Metal Hangar 18, 16.01.2017 
4 Три големи имена на Summer Chaos 2017. Metal Hangar 18, 14.06.2017 
5 Varna Mega Rock 2018, ден втори – по нещо за всички рок поколения. We Rock, 19.08.2018 
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подканващо се пише за уникалната, енергична, страхотна и прочее българска фен 

база, която музикантите помнят и харесват. И искат отново да видят на концерта 

си. Който предстои. Такива примери изобилстват в анализираните медийни 

единици. Тук двата основни момента са идентификация – с позитивния образ на 

добрия фен, и създаване на позитивна асоциация с изпълнител, медия, събитие, 

която потенциално може да се превърне в инвестиция, в това число повторна или 

продължаваща. Основно се среща в интервюто и в обръщението към феновете. 

Посветеният фен, сам по себе си, има два аспекта, по-конкретно два подхода към 

него – мек и твърд. При мекия авторът пише за група, която е „позната“ на 

„повечето фенове“, но непознаването не се възприема като проблематично, а се 

представя като нещо, което материалът ще промени – например публикация за 

предстоящ блек метъл фестивал в „Metal Hangar 18“, където авторката използва 

по-уклончив стил като пише: „Ако все още има български фен на Блек метъла, 

който да не знае кои са Belgarath, то тази история е задължителна. Останалите, 

със сигурност ще научите нещо ново, свързано с плановете на групата“ (Satania, 

2019). Обратно на това е твърдият подход, или елитарният подход. В този случай, 

се пише за нещо, отново с презумпцията, че е познато на масата почитатели на 

метъла, но „непосветените“ се позиционират по-ниско – тази рубрика за 

ъндърграунд е само за посветени, истински, смели фенове, „където по-

страхливите или просто неопитните не трябва да стъпват. Място за самотници, 

неразбрани гении и социопати“. Рубриката е част от всички анализирани 

стандартни броеве на списанието. Тук вече се създава предпоставка за алиенация 

на потенциални фенове и читатели през изтъкване на собствената експертност и 

светоусещане, без отчитане на разликите в индивидуалните вкусове, 

ангажираност и ниво на познание за различните микросцени като фактор, вместо 

това позиционирайки избора на екипа като мерило; в резултат анонсът на 

рубриката звучи патетично и елитарно. Това обаче съответства на присъщата 

елитарност на самия метъл, в неговите по-екстремни и подземни ниши, тоест 
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отразява съществуващо в субкултурата явление. Споменатият тон не е 

преобладаващ за списанието – повечето материали, писани с идеята да 

изпълняват образователна функция, успяват да го направят без да звучат 

назидателно (Райков, С. Калмуков, А. 2015; San Francisco Bay Area, 2015). Което 

не премахва съществуването му на места. Подобен род конструкции и подходи, 

заедно с битуващия неформален тон в повечето авторски материали, обориха 

изначалната ми презумпция, че в печатната медия нивото ще е значително по-

високо и материалите ще са по-добре написани. Фактически значими разлики в 

това отношение няма. И в двата вида медии текстовете показват познаване на 

описваната микромузика и култура, липсите са основно в недостатъчно 

внимателна редакция (печатни и граматически грешки), стилистиката на текста, 

структуриране. Почеркът на автора е от значение, отново и при двете, в контекста 

на репортажи, ревюта и други авторски текстове. При интервютата не се 

забелязват значителни особености по отношение на авторов почерк. При онлайн 

медиите особеният стил се губи в немалка степен заради една от 

характеристиките на писането и основния жанр там. Анализирането на 

текстовете в сборника на „Про-Рок“, посветен на българския ъндърграунд, също 

не открива съществени разлики във времето. Основно се открояват авторът и 

почерка му, ведно с органичните изменения в самата метъл музика и култура, 

отразени и в медиите. 

 

Какво е различното? 

 

Това води до разликите в двата вида медии. Кои текстове преобладават в онлайн 

медиите? Новините. Защо? Контент. Те трябва да публикуват максимален брой 

материали, за да генерират максимален трафик към сайта и каналите си в 

социалните мрежи. Новините са лесно и конвейерно генерирано съдържание, 

особено с широко разпространеното препечатване на прес рилийзи. Тук отварям 
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скоба, че основна причина за преобладаването на новината като жанр е самото 

наличие на повече информация и събития, които могат да бъдат превърнати в 

новини, според създателя на „Metal Hangar 18“ (Интервю с Недко Игнатов, 2019). 

Т.е., няма съзнателен стремеж да се набляга на жанра „Х“ или „Y“. Аналогично, 

няма стремеж за публикуване на определен брой новини за чуждестранни или 

български изпълнители – „квоти“, или на определен вид новина. Броят и видът 

на публикациите зависят от събитията и наличната информация, както и от 

авторите, които публикуват материали (Интервю с Недко Игнатов, 2019). При 

„Про-Рок“ новините са основно за предстоящи концерти и албуми – в таблична 

форма във всеки брой, а част от концертите са изнесени и като дописки в някои 

броеве. „Бодра Смяна“ може да се третира като рубрика с новинарски характер, 

където се съобщават промени в съставите на различни групи (открива се във 

всички анализирани стандартни издания на списанието). Изключение прави 

първият брой за годината, чийто характер е обзорен – поместени са повече 

новини от предходната (2014) година. Има новини, свързани със съдебни 

спорове6 или спор между музиканти7; смърт (Про-Рок, №119:24-25) или здравно 

състояние на музикант. Новините в този брой са разделени по теми. Там са 

включени основните за стандартните броеве на списанието видове новини – вече 

споменатите, както и куриози – не непременно съдебни. Например промяната на 

име на Facebook страница на американската пост метъл група Isis на „Isis The 

Band“ (Про-Рок, №119:25). Това е обяснимо с характера на списанието, издавано 

веднъж месечно: „Рок пресата обаче отдавна няма чисто информационни 

функции, за тази цел си има сайтове и социални мрежи. От години целта на Про-

Рок е да отсява най-важното и интересното в това безкрайно информационно 

блато, да анализира, класира, прогнозира, забавлява и да ви среща с музикантите“ 

(Колчев, Н. 2015). Донякъде това може да обясни и преориентирането на 

 
6 Immortal ще се съдят за правата над името. В: Про-Рок, №119:8 
7 Onslaught се изпокараха с Neil Turbin. В: Про-Рок, №119:8 
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читателите към онлайн пространството – изборът е на самия потребител, 

съдържанието е повече и по-актуално. 

Ако четете за „мега успешно“ „историческо“ събитие с легендите на хеви метъла 

и легендарната им музика, която е класика – може и модерна класика 

(„MACHINE HEAD с тричасов концерт ‘BURN MY EYES’ на 13 май в София“, 

2019. Metal Hangar 18) или „новооткрити звезди и нешлифовани диаманти“ („И 

DRIVE YOUR LIFE, KROSSFIRE, SEVI и VELIAN на “Varna Rock Fest 2019”, 

2019. We Rock), това е прес рилийз за голям фестивал. Това хиперболизиране де 

факто е изражение на митообразуването, свързано с фигурата на рокзвездата, и 

поставя ексклузивитета като причина за инвестиране в посещение на въпросното 

събитие и маркер на принадлежност към фен база. Местните групи също пишат 

за себе си и музиката си в някаква степен хвалебствено, но не суперлативно – 

видимо в препечатаните рилийзи. Единствената разлика в двете избрани онлайн 

медии е въвеждащият параграф или поне изречение в „We Rock“, където е 

написано, че това е получено от медията съобщение от организатор или 

изпълнител („MACHINE HEAD гостуват в София на 13 май“, 2019. В: We Rock), 

докато в „Metal Hangar 18“ обикновено е публикуван директно. 

Прес рилийз може да се разпознае по лексиката и наблягането на мащабност, 

легендарност, историческа стойност на събитието и т.н., както е споменато по-

горе, но и по изписването на имената на музикантите – ако имената са на 

кирилица, новината е препубликуван прес рилийз. Стандартно специализираните 

медии изписват чуждестранните имена на латиница. Това е общо за печатната и 

онлайн медиите. Разлика има по-скоро в изписването на имената на групи – в 

печатната те по-често се изписват с първа главна буква на всяка дума (освен ако 

нямат специфичен начин на изписване, предполагащ друго); при онлайн медиите 

имената на групи се изписват изцяло с главни букви. Не само в заглавията, а и в 

самите материали. 
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Новините, написани от автори на сайтовете, са по-неутрални като тон – запазват 

типичния лексикален апарат, минус суперлативите. И там се ползват клишета и 

шаблони – особено в характерната биографична справка за групата, взимана от 

социалните медии на самите музиканти или стари новини и рилийзи в медията. 

Точно тук се губи значението на автора, защото това е преобладаващото 

съдържание в специализираните онлайн медии. Авторският почерк се открива 

най-вече в ревюта и репортажи, където се забелязва в стила на писане, дължината 

на текстовете, избраните акценти. Те обаче са много по-малко. Ревютата на 

албуми, при които практически няма регулярност на публикуване, за месец може 

да са, например, четири. Или 20. Няма систематика. Лексикалните особености – 

използване на агресивна лексика, мрачни елементи – се запазват и тук. Основна 

разлика или по-точно развитие във времето е обновяването на жаргона в посока 

добавяне на още англицизми – в момента например започва да се използва 

„актове“, вместо изпълнители или групи. Тази употреба на думата се среща и в 

„Про-Рок“, но по-широка популярност добива в онлайн медиите. Навлиза от прес 

рилийзи. Тоест, развитието идва от самите музиканти, промоутъри и пиари, в 

немалка степен като такова е органично за музиката и културата. Материалите в 

анализираните броеве на „Про-Рок“ са по-критични. Сравнено с тях, в 

изследваните медийни единици в двата сайта почти не се открива критичен 

репортаж или ревю. Те, естествено, съществуват. За конкретния период обаче 

преобладава позитивният тон – характерно за тези медии и извън периода. В 

материали, публикувани в „We Rock“, тонът по-често е неутрален. 

Още едно нещо, което не се открива в двете онлайн медии в изследвания период, 

но присъства на страниците на списанието, е сексисткото описване на музиканти 

от женски пол. Примерите са немалко. Ще се огранича до няколко, достатъчно 

показателни: „напълни ушите и очите на публиката с приятни емоции“ (Стоянов, 

И. 2015); „която за броени минути „надърви“ настроението на феновете със 

сладката си муцунка, големия си глас и малкото си дупе“ (Станев, В. 2015). Не 
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са ограничени до репортажи – при припомняне на „изцепка“ на автор на ревюта 

от предходното десетилетие също се открива пример. Цитатът е свързан с нова 

певица на група, чието пеене не се нрави на автора, съдейки по въпроса дали 

вокалистката няма „къщна работа за вършене“, който критикът си поставя, 

когато я чуе, наред с други (определени от самия автор като сексистки), „които 

хич не са за пред хора“ (Про-Рок, №120:73). Използваните цитати са изражение 

на все още съществуващия в музикалната журналистика и индустрия тривиален 

(или тривиализиран) сексизъм. Липсата им в онлайн медиите в изследвания 

период не означава, че те не могат да бъдат открити там – напротив. В 

публикации за различни фестивали през годините и в тези, и в други 

специализирани онлайн медии могат да се намерят такива примери (Петрова, 

2018). Интересна зависимост е, че не откривам подобни примери за български 

певици и музиканти. 

Специфично за онлайн медиите е и публикуване на материали за и от 

аудиовизуални предавания в български медии. Анонси за телевизионното 

предаване „Фрактура“ и „От другата страна“ по Радио Варна се публикуват и в 

двата сайта. Често се републикуват и интервюта от тях, когато такива бъдат 

пратени на медията. „Metal Hangar 18“ публикува и интервюта на рок предаване 

по радио „Реакция“, като те, заедно с видео интервютата от инициативата на Party 

Trip Bros и „Фрактура“, са с български музиканти. Точно аудиовизуалното 

съдържание е основна разлика между печатната медия и онлайн медиите. 

Списанието може единствено да включи диск в специално издание (например 

Про-Рок, №120), докато сайтовете включват в материалите си интервюта, 

видеообръщения на музиканти към фенове преди концерт, видеоклипове, аудио 

записи на песни. Това е основната им добавена стойност. В тях не само се пише 

за метъл, той може да се чуе и види. Привличащо вниманието на потребителя и 

изражение на визуалната култура. 
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Последно ще отбележа засилената обратна връзка при онлайн медиите, където 

коментарите и лайковете дават възможност на потребителя да изрази одобрение 

или сподели мнение относно информацията, музиката, автора. Конкретно при 

новините за български изпълнители споделяне, харесване, коментиране често 

идва в голяма степен от страна на самите музиканти. Реакциите са предимно 

позитивни, но при критичен авторски материал са сравнително остри. Критиката 

е хейт, авторът – хейтър. Това води до нещо, което само ще загатна на този етап 

– хипотезата ми за една от основните причини за български метъл в 

специализирани български медии рядко да се пише критично (освен за опашките 

и бирата по големите фестивали) е нежеланието да си създадеш бранда на хейтър 

и да се озовеш в някой черен списък. Резултатът е писането на материали, 

звучащи като хвалебствие. Или неутралното е новото негативно. 

 

Обобщено 

 

За финал ще обобщя няколко от основните специфики на печатното и онлайн 

отразяване на български метъл в трите избрани медии. Критичните материали са 

по-малко. Най-често се пише за български метъл по повод концерт, албум, при 

онлайн медиите и клип. Най-характерно в лексиката е наблягането на 

агресивното, но с позитивна конотация. Основни жанрове са репортаж, интервю 

и ревю, в онлайн медиите – и новини, под което се разбира просто някакъв вид 

информативен текст, понякога включващ и квалификации. Информационната 

функция става основна, но обективност не се търси, причината е генерирането на 

съдържание и потребителски трафик като цел. Разликите в печатните и онлайн 

публикации са основно породени от характеристиките на самите медии и от 

развитието на културата, технологиите и езика на самия метъл и начина, по който 

съществува в медиите. 
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РЕЛИГИИ, НОВИ РЕЛИГИОЗНИ ДВИЖЕНИЯ И СЕКТИ. 

СЪВРЕМЕННАТА РЕЛИГИОЗНА СИТУАЦИЯ В 

БЪЛГАРСКОТО ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВО 

МАРТИН КИРИЛОВ 

 

RELIGIONS, NEW RELIGIOUS MOVEMENTS AND SECTS. 

THE CONTEMPORARY RELIGIOUS SITUATION IN THE 

BULGARIAN INTERNET SPACE 

MARTIN KIRILOV 

 

Резюме: Днес в България има официално регистрирани повече от 190 

различни вероизповедания, но в Мрежата, освен на техните страници, 

можете да попаднете и на стотици други сайтове на религиозна тематика 

на български език. Каква е разликата между вероизповедание, 

религиозно движение, секта и окултизъм, окултни и езотерични 

движения и как могат да се разпознаят и селектират отделните 

организации? В този материал ще бъде направен опит за намирането на 

тези и други отговори, както и кратък анализ на съвременната 

религиозна ситуация в българското интернет пространство. 

 

Ключови думи: религия, общност, религиозни уебсайтове, религиозни 

движения, медии и религия 

 

Summary: Today, there are more than 190 different denominations officially 

registered in Bulgaria, but in addition to their web pages, you can find 
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hundreds of other religious sites in Bulgarian. What is the difference between 

religion, religious movement, sect and occultism, occult and esoteric 

movements and how can individual organizations be recognized and selected? 

This material will attempt to find these and other answers, as well as a to make 

a brief analysis of the contemporary religious situation in the Bulgarian 

Internet space. 

 

Key words: religion, community, religious websites, religious movements, 

media and religion 

 

Дейността на повечето от религиозните организации в България рядко или почти 

не се отразява от средствата за масова информация. Интересът на електронните 

медии и печатните издания най-често се свежда до репортажи за големите 

религиозни празници на някои от традиционно представените вероизповедания 

у нас или при отразяване на възникнал скандал, или пък на друго необичайно или 

любопитно събитие. Специализираните предавания за религия  в светските 

медии се броят на пръсти, ако въобще ги има. 

Новите религиозни движения често се слагат под един общ знаменател „секти“ 

и се представят от медиите предимно в негативна светлина.  

Не е за пренебрегване и фактът, че в по-голямата си част журналистите в 

електронните медии и печата не са запознати с някои особености, обичаи, 

терминология и специфики на религиозната дейност и понякога, дори и неволно, 

спомагат за създаването на нелепи, обидни или дори недопустими за вярващите 

ситуации.  

Поради тези причини религиозните организации се опитват сами да изграждат 

свои собствени медийни канали и така да популяризират директно, без 

посредници дейността си. Технологиите през последните 15–20 години 

позволиха масовото навлизане на Интернет във всички области на човешката 
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дейност. Откриха се нови начини и достъпни възможности пред всяка една 

организация (в това число и религиозните) да създаде свой уеб сайт, уеб портал,  

уеб радиостанция или дори уеб телевизия.  

Целта на това проучване е изследване на откритите до този момент религиозни 

уеб сайтове на български език. Ще се откроят конкретните им особености, 

специфики и съдържание. На базата на събраната информация ще бъде направен 

опит за типологизиране и класифициране на сайтовете на религиите по 

определени критерии. 

  

Какво всъщност е „религиозен уеб сайт“? 

 

Нека започнем първо с това какво се разбира под понятието „религия“? През 

хилядолетната история на човечеството хората са си задавали този въпрос и са 

опитвали да дадат свое определение. Терминът религия произлиза от латинската 

дума religio – почитам, съблюдавам. Тя пък, от своя страна, идва от глагола 

religare – свързвам, т.е. етимологията на думата религия ни показва, че тя е връзка 

с нещо по-висше от човека. Цицерон извежда значението от „регия” – събирам, 

препрочитам, съблюдавам. Религията е форма на зачитане, скрупула (от лат. 

Scrupula – камъче), тя е и форма на въздържание (Форум „Наука“). Основният 

атрибут на всяка религия са нейните символи. Отношението към тях се изразява 

в определени ритуални действия. По този начин, чрез масовите специфични 

ритуали, религията свързва не само човека и божеството, но и създава здрави 

връзки между отделните индивиди, т.е. създава общност. 

Най-популярното в руските религиоведчески среди определение за религия е на 

професор Виктор Гараджа: „Религия – това е мироглед и отношение към 

окръжаващия ни свят, както и подходящо поведение и специфични действия, 

тоест култ, основан на вяра в съществуването на един или повече богове, свещен, 

тоест един или друг вид сръхестествен“ (Гараджа 1995: 166). Друга по-стриктна 
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дефиниция на религията ни предлага Владимир Градев: Религията е 

съвкупността от чувства и действия, изрази, символи, знаци, отнасящи се до 

свръхсетивното, т.е. до различно равнище на реалност, с което се влиза във 

връзка чрез вярвания и практики, митове и ритуали (Градев, 2009). Кратко, но 

точно и ясно определение дава и руският философ Трубецкой: „Религия – това е 

организирано поклонение пред висшите сили“ (Цит. по Лифинцева, 2009). 

Някои автори (Пламен Бочков, Веселин Методиев) обаче считат, че употребата 

на понятието религия извън културния кръг на юдейско-християнската 

цивилизация е неприемливо и се определя като интелектуален колониализъм. 

Възможно най-широкото определение за религия, според тях, включва вяра в 

свръхестествени същества и сили, символно изразяване на чувства и ритуално 

поведение. В по-разгърнат вид това определение ще изглежда като система от 

вярвания за свръхестествени сили и ритуална схема, чрез която се поддържа 

определен социален ред. 

Техническият прогрес спомага за разпространението на Божието слово. Векове 

наред познанието на света се е разпространявало първо от уста на уста, а на по-

късен етап, след изобретяването на писмеността, монасите започнали да 

преписват на ръка и разпространяват Свещените писания. През 1452 година 

Йоханес Гутенберг изобретява печатарската преса, с чиято помощ осъществява 

първото печатане на религиозен текст – Библията. За да подготви 200 екземпляра 

от нея са му били необходими цели 2 години. Печатарската преса на Гутенберг 

не само спомага за разпространението на Божието слово, но се счита и за 

преломен момент в развитието на  образованието и грамотността на все повече 

хора от всички социални слоеве. (Знаем, че до изобретяването ѝ и последвалото 

масовото разпространение на печатни книги да си грамотен и образован е било 

приоритет само на „избрани“ хора от аристокрацията). 

Появата на персоналния компютър през ХХ век, а малко след това и на Интернет 

правят достъпа до всякаква информация (включително и религиозна) 
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изключително лесен и достъпен за милиони и милиарди потребители. Данните 

се съхраняват и представят в мрежата под формата на т.нар. уеб страници, които 

в ранния си начален период много наподобяват бял печатен лист хартия, с текст 

върху него. 

Какво всъщност представлява един уеб сайт? 

Първо, важно е да се разграничат понятията уеб страница и уеб сайт, които доста 

хора бъркат и смятат за равнозначни. В своята книга „Онлайн журналистика и 

медии“ проф. Дерменджиева е публикувала речник с някои основни 

определения: „Уеб страница (Web Page), е единичен файл с уникален уеб адрес, 

който се намира в уеб пространството“ (Дерменджиева, 2012: 857). Пак там 

четем, че уеб сайт (Web Site) е локация на група или съвкупност от логически 

взаимосвързани уеб страници; те се адресират на общ URL адрес, който често се 

състои само от името на домейна. Всеки уебсайт се хоства на компютър 

(компютри), наречен уеб сървър, достъпен през мрежа, като например Интернет 

или частни локални мрежи. За разглеждането на уебсайтовете са създадени 

специални програми, наречени уеб-браузъри.  

Съществуват различни видове уебсайтове. Изхождайки от определенията за 

телевизионни и радио програми, бих предложил и тук да използваме следните 

разграничения: 

Според  съдържанието уеб сайтовете могат да бъдат тясно специализирани, 

посветени на конкретна тема, и политематични. Религиозните сайтове спадат 

към групата на тясно специализираните. Политематичните представят на една 

платформа информация за множество теми. Примери за политематични сайтове 

са новинарските портали, в които може да се открият различни рубрики (теми) 

като: политика, спорт, икономика, култура, лайфстайл, хороскопи, игри, хумор, 

времето и др. В някои политематични сайтове има отделено място или рубрика 

и за религията. 
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Но да се върнем на определението за религиозен уеб сайт. Оказва се, че до този 

момент на проучването не беше открита точна дефиниция нито от наши, нито от 

чужди специалисти. На базата на споменатите по-горе проучвания ще направя 

опит за едно работно определение за религиозен сайт. Засега то изглежда по 

следния начин:  Религиозен уеб сайт – това е интернет ресурс (уеб сайт), на който 

чрез текст, графично, чрез снимков, аудио и видео материал са представени 

събрани сведения, данни, информация за Бог, познания за духовността, за 

вярващите и за системите от вярвания, а също и информация за ритуали, за 

свещени места и предмети, и всичко, свързано с определена религия. Или, 

накратко: Религиозен уеб сайт е тематично тясно профилиран 

информационен електронен ресурс за съхранение и представяне на 

религиозна информация. 

Във връзка с религиозната информация добро определение предлага Симона 

Гауд, която пише: „Религиозна информация, това е съвкупност от източници, 

които формират същността на една религия и способите за съществуване на 

индивида в една или друга религиозна система“ (Гауд, 2015). 

Говорейки за религиозни системи и религиозни организации, не може да не 

обърнем внимание и на някои основни законови изисквания и формулировки, 

необходими ни за открояването впоследствие на отделните категории и видове 

религиозни сайтове. В Закона за вероизповеданията откриваме някои важни за 

изследването ни законови разпоредби: „Регистрацията на религиозните 

общности като юридически лица в Република България се извършва от 

Софийския градски съд по реда на глава четиридесет и девета "Общи правила" 

от Гражданския процесуален кодекс“ (Закон за верозповеданията, чл.15, т.1). В 

правен аспект юридически валидизирана формулировка имат следните 

религиозни категории: вероизповедание, религиозна общност и религиозна 

институция. Те могат да се открият в Допълнителните разпоредби на Закона за 

вероизповеданията: „Вероизповедание“ е съвкупността от верски убеждения и 
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принципи, религиозната общност и нейната религиозна институция. „Религиозна 

общност“ е доброволно обединение на физически лица за изповядване на дадена 

религия, извършване на богослужение, религиозни обреди и церемонии. 

„Религиозна институция“ е регистрираната в съгласие със Закона за 

вероизповеданията религиозна общност, която има качеството на юридическо 

лице, свои ръководни органи и устав. Според последната направена от мен 

справка в Софийски градски съд, регистрираните (от 01.01.2003 г. до 16.09.2019 

г.) религиозни институции в Република България са с общ брой 191.  

