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УВОДНИ ДУМИ 

ЖАНА ПОПОВА 

 

EDITORIAL 

ZHANA POPOVA 

 

Идеята за тематичен брой, посветен на дигиталното настояще на медиите и 

развитието на видеоигрите, се породи закономерно, когато  катедра „Радио и 

телевизия“ на ФЖМК на СУ стана център на изследователска група от 

преподаватели, докторанти, студенти, които имат силното желание да 

развиват изследванията върху игрите. В рамките на няколко години бяха 

проведени многобройни семинари, посветени на цифровите медии. Решихме, 

че е време да съберем в кориците на един брой текстовете на  завършилите ни  

бакалаври, настоящи магистри, търсещи докторанти, както и на утвърдени 

учени, които поканихме да проблематизират различни аспекти на избрани от 

тях медийни феномени.  

В брой 7 на сп. „Медиалог“ са включени текстове на преподаватели и 

студенти в магистърската програма „Дигитални медии и видеоигри“, която 

започна своя академичен живот през 2018 г., благодарение на ентусиазма на 

академичната общност от Факултета по журналистика и масова комуникация, 

Факултета по славянски филологии и Философския факултет на СУ „Св. Кл. 

Охридски“. 

И тъй като смятаме, че най-важната цел на брой 7 на „Медиалог“ е да търси 

диалога в нашата изследователска общност, поканихме Миглена Николчина 

и Еньо Стоянов да изпитат в особената форма на дискусията 

изследователското си търпение от разгръщането на разнообразните тревоги 
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около игрите. Състояла се по време на извънредното положение и заплахата 

от пандемията през зимата на 2020 г., тази дискусия ни отпраща да мислим за 

тенденциите към „медикализиране“ на пристрастяването към видеоигри, 

поставя проблема за причините за преекспонираното насилие в игрите. 

Дискусията разглежда и един от най-важните въпроси – как пазарът управлява 

общуването чрез игрите и как обществото може да мечтае за властта над този 

процес.  

Николай Генов засяга пазарните употреби на фикционалното, като използва 

случая с пренаписването на сюжетната матрица на League of Legends („Лигата 

на легендите“). Текстът му набелязва действащите наративни рамки в 

разглежданата игра и търси отговори на въпроса за ролята на сюжета в 

съвременната гейминдустрия.  

Текстът на Владимир Полеганов е саморефлексия на преподавателския опит 

в областта на творческото писане в рамките на магистърската програма. 

Текстът започва с дискусия на творческия талант като способността на 

съзнанието да възприема, а след това и да използва работещи и успешни 

модели на писане. Накрая идеята за писането като работа с модели бива 

свързана с природата на компютърната игра като пространство на множество 

нови модели за света, които играчът, подобно на внимателен читател, трябва 

да усвои и добави към своя личностен опит. 

Личностният опит на играча е важен и в следващия текст – на докторанта 

Мартин Кирилов, който разглежда концепциите за ролята на видеоигрите в 

общуването с последователи на различни религиозни деноминации.  

Засиленото студентско участие в броя бе една от основните ни цели – 

научното осмисляне на въпросите за изграждането, създаването и рецепцията 

на игрите е невъзможно без прехода на студентите от ролята им на аудитория 

в залата към ролята на изследователи. И в този брой един от завършилите 

бакалаври в специалност „Журналистика“ прави своя дебют като автор на 

научна публикация. Светослав Любенов анализира наратива в 

приключенските игри и изменението му в течение на годините. На анализ чрез 
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единна матрица са подложени седем видеоигри, издадени в периода 2000-

2019 г. Разгледани са различните наративни структури и влиянието им върху 

историята. 

Авторството и оригиналността на музикалните идеи са обект на анализ в 

текста на Теодор Пенев, който защити бакалавърската си теза „Авторската 

музика в популярните видеоигри“. В частта, която публикуваме, се 

разглеждат въпросите за изграждането на образите и сюжетната нишка чрез 

музиката в игрите, както и въпросите, свързани с ценността на авторското 

отношение и участие в разработването на играта.  

Eдин от най-важните текстове e на Диляна Кирковска за правата на 

издателите на публикации в пресата при използване на цифрова среда. 

Кирковска се спира на дискусиите в академичната общност и в медиите за 

възникналата необходимост от лицензирането на онлайн използването на 

публикации от доставчиците – новинарски агрегатори и услуги за медиен 

мониторинг.  

Академичното общуване между преподаватели и студенти в рамките на 

магистърската програма е видимо в тематичния вътрешен блок от 

изследвания,  посветен на уебдокументалния филм. Снежана Попова 

разглежда уебдокументалния филм в отношенията му с други продукции, 

използваните за него назовавания и претендиращите за собствено място 

негови разновидности. В „WEBDOC, четен от „образовани геймъри“ 

представяме  четири анализа, подготвени като курсови задачи в рамките на 

дисциплината „Интерактивен разказ и комбинаторно разказване“ на 

магистърската програма „Дигитални медии и видеоигри“ на ФЖМК. Обект 

на внимание на Александра Илиева, Георги Косев, Веселина Кръстева и 

Денис Медаров са творбите: Prison Valley, 2010, Pirate Fishing – an interactive 

investigation, 2012, Universe Within: Digital Lives in the Global Highrise”, 2015, 

Bury Me, My Love, 2017.  

Даваме си сметка, че броят разгръща само частично проблематиката на 

видеоигрите. Този брой е опит на изследователската ни група да се включи в 
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академичната история на цифровото време. Списание „Медиалог“ ще 

продължи още в следващ брой с докладите от научната конференция, чийто 

фокус е върху темата „Радиото и телевизията в дигиталната епоха: смяна на 

парадигмите“.  

 

Водещ на броя 
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СЪПРОТИВИТЕ СРЕЩУ ВИДЕОИГРИТЕ 

Разговор между Миглена Николчина и Еньо Стоянов  

 

THE RESISTANCES TO VIDEOGAMES 

A Conversation between Miglena Nikolchina and Enyo Stoyanov 

 

 

Резюме: Текстът представя дискусия около разнообразните 

тревоги, които продължават да съпътстват главоломната 

популярност на видеоигрите днес. Темите, през които 

преминава дискусията, са тенденциите към „медикализиране“ 

на пристрастяването към видеоигри, въпросът за причините за 

преекспонираното насилие в тази нова форма, опасностите, 

свързани с търговските практики в тази слабо регулирана 

индустрия, както и условията за рецепцията на нейните 

продукти в България. 

Ключови думи: видеоигри, съпротиви, медикализация, 

насилие, български културен контекст 

 

Abstract: The text presents a discussion on the variety of concerns 

that are accompanying the continuous rise in popularity of video 

games today. The discussion focuses on the "medicalization" of the 

so-called video game addiction, the question of the reasons for the 

overexposure of violence in this novel cultural form, the dangers, 

inherent in some of the business practices, espoused in this largely 
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unregulated industry, as well as the conditions for the reception of 

its products in Bulgaria. 

Keywords: video games, resistances, medicalization, violence, 

Bulgarian cultural context  

 

Еньо Стоянов: Видеоигрите, въпреки тяхната голяма, даже огромна 

популярност и наистина прогресивното им развитие в последните поне 

три десетилетия, включително разгръщане на формалната им база, на 

техниките им за изграждане на сюжетност, на символни стойности и пр., 

продължават по особен начин да биват пренебрегвани или дори някак 

да се гледа подозрително на тях – не само по медиите, но и в някаква 

степен в нашата академична среда, от която всъщност изхожда и 

разговорът ни. Та има доста недоверие към видеоигрите, към тяхната 

валидност като културен феномен, което, струва ми се, има няколко 

различни причини. Някои от тях са просто исторически и се нуждаят от 

преразглеждане, други обаче може би са по-фундаментални. Бих се 

спрял на един пример: през 2018 г. Световната здравна организация 

определи пристрастяването към видеоигри като патологично състояние, 

за което тепърва се предвижда да се задвижват програми за лечение.  