Посочихме термините, свързани с религията, които имат правна формулировка в 

Закона за вероизповеданията. Интересно е да се разбере защо интерпретация на 

понятието „секта“ липсва там? Отговор на този въпрос дава религиозният 

експерт Жасмина Донкова в книгата си „Новите религиозни движения в 

България след 1989 година“ (Донкова, 2011):  

„След демократичните промени у нас секта – като религиозно понятие – влезе 

в постоянна употреба към всички онези религиозни общности в страната, 

които са различни от Православната църква (с изключение на 

Римокатолическата и Арменската апостолически църкви, юдейската 

религиозна общност, мюсюлманската религиозна общност). Поради тази 

причина в един от дебатите по внесените законопроекти за Закон за 

вероизповеданията в Комисията по правата на човека и вероизповеданията на 

39-тото Народно събрание е разискван въпросът за правна формулировка на 

термина „секта“. Изхождайки от факта, че Правната комисия на Съвета на 

Европа не препоръчва конкретна юридическа дефиниция на понятието „секта“, 

дебатът е прекратен и такава формулировка не е изготвена. 

За разлика от тогава, в последните няколко години вече се забелязва известна 

тенденция и към изключването на този термин от езиковата употреба, а също 

и към замяната му с други такива. Това вече се дължи на факта, че днешните 

наши религиоведи и социолози осъзнават, че  това е чисто църковен термин, 
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който притежава плаващо и доста недефинирано съдържание в нашето 

обществено-историческо и социално пространство и най-вече негативна 

конотация, която се нуждае от изясняване и прецизиране“ (Донкова, 2011: 25). 

Виждаме, че дори и специалистите вече избягват използването на понятието 

„секта“. Все по-често те го заменят с друго, така да се каже „политически 

неутралното“ определение – „ново религиозно движение“.  

„За разлика от понятието „секта“, терминът „ново религиозно движение“ по 

своята същност е академичен, въведен е в употреба през втората половина на 

ХХ в. от западни религиоведи. Като цяло под това понятие трябва да се разбира 

широк спектър от религиозни движения и духовни практики, които се 

основават на нов подход и интерпретации на религията и духовността“ 

(Донкова, 2011: 31). 

 

Публикации по изследваната проблематика 

 

Публикациите на религиозна тематика в средствата за масово осведомяване 

(печат, радио и телевизия) са обект на редица проучвания през годините, както 

от религиоведи, така и от медийни специалисти.  Отношенията между средствата 

за масово осведомяване и религиозните организации, както и последвалата поява 

на медии с религиозна насоченост, представляват интерес за изследователите.  

Религиозните уеб сайтове на български език, като едно сравнително ново 

явление, на този етап все още не са добре проучени. Оскъдната информация по 

тази тема е и една от причините за написването на тази статия. До този момент 

от проучването не беше открито мащабно изследване или каквато и да е 

класификация на уеб сайтовете на различните религиозни движения у нас. 

Голямо проучване за водещите печатни медии и религията е правено преди 

години (1997) от Мария Дееничина, Светлана Божилова, Юлиана Методиева и 

Снежана Попова. То е със заглавие „Промяната на знаците: медии и религия“ и 
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в него чрез различни професионални и съдържателни показатели, са търсени 

същностни характеристики на медийната действителност на религиозната тема; 

социалният и политически климат, в който битува тази проблематика в България; 

характерни особености при конституирането на образите на различните 

вероизповедания. 

Изследването предизвиква интересен отзвук и последващи реакции. Ето как то е 

представено в статията „Църквата през погледа на медиите“ на Църковен 

вестник: „В пресата православната тематика заема повече място, отколкото 

всички други вероизповедания взети заедно, но няма постоянни християнски 

рубрики върху цяла тематична страница дори в броевете в края на седмицата. 

В редакциите не достигат квалифицирани кадри, които да боравят 

компетентно с църковната и религиозната проблематика , рядко се търси 

мнението на експерти (православни богослови) или на носителите на 

меродавност (главно епископите)“. Пак там е споменато, че светските медии: „ 

...пропагандират нехристиянски религиозен светоглед – чрез астрологически, 

окултистки материали и пр. –  който обаче не се осъзнава като такъв от тях“; 

„...нямат специфичен език за Църквата. Използват обичайния си език и стил, 

който е разрушителен, ексцесивен, принизяващ“ (Църковен вестник, 2002, № 5). 

От написаното ясно се очертават изводите, че са необходими повече усилия и 

мерки за сближаването между религиозните организации и медиите, както и 

належащата вече нужда на религиите от собствени медийни канали. Именно в 

края на ХХ век (1997-1999 г.) започва и масовото популяризиране и навлизане на 

Интернет в България. От тогава са и данните за появата на едни от първите 

религиозни уеб сайтове у нас (на Бялото братство). Отначало те са със скромен 

изглед, информацията е представена предимно в текстов формат, без сложни 

графични елементи, мултимедия, звук или видео. С напредването на 

технологиите (по-бързи компютри, увеличаване на скоростта на предаване на 

данни по Мрежата), уеб сайтовете на религиозните организации стават все по-
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развити. Започват проекти и за по-сложни в техническо отношение реализации, 

а именно – създаване на интернет радио и интернет телевизионни религиозни 

канали.  

 

Интернет религиозни радиостанции на български език 

 

Все още проучванията ми са на много ранен етап, но като първо интернет радио 

с религиозна насоченост и на български език бих посочил радио „Ватикана“, за 

което намерих информация, че осъществява такива предавания на уеб радиото 

си още от 2000 година. Не трябва да се забравя и фактът, че ефирни предавания 

на български език радио „Ватикана“ предава на къси и средни вълни още от 

1949г. В края на 2005г. се появява и първото православно интернет радио на 

български език –  радио „Сион“.  

Интерес за това изследване представлява статията „Уеб радио 2014-2017: 

Групови адреси и индивидуални обръщения“ на Снежана Попова, която 

представя уеб радиото на български език на базата на две проучвания – от 2014 

и 2017 година. В материала се изследват и тематичните радиостанции, в това 

число и религиозните, които пряко ни интересуват. Ето какво четем там: 

„При специализираните в тематика радиостанции устойчивост бележат 

радио „Здраве“ (с програма на български и на английски, включва новини от FSN 

Medical Technologies) и религиозните радиостанции, които продължават да 

излъчват и през 2017 – Радио 865 (с подкрепата на Транссветовно радио),  

„Беинса Дуно“ (в правенето му съучастват хора от дъновистката общност), 

„Блага вест“ (Българска Евангелска църква), С-BG Radio (Християнско радио), 

„Глас на истината“ (по самоописание разчита на спомоществователи и не е 

подкрепяно от религиозна деноминация), „Светлина“ (радио-телевизия – 

„Радиото, което се вижда“; правено от българи в Канада)“ (Попова, Сн., 2018) 
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Цитираните в материала дефиниции за нет радио намират своето естествено 

приложение и за тази статия: „Нет радио, или още интернет радио, уеб радио, 

стрийминг радио и е-радио, е по-сложна мрежова технология, в сравнение с 

традиционното радио […] това е хибридна технология, която едновременно 

актуализира и глобализира традиционното радио. 

Има два вида нет радио: радио онлайн и only net радио. Радио онлайн са 

регулираните традиционни радиостанции със съществуващите публики, които 

използват интернет като допълнителна услуга. Обратно, only net радиото 

обикновено е нерегулирано. И в двете си форми нет радиото съчетава пет 

различни характеристики на интернет и цифровизацията – то е: 1. 

мултимедийна платформа на конвергиране на печатни и аудио-визуални 

текстове; 2. интерактивно; 3. глобално; 4. осигурява достъп при поискване до 

24-часова база данни; 5. мрежа от мрежи в единна виртуална онлайн общност“ 

(Цит. по Попова, Сн., 2018). 

От изследователска гледна точка най-голям интерес за този труд представлява 

публикацията на Вяра Ангелова „Български онлайн радиостанции на религиозна 

тематика“ (Ангелова, 2014: 207). Анализът е направен на базата на резултатите 

от проекта „Уеб радио в България“, проведен през 2014 г. От статията става ясно, 

че в този период общо шест са откритите онлайн радиостанции, свързани с 

религиозна тематика: радио „Блага вест"; „радио 865"; C-BG radio; радио 

„Светлина“; радио „ВОТ – глас на истината“; радио „Православна младеж“ и 

радио „Беинса Дуно“. Отбелязва се, че същият брой те са били и назад във 

времето (през 2010 г.), според данни в печата от тогава (Марченко, 2010). 

Любопитен факт е, че и шестте радиа са изцяло и единствено християнски и че 

няма такива на останалите големи религиозни общности, което, според 

авторката, се дължи на липсата на самоорганизация на общностите или, по-

вероятно, на наличието на сходни проекти на чужди езици (например на турски 
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или арабски за мюсюлманите). Четири от изброените християнски радиа по това 

време имат свои профили и в социалната мрежа Фейсбук. 

 

Интернет религиозни телевизии на български език 

 

Важна информация за телевизиите в интернет откриваме в статията на Жана 

Попова: „Уеб телевизиите в България през 2017: от мечтата за кабелна телевизия 

към мечтата за високо дигитално качество“ (Попова, Ж., 2018). Текстът 

представя състоянието на уеб телевизията на български език на базата на 

резултати от проекта, финансиран по ФНИ на СУ „Уеб радио и телевизия на 

български език“ и проведен през 2017 г. Ето какво споделя авторката за началото 

на онлайн телевизията у нас, както и за религиозните уеб телевизии, които пряко 

ни интересуват: „...Преминава дълъг период, в който единствените уеб 

телевизии, които се създават, са на различни християнски деноминации.“ Пак 

там четем: „...Най-много трансформации от създаването си претърпяват 

религиозните телевизии.“ Откриваме информация и за първите онлайн 

религиозни телевизии: „На 10 март 2007 г. е началото за „Християнската 

адвентна online телевизия Hope Chanel Bulgaria“. Създадена е от екип на 

Църквата на адвентистите от седмия ден в България. По сведения на 

predavatel.com след това възниква „Пловдивска православна телевизия“, според 

чиято история започва „излъчване на 11 февруари 2010 г. през уеб страницата 

на Пловдивска митрополия.“  

В материала се споменава и за още три уеб религиозни телевизии: „Хармония TV 

(HTV)“, която се самоопределя като „християнска телевизия, която е част от 

видението на Евангелска Църква на вяра – Емануил, град Пловдив“; Телевизия 

„Светлина“ и „865tv“. Втората е обявена като „християнски видео канал на 

Студио 865, който се разпространява от IPTV.bg“. Интернет протокол 

телевизията „865tv“ обаче има характеристиките на уеб телевизия.“ В 
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началото на статията на Жана Попова са изведени и определения, които са важни 

и за нашето проучване на онлайн религиозната телевизия: „Грета 

Дерменджиева слага знак на равенство между уеб телевизия и интернет 

телевизия и дава следното определение: „специално конструирано за онлайн 

излъчване съдържание и нов модел на телевизионна комуникация“ (Попова, Ж., 

2018).  

 

Класификация на изследваните религиозни сайтове 

 

Изследователят Кристофър Хеланд смята, че различните религиозни 

организации използват интернет по различни начини. Поради това религиозното 

участие в киберпространството e класифицирано от него в две категории: 

религия–онлайн и онлайн–религия (Helland, 2002:294). 

В първата категория, религия онлайн, уебсайтовете са създадени да представят 

религията по такъв начин, че вертикалният контрол се запазва и се поддържа 

традиционната власт. Информацията за религиозната доктрина, догмите и 

организацията се предават от един до всички и няма т.нар. обратна връзка. Тук 

не е дадена възможност на потребителите да участват в дискусии и да дават своя 

принос чрез споделяне на своите лични убеждения и мнения в уеб сайта. 

Служителите на официалните религиозни уеб сайтове изцяло определят и 

контролират  медийната среда. 

Информацията, представена от религията онлайн, се контролира от официални 

религиозни организации чрез използване на форма на еднопосочна комуникация. 

(Helland, 2000: 295). Като примери от тази категория са посочени официалните 

уеб сайтове на някои от основните религии по света: www.vatican.va, 

www.scientology.org, www.lds.org; www.dalailama.com; https://www.theismaili.org. 

В едно проучване, проведено от Pew Internet and American Life Project, е 

установено, че официалните уебсайтове на църквите „са много по-склонни да 
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използват мрежата за еднопосочни комуникационни функции като публикуване 

на проповеди и основно информация, отколкото да имат двупосочни 

комуникационни функции или интерактивни функции като духовни дискусии, 

онлайн молитва или набиране на средства“. Проучването разкрива, че 96% от 

анкетираните официални религиозни уебсайтове (1309 уебсайта) нямат 

дискусионни форуми, а само 4% от тях (52 уебсайта) предоставят на 

потребителите зони за диалог (Цит. по Helland, 2002: 295). 

Вместо да практикуват религия онлайн, тези, които влизат в официалните 

религиозни уебсайтове, биват насочвани към официална информация за 

конкретна вяра, система и практика. Това контролирано взаимодействие може да 

бъде неблагоприятно за религиозните организации, тъй като хората използват 

Интернет не само като инструмент за търсене на определена религиозна 

информация, но и като среда, в която могат да изразят личните си убеждения, да 

обсъдят религиозния си опит и да практикуват религия онлайн (Helland 2000: 

296). 

Изглежда, че религията-онлайн е създадена от религиозни групи, основани на 

йерархична религиозна организация. Според създателите на религия-онлайн 

интернет е средство за продължаване на техния институционален контрол и 

структура онлайн и инструмент за предаване на техните съобщения, а не среда 

за обсъждане на религиозни вярвания и практики. Според Helland, те всъщност 

нарушават две основни правила на интернет: осигуряване на външни връзки към 

други уебсайтове и позволяване на многопосочна комуникация или отворен 

обмен на информация (Helland, 2007: 965). 

За разлика от религия-онлайн, онлайн-религията се отнася до уебсайтове, чиито 

създатели и потребители възприемат Интернет и World Wide Web не само като 

средство, но и като среда за изразяване на религиозни гледни точки и 

практикуване на религия онлайн. Като цяло онлайн-религията се създава от 

неофициалните религиозни групи или личности, които искат да създадат място, 
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където сърфиращите онлайн могат да обсъждат религиозните си възгледи, да 

споделят своите духовни преживявания, да се молят заедно чрез Интернет 

(Helland, 2000: 298).  

Онлайн религията, може да се постави в следните три категории уеб сайтове 

(Helland, 2000: 298):  

Първо, неофициални религиозни уебсайтове, които са създадени от неофициални 

религиозни движения, използващи „набор от религиозни и квазирелигиозни 

вярвания и практики, които не се приемат, признават или контролират от 

официални религиозни групи “. В католическата религия примери за това са 

www. catholic.org и www.partenia.com. Те предоставят на потребителите връзки 

към други неофициални религиозни уебсайтове, както и разнообразие от 

религиозни вярвания и изрази. 

Второ, уебсайтове, създадени от нови религиозни движения като New Age, 

Neopaganism/ техно-езически групи, окултни/ магически групи, Wicca и 

Transhuman. В тези уебсайтове на потребителите са предложени  различни 

услуги, вариращи от дискусионни форуми, чат стаи и учебни групи до онлайн 

молитва или друг виртуален религиозен ритуал. Примерите от този вид уеб 

сайтове включват: www.thepaganweb.com, www.thedance.com и 

www.notelrac.com. 

На трето място, онлайн религията може да се представи във вид на търговски 

уебсайтове, които са разработени специално за религиозно и духовно 

взаимодействие извън традиционната за една религиозна структура йерархична 

организация. Тези уебсайтове са характерни с недоминиращо влияние, отворени 

са за неограничени религиозни дискусии и чрез чат стаи или форуми, често 

пренасочват четящите към други връзки, които пък от своя страна предоставят 

на вярващите религия с онлайн-молитва, изцеряващи ритуали и др. Примери за 

този вид уебсайтове са: www.beliefnet.com, който е по-традиционен религиозен 

уебсайт, www.spiritweb.com, който е считан и за уебсайт за новите, т. нар. ню 
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ейдж движения, www.withcvox.com и www.technoetic.com, и редица чат стаи или 

форуми. 

 

Класификация и анализ на откритите до момента религиозни уеб сайтове на 

български език 

 

Както се вижда от изследванията, доста пъстра е „палитрата“ на организациите, 

свързани по един или друг начин с религията, съответно такова е и представянето 

на техните уеб страници в мрежата. За обхващане на големия „периметър“ може 

да бъде подходено по различни критерии:  

1. Сайтовете да се категоризират според вида на изповядваната религия на 

принципа традиционни за България религии (християнство, мюсюлманство, 

юдаизъм, католицизъм и арменска апостолическа църква) и останалите, 

регистрирани от СГС, както и всички други, които могат да се класифицират като 

нови религиозни движения.  

За целта на това изследване, може би най-уместно е да се използва моделът на 

Жасмина Донкова (Донкова, 2012: 45) за класификация на религиите на базата 

на доктриналната идентичност. Предвид анализираните от нея изследвания на 

различни западноевропейски и руски изследователи, тя предлага следната 

класификация, която и ние ще използваме за да успеем да категоризираме 

религиозните уеб сайтове и да ги разделим на: 

• християнски и неохристиянски (религиозни движения с преобладаващи 

християнски елементи в доктриналната система); 

• будистки или необудистки религиозни общности, в основата на които е 

религиозно-философската система на будизма като световна религия; 

• хиндуистки и неохиндуистки религиозни движения; 

• религиозни движения с ислямска насоченост; 

• окултни групи; 
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• религиозни общности и групи с китайска философско-мистическа ориентация; 

• религиозни общности и групи с японска философско-мистическа ориентация; 

• неоезически религиозни групи и общности; 

• еклектични религиозни движения; 

• сатанински организации и групи. 

Освен тези групи, след приемането за Закона за вероизповеданията и влизането 

му в сила от 1 януари 2003 г. принципите на новата за България религиозност се 

изразяват чрез: 

• нерегистрирани религиозни общности 

• регистрирани като асоциации или фондации, изършващи обществено полезна 

дейност по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

• различни центрове за здраве, красота, самоусъвършенстване, бизнес обучения; 

• екологични дружества и програми за здравословен живот. 

2. Уеб сайтовете може да се групират според предназначението и поставените 

цели на: институционален уеб сайт, личен уеб сайт, сайтове на храмове и 

манастири, блогове, влогове, сайтове за видео споделяне, тематични портали, 

форуми, уеб библиотеки, образователни уеб сайтове, религиозни медийни 

сайтове на онлайн радио и онлайн телевизия. 

 

Примерно графично представяне на религиозните уеб сайтове на български 

език 

 

Откритите по време на изследването религиозни уеб сайтове на български език 

за момента са над 100. За по-ясното и нагледното им представяне, предлагам на 

вашето внимание кратък вариант (поради ограниченото място) на таблица с 

няколко примера от различни по вид уеб сайтове, както и на разнообразни 

вероизповедания или нови религиозни движения. В таблицата има и графа  
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„Специфики“, в която са отбелязани интересни и понякога уникални за всеки 

сайт отличителни особености.  

 Име на 

религиозна 

организация 

Вероизповед

ание  

Рег. 

по 

ЗВ 

Тип, вид 

на 

уебсайта 

Домейн, 

име 

Специфики 

1 Българска 

православна 

църква 

Християнство Да Официал

ен 

портал  

 

bg-

patriarshia. 

bg 

Официални 

документи, църковен 

календар, 

мултимедийни 

материали, дигитална 

библиотека 

2 Главно 

мюфтийство 

Ислям 

 

 

Да 

Официал

ен 

портал 

grandmufti. 

bg 

Специален часовник, 

доп. услуги - лиценз 

„Халял“, моб. 

приложения и др. 

3 Будистка общност 

в България 

Будизъм Да Официал

ен уеб 

сайт и 

форум 

buddhistbg.

org 

Форумът е качен на 

друг сайт: 

www.svruhestestvenoto.

com 

4 Бяло братство Окултно 

учение 

Да Официал

ен 

портал 

beinsadoun

o. 

org 

Информационен уеб 

портал с отделни 

раздели за новини, 

курсове, музика, 

библиотека, 

паневритмия 

5 Духовно-

просветен център  

„Св. Архангел 

Михаил“ 

Християнство Да Учебно-

информа

ционен 

сайт 

arhangel.bg Секции с аудио и видео 

репортажи 

6 Православен храм 

„Свети 

Анастасий“, 

гр. Варна 

Християнство Да Уеб сайт 

на 

религиоз

ен храм 

sv-atanasii-

varna.org 

Секции със собствено 

списание и тв 

предаване „Амвон“, и 

детско списание 

„Камбанка“ 

7 „Ислям за 

мюсюлманите и 

немюсюлманите“ 

Ислям  Учебно- 

информа

ционен 

уеб блог 

islambulgar

ia.blogspot.

com 

Уеб инструмент за 

превръщане на дата от 

Грегорианския 

календар в Хиджри 

дата 

8 Свидетели на 

Йехова 

 

Християнство Да 

 

Официал

ен 

уеб сайт 

jw.org/bqn 

 

Адаптиран за хора със 

зрителни и слухови 

увреждания. Преведен 

http://www.svruhestestvenoto.com/
http://www.svruhestestvenoto.com/
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на повече от 900 езика, 

вкл. жестомимични 

9 „Ислямио“ Ислям Да Сайт за 

видео 

споделян

е 

islamio.co

m/bg 

Богата колекция от 

видеоматериали за 

исляма – създателите 

на сайта твърдят, че те 

са над 20 000. 

10 „Факти за 

Свидетели 

на Йехова“ 

 

Християнство 

 Анти уеб 

сайт 

 

svidetelinaj

ehovafakti. 

org 

Създаден от фондация, 

целта на този сайт е да 

помогне на членовете 

на Свидетели на 

Йехова да напуснат 

организацията и да 

намерят спасение в 

Исус Христос 

11 GotQuestions Християнство 

 

 Куиз 

(Quiz) 

уеб сайт 

hgotquestio

ns.org/Bulg

arian/ 

Уеб сайт с множество 

въпроси и отговори на 

християнска тематика 

12 MagicGateBg.com Окултизъм Не 

 

Окултен 

уеб сайт 

и форум 

magicgateb

g.com/MG

B/index.ph

p 

Голям уеб сайт и 

форум с подробна 

информация за всичко, 

свързано с магиите. 

13 Пловдивска 

Митрополия и 

Православна 

телевизия 

Християнство Да Уеб сайт 

и подсайт 

на 

Правосла

вна 

телевизи

я 

plovdivska

mitropolia.

bg 

Православен тв канал 

със 17 часова 

ежедневна програма - 

онлайн и по кабел (за 

Пловдивска област). 

14 Bibliata.tv Християнство  Уеб сайт 

за видео 

споделян

е 

bibliata.tv Според създателите до 

момента на сайта има 

качени над 41 000 

клипа. 

15 Evangelsko.info Християнство 

 

 Новинарс

ки уеб 

сайт 

evangelsko.

info 

Всеки ден евангелски 

новини от България и 

света. 

16 Радио 865 Християнство 

 

 Интернет 

радио 

radio865.co

m 

Предавания на 

български и ромски 

език. 

17 Българо-японски 

център по рейки и 

медитация 

"Светлина" 

Рейки и 

медитация 

 

 Уеб сайт bulgaria-

japan.com 

Сайт за духовно 

израстване, медитация 

и рейки. 
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Заключение 

 

Интернет като медиен канал се оказва най-адекватен и предпочитан за 

информационните нужди на религиозните организации, благодарение на своите 

уникални свойства – мултимедийност, хипертекстуалност и интерактивност. 

Гъвкавост на форматите за представяне на информацията; способност да се 

формират и поддържат хоризонтални връзки; възможност за създаване и на 

персонално съдържание – всички тези свойства на Интернет умело се използват 

за предаване на религиозен смисъл, разпространение на информация с 

религиозен характер, мисионерски комуникации и вътрешно взаимодействие 

между членовете на една религиозна организация.  

Религиозната медийна картина се оказва изключително „пъстра“, а сайтовете на 

религиозна тематика включват цялата „палитра“ от различни по функционалност 

информационни платформи – портали, информационни и образователни сайтове, 

лични религиозни сайтове, сайтове на храмове и свещени места, блог, влог, 

библиотека (с електронни и аудио книги), сайтове за видео и аудио споделяне, 

интернет радио и телевизия, и много други.  

До този момент у нас има официално регистрирани 191 религиозни институции, 

като почти всички имат и свой уеб сайт. Освен тях, в България съществуват още 

неясен брой нерегистрирани религиозни общности; регистрирани като 

асоциации или фондации, извършващи обществено полезна дейност; различни 

центрове за здраве, красота, самоусъвършенстване, бизнес обучения; екологични 

дружества и програми за здравословен живот. Те също умело се възползват от 

всички възможности за изява и представяне, които им предоставя мрежата. 

В статията беше проследено началото и последващото развитие на религиозните 

уеб сайтове на български език. Анализирахме някои законови изисквания и 

определения. Направен бе опит за класифициране на това многообразие от уеб 
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ресурси по определени критерии – според вида на изповядваната религия, според 

това дали тя е официално регистрирана или не. Накрая, на базата на изследваните 

сайтове, бе направен опит и за разграничение според вида на използваната 

платформа за уеб сайт (блог, портал, форум и т.н.). Обобщената информация бе 

представена в съкратен вариант в примерна таблица. 

Основни субекти на българското религиозно информационно интернет 

пространство са Българската православна църква и независимите православни 

уеб сайтове, както и религиозните уеб сайтове на протестантската и 

католическите общности – те общо, като християнски сайтове, представляват 

около 50% от всички сайтове на религиозна тематика на български език.  

Силно е присъствието на уеб сайтовете на новите религиозни движения, 

окултните групи, неоезическите и еклектичните религиозни движения. 

Мюсюлманската, арменската и еврейската религиозни общности са представени 

от по няколко сайта за всяка група.  

В повечето изследвани случаи религиозните уеб сайтове се опитват да следват 

стандартите на светските информационни портали, но има и известни 

специфични разлики. Част от тях включват наличието на определени 

функционалности на сайта, свързани с конкретната религия, като например 

специални инструменти (часовници, календари, GPS ориентация към свещено 

място и др.).  

В жанрово отношение, освен традиционните за журналистиката – интервю, 

обзорна статия, рецензия, репортаж, беседа и др., тук се срещат специфични 

жанрове, характерни за религиозните медии като проповед, сказка, житие, 

поучения. 

Особено внимание се отделя на рецензии на статии, книги и филми, разкази за 

личности и светци и Бог, просветни и аналитични материали за изкуство, 

различни културни феномени и тенденции, съвети за семейния живот, 



От конференцията                          Мартин Кирилов. Религии, нови религиозни движения и секти. 

Съвременната религиозна ситуация в българското  

интернет пространство 

с. 229-252 
 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 6/2019 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

250 
 

нравствени проблеми, благотворителност и социални дейности. Уеб сайтовете на 

религиозните организации се развиват постоянно. 

Религиозните уеб радио и уеб телевизия успешно излъчват своите програми в 

Мрежата, които вече могат да се слушат и гледат и от преносими мобилни 

устройства. В повечето уеб сайтове съществуват секции „видео“ и „аудио“, 

използват се подкасти и уиджети, предлагат се електронни библиотеки с 

религиозна литература, както и аудио книги. Потребителите биват мигновено 

информирани за нови материали на сайта чрез „пуш нотификации“ или чрез 

имейл абонамент.  

Ролята и влиянието на религиозните медии в интернет нарастват постоянно, 

особено в последните години. Днес, благодарение на бързото развитие на 

мобилните комуникации, всеки един притежател на смартфон може да чете, 

слуша, гледа и дори (виртуално) да присъства на проповед, да се свърже 

директно със свещенослужител или да си изтегли мултимедиен вариант на 

Библията или Корана.   

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

 

АНГЕЛОВА, Вяра (2014). Български онлайн радиостанции на религиозна тематика. В: 

Информационни технологии, култура, общество. Съст. ред. Шопова, Татяна. 

Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“. [Angelova, Vyara (2014). 

Balgarski online radiostantsii na religiozna tematika. V: Informatsionni tehnologii, kultura, 

obstestvo. Sast. Red. Shopova, Tatyana. Blagoevgrad: Universitetsko izdatelstvo ‘Neofit 

Rilski’] 

БОЧКОВ, Пламен, Веселин МЕТОДИЕВ. Религия. Университетски речник – основни 

понятия. София: НБУ. Достъпен на: <https://nbu-rechnik.nbu.bg/bg/obsht-spisyk-na-

ponqtiq/religiq> (последно посетен на 11.10.2019) [Bochkov, Plamen, Veselin Metodiev. 

Religiya. Universitetski rechnik – osnovni ponyatiya. Sofia: NBU.] 

ГАРАДЖА, Виктор И. (1995). Религиоведение. Достъпен на: 

https://chairoflogicphiloscult.files.wordpress.com/2013/02/d0b2-d0b8-

d0b3d0b0d180d0b0d0b4d0b6d0b0-

d180d0b5d0bbd0b8d0b3d0b8d0bed0b2d0b5d0b4d0b5d0bdd0b8d0b5.pdf (последно посетен 

на 01.11.2019г.) [Garadzha, Viktor I. (1995). Religiovedenie.] 

https://chairoflogicphiloscult.files.wordpress.com/2013/02/d0b2-d0b8-d0b3d0b0d180d0b0d0b4d0b6d0b0-d180d0b5d0bbd0b8d0b3d0b8d0bed0b2d0b5d0b4d0b5d0bdd0b8d0b5.pdf
https://chairoflogicphiloscult.files.wordpress.com/2013/02/d0b2-d0b8-d0b3d0b0d180d0b0d0b4d0b6d0b0-d180d0b5d0bbd0b8d0b3d0b8d0bed0b2d0b5d0b4d0b5d0bdd0b8d0b5.pdf
https://chairoflogicphiloscult.files.wordpress.com/2013/02/d0b2-d0b8-d0b3d0b0d180d0b0d0b4d0b6d0b0-d180d0b5d0bbd0b8d0b3d0b8d0bed0b2d0b5d0b4d0b5d0bdd0b8d0b5.pdf


От конференцията                          Мартин Кирилов. Религии, нови религиозни движения и секти. 

Съвременната религиозна ситуация в българското  

интернет пространство 

с. 229-252 
 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 6/2019 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

251 
 

ГАУД, Симона (2015). Религиозная информация. Проза ру. Достъпно на: 

<https://www.proza.ru/2015/01/26/663> (Последно посетено на 15.09.2019г.) [Gaud, 

Simona (2015). Religioznaya informatsiya. Proza ru.] 

ГРАДЕВ, Владимир (2009). Към едно възможно дефиниране на понятието за религия.  

Християнство и култура. Достъпно на: 

<http://www.hkultura.com/images/br/2009/45/2009_45.pdf> (Последно посетено на 

09.10.2019) [Gradev, Vladimir (2009). Kam edno vazmozhno definirane na ponyatieto za 

religiya. Hristiyanstvo i kultura] 

ДЕРМЕНДЖИЕВА, Грета (2012). Онлайн журналистика и медии. София: 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. [Dermendzhieva, Greta (2012). 

Online zhurnalistika i medii. Sofia: Universitetsko izdatelstvo ‘St. Kl. Ohridski’] 

ДОНКОВА, Жасмина (2011). Новите религиозни движения в България след 1989 

година“. Верен. [Donkova, Zhasmina (2011). Novite religiozni dvizheniya v Balgaria sled 

1989 godina] 

ЛИФИНЦЕВА, Татьяна (2009). „Религия“ – проблема определения понятия. 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/rdbvtdm1yr/direct/65564853 (последно 

посетен на 09.09.2019г.) [Lifintseva, Tatyana (2009). ‘Religiya’ – problema opredeleniya 

ponyatiya] 

МЕТОДИЕВА, Юлиана, ПОПОВА, Снежана, ДЕЕНИЧИНА, Мария, БОЖИЛОВА, 

Светла (1997). Промяна на знаците: Медии и религия. София: БХК. Достъпно на: 

<https://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/media_religion-1997.pdf> (последно 

посетен на: 24.10.2019г.)  [Metodieva, Yuliana, Popova, Snezhana, Deenichina, Mariya, 

Bozhilova, Svetla (1997). Promyana na znatsite: Medii i religiya. Sofia: BHK.] 

ПОПОВА, Жана (2018). Уеб телевизиите в България през 2017: от мечтата за кабелна 

телевизия към мечтата за високо дигитално качество. Медиалог, 3/2018. Достъпно на: 

<https://www.medialog-bg.com/?p=995> (последно посетен на  01.10.2019г.) [Popova, 

Zhana (2018). Web televiziite v Balgaria prez 2017: ot mechtata za kabelna televiziya kam 

mechtata za visoko digitalno kachestvo. Medialog, 3/2018] 

ПОПОВА, Снежана (2018). Уеб радио 2014-2017: Групови адреси и индивидуални 

обръщения. Медиалог, 3/2018. Достъпно на : <https://www.medialog-bg.com/?p=939> 

(последно посетен на: 28.09.2019г.) [Popova, Snezhana (2018). Web radio 2014-2017: 

Grupovi adresi i individualni obrasteniya. Medialog, 3/2018] 

HELLAND, Christopher (2002). Surfing for Salvation. In: Religion. Vol. 32, issue 4. 

 

 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

БЯЛО БРАТСТВО, първи сайт от 1997 г. Достъпен в архивиран вид на 

<https://web.archive.org/web/20010402021805if_/http://www.beinsadouno.org:80/> 

(последно посетен на 20.09.2019г.) [Byalo bratstvo, parvi site ot 1997 g.] 

ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА. 

<https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135462355> (последно посетен на 15.09.2019г.) [Zakon za 

veroizpovedaniyata. Lex.bg]  

Първият в света уеб сайт. Достъпен на: 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/rdbvtdm1yr/direct/65564853
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АВТОРСКИ ПЕСНИ В НАРОДЕН ДУХ ОТ БЪЛГАРИЯ И 

ТЯХНОТО ПРИВИЛЕГИРОВАНЕ ЧРЕЗ „МЕКАТА ВЛАСТ“ НА 

МЕДИИТЕ 

ЛОЗАНКА ПЕЙЧЕВА 

 

THE AUTHOR’S SONGS IN FOLK SPIRIT FROM BULGARIA AND 

THEIR PRIVILEGE THROUGH THE SOFT POWER OF THE MEDIA 

LOZANKA PEYCHEVA 

 

 

Резюме: Авторските песни в народен дух имат богата традиция в България 

и устойчиво присъстват в българската музикална история и култура от 

средата на ХIХ век до наши дни. Тиражирани чрез медиите, те добиват 

статуса си на привилегировани, популярни и привлекателни образци, 

които имат влияние върху своите аудитории. Конструираната популярност 

и атрактивност на тези песни е резултат от упражняването на меката власт 

на медиите, която зависи както от политическия и социалноикономическия 

контекст, така и от съществуването на благоразположение и симпатия в 

интерпретаторите и публиките. В своите върхови моменти най-

популярните авторски песни в народен дух оказват влияние върху 

формирането на доминиращи ценности, вкусове и поведения в българското 

общество. 

Ключови думи: Авторски песни, „народен дух“, мека власт, медиен 

инженеринг 
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Summary: Author's songs, written in folk spirit, have a rich tradition in Bulgaria 

and are persistently present in Bulgarian musical history and culture from the 

mid XIX century to this day. Circulated through media, they gain the status of 

privileged, popular and attractive specimens, which influence their audiences. 

The constructed popularity and attractiveness of these songs is a result of the soft 

power of media, which is dependent on political and socioeconomic context, as 

well as on the existence of goodwill and sympathy in the interpreters and 

audiences. At their peak, the most popular author's songs in folk spirit impact 

the forming of dominant values, tastes and attitudes in Bulgarian society. 

Key words: Author songs, „folk spirit“, soft power, media engineering 

 

Авторските песни в народен дух от България се конструират като елементи на 

популярната култура чрез медийните организации, които ги превръщат в хитове, 

евъргрийни или популярни песни, атрактивни за специфични аудитории. Медиите 

имат капацитет да мобилизират аморфни групи от хора около медийно излъчваните 

авторски песни в народен дух, като упражняват особена форма на мека власт. 

Мека власт (soft power) е термин, който играе важна роля в теоретичната лексика 

на Джозеф Най (Nye, 2004) и негови последователи. Терминът има 

интерпретативна природа и може да се използва с различни нюанси при неговите 

аналитични приложения. Според разбирането на Най меката власт е средство за 

влияние върху другите. Меката власт е особен вид духовна власт за постигане на 

определени цели, свързана с идеология, култура, морален авторитет и 

организационен капацитет. Меката власт е атрактивна и привлекателна, тя е власт 

на съблазняването. Тази власт стимулира хората да правят това, което искат да 
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правят с увлечение и убеденост, и ги принуждава към предварително очаквано 

поведение. 

Привилегированите чрез меката власт на медиите авторски песни в народен дух 

често предизвикват позитивна реакция и атракция и са способни да оказват влияние 

върху сърцата, разума и поведението на своите фенове и публики – те го променят, 

без да го командват. 

 

Феноменът „авторски песни в народен дух“  

 

Авторските песни в народен дух имат богата традиция в България и изключително 

устойчиво присъстват в българската музикална история и култура, включително до 

наши дни. Някои от тях (като мотиви, изразни средства, текстови елементи) се 

предават от поколение на поколение и съпътстват живота на българите в хода на 

тяхното историческо развитие от средата на XIX век до днес. Те имат често и 

обичайно присъствие в делнични и празнични ситуации, необозрим и 

изключително широк регистър на изява, многообразни форми и неизброими 

модификации, което е предизвикателство за всеки изследовател, който се опитва да 

открие дълбоко скритите в социалната реалност вътрешни връзки и отношения, 

системата и единството в този корпус от постоянно променящи се песни. 

Авторските песни на фолклорна основа са един несъмнено модерен, многосъставен 

и многолик феномен, водещ началото си от такива модерни институции като 

масмедиите и пазара, натрупал богата история в българската музикална култура. 

Развитието на авторските песни в народен дух е една история на изместването на 

традицията от модерността. Фолклорните песни, които са дело на анонимни 

творци, са заменени от фолклороподобни песни, чиито автори в повечето случаи са 

известни. Създателите на авторските песни в народен дух адаптират и 

трансформират елементи на локалната фолклорна музика, създават нови песенни 

образци и така подновяват потока от песенни форми във времето. Авторските песни 
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в народен дух са много жизнени, те непрекъснато се адаптират към променящите 

се социокултурни ситуации. В този динамичен процес на многопластово и 

многопланово развитие връзката е двустранна и двупосочна – мисленото като 

„народен дух“ дава идеите, матриците, кодовете, а авторите отдават 

индивидуалната си енергия за тяхната реализация, която намира своите форми на 

изразяване в авторските песни в народен дух. 

Авторските песни в народен дух са хибридно изкуство, в което се пресичат и 

взаимодействат дух и сетива, колективно и индивидуално, анонимно и авторско, 

минало и настояще, градска и селска музика, спонтанна устна и преднамерено 

фиксирана (писмена/звукозаписана) трансмисия. Като индивидуално авторско 

творение, те са ограничени в епохата, когато са създадени, и се съотнасят с „духа 

на времето“ и разбиращото съзнание на съответната епоха. Те са неразривно 

свързани с промяната и трансформацията. В процеса на музикална промяна и 

трансформация създателите на тези песни реинтерпретират и прекодират 

народната музика, която третират като един специфичен локален код, материал и 

звуков символ.  

Голямо е жанрово-стиловото разнообразие в масива авторски песни в народен дух, 

но в тях могат да се очертаят два основни типа: 1) авторизирани народни песни и 

2) новокомпозирани авторски „народни“ песни. Това съответно са два различни 

модела за авторство – в светлината на интертекстуалните теории, според Мишел 

Фуко, авторската функция се проявява в две основни форми: плагиаризъм и 

присвояване (Foucault, 1969) – които изискват принципно различни творчески 

стратегии. Двата модела за авторство се диференцират един от друг, но и в двата 

случая те са специфични форми на транстекстуалност и за тяхното създаване се 

прилагат техниките на компилацията, колажа, ремикса, аранжимента, римейка и 

преработката, чрез които привлеченият колективен труд на поколения 

предшественици придобива индивидуален характер, а създадените авторски песни 

са хибридни форми, които смесват различни музикални стилове. Тази двуделна 
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класификация (авторизирани/новокомпозирани песни) се базира на двата модела за 

авторство, основани върху опозицията близост-отдалеченост спрямо 

първоизточника (оригиналната народна песен). 

В настоящата интерпретация феноменът авторски песни в народен дух се приема 

за метажанр, който, подобно на всяка метажанрова категория, е амалгама от почти 

необозримо множество от различни стилове, жанрове и поджанрове. Корпусът от 

тези песни се очертава като културно единно явление, белязано от множество 

исторически преломи, характерности и особени значения, свързани с 

функционалното цяло на съвременното българско общество. Те се наблюдават и в 

полето на българската медийна система, която е специфична арена на властови 

борби, идеологемни употреби и дискурси, в които авторските песни в народен дух 

и говоренето за тях са видим елемент от социални, политически, идеологически, 

комерсиални и други интереси и доминанти. Медиите като нови институции и 

канали за комуникация (Буркарт 2000: 33; Добрева, 2013: 56-60) играят ключова 

роля в популяризирането на съвременните авторски песни в народен дух и тяхното 

превръщане в мейнстрийм. В този неспирен процес хетерогенните песенни 

жанрове в народен дух са изложени на непрекъснатото въздействие на медиите, 

чиято „мека власт“ може да се интерпретира през три повтарящи се теми, очертани 

от Джеймс Къран (Curran, 2002): връзката на средствата за масова информация с 

властта в обществото; как се упражнява контрол върху медиите; и естеството на 

властта, упражнена от медиите. Изложението може да се разглежда като коментар 

за организацията, съдържанието и влиянието на медийната система в България и 

нейната свързаност с авторските песни в народен дух, за медийната власт като 

форма на „мека власт“, според идеята на Джоузеф Най (Nye, 2004), за контрола и 

влиянието на медиите в контекста на по-широки властови отношения в обществото. 
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Теоретична рамка 

 

Теоретичната основа, която рамкира интерпретациите в настоящото изложение, са 

предложените от Марк Слобин три понятия, всяко от които завършва със суфикса 

„култура“ – субкултура, суперкултура и интеркултура (Slobin, 1993: 11-12), – които 

той използва като инструмент за интерпретация на съвременните процеси на 

културни взаимодействия и подчертава, че по отношение на музикалните 

преживявания, хората в изследваните от него райони живеят в условия на 

пресичане на трите типа култури (суперкултура, субкултура или микрокултура и 

интеркултура). 

Суперкултурата се свързва със суперкултурната власт, хегемонията, доминацията, 

мейнстрийма и е интернализирана в съзнанието на правителствата, индустриите, 

субкултурите и индивидите като идеология.   

Субкултурите са многобройни, експресивни (микромузикални култури) и до 

голяма степен се определят от суперкултурите. На субкултурната сцена се 

очертават три сфери на културна активност: избор, афинитет и принадлежност. 

Слобин подчертава, че сред субкултурните качества съществени са: установяване 

на локални ситуации при микрокултурния обмен; формиране на набор от 

специфични правила и кодове; ключов компонент е изразяването на някакъв вид 

принадлежност. Тези основни индикатори на субкултурната динамика в 

микрообщностите са конституиращите съставки на субкултурния живот и 

същевременно са важни фактори за вътрешната кохерентност на 

микромузикалните сцени. Субкултурните форми на социална комуникация се 

свързват с микромузикалните сцени, които изискват битийно, жизнено съучастие 

на една съобщност от хора.  

Можем да добавим, че тези равнища са част от полето на пазара и 

комерсиализацията, макар и по различен начин. Локалните популярни музикални 

индустрии и медийни организации прилагат различни стратегии за упражняване на 
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власт, привличане на аудитории и постигане на влияние върху публиките. 

Различните етически подложки и разнообразните естетически платформи водят до 

разлика в позициите по отношение на глобално-културното, но във всички случаи 

за обща обяснителна скоба при тяхната аналитична интерпретация може да бъде 

използвана идеята на Джоузеф Най за „меката власт“ (Nye, 2004). 

Разбира се, хората не разделят музикалния си живот според подобни групирания, 

но те са доста чувствителни към разнообразието, ценностите и йерархиите на тези 

музикални култури. Марк Слобин подчертава, че той не предлага „затворени 

категории“, а по-скоро акцентира върху важността на частичното застъпване между 

тях. Така разработената гъвкава схема е подходяща за един особен тип групиране 

и описание на авторските песни в народен дух – те могат да бъдат интерпретирани 

като компоненти на суперкултурата или като елементи на субкултурни прояви. 

Авторските песни в народен дух от суперкулутурата и субкултурата са 

непосредствено свързани реалности и могат частично да се побират една в друга, 

например в случаи, когато суперкултурни песенни евъргрийни се слушат и пеят в 

субкултурни контексти (предпочитани са песенни суперкултурни продукти, които 

съдържат апел за локални сантименти) или когато субкултурни песенни образци 

стават видими в суперкултурните пространства (тази тенденция се очертава на 

българската музикална сцена през 1990-те). 

Във високия културен регистър се разполагат образците на една „официална“, 

„традиционна“, стандартизирана, оформена и кодифицирана суперкултура, която 

издига и пази „съкровища“, олицетворяващи културно качество и авторитет. 

Статутът на високата култура идва от нейното отъждествяване в продължение на 

много векове с богатите, могъщите и овластените. Както изтъква Тери Игълтън, 

висшата култура е високо ефективна форма на власт и представя себе си като форма 

на морално убеждение (Игълтън, 2003: 76). В ниския културен регистър битуват 

много разнообразни, популярни ежедневни или алтернативни (суб)култури, 

определяни от Гелнър като „диви“, локални, спонтанни и нерефлексивни (Гелнър, 
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1999). В съответствие с тази йерархична дихотомия се разграничават авторски 

песни в народен дух, характеризиращи се с различно естетическо качество, 

видимост, социален престиж и успех, реализиращи се в различни социални и 

културни пространства и контексти, в изолирани един от друг културни 

резервоари. Двойственият статут на авторските песни в народен дух възниква от 

спецификата на тяхната видимост и употреба в медиите: едната група песни има 

привилегирован достъп до медиите, мейнстрийма и културния център, друга група 

песни са поставени в неизгодното положение на дъното на културната йерархия, не 

са кооптирани в мейнстрийма и са изтласкани в културната периферия. Това се 

дължи до голяма степен не на естетически качества, а на стратегии за публична и 

търговска реализация чрез внедряването на музиката в непосредствено-

соматичното изживяване, мислимо през призмата на „меката власт“. Медиите са 

системообразуваща структура, която, водена от рационалистични, 

административни, идеологически и/или комерсиални императиви, 

институционализира и утвърждава определен корпус авторски песни в народен 

дух, придава им видимост и авторитет и може да ги конструира като мейнстрийм. 

В случая е уместно да се припомни, че мейнстриймните музикални жанрове 

работят в сложно организирана пазарна система на звукозаписни компании, 

договори, маркетниг, публичност, мениджмънт, помощен персонал и т.н. (Shuker, 

2002: 147). В този търговски контекст изпълнителите на авторски песни в народен 

дух обикалят и изпълняват, правят записи и създават изображения, които 

циркулират в различни медийни форми (преса, радио, телевизия, видео и т.н.). Като 

специфична технология за масова комуникация медийните организации развиват 

своеобразни инфраструктури за продуциране и тиражиране на контролиран идиом 

авторски песни в народен дух в различните исторически периоди от тяхното 

развитие. Разпространяваните в „ниската“ култура сътворени в народен дух песни 

си остават неофициални, непривилегировани, локални, защото такива 

характеристики се свързват с битовия и рутинен живот в културната периферия, 
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със субкултурите, контракултурите и фен-клубовете. Факт, който не ги лишава от 

рецептивна привлекателност и власт над публиките им. 

Независимо от специфичните политически ситуации на отделните периоди в 

модерната история на България, във всеки от тях се структурира културна 

йерархия, която маркира „високото“ и „ниското“ пространство, свързано с 

богатство от културни форми и практики, в които се вписват авторските песни в 

народен дух. В България началните импулси на процеса на структуриране на 

културна йерархия в музикалния живот, на оформяне на концепции за „висока“ и 

„ниска“, „сериозна“ и „лека“ музика, получават своята стабилизация след 

Освобождението (1878). Опитите за йерархизация на културните пластове водят до 

обособяване на два типа авторски песни в народен дух, които се реализират в 

широк диапазон от културни сфери, медийни стратегии, стилистика и комуникация 

с аудиторията: 1) медийно привилегировани песни (масово медиирани, 

мейнстрийм), които се свързват с публичната сфера и суперкултурата, и нахлуват 

в културния център и  2) медийно непривилегировани песни (локални, ситуирани в 

затворени ценностни пространства извън мейнстриймните потоци), които се 

свързват с частната, интимно-битова сфера и субкултурната периферия. На терена 

на културата тези основни конфигурации на авторските песни в народен дух се 

разграничават на принципа суперкултурност–субкултурност, официалност–

неформалност, престижност–маргиналност, мейнстриймност–

суб(контра)културност, а шансовете им за социален престиж и успех се оценяват в 

зависимост от тяхното присъствие/отсъствие в медиите. 