 

Миглена Николчина: Те не си ли промениха позицията, когато 

наложиха карантина на цялото човечество? 

 

Еньо Стоянов: Мисля, че не са си променили позицията по този въпрос 

и не знам дали е въобще обсъждан, въпреки че видеоигрите наистина се 

оказаха един интересен компенсаторен отдушник за много хора в 

карантинната ситуация, която също е до известна степен задвижвана от 

тази организация. Но тук става въпрос за нещо, което по този начин 

автоматично се медикализира, въпреки че има доста сериозни опити за 

оспорване на това решение, свързани със съмнението, че всъщност това 
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„пристрастяване към видеоигри“ е в резултат от някакви външни спрямо 

видеоигрите условия, тоест някакви подлежащи причини, които не са 

непременно определени от тези нови културни форми. Нещо повече – 

бих добавил към подобни възражения това, че имаме богат исторически 

багаж на сходни критични нагласи към традиционни културни форми, 

към тяхната „пристрастителна“ стойност, и разбира се, най-очевидният 

пример е „Дон Кихот“. В края на краищата Сервантес пише това 

съчинение от сходни притеснения от патологична пристрастеност към 

литература; това не е попречило на литературните форми устойчиво да 

се настанят в нашия културен фонд, да се схващат не само като 

сравнително безопасни, а дори за натоварени с тежки политически, 

обществени и пр. оценностявания. Това е просто един от примерите за 

притесненията, които съпътстват гигантския ръст на присъствието на 

видеоигрите в съвременната  ни ситуация. Има, разбира се, една сякаш 

вече поовехтяла дискусия относно насилието и видеоигрите – как 

насилието е някакъв странно централен и даже доминиращ тематичен 

акцент на играенето, което също предизвиква тревоги от патологични 

психологически ефекти. Напоследък се появяват и други съпротиви, 

които са свързани по-скоро с икономическите рамки на производството 

и разпространението на видеоигрите – това, че става въпрос за една 

огромна индустрия, която е може би в момента по-мощна, отколкото 

традиционни, утвърдени културни индустрии, които до към 80-те и 90-

те години господстваха поне на Запад – Холивуд, например – и че тази 

индустрия е оставена без надзор, напълно нерегулирана тъкмо защото е 

нововъзникваща като формат. Едва напоследък се изменят 

нормативните рамки по отношение на търговски и бизнес практики на 

производителите и разпространителите, включително по-едрите 

компании в полето на създаване на видеоигри, и тези промени се 

диктуват от сякаш съвсем основателни притеснения, безпокойства, 

сходни с актуално надигащите се въпроси към непрозрачността на 
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алгоритмите в социалните мрежи и компаниите, които ги оперират, 

например процесите, свързани със събирането на данни от 

потребителите с цел по-сполучливото манипулиране към консумация. 

Това натрупване на съпротиви около игрите е очевидно многопластово 

и разнобойно. Към споменатото бих добавил и съпротивите в 

академичен контекст, една от причините за които е, първо, много 

трайната асоциация на видеоигрите с популярната култура като цяло, и 

второ, по-конкретно с това, че техният произход поне като търговска 

стока е от сферата на играчките, тоест така изглежда декласирана цялата 

форма, попада в съседство с други такива сфери, които често също 

неоснователно се маргинализират в академичен контекст, например 

детската литература. Не знам доколко този възглед за видеоигрите като 

нещо, което изглежда сякаш за мнозина в академичния свят като нещо 

пренебрежимо, е удържим днес, защото видеоигрите и техните 

производители имат амбиция от, бих казал, поне 30 години да утвърдят 

това поле като свързано с мощен принос към динамиката и 

разпространението на ценности в обществото. Естествено, там също се 

водят определени битки днес: какви са тези ценности, какви точно 

тематизации на културния, социален и пр. опит попадат в тяхното поле. 

Та така – това са много разнообразни перспективи, през които може да 

преминем в нашия разговор. За всички тези въпроси непрекъснато се 

питам в каква степен видеоигрите като форма създават наистина 

условия за някои от тези критики. Ще дам един бърз пример – за стария 

спор, датиращ поне от 90-те години на 20 век: този за видеоигрите и 

насилието в тях. Има, разбира се, много изследвания, които показват, че 

видеоигрите не допринасят за „агресиране“ на своите играчи в 

социалността, че не допринасят като някакъв наистина определящ 

фактор за някакво реално физическо насилие в обществото, даже по-

скоро напротив – чисто психологически работят като някаква 

компенсация, която служи като отдушник. Отвъд това обаче все пак не 
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е за пренебрегване, че наистина във видеоигрите има силно заложен и 

някак си дори клиширан компонент, свързан с наситеност на някакво 

показване, разиграване на насилие. И се чудя защо това е така. Откъде 

се е появило това почти клиширано измерение на мнозинството от 

видеоигрите? Моето подозрение по този въпрос, което вече засяга по-

скоро формата, отколкото ефекта на игровото насилие в социален план, 

е това, че видеоигрите са насочени към своите играчи именно като 

някаква покана за интензивно подемане и задържане на вниманието на 

тези играчи върху това, което те им предлагат, и естествено, насилието 

е един от начините, по които може да се доведе до висока степен самият 

залог на интеракцията между играта и играча. Ако нещата са винаги, във 

всеки един момент, във всяка една секунда, въпрос на поне 

репрезентация на решения на живот и смърт, това сякаш работи именно 

в посока на гарантиране на ангажираността на играча със самата игра, 

която иначе е с риск да намалее. Това мое подозрение се дължи на 

усещането, че малко се прекалява в коментарите за видеоигрите с 

понятието (на английски език) immersion, на български език аз 

обикновено предлагам да го превеждаме с „увлекателност“. Да, игрите 

са увлекателни, но не са гарантирано увлекателни със своята механика 

и затова се нуждаят от тези „патерици“ на репрезентираните залози – 

това, че винаги конфликтите ескалират до битка, че във всеки момент 

трябва да унищожиш противника, за да не те унищожи той и т.н., и 

всичко това, за да се гарантира това задържане на вниманието на играча 

плътно върху случващото се. Защото в игрите има твърде много 

системи, които могат да подкопаят този ефект на увлекателност. Това е 

поне един аспект на това преобладаване на репрезентираното насилие 

като привичка в създаването на игрите. Не знам какво мислиш ти по 

въпроса, но мисля, че не е случайно, че сред формите на симулация във 

видеоигрите може би най-голям успех е постигнат именно със 

симулацията на стрелба и други подобни форми на репрезентирано 
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насилие. И моето обяснение е свързано точно с това, че игрите, поне 

според създателите им, винаги съдържат някакъв особен риск по 

отношение на собствените си играчи да ги загубят, да загубят тяхната 

въвлеченост в техните системи. Тоест има нещо във формата, което 

може би изисква ескалация в интеракцията, за да може да се гарантира 

самия процес на играене. Дали това е вярно – със сигурност не е вярно 

в някакъв абсолютен смисъл, по-скоро ми се струва, че е някакъв 

съпътстващ фактор на тези тенденции във видеоигрите. Разбира се, 

цялата тази ситуация, която описах, е един хипотетичен сценарий за 

условията на така усилената тематизация на насилието във видеоигрите. 