 

Медиен инженеринг за превръщането на авторските песни в народен дух в 

мейнстрийм 

 

Модерните и постмодерни медии извеждат на преден план огромен корпус от 

авторски песни в народен дух и ги превръщат в масово, популярно изкуство – 
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тенденция, която е част от влиянието на „средството“, което и в системата на 

държавния социализъм може да превръща сериозното в развлекателно (Стефанов, 

1988), и през периода на прехода след 1989 г. и автономността на медиите се оказва 

хибридизация на сериозното и популярното (Спасов, 2000: 48-56). Различните 

класове авторски песни в народен дух (например, в художествената, народната или 

популярната музика) се съотнасят с определени стандарти на вкус и се приемат за 

популярни от съответни групи публики с чиито вкусове или степен на музикална 

образованост тези класове са в най-голямо съответствие. През модерните времена 

техническите средства за масови комуникации (грамофонът, радиото, киното, 

телевизията и др., приемани за „нови“ през втората половина на ХХ век, или 

свързаните с интернет и дигитализация през последните две десетилетия – вж. 

Добрева, 2013: 58-60) са условие и основа за стимулиране и разгръщане на 

развойните процеси в дейностите, свързани с авторските песни в народен дух. Иван 

Стефанов точно отбелязва, че „новите медии се налагат преди всичко със своята 

комуникационна сила и мощ“ (Стефанов, 1988: 61). Чрез прилагането на модела на 

меката сила (Soft Power) медиите провеждат своята комуникационна политика – те 

селектират, тиражират и насочват към популяризиране музикални образци, които, 

според преценката на медийните експерти, отговарят на определени изисквания за 

популярност (актуалност, простота, достъпност, сензационност). Макар че не 

всички медийно селектирани музикални образци, насочени към популяризиране, 

успяват, очертава се трайна тенденция медиите да овладяват масовите вкусове чрез 

упражняване на властовия механизъм на масовото комуникационно действие – 

хората, социалните групи и отделните личности често предпочитат тези авторски 

песни в народен дух, които достигат до тях по каналите на новите модерни медии 

(Стефанов, 1988: 60-61). 

Българските социалистически медии остават като цяло държавен монопол. 

Грамофонната индустрия, радиото и телевизията се развиват под силен държавен 

контрол и прилагане на командни управленски методи. Свободата на изразяване в 
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държавните медии е ограничена. Водещ работен принцип при прилагането на 

господстващата идеология е внимателното контролиране и редакторската намеса в 

процеса на медийна музикална продукция и нейното разпространение по 

комуникационните медийни канали. В държавните излъчващи индустрии нямат 

място вулгарността, пошлостта, бруталността, както са мислени от 

социалистическия морал, смятани за неподходящи за семейна публика. Авторите 

на радио и телевизионните програми се стремят да налагат „добър вкус“ сред 

своите радио и телевизионни публики. Музикалните продуценти и редактори в 

медиите имат власт да оформят програмното съдържание на радиото и телевизията 

– те управляват подбора, продуцирането и излъчването на авторски песни в 

народен дух според своя вкус и интереси. Така те упражняват три важни измерения 

на властта: контрол над ресурсите; контрол над действащите лица; и контрол над 

крайния продукт. Политическата цензура върху медиите ги превръща в 

инструменти за пропаганда, манипулация и тиражиране на „правилни“ 

идеологически послания. Венцислав Димов точно отбелязва, че  авторизираната 

народна музика в музикалната индустрия и медиите е натоварена със задачата да 

бъде едновременно народна, демократична, масова, близка до масите и заедно с 

това да отговаря на високите критерии за естетическо и патриотично възпитание 

(Димов, 2018: 248; Димов, 2019: 170). В практиката обаче това не винаги се случва. 

Найден Вълчев поставя редица въпроси за направляването на културата, 

ценностите, изкуството и за формирането на вкуса чрез меката власт на медиите, 

които притежават изключителна въздействаща сила: „Когато радиото започне да 

ти свири често една пошла песничка, първият път кипваш, вторият път се ядосваш, 

третият път вече се бръснеш и не внимаваш много, четвъртият път казваш – „Ами 

да“. Ти даже може да свикнеш с лошия вкус, с лошата конфекция. Допустимо ли е 

това в едно общество, където трябва да има качествен контрол, който дори мен – 

разсеяния или невнимаващ в този момент – да ме коригира навреме“ (Русев и др. 

1979: 46). Примерът за „пошлата песничка“, която се конструира като 
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суперкултурно медийно послание, показва достатъчно добре как функционира 

властта като „мека“ дифузна енергия, разпространявана чрез медиите. Чрез 

българското радио и телевизионно програмиране медиите създават мейнстриймен 

корпус от избрани авторски песни в народен дух, дават ги на обществото, за да го 

подчиняват, контролират и регулират чрез тях. 

Сериозното внимание, което медиите обръщат на определени песенни образци, 

постоянното разширяване на тяхното медийно влияние дава основание да се говори 

и за осъществяване на канонични реализации на автори и песни в народен дух чрез 

меката власт на медиите. Както пише Владимир Трендафилов (Трендафилов, 2006), 

в процеса на канонообразуването, където канонът е аспект на колективната власт и 

на регулация на ценностите, името на автора е по-важно от текста. Тези 

наблюдения са приложими и спрямо медиите, които, като генератори на условна 

мека власт, имат способност да посочват онези автори, изпълнители и песни, към 

които аудиториите трябва да се стремят. Медиите търсят и определят подходящо 

име, за да го сакрализират и наложат за емблема на съответната му епоха. Когато 

го намерят, издърпват го на преден план, обгръщат творбите му с внимание, 

превръщат го в човек с огромно влияние, оказват въздействие за неговото 

институционализиране в образованието и така постепенно превръщат текстовете 

му в хегемонни макроявления, които правят от името на съответния автор 

колективна емблема на нацията или периода. Подобна форма на култивиране на 

доверие към особената дарба на конкретен автор/изпълнител, на  устойчиви 

медийни усилия за формиране на неговото нарастващо влияние, са ефективни 

властови механизми за въздействие върху възгледите, мненията, естетическите 

представи, вкусовете и емоциите на аудиториите на авторските песни в народен 

дух. По този начин, наред с културните и образователните институции, от края на 

19 век медиите в България също генерират каноногенна среда и изиграват 

значителна роля в йерархизирането на културните пластове в продукцията с 

авторски песни в народен дух. Като коментира идейното въздействие, което 
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преследват хората от средствата за масова информация, Гълбрайт пише: „За печата, 

телевизията и радиото – за масмедиите като цяло – се знае, че изпълняват голяма 

образователна функция. Но обикновено те самите не признават това открито, а 

тактично изтъкват, че целта им е просто да информират своите читатели, зрители 

или слушатели“ (Гълбрайт, 1993: 34). Следователно медиите като сфера на 

публичното имат съществен принос в инструменталното използване и 

привилегироване на определени песенни текстове. Чрез прилагането на различни 

медийни стратегии медиите спомагат за претворяването и утвърждаването на едни 

творби като по-ценни, по-заслужаващи внимание от други. Чрез медиите отделни 

авторски песни в народен дух променят своя статус като, излизайки от частната 

сфера и встъпвайки в сферата на публичността, постигат суперкултурни, 

мейнстриймни или канонични измерения. По този начин едно невидимо песенно 

битие става супервидимо чрез публично присъствие и утвърждаване в медиите и 

придобива нова свръхпопулярна стойност. Медиите действат като поле на властови 

сблъсъци и осъществявания, предназначено да възхвалява и засилва въздействието 

на медийно тиражираните авторски песни в народен дух и това е един постоянен 

процес на свръхоценностяване на отделни песенни образци и игнориране на други.  

Бумът на компютърната индустрия и отвореният онлайн достъп до дигиталните 

трансформации на авторски песни в народен дух предоставя нови възможности за 

тяхното организиране в нов „мейнстрийм“ опит, който може да бъде споделен от 

глобалната общност от потребители на интернет. Как се структурира интернет 

изживяването на авторските песни в народен дух може да се разбере от 

коментарите на потребителите под съответните песни. Онлайн консуматорите на 

музикалното съдържание на всяка отделна песен са представители на виртуални 

общности от съмишленици, които имат възможност за преживяване на онлайн 

забавление, анонимно взаимодействие и споделяне на реакции.   
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Авторските песни в народен дух като елементи на суперкултурата 

 

Използването на авторските песни в народен дух в медиите ги свързва с отношения 

от по-висок ранг, дава им публична представеност, суперкултурна власт и в 

отделни случаи силно ги официализира. Медиите промотират продуцираните от 

тях авторски песни в народен дух като легитимна, мейнстриймна линия на 

българската народна музика. Медийно тиражираните авторски песни са безкрайно 

разнообразни, но винаги са културно привилегировани и поставени по-високо в 

йерархията на съществуващия корпус от песни в народен дух. Като елементи на 

суперкултурата тези авторски песни са комерсиално успешни, регулирани и най-

видими. Интерпретиран според аналитичната матрица на Марк Слобин (Slobin, 

1993: 29-33), корпусът от авторски песни, принадлежащ към суперкултурата, 

включва следните базови компоненти: 1) влиза във фабриките на културната 

индустрия с нейните технологични, медийни и финансови пространства и се 

превръща в стока; 2) влиза в държавата с нейните институционализирани правила 

и места, сред които училищата; 3) като елемент на суперкултурната власт тези 

песни задават комплект от стандартизирани стилове, репертоари, изпълнителски 

практики и стереотипни поведения, които всеки един може да разпознае, дори да 

не харесва. 

Подобно на много други хегемонни субсистеми, суперкултурните авторски песни 

в народен дух се разпространяват чрез различни канали, за да достигнат до 

субкултурите и отделните индивиди. Има редица случаи в българската история, 

които показват как експертно санкционирани медийни репрезентациии на 

определени авторски песни в народен дух се употребяват за идеологическа 

подкрепа на политическото статукво. Един от класическите примери за това са 

масовите песни – едно специфично жанрово явление, фабрикувано в условията на 

социалистическото общество, което „придобива характера на общонационална 

песенна интонационна норма“ в България като идеологически инструмент „за 
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музикално възпитание и за разпалване на масов ентусиазим“ (Кръстев, 1958: 9-10). 

Изтласканите в медиите авторски песни в народен дух придобиват множество нови 

значения и статут на мейнстриймни популярни форми, които се вливат в 

еклектичния поток на всекидневието. Те се приобщават към конкретните духовни 

нужди на всекидневния живот и са широко предпочитани и харесвани от много 

хора. Тези подбрани, йерархично конструирани и медийно приспособени песни 

достигат определено ниво на стойност и се превръщат в елементи на доминиращата 

култура, възприемат се като популярен и престижен мейнстрийм, а техните 

създатели – автори и изпълнители – като медийни „звезди“.   

Трансформираните в медийни обекти авторски песни в народен дух понякога 

изживяват изключителен подем и се разпознават като образци на ценна, висока 

култура и могат да оказват влияние върху индивиди и групи от хора, да участват в 

жизнената дейност на отделния човек, социалните групи и на цялото общество. 

Както пише Джон Кенет Гълбрайт (Гълбрайт, 1993), влиянието е особена форма на 

власт, която функционира на равнището на идеите и убеждението. Когато към това 

добавим и телесно-екстатичното като вектор на въздействие, става ясно защо 

именно популярната култура се оказва онова средство, което транспортира 

културното послание до всеки индивид. Последното – в противовес на 

пропагандата и нейната „твърда власт“, може да се интерпретира в подкрепа на 

адекватността и приложимостта на концепта „мека власт“ при изследването на поп-

културни явления. Много хора се подчиняват на медийния авторитет, поради което 

медийно тиражираните авторски песни в народен дух имат въздействие върху 

обществения музикален вкус. Широко споделени чрез медиите и разпространени в 

масовата култура, сътворените в народен дух авторски песни нерядко се поглъщат 

безкритично от масите. В този динамичен процес естетическите качества на 

медийно тиражираните песни не винаги са съществени, тези песни се налагат със 

своето присъствие във всекидневния живот на хората на равнището на 

непосредственото преживяване и чувстване. В границите на този опит става 
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очевидно влиянието на йерархизираните като медиен мейнстрийм песни върху 

широките маси. Казаното обяснява как функционира меката власт на медиите – 

популярността, престижът и влиянието на мейнстриймните авторски песни са 

резултат от връзката им с медиите, които произвеждат йерархии и със своите 

комуникативни възможности създават значимост на тези песни чрез императива на 

потреблението.  

Масмедиите са комуникационни канали за разпространение на част от сътворените 

в народен дух песни по законите на масовия оборот, но едновременно с това 

медийните институции, доколкото репрезентират властващите идеологеми за 

съответните исторически периоди, имат ключова роля в привилегироването на 

песенни образци в народен дух, които се вписват в полето на официалното, 

представителното, каноничното. Тези въздействия са видими чрез дейността на 

държавните медии през времената на социалистическа България, като институции 

със специална културна важност. Открояват се и след 1989 г., когато обществените 

радио, телевизия и официална преса са компоненти на комплексната 

институционална рамка на държавната суперкултура. В тази логика държавните и 

официални културни марки биха могли да се разглеждат като агенти, заменящи 

постепенно пропагандните инструменти с целите на политическото да унифицира 

и мобилизира посредством продажбата на културен имидж, „уникалност“ и разказ 

за традицията в един каноничен, есенциален смисъл. Чрез използване на 

професионалните компетентности на продуценти, редактори, режисьори и т.н. 

медиите подбират конкретни автори, изпълнители и песни в народен дух, 

утвърждават ги и успяват да наложат вкуса и волята си над отделни индивиди и 

социални общности. По този начин медиите определят йерархиите на вкуса, които 

консолидират културната хегемония. Така медийно тиражираните авторски песни 

в народен дух са едновременно популяризирани, но и контролирани от държавата. 

Медийната власт като въздействие и като асиметрично отношение между 

повлияващи и повлиявани е представена от Иван Стефанов, който разкрива 
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механизмите за взаимодействие на масмедиите и отделните образци на изкуството 

(включително музикалното): „Актуалната художествена информация, която се 

доставя от телевизията, радиото, киното, пресата, има доминиращо значение при 

изграждане на художествения опит както на отделната личност, така и на 

различните социални групи и общности. И както най-често се случва, това 

обикновено не са шедьоври, нито класически творби. Така най-предпочитаните 

произведения, най-любимите образи и мелодии, най-популярните герои 

статистически най-често са свързани с дейността на телевизията, радиото, киното, 

всекидневната и периодичната преса“ (Стефанов, 1988: 61). 

 

Заключение 

 

Тиражираните чрез медиите авторски песни в народен дух добиват статуса си на 

привилегировани, популярни и привлекателни образци, които имат влияние върху 

своите аудитории. Конструираната популярност и атрактивност на тези песни е 

резултат от упражняването на меката власт на медиите, която (подобно на всяка 

власт) зависи както от политическия и социалноикономическия контекст (кой с 

кого е свързан и при какви условия), така и от съществуването на 

благоразположение и симпатия в интерпретаторите и публиките. Разбира се, 

популярността не е перфектен измерител на ресурсите и възможностите на меката 

власт, защото популярността е динамична и се променя в хода на времето, но няма 

съмнение, че в своите върхови моменти най-популярните авторски песни в народен 

дух оказват влияние върху формирането на доминиращи ценности, вкусове и 

поведения в българското общество. 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

 

БУРКАРТ, Роланд (2000). Наука за комуникацията. В. Търново: ПИК. [Burkart, Roland 

(2000). Nauka za komunikatsiyata. Veliko Tarnovo: PIK] 



    Ехо от „Меката власт…“, брой 5                 Лозанка Пейчева. Авторски песни в народен дух от 

България и тяхното привилегироване  

чрез „меката власт“ на медиите 

с. 253-270    
 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 6/2019 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

270 
 

ГЪЛБРАЙТ, Джон Кенет (1993). Анатомия на властта. София: Издателска къща 

„Христо Ботев“. [Galbrayt, Dzhon Kenet (1993). Anatomiya na vlastta. Sofia: Izdatelska kasta 

‘Hristo Botev’] 

ДИМОВ, Венцислав (2018). Музика и медии: звукозаписана и медийно (ре)продуцирана 

музика от България. Дисертация за придобиване на научната степен „Доктор на науките“. 

София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по журналистика и 

масова комуникация. Ръкопис. [Dimov, Ventsislav (2018). Muzika i medii: zvukozapisana i 

mediyno (re)produtsirana muzika v Balgaria. Disertatsiya za pridobivane na nauchna stepen 

‘Doktor na naukite’. Sofia: Sofiyski universitet ‘St. Kl. Ohridski’. Fakultet po zhurnalistika i 

masova komunikatsiya. Rakopis] 

ДИМОВ, Венцислав (2019). Музиката за народа на медийния фронт (Меката власт на 

народната и популярната музика в социалистическа България). София: УИ „Св. Климент 

Охридски“. [Dimov, Ventsislav (2019). Muzika za naroda na mediyniya front (Mekata vlast na 

narodnata i populyarnata muzika v sotsialisticheska Balgaria). Sofia: Universitetsko izdatelstvo 

‘St. Kl. Ohridski’] 

ДОБРЕВА, Елка (2013). Тезиси по теория на масовата комуникация. Шумен: ШУ 

„Епископ Константин Преславски“. [Dobreva, Elka (2013). Tezisi po teoriya na masovata 

komunikatsiya. Shumen: ShU ‘Episkop Konstantin Preslavski’] 

ИГЪЛТЪН, Тери (2003). Идеята за култура. София: Издателска къща „Критика и 

хуманизъм“. [Igaltan, Teri (2003). Ideyata za kultura. Sofia: Izdatelska kasta ‘Kritika i 

humanizam’] 

КРЪСТЕВ, Венелин (1958). Насоки в българската масова песен. София: Българска 

академия на науките. [Krastev, Venelin (1958). Nasoki v balgarskata masova pesen. Sofia: 

Balgarska akademiya na naukite] 

РУСЕВ, Тончо и др. (1979). Естрада и съвременност. Българска музика. Год. 30, № 4, с. 38-

46. [Rusev, Toncho i dr. (1979). Estrada i savremennost. Balgarska muzika. God. 30, № 4, s. 38-

46] 

СПАСОВ, Орлин (2000). Преходът и медиите. Политики на репрезентация. София: УИ 

„Св. Климент Охридски“. [Spassov, Orlin (2000). Prehodat i mediite. Politiki na 

reprezentatsiya. Sofia: Universitetsko izdatelstvo ‘St. Kl. Ohridski’] 

СТЕФАНОВ, Иван (1988). Между сериозното и развлекателното изкуство. София: 

Партиздат. [Stefanov, Ivan (1988). Mezhdu serioznoto i razvlekatelnoto izkustvo. Sofia: 

Partizdat] 

ТРЕНДАФИЛОВ, Владимир (2006). За рамките на литературата. LiterNet. 17.03.2006. 

<https://liternet.bg/publish8/vtrendafilov/za_ramkite/za_niakoi.htm>. (Посетен на 15.03.2019). 

[Trendafilov, Vladimir (2006). Za ramkite na literaturata. Liter Net 17.03.2006] 

CURRAN, James (2002). Media and Power. London: Routledge. 

FOUCAULT, Michel (1969). What is an Author? 

<http://seas3.elte.hu/coursematerial/HarasztosAgnes/Foucault_WhatIsAnAuthor.pdf>. 

(Посетен на 19.09.2019). 

NYE, Joseph (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public 

Affairs. 

SHUKER, Roy (2002). Popular Music: The Key Concepts. London: Routledge. 

SLOBIN, Mark (1993). Subcultural sounds. Micromusics of the West. Hanover & London: 

Wesleyan University. 

http://seas3.elte.hu/coursematerial/HarasztosAgnes/Foucault_WhatIsAnAuthor.pdf


    Ехо от „Меката власт…“, брой 5          Петър Айолов. Меката власт на медийните изследвания  

(За нуждата от нова парагидма за изследване на медиите 

и масовата комуникация в интернет)  

с. 271-289    
 

 
271 

 

 

 

 

МЕКАТА ВЛАСТ НА МЕДИЙНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

(За нуждата от нова парадигма за изследване на медиите и масовата 

комуникация в интернет) 

ПЕТЪР АЙОЛОВ 

 

 

THE SOFT POWER OF MEDIA RESEARCH 

(The need for a new paradigm for media and mass communication 

research on the Internet) 

PETER AYOLOV 

 

Резюме: Появата на нови предизвикателства в масмедиите и интернет в 

началото на 21-ви век е резултат от промените в глобалната 

комуникационна система и липсата на разбиране на новите принципи, 

които я управляват. В новия век промяната се характеризира с промяна на 

йерархичната властова структура за разпространение на информация. 

Силни политически и икономически интереси търсят нови начини за 

влияние и манипулация на общественото мнение. Тази „мека“ власт се 

характеризира с влияние не само върху самите медии и тяхното 

съдържание, но и върху изследванията на медиите и науката за масовата 

комуникация като цяло. Старата парадигма за безпристрастност на 

медийните изследвания в националните държави вече не работи и се налага 

поставянето на въпроса за пристрастията и етиката на медийните 

изследователи. Влиянието върху изследванията идва под формата на явно 

финансиране или поръчка и затова може да се определи като форма на 

„мека“ власт за контрол върху медийните изследвания. Резултатите от 
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такива пристрастни изследвания се представят като новини в медиите и се 

цитират многократно с цел налагане на дадена гледна точка. Самите 

научни изследвания стават част от целенасочена кампания за медийна 

манипулация в името на различни властови интереси. Това води до липса 

на доверие в науката за комуникацията и дисфункции в локалните и 

националните комуникационни системи. 

 

Ключови думи: етика на медийните изследвания, манипулация на 

медийни изследвания, мека власт, нова парадигма на комуникацията 

 

Summary: The emergence of new moral challenges in the mass media and the 

Internet at the beginning of the 21st century is the result of changes in the global 

communication system and the lack of understanding of the new principles that 

govern it. In the new century, this change was characterized by a change in the 

hierarchical power structure to disseminate information. Strong political and 

economic interests seek ways to influence and manipulate public opinion. This 

new "soft" power is characterized by influence not only on the media and its 

content but also on media research and the science of mass communication. The 

old paradigm for the impartiality of media research in national countries is no 

longer working, and the question of the bias and ethics of media researchers 

needs to be addressed. The impact on research comes in the form of explicit 

funding or order and can, therefore, be defined as a form of "soft" power to 

control media research. The results of such biased studies are presented as 

“news” in the media and are quoted repeatedly to impose a certain point of view. 

These biased researches itself are part of a purposeful campaign for media 

manipulation in the name of various powerful interests. This leads to a lack of 

confidence in the science of communication and dysfunctions in local and 

national communication systems. 
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През 2018 г. неправителствената организация Ранд Корпорейшън (RAND) 

публикува доклад за медийната среда в САЩ наречен „Разпад на истината“ 

(Kavanagh, Rich, 2018). Докладът набелязва четири взаимосвързани тенденции: 

нарастващо несъгласие относно факти и аналитични интерпретации; размиване на 

границата между мнение и факт; увеличаване на влиянието на мненията и личния 

опит върху фактите; намаляване на доверието в предишни уважавани източници на 

фактическа информация. Според доклада най-вредните последици от „разпада на 

истината“ са ерозията на гражданския дискурс, политическата парализа, 

отчуждението, оттеглянето на индивиди от политическите и гражданските 

институции и чувството на несигурност по отношение на националната политика. 

Този доклад също така очертава изследователска програма и стратегия за 

изследване на причините за разпадането на истината и определяне на това, което 

може да се направи, за да се преодолеят причините и последствията.  

Според изследователите на RAND агентите, отговорни умишлено или неволно за 

увеличаване на ефекта за разпад на истината в името на собствената си политическа 

или икономическа изгода, са идентифицирани в четири групи: 

-Академичните и научноизследователските организации, които дават ценен принос 

към знанието, но могат да изострят разпада на истината, когато грешките или 

пристрастията засягат констатациите; 

-Медийните организации могат да популяризират фактите, но могат да засилят 

разпада на истината, когато коментари или мнения изместят фактите; 

-Чуждестранните организации, които допринасят за разпадането на истината, 

когато разпространяват погрешно и дезинформират за постигане на собствените си 

цели; 
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-Вътрешните политически организации (напр. лобисти), които влошават истината 

при разгръщането на заблуждаваща информация за развитие на политическите 

програми (Kavanagh, Rich, 2018). 

Интересното е, че на първо място в списъка с агентите, отговорни за разпада на 

истината в САЩ, са посочени пристрастните изследователи на медиите и ефектите 

от техните изследвания. Това поставя въпроса за независимостта, достоверността и 

престижа на медийните изследвания въобще, както и за възможността за 

манипулация и изкривяване на фактите в името на различни интереси. Такъв тип 

медийни изследвания са част от меката власт, с която през 21-ви век се формира и 

манипулира обществено мнение. Разбира се, тук не се поставят под съмнение 

академичните институти и университетите като представители на официалната 

наука за масoвата комуникация. Тази наука е базирана на проверени методи и има 

система за верификация на публикациите, както и етичен код за учените и 

изследователите. В случая фокусът се насочва към различни неправителствени 

организации, фондации, корпорации, медии, институти  и фондове, които поръчват 

изследвания на медиите и ги публикуват с определени цели. Такъв е и случаят със 

самата Ранд Корпорейшън (RAND) като неправителствена организация със 

сериозни политически и икономически пристрастия. Този модел за поръчване на 

медийни изследвания от частни организации извън академичните институти или 

държавните агенции слага голяма въпросителна върху безпристрастността на 

резултатите. Науката за масовата комуникация и академичното изследване на 

медиите следва да заеме ясна морална позиция относно всички пристрастни 

изследвания като форма на меката власт. Тази власт представлява частни и групови 

интереси, различни от тези, заявени от гражданското общество в демократичните 

държави. В изследванията на медиите и масовата комуникация е нужна нова 

парадигма, която да е базирана най-вече на етичен код и морални правила, 

отколкото на цели и поръчки. 
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За нуждата от нова парадигма в изследването на масовата комуникация 

 

През 2013 г. е публикувана статията на Денис Макуейл „Размишления върху 

смяната на парадигмата в теорията и изследванията на комуникацията” 

(McQuail, 2013: 216–229). Проблемите на старата парадигма са връзките на науката 

за комуникацията с властта и бизнеса, съзнанието за поръчковия характер на 

изследванията и липсата на общ поглед, принципи и ясен път за развитие. В 

статията Макуейл показва нуждата от нова морална парадигма в изследването на 

масовата комуникация. Той задава въпроси, свързани с бъдещето на изследванията 

на комуникацията и необходимата промяна. Защо на всяка цена имаме нужда от 

ново мислене и от смяна на парадигмата? Какво ще спечелим от това и дали трябва 

да търсим промяната като самоцел? На пръв поглед изглежда сякаш в масовата 

комуникация всички страни са доволни и промяна няма да има. Търговците 

създават нужда от постоянна консумация, политиците формират мнение и 

политики в глобален мащаб, а публиката консумира забавления под всякаква форма 

и изглежда доволна от това. Науката за комуникацията също се развива добре 

според количеството и финансирането на изследванията и изглежда, че никой от 

участниците в процеса на масовата комуникация няма интерес от промяна на 

традиционната парадигма? Въпреки това промяната се случва в момента, дори и да 

не можем да я опишем с нова теория и термини. Новите схващания за науката за 

комуникацията все още търсят своята форма. Според Макуейл „основната 

парадигма се намира в постепенен спад“ и това води до естествената поява на „нова 

парадигма“. Старата парадигма на 20-и век се характеризира с едно 

„страхопочитание към  новосъздадената сила на  рекламодателите и 

пропагандаторите“ (McQuail, 2013: 216–229) и тяхната способност да достигнат, 

повече или по-малко, до цялото население едновременно. Тази парадигма включва 

разбирането за публиката като за разпръсната тълпа, която обединява различни 

индивиди. Убеждението в хомогенността на публиката създава вяра, че посланията 
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могат да бъдат универсални и да осъществят директен контакт с всеки човек, 

заобикаляйки локалната култура, идеологията, традициите, обичаите, семейството, 

религията и политиката. Старото разбиране за масовата комуникация приема за 

даденост един пълен контрол на съдържанието при източника, като това води до 

очаквани ефекти и конформизъм, които са желани от държавната или всяка друга 

корпоративна и групова власт. 

Разбирането за комуникацията преди всичко като за ефикасен начин за пренос на 

информация чрез технически средства звучи остаряло. Днес компютърната мрежа 

интернет, освен като източник на информация, се използва основно за образуването 

на нови човешки общности. Комуникацията в интернет се характеризира преди 

всичко с груповото общуване и създаването и разделянето на индивидите във все 

повече групи и общности по общи признаци. Преносът на информация не е самоцел 

и има ролята да обединява хората, които я споделят, затова вече не може да се 

налага един универсален модел на комуникацията като „трансмисия“. Много от 

изследванията на комуникацията досега са били съсредоточени върху 

техническото пренасяне на информация и нейното използване и контролиране в 

името на дадени интереси. Вместо да се търси заместител на този модел, може да 

се намери алтернатива, която да се използва успоредно. Алтернативата трябва се 

търси в области, в които теорията на комуникацията няма достатъчно опит досега, 

а именно в ефектите от комуникацията върху медийните публики и употребата на 

медиите в комуникационните взаимоотношения. 

В традиционното разбиране за масово общество масмедиите се превърнаха в 

мощни инструменти за контрол и управление, въпреки че би трябвало да са само 

посредници. Този медиен модел за пропаганда и масов контрол се характеризира с 

това, че „подчинението на публиката не е само доброволно, но често 

ентусиазирано“ (McQuail, 2013: 216–229). В демократичните държави внушенията 

на масмедиите не се налагат открито, както в тоталитарните държави, вместо това 

медиите създават нужди, желания и влечения у отделните членове на публиката. 

От началото на 20-и век започва едно страхопочитание към огромната власт и 
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силата на рекламата и пропагандата във връзка с бурното развитие на 

комуникационните технологии. Медийните послания атакуват и превземат 

традиционната култура и разбиват нейната система от филтри, регулации и 

правила. Медиите се превръщат в основен инструмент на властта с почти 

моменталното си въздействие и контрол върху умовете на хората. Всичко става 

„масово”, а индивидите се разглеждат само като част от масата, която може да бъде 

„оформяна” от медиите по поръчка на властовите и бизнес елити. В подкрепа на 

тази парадигма се поръчват пристрастни медийни изследвания, които доказват 

тоталната власт на масмедиите при оформянето на общественото мнение. Това е 

една форма на „мека“ власт, която действа индиректно чрез манипулирани 

аргументи и псевдонаучни изследвания. След края на Студената война целта на 

тази нова форма на власт е да наложи идеологическа и езикова граница между свои 

и чужди, като създаде един модел за „производство на несъгласие“. Това умишлено 

създаване на разделение в националните общества използва езика на омразата и 

езика на политическата коректност като инструменти за цензура и налага 

своеобразни забрани за използването на определени думи и словосъчетания. 

Полученият нов дискурс служи като филтър (filter bubble) за това какво може да се 

казва в определени медии и какви думи могат да се използват. По този начин се 

контролира свободата на изразяване, като всички идеологически и политически 

неудобни за властта мнения се изключват от филтъра като морално и етически 

некоректни. През XXI век меката власт на медиите в интернет се развива като една 

нова форма на пропаганда чрез езикови методи. 

 

Меката власт в медийните изследвания 

 

За да се илюстрира смяната на парадигмата в изследванията на масовата 

комуникация е нужна директна илюстрация на стария пропаганден модел. В 

старата парадигма от времето на Студената война между СССР и САЩ фокусът на 

изследванията беше насочен към изобличаване на недъзите на противниковия лагер 
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и неговите съюзници у дома. Старият модел на медиите и медийните изследвания 

все още е насочен към едно постоянно идеологическо и политическо 

противопоставяне и поляризация. Това пречи на критиката и анализа на медийната 

среда и нейното развитие в XXI век. Старата парадигма ще се илюстрира с 

приликите между две изследвания на медийни публикации в онлайн медии, които 

на пръв поглед се борят с пропагандата от двата фронта на новата Студена война. 

Първото е „Антируският вектор: чуждестранните средства за масова 

информация през 2015 г.“, публикувано през 2015 г. на сайта на пропагандната 

руска организация „Руски институт за стратегически изследвания (РИСИ)“. 

Второто е „Антидемократичната пропаганда в България. Информационни 

сайтове и печатни медии: 2013-2016 г.“ на „Фондация за хуманитарни и социални 

изследвания“, представено официално на 11 април 2017 г. на сайта на фондацията 

в интернет. И двете изследвания търсят примери и опити за манипулация и 

пропаганда в медиите чрез използването и повторението на определени думи и 

словосъчетания. В тях се прави лингвистичен анализ на събрания материал чрез 

компютърен алгоритъм. Приликата в двете изследвания са предварително 

определените резултати, които впоследствие са подкрепени чрез анализ. В единият 

случай това е наличието на антидемократична или проруска пропаганда, а в другия 

– антируска пропаганда. И двете изследвания използват компютърен алгоритъм, 

който открива думи и словосъчетания, зададени от изследователите. И двете 

изследвания посочват медии и журналисти, които са идеологически врагове и 

агенти на съответната пропаганда. Като метод на изследване се използва нов метод 

на количествен анализ чрез компютърен алгоритъм или дигитален пресклипинг, 

при който се отделят всички използвани думи и словосъчетания в онлайн медиите 

за даден период. Думите са зададени от изследователите като маркери и според тях 

са индикация за „антидемократична пропаганда“ в България или за „антируската 

пропаганда“ в Европа. Самото откриване на ключовите думи се извършва на 

автоматичен принцип, без човешка намеса и без оценка на контекста. Руското 

изследване издирва враждебни към Русия публикации в европейските онлайн 
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медии. Според съотношението между неутралните и враждебните публикации се 

определя „индекс на агресивността“ в различните държави, според който се 

определя влиянието на антируската пропаганда в Европа. Дадени български онлайн 

медии също фигурират в това изследване, защото използват „антируски“ думи и 

словосъчетания. В „Антидемократичната пропаганда в България“ е направен 

списък с български медии, журналисти и обществени фигури, които осъществяват 

„антидемократична“ пропаганда. Проблемът е, че такъв тип изследване дава 

пълна свобода на изследователя да определя кои и какви са индикаторите за дадено 

явление и по този начин да посочва дадени медии и автори като негови 

подбудители и извършители. Това е класически прийом от времето на Студената 

война, който дава възможност за директно посочване на врага и от двете страни на 

пропагандната война. В старата парадигма на комуникацията изследванията 

потвърждават пристрастията на поръчителя на изследването. Избягват се 

неизвестни и неясни резултати, защото така изследванията губят политическата си 

стойност. Това прави самите изследвания част от пропагандата и меката власт. 

В изследването „Антидемократичната пропаганда в България“ още отначало се 

приема, че съществува антидемократична пропаганда и тя е проруска. Самите 

термини са неясни и се използват свободно без аргументация. В хода на 

изложението става ясно, че вместо антидемократична пропаганда се имат предвид 

повече антилиберални и дори антинеолиберални мнения и оценки. Например, 

критиката на глобалните елити, банковия сектор и големите корпорации се 

определя като антидемократична и проруска. Подобно на това в „Антируският 

вектор“ всяка онлайн публикация в европейска страна, която критикува руската 

държава или конкретни руски политици и бизнесмени, се приема за антируска. 

Разбира се, в България има проруски настроения, проруски медии и журналисти, 

но това в никакъв случай не може да се определи като антидемократична дейност 

без доказателства. Съответно и в Европа има антируски настроения, но не всяка 

медийна публикация е част от антируска пропагандна кампания. Такова отброяване 

на враждебните мнения противоречи на принципите на демокрацията и свободното 
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слово, които включват и свобода на несъгласие и критика с всяка идеология и 

форма на власт. Напълно се пропуска и възможността за чисто финансова 

мотивация на дадени медийни публикации – в много случаи публикации в интернет 

се копират и публикуват наново с цел да се повишат интернет трафикът и 

приходите от реклама. Не е случайно, че изследването „Антидемократичната 

пропаганда в България“ е финансирано от Фондация „Америка за България“ , а 

„Антируският вектор“ от „Руски институт за стратегически изследвания 

(РИСИ)“. Такъв тип изследвания са част от новата информационна война между 

САЩ и Русия, която се води и на територията на България и Европа. Изключително 

интересно е, че две изследвания, финансирани от организации, близо до 

американското и руското правителство, използват едни и същи методи. Това е явна 

форма на мека власт, която цели да посочи „враждебната“ пропаганда и да 

поощри тези медии, които защитават „справедливата“ кауза. 

И в двата случая простото посочване и слагане на етикети като „проруска“ или 

„антируска“ има повече политически цели и не служи на принципите на науката 

за комуникация. Приликата в методите и резултатите на двете изследвания показва 

важността на ролята на изследователя, както и нуждата от етичен код в медийните 

изследвания и използването на безпристрастни научни методи. Автоматичното 

използване на компютърни алгоритми в медийните изследвания води до 

съмнителни изводи и често служи за прикриването на пристрастията на 

изследователите. Изследванията в интернет, направени чрез помощта на алгоритъм 

за „диахронен честотен анализ“ на дигитални данни, опростяват събраните 

резултати. Такъв анализ  просто разграничава „свои“ или „чужди“ по принципите, 

заложени в алгоритъма. Подобен тип изследвания напомнят за черните списъци с 

журналисти и ловът на вещици от времето на Студената война. Например, това 

явно посочване на „проруска“ или „антидемократична“ пропаганда създава 

съмнение към проруската позиция на дадени медии и автори като нещо нередно 

или дори незаконно. Разпространението на антидемократична идеология се 

определя за престъпление срещу републиката според глава първа, раздел четвърти, 
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член 108 на Наказателния кодекс на Република България. Така посочването на 

определени медии и публикации като антидемократични има стойността на 

обвинение в антидържавна дейност. Изводът, който се налага, е, че честата 

употреба на дадени думи и словосъчетания от определени медии и автори показва 

тяхната политическа ориентация, но в никакъв случай тези емпирически факти не 

могат да служат за доказателство за какъвто и да било вид организирана пропаганда 

или незаконна дейност.  

Изследванията „Антидемократичната пропаганда в България“ и „Антируският 

вектор“ са сходни като методология и цели и, на практика, и двете са форми на 

меката власт. Те са отлична илюстрация на старата парадигма в комуникацията и 

пропагандния модел на медиите. Придържането към пълна безпристрастност и 

научни методи в изследването на манипулацията и пропагандата в медиите е 

необходимо условие в борбата с дезинформацията и прехода към нова парадигма 

на масовата комуникация.    

 

Нови подходи в изследването на българските медии 

 

Един пример за търсене и прилагане на нови интердисциплинарни методи за 

изследване на масовата комуникация в интернет е изследването „Политическите 

евфемизми в медийната реч по време на Украинската криза“ на Андреана 

Ефтимова от 2017 г. (Ефтимова, 2017: 230-233). В книгата си „Двойственият език в 

медиите. Езикът на политическата коректност vs езика на омразата“ Андреана 

Ефтимова прави демонстрация за качествено изследване на медийно съдържание 

чрез аксиологически лингвистичен анализ и метода на семиометрията. В 

изследването се отделят евфемизми, които имат отношение към собствените 

действия или действията на политическия субект, който се подкрепя, и 

дисфемизмите, които определят отношението към противника.  

В един конкретен случай това е статия във в-к „Капитал“ (4.03.2014) със заглавие 

„Путин ритна кошера" и подзаглавие : „Ако обаче Путин се запъне, може да се 
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премине към политиката на Рейгън Путин да бъде счупен , за да престане да 

дестабилизира света." От прозападната гледна точка евфемизмите в статията са 

„Путин да бъде счупен-подходът Рейгън", и „План за стабилизация (приет от 

управляващите в Киев)“, а дисфемизмите: „дестабилизира света“, „разпалва 

замразен конфликт“ и „увеличават общественото напрежение“. В статия във в-к 

„Капитал“ от 17.03.2014, със заглавие „И Пхенян подкрепя Москва след Асад" се 

показва позицията на втория политически субект, а именно Русия, чрез евфемизми 

като: „миролюбивият подход на Кремъл" и „усилия за възстановяване на 

стабилността в Украйна“, и отношение към действията на противника чрез 

дисфемизми като: „сценарий на САЩ и Запада и с тяхното подстрекателство" и 

„кой в крайна сметка е причината за всички беди на нашата планета".  Най-важно 

в случая е, че няма манипулиране на факти и „фалшиви новини“, като вместо това 

едни и същи събития са представени с различни езикови конструкции, които 

внушават одобрение или неодобрение. Например, „символ на освободено 

гражданско общество“ срещу „преврат, маскиран като революция" или 

„демократични и прозападни сили“ срещу „радикали, терористи, фашисти". 

Евтимова цитира Уолтър Липман относно използването на публичната реч не за 

манипулация на самите факти, а на тяхното представяне и оцветяване като начин 

за ескалацията на политическите и социалните конфликти. (Липман, 2001) 

Евфемизмите потвърждават гледната точка на говорещия, докато дисфемизмите са 

изразители на чужда и враждебна гледна точка. Така се налага моделът „Ние" 

срещу „Те" (Ефтимова, 2017: 236). 

В книгата си „Общественото мнение“ Уолтър Липман определя „модела на 

стереотипите“ (Липман, 2001: 106) като филтър, чрез който всички факти 

спомагат за подкрепа на нашите интереси, идеологии и предубеждения. Относно 

възможността за  толерантност към позицията на другия, Липман вярва, че е нужна 

една критична позиция към собствените стереотипи и предразсъдъци, за можем да 

приемем истински различна гледна точка, без да я считаме за враждебна и 

предателска. Ние се нуждаем от образ на врага, чрез който да създадем собствената 
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си идентичност. За разлика от авторитарните режими, които търсят врага навън, в 

либералните демокрации търсенето на враг се пренася вътре в държавата. 

Различните обществени групи имат статута на „идеологически нации“ и се намират 

в постоянна „война на мненията“. Този постоянен конфликт и прекалената 

употреба на „силни“ думи като евфемизмите и дисфемизмите води до морална 

апатия и загуба на доверие между хората в обществото. 

Евтимова използва и концепцията на Уилям Луц за „двойната реч“ (или 

„Doublespeak“, по аналогия с термина за манипулативен политически език, 

въведен от Джордж Оруел в книгата му „1984“). Тази двойна реч само 

претендира, че търси комуникация, но всъщност пречи на комуникацията и е 

създадена специално за да представи лъжата като нещо достоверно (Lutz, 1989). С 

речта си човекът има възможността да лъже, мами, да заблуждава и манипулира, 

но целта на комуникацията е да сподели общата истина и да се улесни създаването 

на социални общности. По този начин, според Луц, „двойната реч“ е форма на език, 

който противоречи на поставената цел на комуникацията, защото двойната реч не 

съобщава истината, а се стреми да прави точно обратното. Това означава, че 

„двойната реч“ е напълно умишлено и систематично изкривяване на 

комуникацията, което, в крайна сметка, унищожава доверието на индивидите в 

посланията на медиите. Евфемизмите конструират един изопачен модел на света, 

който е манипулиран от властта на елитите. В езика на лъжата липсва комуникация 

и подмяната на политическия език може да доведе до разруха на политическата 

система и на чувството за национални цели (Lutz, 1989). 

Евтимова изследва ролята на медиите във формирането на обществено мнение 

относно кризата в Украйна. Целта на медийните послания, които са част от 

„производството на несъгласие“, е преди всичко да защити позицията на медията 

като морална основа, която заслужава доверие, и да привлече максимално 

внимание, дори на цената на създаването на напрежение и конфликт. 

„Резултатите показват, че в зависимост от гледната точка на социалната група 

или политическия субект се правят опити за създаване на положителни или 
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отрицателни конотации. Примерите показват тенденции към евфемизация, с цел 

оневиняване на собствените действия и образ, и към дисфемизация, с цел 

„окалване", обвиняване на политическия противник и действията му“ (Ефтимова, 

2017: 249). 

Ефтимова отбелязва, че в политическата реалност от журналистите и медиите се 

очаква да вземат страна, иначе рискуват да загубят част от публиката. Крайните и 

пристрастни коментари на журналистите обединяват публиката и създават „битки 

на мнения“ като коментари и отговори на публикацията. За разлика от това една 

задълбочена и сериозна публикация с умерен тон, която представя и двете гледни 

точки в даден конфликт, не се радва на голям интерес и, съответно, не е изгодна за 

самата медия. Моделът на „производство на несъгласие“ е изгоден както за 

медиите, така и за политическите партии, защото разделението между различните 

групи затвърждава тяхната позиция като посредници в този постоянен конфликт. 

„Журналистите са въвлечени в политическата комуникация като посредници 

между политическите субекти и аудиторията и като интерпретатори на 

събитията/конфликтите. Понякога изборът на неутрална номинация е 

невъзможен, тъй като в отразяването на международен конфликт всяка от 

страните представя своите собствени действия и действията на противника с 

различни номинации.“ (Ефтимова, 2017: 249). 

Отразяването на Кризата в Украйна от българските онлайн медии показва една 

остра поляризация на мненията в българското общество. От страна на медиите и 

авторите на статиите това не винаги е базирано толкова на чисто идеологически и 

национални пристрастия, колкото на стремеж към привличане на по-голяма 

публика. Изследването „Политическите евфемизми в медийната реч по време на 

Украинската криза“ е само един пример за новата парадигма в масовата 

комуникацията и опит за безпристрастно научно изследване, без да се търси 

поляризация. Лингвистичните методи могат да послужат за разкриване на формите 

на езиковия пласт на меката власт, както в медийните публикации, така и в 

медийните изследвания. 
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Заключение: Новата парадигма за изследване на комуникацията в интернет 

 

Новата парадигма за изследване на масовата комуникацията трябва да е 

безпристрастна и да показва всички възможни гледни точки в една нова медийна 

среда с много канали, медии, разнообразие и интерактивност. Основният принцип 

и цел на комуникацията е създаването на все по-големи човешки общности, 

споделянето на ценности и вярвания и подобряване на кооперацията между хората. 

Целта на масовата комуникация е разбирателство и съгласие между различни групи 

от хора. С оглед на това медиите и изследванията на медиите трябва да избягват 

умишленото създаване на напрежение и несъгласие, в служба на частни и групови 

интереси. В старата парадигма основен комуникационен метод за националните 

системи беше линейният тоталитарен модел. Новата глобална парадигма на 

комуникацията в интернет премахва централния контрол на съобщенията „от 

центъра, към периферията“ като основен модел. Според Денис Макуейл някои от 

отличителните черти и основните характеристики на комуникацията в интернет са: 

интерактивност, „мултимедиалност“, липса на централно управление и контрол на 

доставянето и избора на информация и относителна неопределеност на посоката, 

смисъла и евентуалните последствия (McQuail, 2013: 216–229). 

Тази промяна в парадигмата на технологичното развитие на масовите комуникации 

е свързана най-вече с промяната на погледа върху комуникацията като ресурс на 

властта и средство за контрол. Отхвърля се математическата теория за 

комуникацията като трансмисия и транспортиране на информация. Търсят се 

спектрите на артистичната и емоционална комуникация и комуникацията като 

ритуал. Новата парадигма защитава идеята, че ролите на изпращач и получател 

могат да се сменят, като основна роля в процеса има създаването на общ смисъл. 

Основната роля на  комуникационния акт е да създава общи ценности между 

изпращача и получателя. В противовес на тези нови общности с равнопоставен 

достъп до информация е традиционният тоталитарен линеен модел за 
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комуникацията, който има своите корени в религиозната, политическа и 

икономическа пропаганда на идеи. Време е елитите, които поръчват тази 

пропаганда, да вземат решение дали да продължават да рафинират методите за 

въздействие и контрол или да обърнат внимание на нежеланите странични ефекти 

от пропагандата. Такива ефекти произвеждат  несъгласие и водят до смущения в 

социалната система на норми и ценности, социална фрагментация и индивидуални 

дисфункции. 

Въпросът за отношението към публиката е морален и е основен в научния подход 

към медийните изследвания в демократичните държави. Ако в едно демократично 

общество властовият елит няма доверие и уважение към мнозинството от индивиди 

като активно и интерпретативно, а го третира като маса от консуматори, това 

обезсмисля самата идея на демокрацията. При подобно отношение към гражданите 

от властта, авторитарният режим е много по-успешен и в политически и в 

икономически план и започва да намира поддръжници. В основата на 

демократичното общество е доверието от страна на властта в мъдростта на 

общественото мнение, както и съгласието и доверието между индивидите и групите 

в държавата. Изследването на медийните публики отчита това доверие и моделът 

„масова публика” е изоставен, като се въвеждат термини за „консултираща” и 

„разговаряща” публика. Старата представа за публиката като една анонимна 

съвкупност, удобна за манипулиране от собствениците на медии, все още е жива, 

само защото е „практически полезна за медийните „проектанти“, 

рекламодатели, маркетинга, както и всички други „кандидат-комуникатори“ и 

продавачи на съдържание“ (Biocca, 1988: 127–132).  