Но не мисля, че това обяснение по какъвто и да било начин е свързано с 

онази проблематика, която тревожи и притеснява сякаш периодически 

много хора, а именно „преводът“ на насилието във видеоигрите в 

някакво реално насилие. Напротив, насилието във видеоигрите е 

напълно изкуствен и изпипан момент за мотивиране на концентриране, 

нищо повече. За концентриране на играча във взаимодействията, в които 

участва. Със сигурност не е единственият такъв механизъм, но е един от 

водещите механизми, върху които самата индустрия, която произвежда 

видеоигрите, се е спряла и съсредоточила.  

 

Миглена Николчина: Ти загреба много въпроси наведнъж, така че аз 

ще се върна малко към началото, може би започвайки с „Дон Кихот“. 

Там има, да не забравяме, една особена интрига около Сервантес. Преди 

да напише „Дон Кихот“, Сервантес се пробва в различни жанрове, 

включително в жанра на рицарския роман, който се радва на огромна 

популярност, опитва жанра на пасторала и т.н., но няма успех в масовите 

жанрове на епохата. Така че „Дон Кихот“ започва в някакъв смисъл като 

отмъщение към читателите на рицарски романи, които Сервантес не е 

успял да спечели. Разбира се, Сервантес със сигурност прибягва до една 

представа, която е съществувала и тогава, и преди, и след него – че от 
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много четене човек може да се побърка. Мен се опитваха да ме спират 

да чета прекалено много като дете, въпреки че и майка ми, и баща ми 

бяха литератори, баща ми беше писател. Смятаха, че четенето ме 

откъсва от реалния живот, от общуването с други деца, от игрите на 

открито – може би ще се върнем към тази тема, към проблема за 

видеоигрите и социализацията, ако не днес, то следващ път. Така че със 

сигурност по времето на Сервантес я е имало тази идея за 

антисоциалния, усамотяващ и затова болестотворен ефект на четенето, 

както я има и в класическата античност, когато Аристофан пише 

„Облаци“ и „Жаби“ и взима на прицел и Сократ, и Еврипид като 

представители на една такава нездрава интелектуалност. Има я тази 

представа, към която Сервантес прибягва отначало със сатирична цел, 

след което обаче си дава сметка, че смешният и луд читател Дон Кихот 

е всъщност прекрасен и че вписвайки героя си не в измислен рицарски 

свят, а в една битова реалност, Сервантес е попаднал на нещо абсолютно 

ново. Така творбата на Сервантес се оказва нов момент в развитието на 

романа, при все че започва като отмъщение към масовия читател на 

епохата му.  

 

Еньо Стоянов: Да, това е интересна връзка, защото в края на краищата 

възражението срещу вредата от четенето на романи е представена 

именно под формата на роман.  

 

Миглена Николчина: Именно! И това става нов етап за романа като 

жанр. Оттук нататък европейският роман става нещо съвършено 

различно: Сервантес сменя парадигмата. За да се върна към конкретната 

ни тема, мисля си дали не бихме могли да разчленим различните аспекти 

на проблема за съпротивата към видеоигрите. От една страна, 

неприемане на игрите къде? Има разлика между различни страни и 

култури. Във Франция още през 90-те години на миналия век за 
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видеоигрите започва да се говори като за изкуство в реномирани 

издания. Скандинавците създадоха академичното поле на изследването 

на игрите. В Полша – това е неотдавнашен пробив – за пръв път една 

игра, „Моята война“ (This War of Mine) – беше  включена в 

препоръчителните четива за средното училище. Това е прецедент, 

доколкото разбирам, в света. На второ място бихме могли да поговорим 

дали все пак има някаква основателност тази съпротива, например в 

случаи като с моя баща: „Ами ти не обръщаш достатъчно внимание на 

живия живот, иди играй на въздух с децата“. Само че, в скоби казано, 

сега нали не трябва да играят децата навън, защото има зараза…,  така 

че изведнъж влизаме в едно човечество, което ще превърне играенето – 

в мрежа или не – не само в препоръчително, а едва ли не в задължително. 

Очевидно не си обърнал внимание, но една година след като сложи 

пристрастяването към видеоигри в списъка със зависимости, СЗО сега 

ги препоръчва като ефективен начин за спиране на пандемията (виж 

Business Insider: 2020). Така внезапно влизаме в друг безумен режим, 

когато 5-годишни деца трябва да си общуват по zoom.  

Най-сетне бихме могли да се запитаме дали става дума за съпротива към 

видеоигрите изобщо, или към конкретни жанрове. Ако е към игрите 

изобщо, обикновено става дума за хора, които никога не са играли и 

нямат представа за наличието на жанрове и разликите между тях. 

Разлики обаче има, и то огромни. Така наречените шутъри може би 

събират най-масови публики, но и в другите изкуства има жанрови 

разновидности, които събират най-големите публики и които не са 

непременно представителни за самата форма като цяло. От друга страна, 

може би не е случайна привлекателността на тъкмо тези игри. Аз си 

признавам, че битките в игрите са ми интересни, а когато ги гледам на 

кино, или чета, ме отегчават. Има нещо в самата интерактивност, което 

прави битките интересни. Може би трябва да подчертаем тук това поне 

двойно наследство на видеоигрите – то не е двойно, множествено е, но 
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сега ще се ограничим до тези два полюса. Ако се върнем в античността, 

все едно да изведем видеоигрите от бракосъчетанието на театралните 

представления в чест на Дионис и Олимпийските игри. Така, ако сложим 

в единия край изкуството и движението на игрите към различни 

художествени форми, в другия край ще стои играта като състезание. 

Театърът е също игра и думата е такава, на английски игра е и свиренето 

на инструмент, изкуството е игра според Шилер, обсъждали сме това 

вече. Има състезания и награди и в сферата на изкуството. При 

видеоигрите обаче играта като състезание, нейната агоналност, влизат в 

самата тъкан на произведението: играта като измерване на сили е 

съдържателен компонент. Това може да се случи в мрежа с други 

играчи, можеш да играеш и срещу компютъра, същественото е, че ти си 

включен агонално в битки, които са фикционални и са част от 

сюжетността. Така че за мен агоналността е компонент в игрите, който 

е, така да се каже, тяхно родилно петно. Баща ми така и не разбра, че аз 

всъщност много обичам да играя навън, с другите деца, да се 

преобразявам в играенето, да тичам и да крещя от възторг – толкова 

обичам, може би, колкото и да чета. Тези две страсти вече в зряла 

възраст ми се събраха във видеоигрите. Ако погледнем през тази призма, 

ще видим, че от самото начало има игри, които не са шутъри, но те са 

пак, да кажем, интелектуално агонални. Например, игрите, в които 

ребусите преобладават, като „Мист“ – една класика – и други подобни 

игри. „Тетрис“. Дори игрите, които са базирани на ужасяваща 

повторителност – дали ще прескочиш, или няма да прескочиш. Пак го 

има този компонент.  

 

Еньо Стоянов: Напълно съм съгласен с теб. И аз това си мислех: че в 

края на краищата нещата опират до този агонален механизъм, отворен 

към участието на играча, т.е. играчът наистина е наместен в ситуация на 

надпревара. Разбира се, струва ми се, че дори самият агонален момент 



Дискусия                     Съпротивите срещу видеоигрите. 

Разговор между Миглена Николчина и Еньо Стоянов 

с. 12-36 

21 
Медиалог/ Medialog, бр. 7/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

тук е интензифициран, простичко казано, за да може да бъде гарантиран; 

винаги, във всеки един момент да има непосредствено изпитание. И това 

е въпрос, както и ти каза, въпрос на жанр, на разновидност на 

видеоиграта. Със сигурност повечето от популярните игри разчитат на 

този тип гаранционен инструмент; да се усили агоналността, да стане 

по-непосредствена, да има дори незабавност в разрешаването на агона с 

интензифицирана скорост на сблъсъците и пр. Наскоро излезе новата 

игра от поредицата „Дуум“, която беше популярна още през 90-те 

години и утвърди този най-популярен на практика жанр на така 

наречените „шутъри“, игри със стрелби от първо лице. И тази нова игра 

е точно едно усилване на скоростите в тези агонални сблъсъци с 

множество противници и с усилване също така на залозите; ако не 

реагираш, ако не победиш незабавно противника, той със сигурност ще 

те съсипе. И това усилване е, струва ми се, именно мотивирано от 

известни притеснения от страна на производителите за това, как да се 

удържа вниманието на играчите в играта постоянно. Затова и агонът е 

придобил именно тази форма.  

 

Миглена Николчина: Въпреки това пак трябва да кажа, че 

действително има различни видове играчи. Аз попаднах на оплаквания 

във връзка с една от много хубавите игри на „Юбисофт“ – „Кредото на 

убиеца“, гръцката част, „Одисей“. Играта е огромна, изключително 

разгърнат е античният свят, Древна Гърция с всичките ѝ острови, с 

всичките й природни и архитектурни хубости. И на този огромен фон 

сюжетните линии са сравнително рехави, тоест има сюжетност, има 

множествена сюжетност, което е неизбежно при такъв тип игри с 

отворен свят, но въпреки това светът е по-голям, отколкото мрежата от 

сюжети, които го покриват. И аз попаднах на оплаквания на играчи, че 

прекалено много трябва да блъскат, за да... 
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Еньо Стоянов: ... за да имат достъп до самия сюжет. 

 

Миглена Николчина: Да. Битки има, и то различни видове битки, 

интересни битки, включително можеш да разиграваш битки между цели 

армии и т.н., но имаше оплаквания от играчи, че това съсипва 

потапянето, увлекателността, тъй като за тях сюжетът е същественото. 

Да вземем за пример такава грандиозна игра като „Скайрим“ 

(„Неборъб“), много гъсто изписана със сюжетност, освен това уникална 

с едно усещане за метафизическа трансцендентност; с внушението за 

възвишеност; с романтическа, мощно фантазмена приповдигнатост. 

Играта (както и много други игри от този вид) е направена така, че 

можеш, след като си приключил с всички основни сюжетни линии, да 

продължиш да играеш. На мен обаче не ми е интересно такова оставане 

в света на играта. Битките са ми интересни, докато ги държи рамката на 

сюжета. В момента, в който се стигне до развръзка на всички разкази, за 

мене битките губят смисъл. Разбира се, колкото и да е обширен светът 

на играта, той също е обходен… радостта от самото „обхождане“ на 

виртуалния свят е друга тема, ще я оставя в скоби засега. Въпросът ми е 

какво в игра като „Дуум“ държи това усещане, че има още смисъл да 

продължаваш да се биеш. Ако играта е с други играчи в мрежа, смисълът 

е в твоя сблъсък с конкретни противници, но когато играеш солово, 

какво създава това усещане, че има смисъл да продължаваш да се биеш? 

Ето за мен това е интересен въпрос. 

 

Еньо Стоянов: Мотивирането на продължаващо играене несъмнено е 

задвижвано от различни условия. Специално при „Дуум“, доколкото си 

спомням, са въвели много квантификатори, които оценяват 

непрекъснато изпълнението от страна на играча. Въз основа на тях 

постепенно в интернет се развива цяла една субкултура на вторична, 
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надградена надпревара; кой най-бързо ще победи всички противници и 

ще стигне до финала на играта за най-кратко време. Има едни такива 

метаагони, където просто се надпреварват вече в някаква извънигрова 

среда да документират своите успехи и да се правят някакви 

съревнования и съизмерявания именно по този показател, като той е 

подсилен от самите производители, защото производителите броят 

непрекъснато за играча колко демони е убил в дадената мисия, колко 

бързо го е направил, колко тайни е открил и какво ли не още. 

 

Миглена Николчина: Това, което родителите обикновено не разбират, 

българските родители особено, е, че игрите са предназначени за 

отличници. Постоянно трупаш точки, растеш, искаш да постигнеш 

повече. Освен това в много от тези игри има елемент на маниакално 

внимание към подробностите, на почти счетоводно, прецизно трупане 

на едно или друго. В много отношения тези игри действително са – ти 

го казваш някъде на друго място – подобни на работата, която вършим 

днес; те подготвят за типа работа, който се извършва днес. Аз бих искала 

това да те попитам – защо специално България се оказа толкова 

консервативна в отношението и приемането на игрите, при положение 

че, от друга страна, от много рано в България се появиха студиа, които 

са много успешни като създатели на игри. Тоест имаме едно странно 

разцепване между хора, които са достатъчно майстори с необходимите 

знание и образование, и въображение, и ръководни умения – въобще 

всичко това, което се иска, за да се правят интересни, международно 

успешни игри; докато в същото време останалата част от обществото е 

крайно консервативно настроена към игрите.  

 

Еньо Стоянов: Въпросът, който задаваш, е наистина много сложен, 

защото всъщност има поне няколко измерения. В България тези 

дигитални медии, чисто заради икономически условия, навлязоха 
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масово с целия си размах по-бавно, отколкото на други територии. И все 

още се намираме на един период на адаптация към тях (това се вижда 

дори само от възможностите на сайтовете на институциите), докато в 

други културни среди вече отдавна тази адаптация се е осъществила и 

там вече се сблъскват с непредвидени последици от самата тази 

адаптация. Освен това тук има и поколенчески въпрос; този 

поколенчески въпрос е може би вече по-скоро глобален, не само 

регионален. Но от друга страна, наистина е донякъде и загадъчно 

неглижирането на видеоигрите у нас, и то не само заради наличието на 

студиа. В България още от 60-те години много активно се разработват 

всякакви компютърни технологии. Въобще в това отношение тук сме 

били една от по-напредничавите страни в Източния блок.  

 

Миглена Николчина: Това беше специализация. Беше задача.  

 

Еньо Стоянов: Точно така. Тук има устойчиви традиции в развитието 

на този сектор, което може би по-скоро прекъсна през 90-те години. И 

това прекъсване по някакъв начин има последици именно в културен 

план. 

 

Миглена Николчина: Аз ще го кажа още по-драстично и драматично. 

Действително парадоксално, обратът през 90-те години, който трябваше 

да ни приобщи повече към света, отколкото сме били преди това в 

изолацията си, имаше много силен консервативен импулс. И очевидно 

тази консервативност, това изплуване на повърхността на едни, да ги 

наречем, предмодерни нагласи навярно се е отразило и на отношението 

към една такава нова форма, каквато са игрите. 

 

Еньо Стоянов: Да, в един момент – просто изоставени на логиката на 

пазара – се оказва, че нашите технологични приноси не са достатъчно 
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конкурентни, затова изведнъж се загърбват. Това се случваше през 90-

те години, и то не само в тази сфера. Разбира се, трябва все пак да се 

признае – някои продължават, още през 90-те години продължаваха да 

упорстват, включително точно тези студиа, които произвеждат тук 

видеоигри със световен успех и до днес. Въпреки това обаче това 

създава някаква призма, в която се възприемат в България тези явления. 

Поражда се разочарование и едно подозрение се надгражда над това 

разочарование.  

 

Миглена Николчина: Преди две години в „Литературен вестник“ 

излезе един текст на Виктор Петров – „Социалистическият киборг и 

новите закони на роботиката“ (Петров, 2018). Текстът е част от 

дисертация на Петров, защитена в американски университет. Петров 

изхожда от позицията, че още по време на соца има абсолютна 

шизофрения в това отношение; от една страна, има отлично образовани 

специалисти, които се занимават с високи технологии, и от друга страна, 

има една ретроутопична нагласа, която той проследява – парадоксално 

или не – на основата на научната фантастика в България. Това 

разцепване очевидно е удължено по този начин след промените.  