Новите дигитални технологии осигуряват възможност за тотално наблюдение и 

контрол на комуникационните процеси в интернет от страна на всяка форма на 

власт, независимо дали е държавна, административна, военна, корпоративна или 

дори криминална. Това създава една нова форма на „мека власт“ и нуждата тя да 

бъде ограничавана и регулирана от медиите и медийните изследвания. Само когато 

се приеме и разбере процесът на разпад на старите системи на публична 
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комуникация,  могат да бъдат изградени нови и по-добри. Тази промяна в 

парадигмата на масовата комуникация е в основата на социалния прогрес. Именно 

инерцията на стария модел за масова комуникация налага модела „производство 

на несъгласие“ с всичките му негативни ефекти.  

Крайната цел на „меката власт“ на медиите и медийните изследвания в 

демократичните общества е създаването на разделение на свои и чужди по езикови 

принципи. Властовият модел за „производство на несъгласие“ по принципа 

„разделяй и владей“ е заплаха именно за традиционните човешките общности. 

Теорията за комуникацията и масмедиите ще трябва да се адаптира към промяната 

в своя предмет и да предложи смяна на парадигмата на комуникацията от 

разбирането й като „трансмисия” на информация към едно ново разбиране, по-

скоро като „ритуал“ за създаване и поддържане на широки общности. Тези 

общности не могат да бъдат създавани чрез езика на конфликтната пропаганда, 

идеологическата поляризация и „производството на несъгласие“. Това е 

наследството на старата парадигма на изследванията на масовата комуникация от 

20-ти век. Новата парадигма е базирана на етичните принципи на комуникацията и 

създаването на глобална общност, базирана на идеологическа толерантност. 

Широкият достъп до информация и научни изследвания в интернет дава 

възможност на всеки човек да бъде едновременно комуникатор и изследовател на 

комуникацията и нейните ефекти. Тази нова информационна власт на всеки 

индивид е надежда за промяна на парадигмата на господство и власт. Новата 

парадигма за изследване на медиите и масовата комуникация в интернет става 

възможна само чрез посочването и изобличаването на всякакви форми на 

манипулация, дезинформация и пропаганда в глобалната комуникационна система. 

Изследванията на медиите следва да са напълно независими от идеологически, 

политически и икономически интереси, за да могат да разобличат и посочат ясно 

властовите намеси в комуникационния процес. 

Денис Макуейл завършва статията си „Размишления върху смяната на 

парадигмата в теорията и изследванията на комуникацията“ с това, че ще е 



    Ехо от „Меката власт…“, брой 5          Петър Айолов. Меката власт на медийните изследвания  

(За нуждата от нова парагидма за изследване на медиите 

и масовата комуникация в интернет)  

с. 271-289    
 

 
288 

 

трудно да се започне промяната на парадигмата, защото старите модели още 

работят добре и много влиятелни хора във властта и медиите ще продължат да ги 

използват докрай. Публиката също не е заинтересована от такава промяна и 

въпросът наистина е кой има нужда от нея. Изборът зависи от бъдещите 

изследователи на комуникацията, които сами трябва да усетят динамиката на 

промяната и да я последват с изследванията си. Всяко важно научно откритие или 

идея се приема за важно, именно защото е отговорило на изискванията на „духа на 

времето“ в което се е родило. Технологичните промени не са достатъчни за промяна 

на парадигмата, а „посоките за развитие на новото и по-широко разбиране за 

комуникацията все се още се набелязват и трупат“ (McQuail, 2013: 216–229). 
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РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПОДКАСТ СЦЕНА В 

ПЕРИОДА 2014-2019 

ГЕНИКА ГРИГОРОВА 

 

DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN PODCAST SCENE  

2014-2019 

GENIKA GRIGOROVA 

 

Резюме: Текстът проследява развитието на българската практика в 

подкастинга за периода 2014-2019. Съпоставя я с водещи тенденции 

от САЩ, където подкастът силно се професионализира и се 

утвърждава като комерсиален продукт. Представят се резултати от 

изследване, включващо данни за тематика, жанрове и формати. 

Скицира се портрет на българските подкастъри и техните мотивации. 

Установяват се пресечните точки спрямо глобалните процеси 

(подкаст мрежи, реклама, аудиодокументалистика) и се поставя 

акцент върху закъснялото навлизане на класическите медии, което би 

определило посоката на бъдещите промени. 

Ключови думи: подкастинг в България, подкаст мрежи, нови медии, 

аудиосъдържание, радио 

 

Summary: This article explores the development of the Bulgarian practice 

in podcasting for 2014-2019. It compares it to recent trends in the USA 

where professionalization and commodification have settled in. The article 

presents research data on topics, genres and formats, as well as a portrait 

of the Bulgarian podcasters and their motivations. After identifying the 

adoption of some global practices (podcast networks, advertising, audio 
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documentary), the article places an emphasis on the late entrance of 

traditional media which would determine the direction of future changes. 

Key words: Bulgarian podcasting, podcast networks, new media, audio 

content, radio 

 

През 2019 г. в света съществуват над 700 хиляди активни подкаста и 29 

милиона епизода на повече от 100 езика. Водещият пазар е САЩ1, а 

тенденциите отвъд океана до голяма степен определят посоките на развитие 

при подкастинга в глобален план. В България това развитие засега е в ранен 

етап и приносът на местната сцена е незабележим на фона на данните, 

цитирани в началото. И все пак, през последните две-три години се 

наблюдават повече нови заглавия и пренасяне на някои от актуалните 

практики – създаване на подкаст мрежи и продукция на 

аудиодокументалистика в подкаст формат. Ясните признаци на раздвижване 

след известен застой мотивират изследователския интерес на настоящия 

текст. Негов обект на анализ е местната подкаст сцена в периода 2014-20192. 

Преди да преминем към представянето на резултати от изследване, което 

проследява развитието на българската практика в подкастинга, накратко ще 

се спрем на някои основни трансформации в американска среда, за да 

направим и опит за съпоставка. Основната цел на настоящия текст е да 

установи етапа на развитие на българската подкаст сцена спрямо водещите 

тенденции и да открои факторите, които са определящи за бъдещето на 

местната практика. 

 

Подкастингът в проекция на САЩ – големият пазар и големите промени 

 

 
1 Па данни на Edison Research (2019) – познаваемостта е достигнала близо 70% от 

американците, а 51% са слушали подкаст. 
2 Изследването е реализирано за целите на дипломна работа „Подкастът в Америка и 

България – тенденции в САЩ, реалности у нас“; ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“, с 

научен ръководител – Диляна Кирковска. 
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В глобален план периодът след 2014 г. е определян от медийните 

изследователи като „втора ера“ в развитието на подкастинга (Bonini, 2015), 

също наричана и „златна“ (Berry, 2015). Част от нея е феноменалният успех 

на първия хит – американският подкаст с журналистически разследвания 

Serial (2014)3, посочван единодушно за значимо събитие в историята на 

форма́та заради събудения интерес на масовата публика, който задвижва 

редица трансформации (Berry, 2015; Bonini, 2015; McHugh, 2016; Spinelli, 

2019; Hancock et al., 2018). Този успех е повлиян и от напредъка в 

технологиите, по-точно навлизането на смартфоните и създаването на 

вградени апликации за слушане на подкасти, които съществено улесняват 

достъпа и променят потребителските навици.  

Подкастът вече се разглежда като „нова дигитална медия за масово 

потребление“, която след създаването на първите подкаст мрежи в САЩ, 

между 2012 г. и 2014 г., започва да се професионализира и да генерира 

самостоятелен от радиото пазар, благодарение на комбинация от споменатите 

технологични фактори, както и икономически предпоставки – нови бизнес 

модели, съчетаващи дарения, „краудфъндинг“ (crowdfunding)4, спонсорства и 

реклами (Bonini, 2015). Тициано Бонини обръща специално внимание на 

ролята на обществените радиостанции, които в продължение на десетилетия 

инвестират в документални формати, а обучените в радиото независими 

продуценти, отделили се със собствени проекти, повлияват възхода на 

подкастинга и неговото професионализиране (Bonini, 2015). 

Връзката с радиото е основен фокус в научната литература преди 2014 г., но 

някои изследователи вече започват да разглеждат подкаста не като 

продължение на радиото чрез нова технология, а като автономна медия, която 

формира собствена идентичност – такава е самопреценката на авторите на 

 
3 При дебюта си първият сезон на Serial поставя рекорд като най-бързо разпространен подкаст 

в iTunes, достигнал до 5 милиона прослушвания чрез стрийминг и сваляния. 
4 Групово/общностно финансиране през социални платформи като Kickstarter и Indiegogo. 
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съдържание заради разликите в медийните практики на производство и 

разпространение  (Berry, 2018).  

От гледна точка на комерсиализацията на подкастинга, в САЩ тя протича 

устремно с  прогнозен ръст от 1000% в приходите от реклама за пет години 

(2015-2020). Масираното навлизане на медийните корпорации е паралелен 

процес – те завземат позиции със свои заглавия, а все по-високите бюджети 

на продукциите, комбинирани със значението, което оказват „звездните 

имена“, отдалечава подкаста от неговите корени в любителското, 

специализираното, нишовото съдържание. Джон Съливан проследява 

противоречието между дискурса за демократизиращата практика на 

подкастинга като уникален културен форум за свободно изразяване и 

повишения фокус върху ефективни методи за профилиране на публиката, 

монетизиране чрез реклама и стандартизация на техниките за продукция 

(Sullivan, 2018).  

Хеереманс извежда тезата, че зародените в подкастинга мрежи, които 

агрегират публики, за да привличат реклами и да крос-промотират 

продукцията си, формират гейт-кийпинг5 механизми чрез селекцията на 

заглавия и автори (Heeremans, 2018). 

Най-големите дискусии в бранша през 2019 г. се водят около т.нар. модел 

„Netflix за аудио“ – платения абонамент за аудио по поискване, който вече се 

прилага от някои платформи като Stitcher Premium, Luminary и др. Налагането 

на този модел би било поредната крачка в посока на ограничаващите се 

„свободи“ от ранния етап в развитието на подкаста. 

 

Изследване на българската подкаст сцена 

 

Ограничената местна практика задава и скромния мащаб на изследването, но 

избраният комбиниран метод отразява опита да се изучи българската подкаст 

сцена в разгърнат план чрез: петгодишен период на проследяване (януари 

 
5 От  gate-keepers на англ., познати в журналистическия жаргон и като „пазачи на входа“. 
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2014 – юли 2019); регистриране на данни с единна матрица (44 подкаста и 132 

изследвани единици); въпросник, адресиран към 26 подкастъри; пет 

дълбочинни интервюта. 

 

Измерения и характеристики 

Изследвани са 44 заглавия, които се самоопределят като „подкасти“6 и в 

голямата си част отговарят на дефиницията за подкаст на Оксфордския 

английски речник: „дигитален аудиофайл с говор, музика, медийни 

материали и пр., достъпeн в интернет за сваляне на компютър или 

преносимо устройство; серии от такива файлове, чиито нови епизоди могат 

да се получават автоматично от абонатите.“7  

При тематиката в изследваното съдържание наблюдаваме: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 – Диаграма по брой предавания на обобщените резултати в „Тематика“.8 

 

 
6 За подбор на заглавията е ползвана българската статия за „Подкаст“ в отворената онлайн 

енциклопедия Wikipedia, където авторите самостоятелно са вписали своите заглавия. 

Изследването е ограничено върху заглавията на български език. 
7 Трябва да се отбележи, че макар всички заглавия да подържат асинхронно интернет 

излъчване чрез собствен сайт, в платформи за слушане и чрез апликации, не всички предлагат 

опция за сваляне; почти всички ползват някакъв тип известяване чрез RSS или RSS 

абонамент. 
8 Тематиката е регистрирана на база последни 3 епизода към 9 юли 2019; вписвани са по 

повече от един отговор за категория, тъй като съдържанието е многотемно. 
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Най-развитата категория е „Друго“. Тя представя индивидуалния и нишов 

характер на съдържанието в подкаст формат. Прави впечатление обаче че 

„Друго“ не предлага много изненади, които не подлежат на класификация 

заради особен подход и нестандартна форма. Това показва, че категорията 

има потенциал за развитие. В нея попадат например водените медитации от 

Юли Тонкин и епизодите на всички подкасти на „Комеди Клуб“ (които са 

водкаст, основен е видеовариантът им). На този етап „Друго“ по-скоро 

включва съдържание, в което личи ползването на подкастинга като 

алтернативен канал за достъп до публика. 

Аналогично на примерите от света, „Технологии“ очаквано е сред най-

широко представените категории в изследваните подкасти, на второ място. 

Политиката е представена с двата подкаста на политическите движения „Да! 

България“ и „Червена мисъл“ (движение „Че Гевара“ – България), „60 минути 

свобода“ на „Експертен клуб за политика и икономика с либерални възгледи“ 

(EКИП), подкастът на онлайн медията „тоест“ – „Паралели и меридиани“ с 

Александър Детев, и няколко токшоута, които включват политически теми. 

Интересен е примерът от категория „Религия“ – „Попитай Дани Танев“, 

подкаст предаване (публикува се и видео) с християнски брачни и сексуални 

съвети в отговор на анонимни слушателски въпроси. 

Разговорите присъстват във всички изследвани заглавия, което е естествено 

за аудиоформа́та – никой от създателите на подкасти не залага ексклузивно 

на монолозите, макар да има и такива примери в отделни епизоди. 

Коментарите и анализите са втори. Тук трябва да отбележим конфликтния 

момент с потенциалната псевдоекспертност и липса на обективност, типичен 

за всяка медийна форма в интернет, при която липсва регулация или 

саморегулация на ниво институция. 

Интервютата също са стандартно широко представена категория за 

подкастите навсякъде по света, тенденцията е факт и в България. 
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На база на изследваното съдържание може да се заключи, че новините имат 

потенциал да растат, ако търсим аналогия със световните тенденции. 

Регистрираните в изследването новини засягат нишов подбор според 

съответната тематика на различните заглавия. В изследвания период липсва 

пример за журналистически подкаст с новини – седмичен обзор или брифинг 

за деня.9 Навлизането на класическите медии вероятно би променило тази 

картина. 

 

Фиг. 2 – Диаграма по брой предавания на обобщените резултати в „Жанрове и форми“.10 

 

Трябва да се обърне внимание, че аудиодокументалистиката засега има 

характера на най-нишовото съдържание като количество въпреки подема 

извън България. И двете съществуващи заглавия в този жанр са включени в 

изследването. Отново медиите най-лесно биха могли да запълнят тази ниша. 

Същото важи и за публицистиката, която е представена в изследването от сп. 

 
9 От октомври 2019 г. вече съществува ежедневният новинарски подкаст „Ден“ на „ГИ“, както 

и седмичният „Гласът на Капитал“ на „Капитал“. 
10 Жанровете и формите са регистрирани на база последни 3 епизода към 9 юли 2019; 

вписвани са по повече от един отговор за категория, тъй като съдържанието е многотипно. 
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„Българска Наука“ и „Паралели и меридиани“ с Александър Детев на онлайн 

изданието „тоест“. 

 

Епизоди и тематика 

Епизодите на всички изследвани заглавия са общо 2364 към 9 юли 2019 г., а 

най-много са подкастите с до 30 епизода (12 заглавия). 200 епизода са 

надхвърлили сп. „Българска Наука“ – включват четене на новини от света на 

науката, интервюта, записи от конференции, както и видео, и Comedy Club 

Podcast – основното заглавие на стенд-ъп комиците, част от „Комеди Клуб“. 

Науката и комедията количествено доминират изследваното съдържание. 

Важно е да се отбележи обаче че съдържанието и в двата подкаста не е готвено 

ексклузивно за аудиоподкаст, тоест отново наблюдаваме ползването на 

подкастинга като алтернативен канал за достъп до публика. 

 

Времетраене и честота на публикуване 

Времетраене Неприложимо До 20 мин. 21-60 мин. 60-120 мин. 121+мин. 

Брой подкасти 15 1 15 12 1 

 

Откъм продължителност на изследваните аудиопубликации еднакво са 

представени тези, които силно варират по времетраене, и онези, които са в 

диапазона между  20 и 60 минути. Прави впечатление, че късите форми, 

под 20 минути, почти не присъстват като заявен регулярен формат. Това 

е посока, в която българските подкасти биха могли да се развиват, 

особено ако навлязат в ежедневна честота на публикуване. Такъв 

фиксиран график отсъства в изследователския период. Най-силно застъпени 

са седмичните подкасти (20 заглавия). 

 

Водещи и свързаност с други проекти 

При водещите, двойките и групите са с лек превес над самостоятелното 

водене – 24:20. По отношение на свързаност с други проекти се наблюдава 
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равно представяне на подкастите като самостоятелна форма и тези, които са 

част от медии, организации, представят собствен бизнес и пр.  

 

Старт на излъчване 

 

 

 

 

 

Един от най-показателните параметри в изследването е стартът на нови 

подкаст заглавията по години. През 2016 г. новите заглавия са 4, докато през 

2017 г. стават 13 – увеличение от над три пъти. През същата година обаче 3 

заглавия преустановяват активност. Най-големият ръст е през 2018 г. с 19 

нови продукции. 

Сред подкастите, които са част от медии, но предлагат изцяло ексклузивно 

съдържание за подкаст разпространение, можем да посочим „Тихо, филмът 

започва“ на Webcafe.bg, „Паралели и меридиани“ с Александър Детев на 

„тоест“;, „Парите говорят“ на „Капитал“ в партньорство с „ГИ“. 

В идните години вероятно ще наблюдаваме по-сериозно навлизане на 

класическите и онлайн медии или завръщане към форма́та от страна на 

малкото от тях, които са разпространявали съдържание чрез подкастинг. 

Такава е тенденцията в световен план, изразена при водещи заглавия като 

„Ню Йорк Таймс“, „Уошингтън пост“, „Гардиън“ и много други. Радиата 

извън България също от години масово разпространяват 

преформатирано и ексклузивно съдържание чрез подкастинг, но това не 

е така у нас. 

Освен гореизброените медии с подкаст заглавия, включени в изследването, 

трябва да се отбележи, че „Свободна Европа“ също има подкаст – „Превод в 

ефир“ с водещ Полина Паунова. Радио „Дарик“ и онлайн радио „Тангра Мега 

Рок“ поддържат секция с аудиофайлове, която е озаглавена „Подкаст“, но без 

Година  2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 

Бр. нови 

подкасти  1 0 4 13 19 6 

Неактивни 

заглавия - - - 3 1 1 
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опция за даунлоуд или RSS разпространение, тоест става дума за архив, 

какъвто поддържа и БНР в някои свои секции. 

 

Създателите на подкасти в България 

 

През юли 2019 г. към 26 български подкастъри, сред които повечето 

създатели на водещи заглавия, бяха адресирани 20 въпроса11 – отворени и 

затворени, които целят да се анализират следните обособени посоки: 

• профил на създателите – демографски данни, опит с форма́та, 

предишни занимания с онлайн комуникационни форми и медии; 

• мотивация на създателите и възприета стойност на предложението 

към публиките; 

• степен на професионализиране и комерсиализиране; 

аудитория; 

• познаваемост на формата в България и виждания за нейното 

бъдеще. 

 

Профил на авторите и данни за аудиторията 

Сред създателите на български подкасти преобладават мъжете на възраст 25-

34, следва групата на 35-44 годишните.  

По-голямата част все още не са натрупали стабилен опит в подкастинга. 

Мнозинството от респондентите (16 души) са започнали да се занимават с 

подкастинг през последната половин до една година, а едва трима поддържат 

предаване над пет години.  

И все пак, половината от създателите посочват, че имат някакъв предишен 

опит в медиите. Това създава предпоставка за професионализиране на 

средата. 

 
11 Въпросникът е създаден чрез Google  формуляр с регистриране на мейли, т.е. неанонимен, 

за да се валидират респондентите като действителни създатели на подкасти. 
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Според данните, подадени от респондентите, аудиторията на 

българските подкасти засега е силно ограничена, като най-много са 

заглавията с до 500 слушатели, а най-многото заявени слушатели са 

между 3 и 4 хиляди. 

 

Мотивация 

За създателите на подкасти в България водеща причина да започнат да се 

занимават с подкастинг е оценката, че в страната няма достатъчно медии, 

които предлагат качествено съдържание. Това показва, че голяма част от 

респондентите целят да предложат на публиката алтернатива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3 – Диаграма по брой респонденти на обобщените резултати за „Мотивация“. 

 

Демократизиращата практика на подкастинга (достъп до медийно 

пространство, подбор на теми, липса на ограничение в дължината) също се 

посочва по един или друг начин като мотив от респондентите в отговорите в 

свободен текст, където откриваме следните формулировки: „[подкастингът 
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ми дава] възможност да разгръщам и представям темите, които считам за 

интересни и важни“; „в България има нужда от ценности и здравомислие 

на тема семейство и взаимоотношения“, „в България има медийно 

затъмнение за  разпространяване на лява политическа мисъл, която е 

контрапункт на партиите на статуквото“, „[подкастингът е] удобен 

формат за по-дълго съдържание“. 

Според създателите предлаганите от тях „нишова тематика“ и „коментар и 

анализ“ са в основата на конкурентното предложение към публиката в 

контекста на аудиосъдържанието, предлагано от българските радиостанции.  

 

Комерсиализация 

Комерсиализацията на българската подкаст сцена тепърва се заражда – бизнес 

потенциалът на форма́та е посочен като причина за заниманието с подкастинг 

от 10 души, а рекламите и спонсорствата са слабо разпространени.  

Развитието на бизнес модел, базиран на реклама и спонсорства, пряко зависи 

от разрастването на сцената и нейното професионализиране, които да доведат 

до ръст в аудиторията и привличане на рекламодатели. 

От гледна точка на модел с платен достъп – 9 респонденти не биха определили 

като „подкаст“ аудиосъдържание, което изисква такса за абонамент, тоест за 

мнозинството безплатният достъп не е задължително условие. 

Все пак, една втора от респондентите не одобряват платения достъп до 

подкаст съдържание по модела тип „Netflix за аудио“, най-дискутираната и 

поляризираща тема за подкаст индустрията в глобален план през 2019.   
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Фиг.3 – 

Диаграма по брой респонденти на обобщените резултати 

за оценка на модела „Netflix за аудио“. 

 

Професионализация 

Ако можем да говорим за процес на професионализация, то той е в ранен етап 

заради ограничената практика на по-голямата част от създателите на 

подкасти. 

Извън пренесените знания и умения от сферата на медиите, които засегнахме 

по-горе, мнозинството от респондентите (20 души) разчитат изцяло на себе 

си за реализацията на своите предавания. Не ползват нито платена, нито 

неплатена външна помощ за обработка на звука, монтаж, студио и музика. 

По-голямата част от респондентите също така посочват, че качеството на 

звука не е от водещо значение за съдържанието, което предлагат на своите 

слушатели. 

 

Познаваемост и бъдеще на подкаста 

Има почти пълен консенсус сред респондентите – всички без един, че 

подкастът не е разпознаваема медийна форма в България, и в същото време 

отново всички, с изключение на един, считат, че подкастът има бъдеще в 
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страната като медийна форма за масово потребление. Това показва силно 

оптимистичен поглед за бъдещето на подкастинга у нас, вероятно повлиян от 

популяризирането му извън България. 

Според създателите, българите, за които подкастът е позната форма, го 

приемат като „радиопредаване по интернет“, както и свързват подкаста с 

говорен формат, „токшоу“. Аудиосериалите не са разпознаваем жанр в 

страната. 

 

Оценка на българската подкаст сцена 

Поисканият коментар в свободен текст подтиква респондентите да 

разсъждават непреднамерено за българската подкаст сцена и те я описват като 

„много млада и неразвита“, „в зародиш“, „аматьорска“, 

„непрофесионална“, с „все повече съдържание, което е предимно 

неслушаемо“. 

Мнозинството от създателите твърди обаче, че интересът към подкаста расте 

и ще расте. На фона на преобладаващия ентусиазъм се очертават и някои 

резерви – „растежът ще е малък/бавен“, въпреки свободния интернет и 

масово използване на мобилни устройства „подкастите не са се превърнали 

в широкоразпознаваем формат“, „има малко интересни подкасти на 

български език“, „дори няколкото останали говорни радиа, включително 

националното, не залагат достатъчно на създаването (в случая на радиата 

– на популяризацията) на такива формати“. 