 

Еньо Стоянов: Да, наистина това ми звучи много достоверно, поне 

собствената ми перспектива към развитието на културните политики от 

60-те години насетне. Естествено, има един особен режим на 

консерватизъм, някакъв странен консерватизъм от 60-те години, който 

става силно промотиран в България и навлиза и в образователните 

среди. Доста колеги са се занимавали с формирането на този процес, 

например в идеологията на литературоведите около фигурата на Тончо 

Жечев. Първоначално тази консервативна линия се оформя като 

съпротива към доминиращия сред идеолозите-сталинисти прогресизъм, 

но после намира официална партийна подкрепа. Така че наистина има 
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някакъв сблъсък и напрежение. От една страна, върви една прогресистка 

логика за технологиите, която продължава от 60-те години, може би 

дори започва отпреди това, по-скоро като наследство на тенденциите и 

проектите за мощна индустриализация в Съветския блок още от 

Сталиново време. Тя върви успоредно с тези консервативни 

трансформации, които настъпват в културната среда от 60-те години. И 

това със сигурност оказва някакво въздействие. Точно затова ми се 

струва, че ситуацията тук е изключително сложна и е явна 

необходимостта да се проследят поне няколко оси, по които се създават 

условия за възприемане на самите нови дигитални форми и въобще 

новия статут на социално-културно общуване днес в България, 

включително проблематиката на видеоигрите. Съпротивите към тях 

всъщност често не се свеждат само до тях.  

 

Миглена Николчина: А какво да кажем тогава за полския феномен? 

Полша в момента като цяло е – може да се каже спокойно – една по-

консервативна и по-малко свободна страна от България. Въпреки това 

обаче виждаме това смело нововъведение, световен прецедент - 

включването на видеоигра в списък с препоръчителна литература за 

средношколци. Ти играл ли си тази игра? 

 

Еньо Стоянов: Да, тя е много интересна игра. Тя е от производителите 

на тази игра, която коментирахме в един разговор за списание „Пирон“ 

(виж Николчина et al., 2019) – играта „Фростпънк“. Мисля, че е от 

същите производители. Те са доста амбициозна компания. Играта до 

голяма степен тематизира алегорично събитията около разпадането на 

Югославия и е съсредоточена върху тези, които не участват във войната; 

какво им се налага да правят. Играчът трябва да управлява и да взима 

решения за такива маргинализирани в самия процес на войната хора, 

онези, които не участват непосредствено на страната на воюващите 
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фракции и трябва да оцеляват. Там непрекъснато има едно такова 

необходимо калкулиране на всякакви саможертви и жертвания. Играчът 

управлява определен брой лица, които живеят в една порутена къща, и 

те трябва да си осигуряват храна, вода, медикаменти и пр., което правят, 

като обикалят и търсят къде могат да намерят по други разнебитени 

пространства тези ресурси. Понякога конфликтите са: някаква болна 

бабичка има лекарства, дали да ѝ отнемат насила тези лекарства, или не 

– с риск някой от тях да се разболее и да умре, и т.н. Тематично се взимат 

много тежки избори. Играта е интересна точно с целта си да включи този 

тип жанр, (защото това си е буквално жанр във видеоигрите – игри на 

оцеляването); да го вплете в една сравнително скорошна, поне за 

източноевропейския регион все още болезнена историческа тема – 

всички тези конфликти около сблъсъка на различните национализми, 

които се отприщиха след промените. И естествено, поради това тя 

успява да произведе смислови ефекти, които прекрачват отвъд 

обичайните топоси на видеоигрите. Това сигурно ѝ е дало възможност 

доста сполучливо да влезе в някакви учебникарски конспекти, тъй като 

наистина е начин – по-експериментален и особен – учениците да се 

запознаят със ситуацията на жертвите на военен конфликт, да го 

преживеят. 

 

Миглена Николчина: Тук действително има, както виждам, огромен 

дидактичен и педагогически елемент, тъй като трябва да се взимат 

тежки решения в ситуация, която изглежда максимално реалистична. 

Разбира се, в много от игрите със сюжети се налага да се взимат 

решения, но има разлика дали действието се развива в един фантастичен 

свят, или, както е тук, в ситуация, която изглежда притеснително 

реалистична. За да се върна към моите аналогии с античния театър, в 

трагедията има опити за третиране на исторически сюжети. Това обаче 

се оказва емоционално непоносимо за древната публика, така че 
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трагедията се отказва от тези сюжети в полза на митологичните… Това 

се случва и с „Моята война“, прочетох, че на някои от рецензентите им 

е дошло в повече, тежко им е било. Както в примера, който даде, с тази 

бабичка. Доколкото прочетох, можеш и да убиваш, за да обереш... 

 

Еньо Стоянов: Да, има доста широка палитра от форми на насилие, 

които могат да се упражняват в името на оцеляването, и същевременно 

има подсилен акцент върху моралната тежест от подобни решения. Така 

че играта има наистина целенасочен педагогически елемент в себе си, 

даже беше включена в една изложба в галерия Кредо Бонум на тема 

„Видеоигри и политики“, организирана от Гьоте-институт преди две 

години; беше едно от ключовите заглавия там. 

 

Миглена Николчина: Там имаше доста игри, но тази май е най-

разгърната.  

 

Еньо Стоянов: Тя е и най-комерсиално успешната сред представените 

в изложбата. 

 

Миглена Николчина: Може би именно защото е по-разгърната и 

сюжетно по-богата. Тук обаче изниква друг проблем: би трябвало да има 

хора обучени, които да могат да преподават. Аз знам, че българските 

създатели на игри изпитват ужас от това. За тях играта е забавление; тя 

е развлечение, може би най-вече някаква свобода. Те биха предпочели 

да не я виждат впримчена институционално в образователната система 

или ангажирана със съвременни политически послания. На мен обаче 

ми се струва, че това е неизбежно. Неизбежно е движението както към 

сериозна проблематика, така и към вниманието на институциите. И 

тогава се изправяме пред следния въпрос – ако би било добре сериозните 

игри да бъдат преподавани, то тогава кой ще ги преподава? 
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Еньо Стоянов: Да, разбира се. И ако – даже не, бих казал със сигурност 

вече има интегриране на някакви игри в образователни програми. Не 

знам как са решили този въпрос например в Полша с „Тази моя война“, 

но доколкото ми е известно, още от 70-те години има видеоигри, които 

са били предназначени именно за преподаване. Една от най-известните 

е американска, Oregon Тrail се казва на английски, „Пътят към Орегон“1. 

Става въпрос за игра, която представя и трябва да обучи – сходна, между 

другото, идея с това, което са направили с „Тази моя война“ – да 

демонстрира по по-непосредствен начин какви са били изпитанията на 

заселниците в Щатите, когато са се местили от Изтока към Запада, към 

Орегон. И това е такава една игра, в която едно семейство тръгва с 

каравана и на всеки няколко секунди трябва да се спира за ловуване; 

непрекъснато ги нападат бандити, индианци, има заболявания, умира 

част от семейството. В тази игра е и въпрос на късмет, доколкото помня, 

дали ще се стигне до Орегон, или не, но и донякъде на стратегически, 

самоотвержени решения по пътя. Това е игра от началото на 70-те 

години, която продължава в различни версии да се възпроизвежда 

комерсиално и до днес, но тя е била предвидена първоначално само за 

образователни цели. Така че игрите са отдавна включвани в 

образователната система, но като пособия за преподаване на нещо 

друго, самите те не са централен фокус на преподаването. От друга 

страна обаче, наскоро четох статия по този въпрос от изследователки в 

Канада, които са се занимавали по-скоро да изследват играчи на 

училищна възраст психологически, и там те подчертават, че в 

съвременния културен контекст все още играенето от страна на 

играчите, особено на подрастващите, е предимно форма на съпротива 

                                                           
1 Играта първоначално е написана на микрокомпютъра HP 2100 през 1971 г. и 

публикувана от Minnesota Educational Computing Consortium през 1974 г. Впоследствие 

е достъпна без съществени изменения за почти всички поколения персонални 

компютри чак до днес. 
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срещу институционалността (Sanford et al., 2006). Разбира се, това е до 

голяма степен очевидно – предпочиташ да играеш, вместо да ходиш на 

училище, тоест самата форма на настояване на забавлението има такъв 

един резонанс с идеята за съпротива срещу институционализацията 

изобщо, която протича и преминава през образователните институции. 

 

Миглена Николчина: Аз отново не виждам разлика с четенето; 

четенето по същия начин може да се преживява като свобода и като 

бунт, и като бягство, и като противопоставяне, като друг свят, изобщо... 

И заедно с това, естествено, то е от векове тежко вписано в 

образованието като институция.  

 

Еньо Стоянов: Тази двусмисленост е, разбира се, нещо обичайно. 

Притесненията на българските производители от педагогизирането на 

видеоигрите определено не е оправдано; има игри, които могат да се 

преподават. Това няма непременно да ги обезсили, а със сигурност ще 

има други игри, които ще се играят като съпротива срещу 

образователния план в училище, също както се четат книги, които не са 

в официалния списък и при това се четат „срещу“ него. 

 

Миглена Николчина: Какъв проблем би било да се включи играта за 

Марс на Хемимонт в една училищна програма? Аз веднага бих я 

включила. 

 

Еньо Стоянов: Дори вътре в образователните програми не всичко, 

което се преподава, работи образователно със същия интензитет и 

насоченост и не предизвиква еднакви съпротиви. Тук има и още нещо, 

това може да бъде подстъп към други неща в образователната система; 

трансформация на някои от формите, заради които тази образователна 

система се оказва невинаги адекватна. 
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Миглена Николчина: Но разбира се, аз бих задала въпрос дали има 

изобщо някакъв мислим шанс да бъде спечелена доста консервативната 

ни и тромава образователна система, преди да бъде постигнат някакъв 

културен интерес, тоест да има по-широка културна подкрепа за 

видеоигрите в България, което очевидно не е такъв проблем в една 

Франция или в една Полша, или в Германия. За мен е много странно това 

изоставане в момента на България, която е толкова бърза през първите 

десетилетия след Независимостта в застигането на всякакви европейски 

и световни културни норми. Скоростта, с която ще имаме театър, ще 

имаме опера, ще имаме всичко, което трябва да има; скоростта, с която 

това се постига тогава, и това странно разминаване днес. Все пак да не 

забравяме, че България е с много големи успехи изобщо в софтуерната 

област; тук има много фирми, много хора, които се занимават и са заети 

в тази сфера, и заедно с това традиционната култура, нашите 

академични среди, средите на хората на изкуството, които сякаш не 

искат да забележат тези нови феномени.  

 

Еньо Стоянов: Аз мисля, че има още едно измерение тук и това е може 

би една от също така по-големите пречки пред това културно 

интегриране на видеоигрите в нашия контекст. Видеоигрите, от една 

страна, наистина са културни форми, които произвеждат много 

интересни предизвикателства днес, но от друга страна, са и индустрия, 

съответно ние не сме все още забележим пазар за тях под каквато и да 

било форма. Това е някаква разлика, която добре се вижда между 

България и например Полша. Една от причините тези производители на 

видеоигри все пак да имат там толкова успешна и дори културно 

призната роля в страната си е, че за тези видеоигри имат и вътрешен 

пазар.  
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Миглена Николчина: Ама CD Project Red го създават този пазар. 

Вярно, че Полша е с много по-голямо население, но те тръгват с такъв 

проект – от масите с пиратските дискове, каквито и ние имахме, до 

феноменалния успех, който имат днес.  

 

Еньо Стоянов: В България има едно такова тайно подозрение, 

включително споделено и от страна на българските производители на 

видеоигри, че българите по-скоро не пазаруват такива неща, по-скоро ги 

пиратстват. Тоест ние сме все едно още в началната ситуация на пазара 

в Полша. А в крайна сметка все по-агресивното налагане през 

последните десетилетия на неолиберална логика в селекцията на това 

какво е видимо и зачетено има и своя културен резонанс. Българските 

производители на видеоигри всъщност почти не оперират на българския 

пазар (освен, може би, на този на труда, но и това не е гарантирано). 

Освен това има и нещо друго. Глобалните разпространители на 

видеоигри в последните години почнаха да предлагат дигитален достъп 

до каталозите си под наем. Финансите на средния българин едва ли 

правят възможно редовното закупуване на видеоигри (цените им далеч 

надхвърлят конкуриращите ги медии) и това би било добра легална 

възможност за по-широк достъп до тях. Оказва се обаче, че тези услуги 

не са достъпни за България (а и за други по-малки икономики в 

Европейския съюз и извън него).  

 

Миглена Николчина: Вече дори не знаем как стоят нещата поради 

стрийминга, който промени всичко. 

 

Еньо Стоянов: Но и стриймингът не е съвсем детериториализиран. При 

него имаме достъп по IP адрес до определени продукти. Ето например 

„Нетфликс“ пуска един каталог за България, съвсем друг каталог за 

други места.  
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Миглена Николчина: Да, така е, но според мен там се намесват 

някакви други договорености.  

 

Еньо Стоянов: Това е свързано с цяла сложна мрежи от фактори: 

законодателства за права на потребителя, логики около управляване на 

авторски права... 

 

Миглена Николчина: Според мен това още повече засилва нуждата 

институциите да се намесят. А институциите какво ще ги накара да се 

намесят, ако няма някакво искане от средата?  

 

Еньо Стоянов: Наистина затворена верига се получава. Но тук 

подозирам, че все пак лека-полека ще има някаква трансформация, 

която е свързана с поколенчески процеси. Въпросът е и какво ще се 

случи с тези нови поколения. Неглижирането на видеоигрите в България 

води до това, дискусиите в социалните мрежи около тях и въобще 

формите на социализация на играенето в България да преминава почти 

изцяло на един почти небългарски език. Няма усвояване на този опит, 

интегрирането му с някакъв наш локален културен контекст. И това 

може би само ще се засили.  

 

Миглена Николчина: Все пак да кажем нещо оптимистично, и то да е 

свързано с прекрасните ни студенти в новата програма към Факултета 

по журналистика и масова комуникация на СУ. Там има блестящи млади 

хора, които може би ще постигнат промяна.  