 

Перспективата на практиците 

Третата част от изследването на българската подкаст сцена се фокусира върху 

погледа на практиците в детайл. През юни и юли 2019 бяха направени 

дълбочинни интервюта с петима представители от сферата на подкастинга в 

България, които имат водеща роля по отношение налагането на 

професионални стандарти в продукцията, както е описано по-долу. По ред на 

провеждане, това са: 
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(1) Еленко Еленков, водещ на подкаста „Говори интернет“ и създател на 

първата българска подкаст мрежа „ГИ“ (2017) заедно с Владимир „Каладън“ 

Петков. Към момента на провеждане на интервюто – юни 2019, „ГИ“ 

обединява четири продукции („Говори интернет“, „Експлейнърът на ГИ“, 

„Транзистор“, „Дроб и чили“), мрежата реализира и подкаста „Парите 

говорят“, в партньорство с в-к „Капитал“. Еленков има дълъг професионален 

опит като журналист, рекламист и IT мениджър на проекти. 

(2) Ана Благова и Яна Пункина, автори и водещи на първата българска 

документална поредица в подкаст формат „Градски Детектив“ (2018) заедно 

с Радослав Чичев. Първият сезон на подкаста е двуезичен (английски и 

български език) и печели проект за финансиране по културната програма на 

Българското председателство на Съвета на ЕС. Вторият сезон е реализиран с 

подкрепата на програма „Култура“ на Столична община и привлича 

медийното партньорство на „Дневник“ (представяне на епизодите с линкове 

в мета-тема) и програма „Христо Ботев“ на БНР (излъчване на епизодите в 

ефира на програмата). 

Благова има професионален опит като културен репортер, а към момента на 

провеждане на интервюто (юли 2019 г/) е координатор на Културния център 

на СУ „Климент Охридски“.  

Пункина е радиожурналист с над десетгодишен опит в БНР.  

(3) Жюстин Томс и Хелиана Велинова, автори и водещи на подкаста 

„Създателите“ (2019) заедно с Горица Белогушева и Силвина Фурнаджиева. 

Подкастът е част от проекта „Създателите – дигиталните оптимисти на 

България“, който включва блог и предстояща книга. „Създателите“ събира 

историите на дигиталната екосистема в България, а подкастът се излъчва и по 

уеб радио VOX. 

Томс е онлайн предприемач и автор на над 10 книги по онлайн комуникации. 

Води и втори подкаст, ArtCast на продукционното студио ProCasters. 

Преподава от дълги години в НБУ. Велинова e пиар и журналист на свободна 
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практика, организатор на първата Sofia Game Night и различни активности, 

свързани с развитието на ESL България и електронните спортове. 

 

Тема 1: Подкаст аудиторията в представите на авторите 

За разлика от класическите медии, където профилът на публиката е 

първоопределящ, при подкастинга личните интереси на създателите и 

персоналният им ангажимент към темите са водещият фактор. Публиката 

съществува в полето на абстрактните представи, поне докато не се появят 

първите данни за слушането и обратната връзка от аудиторията. Това се 

потвърждава и от интервюираните.  

За публиката на „ГИ“ Еленков споделя:  

Не сме си я представяли много. Аз винаги си представям, че са хора като 

мен, но малко по-умни. За такива хора говоря, така се чувствам. И общо 

взето е така. 70% са IT специалисти, като 70% са мъже и 30% жени. 

При Благова и Пункина личи по-скоро желание за налагане на определени 

слушателски навици на местна почва, отколкото ясна идея за тип публика: 

Иска ми се да е като западната – всякакви хора, които слушат, докато 

пътуват, готвят, спортуват. Реално мисля, че на този етап [публиката на 

„Градски Детектив“] се състои от нещо като early adopters12 – малка, но 

много посветена група хора, които слушат narrative podcasts13 и на 

английски. Или са фенове на архитектурата, урбанизма и конкретните 

теми, които развиваме. (Благова, 2019) 

Заради жанра на „Градски Детектив“ Пункина вярва, че слушателите на 

документалната поредица са „читатели и подхождат към слушането […] 

като към четене – тоест с намерението да се откъснат, докато слушат.“ 

В представите на Велинова и Томс подкаст аудиторията на „Създателите“ е 

млада. Единствено те го споменават изрично, вероятно защото има елемент 

 
12 Има се предвид т.нар. „,ранни усвоители“, които започват да ползват даден продукт или 

технология веднага след появата им, преди да постигнат широко пазарно покритие. 
13 Документални подкасти; наративна журналистика в подкаст формат. 
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на подразбиране. Това демографско разделение може да изчезне някога, но 

точно сега днешните потребители на подкасти в България, колкото и да са 

малко, са в тон с тенденцията за 2019 в целия свят – завръщането към гласа и 

аудиото в интернет (Newman, 2019).  

По думите на Еленков „всички са се уморили да четат екрани, да четат 

някакви теми, да гледат“. Дигиталната „токсичност“ на нашето време 

всъщност оправдава всяка представа за подкаст аудитория, защото аудиото 

остава интимно в условията на едно непрестанно пронизвано от медиен шум 

лично пространство. 

 

 

Тема 2: За подкаста и радиото 

Петимата интервюирани отграничават подкаста от радиото и заради 

технологията на разпространение, и извън нея. Макар според Еленков да е 

рано да се говори за подкаст идентичност в България, тъй като предаванията 

са малко, все пак я има. Той я вижда в публиката на мрежата „ГИ“, която 

според него няма аналог, при което и да е радиопредаване, независимо колко 

е известно, дали има водещи-звезди, или милиони слушатели: 

При подкаста в нашия случай имаме общност, която е много по-жива […]  

имаме един чат [с хората, които ни подкрепят] в платформата Discord, 

където са вече 200 души. И там се организират срещи, вечеринки, има обяви 

за работа, въпроси – къде да си сменя нещо на колата; появило се е общество 

за взаимопомощ и е суперактивно. Много е надраснало каквато и да било 

идея за радиопредаване. Минават хиляди съобщения на ден. Там питаме 

хората, когато имаме гост, какви въпроси искат да му зададат. Всичко е 

много по-интерактивно. 

Томс подкрепя идеята, че подкаст идентичността е свързана със 

специфичните навици на аудиторията, различни от тези при слушането на 

радио. Акцент върху слушателското преживяване поставя и Пункина: „има 
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разлика дали сваляш нещо нарочно, за да го слушаш, или го пускаш да си тече 

между другото“. 

В продължение, за Благова активните архиви при подкастинга предполагат 

съдържание, което не е закотвено в актуалност, а ти позволява „да се 

пресегнеш към реалността, ако искаш, без да си задължен от нея“. Тъкмо 

това привлича Благова към подкаст форма́та и конкретно към жанра на 

аудиодокументалистиката. От гледна точка на радиото, според нея ролята на 

БНР е важна заради архивите от аудиодокументалистика и аудиодрама, които 

биха могли да формират слушателски навици, ако се разпространяват и 

асинхронно. 

За Велинова, която определя чертите на подкаста и радиото като сходни и не 

би могла да ги раздели напълно, най-съществената разлика е в подхода към 

темите: 

 Подкастите често отиват там, където традиционните медии не ходят, 

[…] влизат в дълбочината на проблема, разказват качествено историята.  

Томс формулира подобно разграничение, но по-критично, като отчита, че 

подкастите предлагат на слушателите „тотално игнорирани в 

традиционните медии теми“. 

Можем да заключим, че интервюираните нямат съмнения относно 

спецификите на избрания формат и новото в него, макар в различна степен да 

се фокусират върху разликите между подкаста и радиото. Всички подхождат 

към подкастинга с ясната цел да създават съдържание, което е в духа на 

публиките-общности, контрола върху слушането за аудиторията,  жанровото 

и тематично разнообразие. Еленков споделя, че не вижда смисъл „ГИ“ да се 

разпространява и по радио, докато авторите на „Градски Детектив“ и 

„Създателите“ са категорични, че макар заглавията им да имат и 

радиоразпространение, подкаст форматът е водещ и определящ за техните 

предавания. 

 

Тема 3: От „направи си сам“ ентусиасти до професионални подкастъри 
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По един или друг начин интервюираните посочват експеримента с подкаст 

форма́та като основен елемент от творческия процес. Томс, например, е 

привлечена тъкмо от тази възможност „да тества“ неограничено. Интересна е 

съпоставката между „ГИ“ и „Градски детектив“, два подкаста със съвършено 

различен процес на продукция – токшоу и дълъг документален аудиоразказ. 

Независимо от предишния си медиен опит и в двата случая авторите срещат 

предизвикателства. Благова влиза като разказвач в документалната поредица 

не от стремеж към лична изява, а заради спецификата на форма́та, който е 

избрала да продуцира: 

(…) даже нямахме никакво желание да сме водещи, но уви, без собствен глас 

един подкаст е нищо. 

Пункина споделя, че е очаквала да срещне трудности в писането на сценарии 

и опасенията ѝ са се потвърдили, но самата продукция е динамична и не е 

подчинена на строги правила:   

Записваме на терен, понякога в някое от студиата на БНР, в купета на коли 

с изключен двигател и къде ли още не. Монтираме на всеки добре работещ 

компютър с „Куул едит“.  

Тя положително разчита на опита си като радиожурналист, докато на Еленков 

му отнема години да усъвършенства звученето на „ГИ“, но с Петков вече 

влизат и в ролята на аудио инженери: 

(…)в началото ние записвахме буквално с „картофи“, с някаква никаква 

апаратура, а сега имаме сигурно над 20 микрофона и за другите шоута, 

които продуцираме […] направихме техническа база, с която успяваме да 

звучим добре. А това да звучиш добре на запис с 1, 2, 3, 5 души по интернет, 

си е наука. 

В разказите на авторите за процеса на продукция личи любителският 

ентусиазъм от старта, който се трансформира в целенасочени усилия за 

налагане на професионален стандарт. Този процес е характерен за 

подкастинга и може да се проследи при много от най-слушаните англоезични 
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заглавия. Експериментът в подкаст начинанието изглежда най-автентичният 

път към реализацията на собствените проекти. 

 

Тема 4: Изборът да правиш подкаст 

Интервюираните автори влизат в „аудиотрака на интернет“, както определя 

подкастите Еленков, повлияни от различни фактори, но общото е свободното 

интернет пространство и желанието за принос към разнообразието в 

медийното съдържание в най-широк смисъл. 

 „Създателите“ се вглеждат отблизо в дигиталната екосистема у нас, уеб 

игрите и свободния софтуер – Велинова вярва, че личностите, които 

представят, „невинаги биха били в светлините на прожекторите, а тяхната 

история трябва да се запази и разкаже, както и да вдъхновява тези, които 

идват след тях.“  

Ограниченият достъп до аудиодокументалистика в България подтиква 

Пункина и Благова да направят първата крачка:  

По време на първия сезон Ани [Благова] още работеше в „Дневник“, а аз и 

Радо [Чичев] работим в „Христо Ботев” на БНР. И тя, и ние, като 

работещи в тези медии, сме си мечтали да можем да пускаме този тип 

съдържание дори преди да започнем сами да си го произвеждаме… 

За Еленков самият факт, доказан от подема на форма́та, че в наши дни има 

нужда от такъв тип съдържание – подкасти, които дават глас на общности с 

различни интереси, сам по себе си е мотив и вдъхновение. Еленков не 

изключва възможността в един момент подкастингът да се превърне в 

единственото му професионално занимание. 

Той подхожда към подкастинга като дигитален предприемач – инвестира 

ресурси както в развитието на мрежата „ГИ“, така и в разрастването на самата 

подкаст сцена и нейната аудитория. „ГИ“ подкрепя с продукция начинаещи 

подкастъри. От мрежата на „ГИ“ тръгват и първите стъпки в посока 

независим рекламен пазар за подкастинга. Еленков е уверен, че подкаст 



 

Дебют                                                            Геника Григорова. Развитие на българската подкаст 

сцена в периода 2014-2019 

с. 290-318 
 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 6/2019 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

310 
 

рекламите работят добре, от друга страна те са и ключът към ефективен 

бизнес модел:  

…ако слушаш подкаст, се доверяваш на водещите и ти си в зоната, […] 

затова рекламата в подкастите работи, защото човек е все едно на 

събитие. Той може и да я пропусне, има контрол, но научава нещо, което 

близки хора до него му казват.    

Екипите на „Градски Детектив“ и „Създателите“ също са обмисляли идеята 

за финансиране с реклами. Пункина споделя, че никой от авторите не може 

да се издържа само от документалната поредица и всички си работят и 

„официалните работи“. Ресурсът, който изисква продукция от типа на 

„Градски Детектив“, е значително по-сериозен, в сравнение с токшоу 

форматите. Проектът получава подкрепа от културни програми. 

Благова,  за разлика от Еленков, изразява съмнения, че подкастите в България 

предлагат база от аудитория за реклами. Според нея в едно пожелателно 

бъдеще българските подкастъри биха могли да се обединят в обща платформа 

със собствен рекламен отдел, но това изисква и ресурс за управлението му. 

Тази идея всъщност отразява модела на рекламните подкаст мрежи от САЩ. 

Видно е, че за по-голямата част от интервюираните идеята за подкастинга 

като бизнес не е на преден план. Водеща е осъзнатата възможност за участие 

в промяната на медийния пейзаж, която извън страната определено е набрала 

сила, благодарение на подкаст съдържанието. 

 

Тема 5: Бъдещето на подкастинга 

Темата за бъдещето на подкастинга в България разделя интервюираните на 

две. Според Еленков към 2019 в страната около 10 000 души слушат подкасти, 

но вярва, че до 2-3 години ще има сериозно раздвижване в местната сцена и  

подкастът може да се превърне във форма за масово потребление у нас. 

Очаква и радиата да навлязат със собствена продукция, като най-подготвени 

откъм ресурси.  
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Томс също допуска, че подкастингът може да стане по-масов след поне 2 

години, а Велинова и Благова не се наемат с прогнози, макар да се надяват 

форматът да се развива. 

За Пункина подкастът има шанс да стане по-масов у нас, ако се задържи 

безплатното слушане. Това отваря въпроса за настъпващите по света модели 

с платен абонамент за аудиосъдържание по поискване тип „Netflix за аудио“. 

Интервюираните ги отхвърлят заради силните си убеждения, че достъпът до 

подкаст съдържанието трябва да е безплатен. 

Силният аргумент на подобно маркетингово поведение е в търсенето на 

публики с характер на общност, която цени свободата и автентичния глас на 

подкастърите, променящи познатите неравенства в информационните 

потоци, наложени от традиционните медии.  

В заключение, погледът в детайл отвътре, с който проведените дълбочинни 

интервюта допълват картината на българската подкаст сцена, показва, че 

формираните малки професионални групи имат разнородни търсения и 

вървят в различни посоки – идейни и чисто практически. Обединява ги 

автентичният експериментален дух и осъзнатото отграничаване от 

класическите медии. За една сцена в зародиш, каквато е българската, подобна 

ситуация е с позитивен знак, защото обещава разнообразието, което би 

привлякло така желаната публика. 

Тя би могла да бъде привлечена и по-устремно, ако българските традиционни 

и онлайн медии започнат да ползват подкаст форма́та. Но очакванията на 

Еленков за навлизането на радиата трябва да се приемат скептично на фона 

на неблагоприятната технологична и иновационна среда в медийния сектор 

(дори и да оставим настрани икономическите  предизвикателства). За 

съжаление, последното важи в особено силна степен за БНР. 

Засега подкастингът в България разчита единствено на независимите 

„професионални аматьори“, сред които са петимата интервюирани. Не е 

пресилено да кажем, че те са безценен ресурс за медийната реалност в 

страната заради лекотата, с която улавят новостите и ги пренасят географски. 
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Заключение 

 

Представеното изследване на българската подкаст сцена за периода януари 

2014-юли 2019 потвърди явните признаци, че тя е в ранен етап на закъсняло 

развитие, но през последните две години се наблюдава ускорение след период 

на застой. В рамките на изследването съдържание през 2018 г. стартират 

19 нови подкаста, а през 2014 г. – само един. 

Сред българските подкасти с най-дълъг дигитален отпечатък, които са 

активни и в изследователския период, можем  да посочим  предаването за 

музика „Фалшименто“, вървяло години наред в ефира на радио „София“ с 

водещ Илиян Ружин, което се разпространява като подкаст от 2009. 

„Капитал“ подновява практиката си в подкастинга след дълга пауза от първия 

журналистически подкаст на изданието, излъчван през 2010-2011. Другите 

две заглавия, с автори – любители, са Nerds2Nerds (2013; Иван “gatakka” 

Ванков, Михаил “Stilgar” Кочанов, Александър “Aleks” Андреев, Найден 

“JOKe” Гочев) и „ТехБалон“ (2014, Диян Крушев и Петър Попов). 

Дигиталните технологии са фокусът и на двете предавания. Именно този тип 

нишово съдържание е характерно за първите създатели на подкасти в 

световен план – като хора, които и следят, и прилагат технологичните 

иновации. В това отношение България не е изключение. 

Събуденият интерес към форма́та е налице, а пренасянето на водещите 

тенденции от САЩ и света личи в създаването на  първата българска подкаст 

мрежа – „ГИ“ на Еленко Еленков (2017) и Владимир Петков, както и 

отварянето на сцената за аудиодокументалния жанр с поредиците „Градски 

Детектив“ (2018) – на Ана Благова, Яна Пункина и Радослав Чичев, и Victoria 

(2018) – на Петър Георгиев. Цитираните автори имат опит като журналисти и 

медийни специалисти. Задава се посоката на професионализация на 

средата, но засега тя е в зародиш. 
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Що се отнася до комерсиализацията, „ГИ“ усилено развива рекламите и 

спонсорствата, които засега не са популярна практика за мнозинството от 

български подкасти. Набирането на дарения чрез платформата Patreon се 

ползва от повечето създатели с различен успех. Към бизнес потенциала на 

форма́та заявяват интерес над една трета от създателите, но засега 

процесът на комерсиализация е слабо изразен. 

Друг белег на наченките на професионализация и комерсиализация е 

съществуването на продукционното студио ProСasters на Ирина Карбанова, 

което освен собствени подкасти (Sonar Cast, ArtCast и др.) произвежда и 

такива по поръчка – с цел маркетингово ползване от компании. 

За мнозинството от създателите обаче заявената водеща мотивация да правят 

подкасти е възможността да предлагат алтернативно съдържание в един 

медиен пейзаж, който не одобряват. Правят го в духа на подкастинга от 

любителския му, аматьорски период – при зараждането на форма́та в САЩ.  

Желанието да се предложи алтернатива на публиката се откроява като водещ 

мотив и в проведените дълбочини интервюта с представители на 

професионализираната група. 

По отношение на тематиката и жанровото разнообразие бе установено, че на 

българската подкаст сцена изцяло отсъства аудиодрамата – донякъде 

обяснимо заради спецификата на жанра и скъпата продукция. Все още не са 

се появили ентусиастите, които да развиват това поле по примера на САЩ. 

Аудиодрамата по поискване по-скоро ще навлезе в страната през Storytel, 

шведската платформа за аудиокниги с платен абонамент, която през юни тази 

година анонсира първия български сериал, писан за аудио14, с автор – Богдан 

Русев. 

В изследователския период липсват и ежедневни подкасти на български 

с новини, а те имат голям потенциал да привличат аудитория, ако 

търсим аналогия със световните тенденции. Най-популярният подкаст във 

 
14 Името на сериала е „PS: Някой трябва да плати“, в разпространение през Storytel от 

септември 2019. 
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водещата платформа iTunes (вече Apple Podcasts) e новинарският подкаст The 

Daily на „Ню Йорк Таймс“. 

Най-голямата разлика при сравнението между САЩ, глобалните 

тенденции и България е отсъствието на класическите медии от местното 

подкаст пространство. Много от създателите на подкасти очакват това да се 

промени, някои дори с доза нетърпение, заради привличането на аудитория и 

промяната в слушателските навици, което медиите ще донесат със себе си. 

Дали очакванията са реалистични е сложен въпрос – заради неблагоприятната  

технологична и иновационна среда на медийния сектор в страната, която 

оправдава по-скоро скептичния изследователски поглед. Ситуацията с БНР, 

което разполага с богати архиви на най-изискващите аудиожанрове – 

радиодрама, аудиодокументалистика и фийчъри, но не ги разпространява под 

формата на подкасти, е особено показателна. 

Дефицитът на български радиопродуценти, които се занимават с 

аудиодокументалистика и биха поели по независим път, също трябва да 

бъде отчетен в нашата среда, доминирана от музикалните радиоформати. 

В заключение, паралелите с актуалните тенденции при подкастинга от САЩ 

и света у нас не са много, но има допирни точки, които вдъхват оптимизъм за 

предстоящ разцвет на българската подкаст сцена.  

През юли 2019 г. тя е в ранен етап на развитие, без ежедневни предавания, с 

10 000 души аудитория и често не повече от 500 слушатели на заглавие. 

Класическите медии засега странят от нея и това съхранява любителския дух 

на експеримента. 

Така погледнато се оказва, че закъснелият или отложен разцвет на подкаст 

сцената у нас задържа в по-добра обстановка местните автори, за разлика от 

онези, които са отвъд океана, изживели вече романтичния период на 

подкастинга, неизбежно свързани с предизвикателствата на зрелостта и 

комерсиализацията. 
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МУЗИКАТА НА „МЕДИЙНИЯ ФРОНТ“ 

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 

СНЕЖАНА ПОПОВА 

 

MUSIC ON ‘THE MEDIA FRONT’ 

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)’. 

Sofia: “St. Kliment Ohridski” University Press, 2019  

SNEZHANA POPOVA 

 

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). 

 

Ключови думи: музика, медии, радио, социализъм, меката власт, 

популярна култура 

 

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.  
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НАУЧЕН ОТЗИВ ЗА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ „(ПРЕ) ОСМИСЛЯЙКИ СОЦИАЛИЗМА: 

ЗНАНИЕ, ПАМЕТ И ЗАБРАВА ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 

МИНАЛО” 

ЗЛАТИНА БОГДАНОВА 

 

CONFERENCE REPORT ON THE INTERNATIONAL SCIENCE 

CONFERENCE ‘(RE)THINKING SOCIALISM: KNOWLEDGE, 

MEMORY AND OBLIVION OF THE SOCIALIST PAST’ 

ZLATINA BOGDANOVA 

 

Резюме: Научен отзив за Международната научна конференция „(Пре) 

осмисляйки социализма. знание, памет и забрава за социалистическото 

минало” 

 

Ключови думи: памет, знание, социализъм, конференция 

 

Summary: Conference report on the International science conference 

„(Re)thinking socialism: knowledge, memory and oblivion of the socialist past” 

           

Key words: memory, knowledge, socialism, conference 

 

От 7 до 9 ноември 2019 г. в Парк Хотел „Москва“ се проведе международната 

научна конференция „(Пре) осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за 

социалистическото минало” - „(Re)thinking Socialism: Knowledge, Memory and 
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Oblivion of the Socialist Past”, финансирана по програмата за подпомагане на 

международни форуми в България на фонд „Научни изследвания” и подкрепена от 

фонд „Schroubek” (Германия).  

Научният форум беше подготвен от Oрганизационен комитет, съставен от 

членовете на секция „Етнология на социализма и постсоциализма” към Института 

за етнология и фолклористика с Етнографски Музей при БАН. Научното събитие 

отбеляза тридесет години след края на държавния социализъм, маркиран от датата 

10 ноември 1989 г. Учени и изследователи представиха резултати от свои проекти 

и дебатираха относно различните аспекти на разбирането и паметта за социализма.   

Общо 105 души взеха участие в конференцията:  56 участници от България – колеги 

от ИЕФЕМ-БАН, Института за изследване на изкуствата при БАН, Института за 

изследване на близкото минало, както и преподаватели от ЛТУ, СУ, ЮЗУ, АУБ, 

ПУ, УниБИТ, ШУ, НБУ, ТУ, музейни специалисти от Архитектурно-етнографския 

комплекс „Етър”, РИМ-Стара Загора и РИМ-Варна. Форумът привлече 49 гости от 

чужбина – Германия, Австрия, Русия, Румъния, САЩ, Канада, Полша, Чехия, 

Унгария, Естония, Сърбия, Македония, Италия, Хърватия, Сингапур, Словакия, 

Щвейцария.    

Конференцията беше открита с поздравителен адрес от директора на ИЕФЕМ–БАН 

доц. д-р Петко Христов и с уводни думи от страна на доц. д-р Ана Лулева, 

председател на Организационния комитет.  Първият пленарен доклад беше изнесен 

от проф. Клаус Рот от Института по емпирична културология и европейска 

етнология към Университета „Людвиг-Максимилиян” (Мюнхен) на тема: „Studying 

Socialist Everyday Culture Right after the End of State Socialism. Transitions in Villages 

in Bulgaria and in the GDR” („Изследване на социалистическото всекидневие 

непосредствено след края на държавния социализъм. Промени в селата на България 

и ГДР“).   