 

Еньо Стоянов: Надявам се. Наистина има много обещаващи студенти 

и хора, амбицирани да мислят игрите, а не просто да се забавляват и да 

„бягат от реалността“ чрез тях. Игрите имат едно силно предимство пред 
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повечето традиционни медии и това е, че малко или много винаги, по 

необходимост дори, сами създават условия за рефлексия върху самите 

тях. Откъм самите игри идва една такава подкана те да бъдат мислени и 

осъзнавани, доколкото те винаги трябва да обучават своите играчи как 

да взаимодействат с тях. Експлицитно при това; да им обяснят какво 

трябва да правят, за да се случи играта, тоест винаги остава едно 

съзнание в тази интеракция за играта като игра, което пък създава 

условието този поглед отвън, поддържан от самата игра, да задвижи 

някакво осмисляне. Това е нещо, което често се забравя относно 

видеоигрите. Покрай всички тези пресилени настоявания за 

увлекателност, за „потопеност“, дори за пристрастявания, всичките тези 

инвективи, които са се полепили по видеоигрите, се пропуска този 

момент, в който игрите сами указват себе си, подсказват на своите 

играчи някаква условна дистанция, редом с всички тези процеси на 

въвличане на играча в техните системи. Точно затова и си мислех за 

пушките, за усиления агон, за който говорехме в началото; те са един 

опит от страна на производителите да се скъсява тази дистанция, но 

може би е хубаво тя да се пази. Това усилие от страна на 

производителите непрекъснато да налагат на своите играчи колкото се 

може по-интензивна непосредственост на взаимодействието с игрите с 

цел да ги задържат максимално там е съгласувано с някакви общи 

тенденции в практиките на всички дигитални корпорации, които 

управляват нашия онлайн живот напоследък. Надценява се точно 

ангажирането; то е важното, защото, колкото по-дълго се задържат 

потребителите на платформата, толкова повече се гарантира, че ще 

продължават да плащат на тези, които я контролират, а не на техните 

конкуренти, толкова повече дигитални „следи“ ще оставят за 

обработване и препродаване. Чрез породената в тях рефлексивна 

дистанция към собствените им системи, игрите създават условия да си 
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дадем по-ясна сметка за алгоритмите, които днес все по усилено се 

опитват да ни надзирават.  
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Професор Миглена Николчина преподава в Катедра по теория на 

литературата и в програмата „Дигитални медии и видеоигри“ към СУ 

„Св. Кл.Охридски“. Изследователските й интереси включват 

взаимодействието на литература, философия, политология и 

игрознание. Сред публикациите й от последните години е монографията 

Изгубените еднорози на революцията. Българските интелектуалци през 

1980-те и 1990-те години (2012, на английски 2013). Наред с диалозите 

с Еньо Стоянов, по темата на настоящия текст е публикувала статията 

“Time in Video Games: Repetitions of the New," differences 28.3 (2017). 

 

Miglena Nikolchina is professor at the Department for Theory of Literature 

at the University of Sofia, Bulgaria, in MA program ‘Digital media and video 

games’. She is a literary historian and theoretician whose research engages 

the interactions of literature, philosophy, political studies, and feminist 
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ДА ИЗХВЪРЛИМ ЛИГАТА ОТ „ЛИГАТА“:  

ЗА ЕДИН СЛУЧАЙ НА СЮЖЕТНО ПРЕНАПИСВАНЕ И 

ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ТОЙ ПОСТАВЯ 

НИКОЛАЙ ГЕНОВ 

 

THROWING OUT THE LEAGUE FROM LEAGUE:  

A CASE OF A PLOT REBOOT AND THE QUESTIONS IT POSES 

NIKOLAY GENOV 

 

 

Резюме: В текста е използван случаят с пренаписването на 

сюжетната матрица на League of Legends („Лигата на 

легендите“), за да бъдат анализирани някои проблеми на жанра 

и да се повдигне въпросът за ролята на сюжета в съвременната 

гейминдустрия. Основната цел на текста е да разясни 

лудическите принципи на „мобата“, да набележи действащите 

наративни рамки в разглежданата игра и да предположи едно 

бъдеще, в което културните и пазарните форми се сливат по нов 

начин посредством употребите на фикционалното. 

Ключови думи: моба, наративна рамка, пренаписване, лигата 

на легендите 

 

Summary: The paper takes advantage of the lore reboot which the 

popular computer game League of Legends received. It delves into 

problems of genre and revisits the role of story in the contemporary 

video games industry. Its main aim is to discuss the theory behind 

the principles of play in MOBAs, explore the game’s narrative 
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frames, and speculate about the future merging of cultural and 

market forms through the use of fiction.     

Key words: league of legends, lore reboot, narrative frame, moba   

 

През есента на 2014 година „Райът геймс“ (Riot Games), компанията, 

стояща зад най-популярната игра в света – League of Legends („Лигата 

на легендите“) – решава да направи странен ход. Томи Гнокс, 

наративният директор на студиото, обявява, че ще се заеме с 

литературната основа на LoL1 и изхвърляйки вече разработената ѝ 

сюжетна рамка, ще я пренапише изцяло (Grubb 2014). На пръв поглед 

тази пазарна маневра изглежда някак озадачаващо; „Лигата на 

легендите“ е моба (multiplayer online battle arena), сиреч електронен 

спорт2, съчетаващ елементи на RTS3, TD4 и RPG5 (Ferrari, 2014a: 1-2), и 

                                                           
1 Абревиатурата на League of Legends. 
2 Доколко е уместно да се говори за електронни спортове, е все още под въпрос, тъй 

като понятието влиза в противоречие с някои основни положения, например с 

разграничението на Хьойзинха между игра и спорт. Вж. Хьойзинха, Йохан. Homo 

Ludens. София: ИК „Захарий Стоянов“, 2000. Удобно в случая разбиране, мислещо 

електронния спорт като сноп от различни значения, сред които и процесът на 

професионализация на компютърните игри, предлага Нийл Хинант. Вж. Hinnant, Neal. 

Practicing Work, Perfecting Play: League of Legends and the Sentimental Education of E-

Sports. Thesis, Georgia State University, 2013. В най-общ и интуитивен план текстът ще 

се придържа към една такава базова условност, без да задълбочава или изобщо да 

отваря проблема по-нататък; той ще остане наличен за бъдещи дебати. Би си струвало 

обаче да се отбележи, че многократно цитираният тук Ферари – в друг свой материал 

– опитва да осмисли и тази тема. Вж. Ferrari, Simon (Ferrari, 2014b).   
3 Real-time strategy, или стратегия в реално време. Субжанр на стратегическите игри, 

който – както името показва – не разчита на редуване (като в шаха), а на симултанни 

действия в реално време.   
4 Tower Defense – непреведен на български субжанр стратегически игри, свързан с 

опазването на определена територия от вражески атаки чрез построяването на бойни 

кули.   
5 RPG, или ролева игра. Жанр компютърни игри, който предоставя на играча контрол 

върху персонаж или персонажи в даден универсум. Нека се отбележи, че поради 

специфичния фокус на темата, етикецията в текста се ползва за удобство; тя само 

насочва читателя, макар и да прикрива (може би твърде зле) изкушението от по-

задълбочен анализ на понятията.   
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макар последната ѝ жанрова съставка да предполага наличието на 

определен наратив, то той е в най-добрия случай второстепенен и не 

съвсем функционален с оглед на статута и употребите на играта. Защо 

тогава решението на Гнокс, свързано малко или много със сериозни 

творчески и финансови инвестиции, се явява оправдано в очите на 

дизайнерите и какви са теоретико-критическите следствия за играта; 

преките и косвени резултати от тази едва ли не арбитрарна намеса? 

Настоящата статия е опит да се даде отговор на този въпрос. Преди да 

го направя обаче, ще направя няколко пространни уговорки и ще нанеса 

дребни корекции по съвременната типологична матрица, в която 

понятието „моба“ функционира свободно. Тази операция има за цел да 

се установи ролята на наратива в общия игрови дизайн, неговото място 

в тъканта на разглеждания феномен. Крайният залог е да се докаже 

тезата, че едно решение за пренаписване на сюжета може да повлияе 

благотворно на всички равнища на играта. Нещо повече – имаме всички 

основания да вярваме, че такъв частичен римейк не може да се отнася 

само до някое частично измерение на продукта, защото, бидейки 

своеобразно разширение на един от неговите елементи, то е и неизбежна 

деформация на цялостната му структура; ключ за скрепяване на 

допълнителни културни масиви, от които корпоративната логика се 

възползва.  