В първия ден на конференцията (7 ноември) се проведоха три последователни 

сесии, които съдържаха по няколко успоредни панела. Докладите засегнаха широк 
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спектър от теми, намерили място в академичния дискурс за социализма: режими и 

култури на спомняне, паметта за комунизма, изразена чрез паметниците от тази 

епоха, градоустройство, социалистическите празници и популярната култура. 

Особено внимание беше отделено на носталгията по социализма, която е все още 

актуална тема, а необходимостта от пълното й разбиране е все още непосредствена 

задача пред изследователите. В панелите, посветени на културата на паметта и 

мемориализацията на жертвите на комунистическите репресии, се обърна 

внимание на съдбата, жизнения опит, разказите и гледните точки на различните 

типове общности и социални групи. Лекторите засегнаха аспекти на 

социалистическото всекидневие като приведоха примери от България, Хърватия и 

Чехословакия. Докладите от първия панел на третата заключителна сесия бяха 

посветени на теоретичните конструкции на нацията, националното и етническото 

през социализма.  

Конферентният цикъл в първия ден приключи с втората пленарна сесия, на която 

проф. Милена Беновска-Събкова от ЮЗУ „Неофит Рилски” прочете доклад на тема: 

“Tserkovnye lyudi” in Russia: On the Survival of the Religious Culture in Soviet Times” 

(“Църковни люде” в Русия: За оцеляването на религиозната култура в епохата на 

Съветския Съюз).  

Вторият конферентен ден (8 ноември) продължи в три сесии и общо дванадесет 

тематични панела. Четвъртата сесия обедини доклади от различни тематични 

полета: „джендър” изследвания (активистки на феминизма, движенията за права на 

жените в Унгария и Югославия, проблеми на женската еманципация в България); 

изследвания върху трудовата култура през социализма в примери от България, 

Сърбия, Съветския Съюз; паметта за социализма, представена в образи чрез 

киното, естрадата, нон-фикшън литературата; липсата на историческо познание за 

епохата и нейната репрезентация в настоящето.   

Третата пленарна сесия започна в средата на деня с доклад на проф. Улф Брунбауер 

от Института за Източни и Югоизточноевропейски изследвания в „Лайбниц” и 
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Университета в Регенсбург на тема: “What is the Large Story? How to Write the 

History of State Socialism” („Какъв е големият разказ? Как да напишем историята на 

държавния социализъм“).  

В петата сесия продължи научното интерпретиране и осмисляне на епохата чрез 

вече заявените теми за женските движения и политиките спрямо жените в 

Югославия, Полша, Унгария и България. Разработки, свързани с народната 

култура, нейната трансформация и употреби през социализма, идентичности и 

традиции бяха представени във втория панел. Сесията приключи с презентациите 

на музейни специалисти и учени, които обсъдиха проблеми на материалната 

култура и вещите на социализма.   

По време на шестата заключителна сесия бяха преставени изследвания върху 

религията и атеистичната политика в България. Във втория панел на сесията се 

обсъдиха теми, свързани с политическите промени и тяхното отражение.  

Пленарният доклад на доц. д-р Ана Лулева от ИЕФЕМ-БАН, „Rethinking Privacy in 

State Socialist Bulgaria” („Преосмисляйки концепцията за личното в 

социалистическа България“), даде началото на последния конферентен ден (9 

ноември). Конферентната програма продължи с доклади, които засегнаха 

съвременни изследователски полета: комунистическата тайна полиция, 

виктимизацията и нейната музейна репрезентация, личните преживявания и 

житейските истории като начин за изследване на социализма, музейната 

интерпретация на българската „народна култура”. Последните изложения 

акцентираха на стиловете на живот, легитимирани от социалистическата 

идеология.  

Организационният комитет при ИЕФЕМ-БАН предвижда издаването на сборници 

с докладите на български и английски език като конкретен резултат от 

конференцията, която наскоро получи номинация в категорията за „научно-

приложно постижение” на ИЕФЕМ за 2019 г.   
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НАУЧЕН ОТЗИВ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ „НА ТЕРЕН В КУЛТУРАТА: АВТЕНТИЧНО, 

ЗРЕЛИЩНО, (НЕ)ВИДИМО” 

  НИЯ НЕЙКОВА 

 

CONFERENCE REPORT ON THE INTERNATIONAL SCIENCE 

CONFERENCE 'CULTURE AS FIELDWORK: AUTHENTIC, 

SPECTACULAR, (IN)VISIBLE' 

NIA NEYKOVA 

 

Резюме: Научен отзив за Международната научна конференция „На терен 

в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо”. 

 

Ключови думи: култура, антропология, мрежа за културни изследвания  

 

Summary: Conference report on the International Science Conference ‘Culture 

as Fieldwork: Authentic, Spectacular, (In)visible”. 

 

Key words: culture, anthropology, cultural studies network 

 

Mеждународната научна конференция „На терен в културата: автентично, 

зрелищно, (не)видимо“ беше първата конференция, организирана съвместно от 

антропологичния екип на катедра „История и теория на културата“ в Софийския 

университет, новосъздадената Мрежа за културни изследвания и Списание 

„Семинар БГ“. 
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На 29 и 30 ноември 2019 г. в ректората на СУ се събраха представители на различни 

дисциплинарни полета, които дискутираха върху възможностите за нови 

изследователски подходи към нови и стари явления.  

На конференцията бяха представени резултатите от два мащабни научни проекта: 

„Новата празничност: общности, идентичности и политики и в XXI в.“ и 

„Съвременни предизвикателства пред теренните изследвания в антропологията“. 

Основните тематичните полета бяха четири. В първата част Ивайло Дичев започна 

с „Разбирането като идеология. За и против културните изследвания“. Иво 

Страхилов представи доклада си „Професионалисти и любители в спор за 

миналото. Има ли място за културни изследвания?“ Докладът на Мария Славчева 

беше насочен към „Теренни антропологични изследвания и приложни проекти“, а 

накрая Мишел Ротенберг представи „Сватбена фотография като пример за 

глобализация на ритуалите“.  

Във втория тематичен кръг докладите бяха свързани със сцените на видимо, 

невидимо и виртуално: на Анета Василева „Новият архитектурен популизъм: 

между гражданското общество, социалните мрежи и местните избори“ и на Корин 

Ведрин „Аутсайдерите в архитектурата: да строиш другояче с другите“, на 

Владислав Петков „Видими пред Европа, невидими у дома: парадоксът на ЛГБТИ 

хората в България“, на Десислава Иванова „Градът и невидимите бежанци“, в тази 

част на програмата бе включен и докладът „Дигитални кодове на любовта“ и 

първият ден на конференцията завърши с Теодора Тодорова „Онлайн 

образованието – кауза или стока?“ 

„Новата празничност: консумиране на идентичности“ обедини учени от различни 

научни полета, които разглеждат виртуалното и реално празнуване: Райна 

Гаврилова с „Новата автентичност или тъждеството на самия себе си“, Орлин 

Спасов  представи „Да изядеш България: употреба на националните символи в 

кулинарията“, Вихра Барова с „(Пре)откриване на храната като местно 

наследство“, Елица Стоилова със „Села и публични чествания: фестивализация на 
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културните традиции“ и Росица Болгурова – „Work hard, play hard: пост-

социалистическите бизнес празници като реклама“. 

През втория конферентен ден бяха представени темите „Ре/традиционализация на 

всекидневната култура – източници, предприемачи, потребители“ от Ана Лулева; 

„Млад Гагарин и Сурвакар Янко между архивните извори и биографичните разкази 

– към една антропология на „музиката на народа“ през социализма“ от Венцислав 

Димов (резултатите са от научния проект „Меката власт на популярната музика (по 

примери на България и Балканите); „Сцени на скуката“ от Жана Попова, 

„Българските“ шевици – произведено от кока-кола или как се договаря 

идентичност“ от Мила Минева, „Добре дошли в родината на Виктор Крум: 

България като Хари Потър – дестинация“ от Десислава Лилова и „От порицанието 

„Ни дете, ни коте“ до правото да не бъдеш майка“ от Татяна Коцева. 

В частта „Да преживеем миналото“ участниците дискутираха за различни 

изследователски подходи към различни форми на колективната памет. Бяха 

представени резултатите от няколко теренни изследвания. Красимира Кръстанова 

участва с „Форми за конструиране на колективна памет и общностна идентичност“. 

Димитър Атанасов – с „Да ядеш и пиеш като хан Аспарух, да докоснеш меча на хан 

Крум: потреблението на идентичност“, Евгения Троева-Григорова – с 

„Исторически реконструкции и преживяване на миналото: „прабългарите“, Светла 

Казаларска – с „Историческите възстановки на „героичното време: между 

зрелищното и автентичното“ и Анна Алексиева – с „Възстановките на „турското 

време“ и афектирането на националния метаразказ“. 

Това бе и официалното представяне на „Мрежа за културни изследвания“, която е 

създадена като общност от изследователи, преподаватели, студенти и фенове на 

културата, които разсъждават около теми, които бяха събрани в специално 

издадена списание „Културни изследвания“. Мрежата организира годишни 

конференции, членовете й участват в поредицата публични лекции под заглавие 

„Университет за всички“, издават онлайн списанието „Семинар_БГ. 
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АВТОРИТЕ В БРОЯ 

 

Орлин Спасов е доцент във Факултета по журналистика и масова 

комуникация на Софийския университет. Изпълнителен директор е на 

фондация „Медийна демокрация“. Спасов преподава „Медийни и 

комуникационни изследвания”, „Интернет култура”, „Медии и европейска 

публична сфера“ и др. Сред по-новите му публикации се открояват 

съавторството на книгите Да бъдеш журналист: състояние на професията 

(2017) и Езикът на омраза в България: рискови зони, уязвими обекти (2016). 

Спасов е автор на Спортът и политиката: медийни ритуали, властови игри 

(2013), Преходът и медиите: политики на репрезентация (2000) и съставител 

и съ-съставител на повече от петнадесет книги.  

 

Orlin Spassov is Associate Professor at the Faculty of Journalism and Mass 

Communication, Sofia University. He is Executive Director of Media Democracy 

Foundation, Sofia. Spassov teaches Media and Communication Studies, Internet 

Culture and Media and European Public Sphere. Recently, Spassov co-authored the 

books To be a Journalist: State of the Profession (2017) and The Hate Speech in 

Bulgaria: Risk Areas, Vulnerable Object (2016). He is the author of Sport and 

Politics: Media Rituals, Power Games (2013), Transition and the Media: Politics 

of Representation (2000) and editor and co-editor of more than fifteen books.  

 

Жана Попова е доцент във Факултета по журналистика и масова 

комуникация, СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор е на книгите Диалогови модели. 

Между събития и медийни образи (2013), Жанрове и форми на забавлението 

в телевизията (2015), автор на частта с историята за БНТ в сборника БНР и 

БНТ – между държавата и обществото 1989-2015 (2017). Интересите й са в 

областта на: електронни медии; изследвания на разговора; жанрове; 

забавление; кризи и конфликти. 

 



Авторите в брой 6 на списание “Медиалог“ 

с. 330-338 
 

Медиалог/ Medialog, бр. 6/2019 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

   331 
 

 

Zhana Popova is Associate Professor at the Faculty of Journalism and Mass 

Сommunication,  University of Sofia, PhD. Author of the monograph ‘Dialog 

models. Between events and media images’ (2013; in Bulgarian) and ‘Genres and 

Forms of Entertainment on TV’ (2015; in Bulgarian), author of the second part of 

the book ‘Bulgarian National Radio and Bulgarian National TV – between state 

and society 1989-2015’ (2017; in Bulgarian). Main interests include: electronic 

media; dialog research; genres; radio and TV entertainment; crises and conflicts. 

Диляна Кирковска е хоноруван преподавател във Факултета по 

журналистика и масова комуникация, СУ. Води упражненията по 

„Радиокомуникация“ и „Учебно студио-радио“, а също така и за 

интелектуалната собственост в магистърската програма „Дигитални медии и 

видеоигри“. Дългогодишен медиен експерт в Съвета за електронни медии. 

Diliana Kirkovska is a part-time lecturer at the Faculty of Journalism and Mass 

Communication, SU. She conducts the practical exercises in Radio communication 

and Educational studio-radio, as well as ones on matters, related to intellectual 

property in the Master’s program “Digital Media and Videogames”. Multiannual 

media expert at the Electronic Media Council. 

Анелия Александрова е докторант втора година в програмата „Интернет 

култура“ на катедра „Радио и телевизия“ на ФЖМК, научен ръководител доц. 

д-р Орлин Спасов 

Anelia Aleksandrova is a second year PhD student in the program “Internet 

Culture” of the “Radio and Television” Department of  FJMC, under the 

supervision of Assoc. Prof. Orlin Spassov, PhD. 

Венцислав Димов е доктор на науките, университетски преподавател във 

ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „Радио и телевизия“ и 

изследовател в Институт за изследване на изкуствата – БАН (ръководител на 

Изследователска група „Етномузикология“), с научни интереси в областите 

журналистика и медийни изследвания, антропология на музиката и 

етномузикология. Доцент по Обществени комуникации и информационни 
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науки (2010) и доцент по Музикално и танцово изкуство (2004). Автор на 

четири монографии и съавтор на една; на учебници и учебни помагала; на над 

150 научни статии и студии.  

 

Assoc. Prof. Ventsislav Dimov, DSc is a University Lecturer at the Faculty of Journalism 

and Mass Communication, Sofia University “St. Kliment Ohridski“, Department of Radio 

and Television and researcher at the Institute for the Study of Arts - BAS (Head of the 

Ethnomusicology Research Group), with scientific interests in the fields of journalism and 

media studies, anthropology of music and ethnomusicology. Assistant Professor of Social 

Communications and Information Science (2010) and Associate Professor of Music and 

Dance (2004). Author of three monographs and co-author of one; аuthor of books and 

teaching aids; more than 150 scientific articles and studies. 

 

Анна Николова е бакалавър по социология и магистър по „Връзки с 

обществеността“ и „Управление на човешките ресурси“. Докторант е втора 

година в специалност Журналистика - Интернет култура. 

 

Anna Nikolova holds a Bachelor’s degree in Sociology and a Master’s in “Public 

Relations” and “Human Resources Management”. Second year PhD student of 

Journalism – Internet culture. 

 

Еленица Маринова е бакалавър по журналистика и магистър по право в СУ. 

Тя е докторантка първа година в специалност „Журналистика (Радио и 

телевизия)”.  

 

Elenitsa Marinova has a Bachelor’s degree in Journalism and a Master’s in Law 

from SU. She is a first year PhD student, majoring in Journalism (Radio and 

Televsion).  

 

Снежана Попова е професор във Факултета по журналистика и масова 

комуникация на Софийския университет. Преподава „Радиокомуникация“ и 

„Медиен анализ”. Публикациите ѝ са в областите на електронните медии и 
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медийните наративи. Автор е на седем монографии, сред които Медиен разказ 

(2017), Радио, публики, стилове (2004), Социално време и медиен разказ 1989-

2000 (2001). 

 

Snezhana Popova is a professor at the Faculty of Journalism and Mass 

Communication, Sofia University. She teaches “Radio communication” and 

“Media analysis”. Her publications are in the fields of electronic media and media 

narratives. She has authored seven monographs, among which ‘Media story’ 

(2017), ‘Radio, audiences, styles’ (2004), ‘Social time and media story 1989-2000’ 

(2001). 

 

Димо Панов е бакалавър по социология, защитил дипломна работа на тема 

„Грешащите като скрита девиантна група”. В момента работи като Insight 

Analyst в GemSeek Consulting. 

 

Dimo Panov is a Bachelor of Sociology, defended a Bachelor’s thesis on 

‚Wrongdoers as a hidden deviant group‘. He is currently working as an Insight 

Analyst at GemSeek Consulting. 

 

Ралица Ковачева е главен асистент в катедра „Теория и история на 

журналистиката“ на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ 

”Св. Климент Охридски”. Автор е на две публикувани книги Център и 

периферия на европеизираните публични сфери (2017) и Медиатизираното 

измерение на външната политика (в съавторство с проф. Мария Нейкова, 

2017). Ралица Ковачева има дългогодишен журналистически опит като в 

последните години се занимава активно с теми, свързани с Европейския съюз. 

Изследователските ѝ интереси са насочени към медийното отразяване на ЕС, 

включително дезинформацията и руската пропаганда.  

 

Ralitsa Kovacheva is Doctor of Journalism and Assistant Professor of Interna-

tional Journalism at the Faculty of Journalism and Mass Communication at Sofia 

University “St. Kliment Ohridski.” She has authored the book ‘Centre and Pe-
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riphery of the Europeanised Public Spheres’ (2017) and co-authored ‘The Me-

diatised Dimension of Foreign Policy (2017) (co-authorr with Prof. Maria 

Neykova). She has worked as a journalist for more than 20 years, with a special 

focus on EU issues. Her current research interests are focused on media coverage 

of the EU, including disinformation and Russian propaganda. 

 

Десислава Сотирова е докторантка втора година във ФЖМК. Работи в 

областта на международната журналистика с научен ръководител проф. д-р 

Мария Нейкова.  

 

Desislava Sotirova is a second year PhD student at FJMC. She works in the field 

of international journalism under the supervision of Professor Maria Neykova, PhD. 

 

Пламена Петрова е докторантка в катедра „Радио и телевизия“ към ФЖМК. 

Изследва българския метъл и медийните му образи. Участвала в научните 

конференции „Диалози за медиите“ (Копривщица, 2017 г.), „Медийният 

човек“ (Бачиново, 2018 г.) и в националната конференция „Радио: памет и 

съвременност“ (София, 2018 г.). 

 

Plamena Petrova is a PhD student in the “Radio and Television” Department of 

FJMC, Sofia University. Researches Bulgarian metal and its media images. 

Participated in the scientific conference “Dialogues about media” in Koprivshtitsa 

in 2017, scientific conference ‘The media person’ in Bachinovo in 2018 and 

national conference “Radio: memory and modernity” in Sofia in 2018. 

 

Мартин Кирилов e докторант първа година в катедра „Радио и телевизия“ 

на ФЖМК с научен ръководител доц. д-р Вяра Ангелова. Завършил е 

магистратура „Онлайн журналистика и медии“ в същия факултет. В момента 

работи над дисертация на тема Религиозни онлайн медии в България 2019 – 

2022 г. (Типологизация на медийните образи и съдържания).  
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Martin Kirilov is a first year PhD student at the “Radio and Television” 

Department of FJMC, under the supervision of Assoc. Prof. Vyara Angelova, PhD. 

He holds a Master’s degree in “Online journalism and media” from the same 

faculty. He is currently working on a dissertation on ‘Religious online media in 

Bulgaria 2019 – 2022 (Typology of media images and contents). 

 

Лозанка Пейчева е утвърден учен в областта на етно(музико)логията, 

фолклористиката, културната антропология, етнографията. Професор е в 

Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към 

Българската академия на науките (ИЕФЕМ-БАН). Защитила е две дисертации 

за придобиване на научни степени – през 1991 (PhD) и през 2007 (DSc). В 

периода 2010-2014 г. е директор е на ИЕФЕМ-БАН. От 1990 г. преподава в 

различни български висши училища. Автор е на повече от 200 научни 

публикации, на три монографии: „Душата плаче – песен излиза“ (1999); 

„Зурнаджийската традиция в Югозападна България“ (2002) в съавторство с 

Венцислав Димов; „Между Селото и Вселената: старата фолклорна музика от 

България в новите времена“ (2008). Под печат е четвъртата й монография, 

резултат от проекта „Меката власт на популярната музика (по примери на 

България и Балканите)“. 

 

Lozanka Peycheva is an acclaimed scientist in the field of ethno(musico)logy, 

folkloristics, cultural anthropology, ethnography. She is a professor at the Institute 

of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian 

Academy of Sciences (IEFSEM – BAS). She has defended two dissertations for 

acquiring academic ranks – in 1991 (PhD) and in 2007 (DSc). She was director of 

IEFSEM – BAS from 2010 to 2014. She has been teaching at various Bulgarian 

universities since 1990. She has authored over 200 scientific publications, three 

monographs: ‘The soul cries – a song comes out’ (1999); ‘The zourna tradition in 

South-West Bulgaria’ (2002), co-authored with Ventsislav Dimov; ‘Between the 

village and the universe: Bulgaria’s old folklore music in new times’ (2008). Her 

fourth monograph is being printed, as a result of the project ‘The soft power of 

popular music (by examples from Bulgaria and the Balkans)’. 
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Петър Айолов е главен асистент в катедра „Радио и телевизия“ на ФЖМК. 

Води курсове по сценарно майсторство и експериментално телевизионно 

студио и има публикации в изследването на медийната манипулация. 

 

Peter Ayolov is a an Asisstant Professor at the Department of Radio and Television 

of the FJMC, Sofia University ‘St. Kl. Ohridski’. Dr. Ayolov  conducts courses on 

screenwriting and experimental television studio, and has publications in the field 

of media manipulation research. 

  

Геника Григорова е бакалавър по журналистика. Защитава дипломна работа 

на тема „Подкастът в Америка и България – тенденции в САЩ, реалности у 

нас“ през ноември 2019 г. с отлична оценка и грамота. Научен ръководител – 

хон. преп. Диляна Кирковска. 

 

Genika Grigorova is a Bachelor of Journalism. She defended her Bachelor’s thesis 

on ‘The podcast in America and Bulgaria – trends in the USA, realities in our 

country’ in November 2019. The work was evaluated with an excellent mark and 

she graduated with honors. Supervisor – part-time lecturer Diliana Kirkovska. 

 

Златина Богданова е главен асистент в секция „Етнология на социализма и 

постсоциализма” към Института за етнология и фолклористика с 

Етнографски Музей при БАН. 

 

Zlatina Bogdanova is Assis. Prof. in the “Ethnology of Socialism and 

PostSocialism” Department at the Institute of Ethnology and Folklore Studies with 

Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Science. 

 

Ния Нейкова е доктор по културна антропология към Университет „Жан 

Моне“, Сент-Етиен, Франция и Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“. Тя е главен асистент в Института по философия и социология, 

Българска академия на науките и преподава в катедра „История и теория на 
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културата“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Основните ѝ 

изследователски интереси са в областта на социално въображаемо, медии и 

комуникации, младежки култури, антропология на любовта. 

 

Nia Neykova holds a PhD in Cultural Anthropology at Jean Monnet University, 

Saint-Etienne, France and the University of Sofia, "St. Kliment Ohridski". She is 

an Assistant Professor at the Institute of Philosophy and Sociology, Bulgarian 

Academy of Sciences and teaches at the Department of History and Theory of 

Culture at Sofia University "St. Kliment Ohridski". Her main research interests are 

in the field of social imagination, media and communication, youth cultures, 

anthropology of love. 
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Списание „Медиалог“ е научно издание на свободен достъп, което споделя 

модела за безплатно използване в онлайн режим на научни публикации, т.нар. 

Златен път. Списанието е некомерсиално и следва инициативата “Отворен 

достъп” (Open Access Initiative) – свободен, открит достъп до научна 

информация чрез електронни публикации, достъпни в мрежовото 

пространство, освободени от лицензионни и правни ограничения и безплатни 

за потребителя. Авторите предоставят своите научни публикации за свободно 

четене, ползване и разпространение онлайн. Списание „Медиалог“ е 

рецензирано научно списание. Всеки предложен текст се допуска до 

публикация след две анонимни рецензии. Отговорност за публикуваните 

факти, данни и интерпретации носи авторът. Правата на интелектуална 

собственост върху статия, научно съобщение, рецензия или снимка, 

публикувани в списанието, принадлежи на автора, освен ако са предадени на 

работодателя му по сила на договора между автора и него.Редакцията не 

изисква писмено споразумение с автора. Текстовете са със запазено авторско 

право. Препубликуването им става само с едновременното разрешение на 

списанието и автора. 
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Medialog is an electronic research journal on media research, media culture and 

communication. The journal is a platform for wider academic activities: a research 

area for academic dialogue and a learning field for media and communication 

education. Publications by PhD students and young researchers, to which special 

issues are dedicated, are encouraged. It is a platform for peer-reviewed books in 

Bulgarian and English. The journal is an open-access publication featuring texts 

published after two positive anonymous reviews. It was launched in 2016 by the 

Radio and Television Department at the Faculty of Journalism and Mass 

Communication of St. Kliment Ohridski University of Sofia, with funding from a 

research project under the university’s Scientific Research Fund (N 132/2016), and 

its sustainability was ensured under two other projects. 