За да се види всичко това, анализът ще започне с историческия контекст 

на играта и ще положи общите принципи на нейното протичане; и двете 

посоки съдържат важни данни за решаването на набелязания казус.  

„Лигата на легендите“ се появява преди близо 11 години – във втората 

половина на 2009, като дори за времето си не отразява някакво по-

особено търсене на своите създатели и не представлява кой знае какъв 

дизайнерски експеримент. Много по-рано любителски мод, карта в 

„Уоркрафт 3“ (WarCraft 3), познат под името „Дота“ (Defense of the 
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Ancients), вече е успял да наложи идейните фундаменти6 на по-късния 

жанр, който според Ферари е „вероятно първият, създаден изцяло от 

играчески общности“ (Ferrari, 2014a: 4). На този фон и при такова 

наследство „Лигата“ се възприема само като еманципация, 

самообособяване, отделяне на мода7 в сходен продукт, чийто 

диференциален признак е предимно естетически; играта залага на по-

комичен, шарен и светъл стил в сравнение със сериозните тема, тон и 

атмосфера на DotA (и трите неизбежно следствие от рециклираните 

модели8 на „Уаркрафт“). И понеже механиките, целите, общите 

принципи на двете игри, или по-коректно – на мода и на играта – са 

еднакви, би било лесно да се предположи, че задълбочаването и 

разгръщането на наратива (и впоследствие – неговото пренаписване) е 

само естественото продължение на едно вече предприето отдалечаване 

от първоизточника.  

Това допускане, разбира се, е непълно, ако не и грешно. Защото, макар 

теорията да показва, че именно фикционалната реалност разграничава 

два продукта със сходна механика9, то не може да бъде отречено, че още 

                                                           
6 Разбира се, други заглавия също оказват влияние върху жанровото формиране на 

мобата. Част от тях, допринесли за развитието на професионалния гейминг в не по-

малка степен от „Лигата“, дължат появата си – досущ като нея – на модове, напр. 

„Контрастрайк“ (Counter Strike). Вж. Ferrari, Simon (Ferrari, 20014a).      
7 Може би не е излишно да се подчертае, че под „мода“ тук не се има предвид „вкус, 

който служи за образец във външния вид или/и във формата на облекло, предмети за 

бита, изкуство и др. за определено време, в определени среди“ (Габеров, Стефанова, 

2002: 496), а членувана форма на съществителното „мод“, което означава 

модификация, имплементиран продукт от готова игра, изготвен от нейните фенове. 

Въпросната модификация може да бъде малка – например промяна на някакъв цвят 

или детайл по играта – до значима – промяна на цели аспекти от нея; на нейните 

правила, съдържание, логика.  
8 Би било интересно да се помисли за продуктивната способност на едно такова 

рециклиране; за действените аспекти и иновацията, за промяната на контекста, за 

авторството и редица други проблеми, свързани с него. Това, разбира се, не е заложено 

в този текст, затова и темата остава само възможност за по-нататъшен разговор.  
9 Сходно твърдение прави Тавинор по отношение на игрите „Мъртвочервено 

изкупление“ (Red Dead Redemption) и „Скайрим“ (Skyrim). Вж. Тавинор, Грант. 

Фикционалност при видеоигрите. Литературен вестник, бр. 11, год. 29, с. 14.   
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със самото си „отваряне“ „Лигата“ предлага на дигиталния свят своя 

собствена наративна скица; щрихирана рамка, която да обясни що-годе 

случващото се на терена. Причината за последвалото ребутиране, с 

други думи, се появява на по-късен етап, тъй като сюжетът, колкото и 

нерелевантен да е в момента, все още се справя с предявените 

изисквания към него; той гарантира идентичността на играта в 

достатъчна степен, за да може тя да работи в колективното въображение. 

Наративът е там, мним и загатнат от репликите на героите10, но иначе 

обстойно изложен извън пределите на самата игра11, за да въведе 

геймърите в следната координатна система: шепа герои са 

предварително подбрани и управлявани от могъщи магьосници – 

призователи – в името на това, да бъдат решавани глобални политически 

конфликти чрез отборна схватка (Gilliam, 2018). Те, играчите, трябва да 

заемат страна и да се борят за неексплицирана кауза, която по никакъв 

начин не ги ангажира. Даже напротив, такава кауза, или такъв остър 

политически конфликт, съвсем планомерно отсъства от процеса на 

играене; тя е само художествена мотивировка, суплемент от неналични 

в играта образи, който побира тематично несъвместимите персонажи и 

ги удържа в една фикционална клетка. На същия принцип и самите 

призователи не са нищо по-различно от метакоментар на дейността, 

                                                           
10 „Не можеш да ме обуздаеш, призователю“, предупреждава Бранд, един от 

шампионите в „Лигата“. Но фигурата на призователя се среща само като препратка, не 

и като функциониращ образ в играта. Ако геймърът не е предварително запознат с 

концепцията на LoL и чуе подобно изказване, той има дълго време да се чуди за какво 

иде реч.      
11 След пренаписването си универсумът на LoL вече разполага със свой отделен сайт: 

https://universe.leagueoflegends.com/en_US/, на който се публикуват всички комикси, 

изображения, разкази и прочее. Старата версия на универсума е също достъпна в 

интернет, макар и нейният статут да е „неканоничен“ (неофициален): 

https://leagueoflegends.fandom.com/wiki/Category:Old_lore. 

https://universe.leagueoflegends.com/en_US/
https://leagueoflegends.fandom.com/wiki/Category:Old_lore
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извършвана от играчите; те са само имплицитна роля на едно друго, 

пренебрежимо разказвателно равнище12. Останалото е механика.  

С това вече се очертава проблем, към който настоящата статия ще 

премине малко по-късно: наслагването на различни наративни скоби, 

нива или рамки, които оцелостяват естетическата и разказвателната 

мешавица на LoL, но се разграничават помежду си по степента си на 

релевантност. Редно е обаче преди да се заговори за тези рамки, да се 

коментира оголеното състояние на играта; да се обсъдят нейните 

лудически принципи и – най-общо казано – да се споменат условията за 

протичането на нейните мачове. Би било удачно също така, макар това 

да създава предпоставки за леко отклонение, да се коригира „пътьом“ 

работата на Ферари, който се занимава едновременно с двата посочени 

аспекта; неговите опити са ценни, но не особено внимателни, затова е 

хубаво да се отбележат очевидните неточности, които той е допуснал.  

Според Ферари игровите принципи, които определят „Лигата“, а с нея и 

моба жанра, популяризиран от „Райът“, са пет. На първо място, той 

твърди, че от RTS компонента са премахнати елементите на градеж и 

управление на средствата (Ferrari, 2014a: 5). Това не е съвсем така. Би 

било лесно да се види, че в LoL „чист“ градеж на генераторни единици 

няма и действието е редуцирано до една „чиста деструкция“. Не бива да 

се забравя обаче, че именно върху нея, върху тази унищожителност, 

почиват както разпределянето на ресурсите – трупане на точки опит, 

трупане на богатство – така и тактическото създаване на по-могъщи 

единици – чрез разбиването на противниковите инхибитори. И двата 

компонента са същностни характеристики на всяка моба, затова и би 

                                                           
12 Човек може изобщо да не е запознат с наратива на играта – преди и след като е 

прекарал стотици часове в нея. Това няма да го ощети и няма да го постави в неизгодна 

спрямо останалите позиция. Наративът, казано по друг начин, е само пълнеж, 

подробност и съответно не е важен за протичането на мачовете.  



Дигитални медии и видеоигри   Николай Генов. Да изхвърлим лигата от „Лигата“:  

за един случай на сюжетно пренаписване и въпросите, 

които той поставя                                                с. 37-50 

 

43 
Медиалог/ Medialog, бр. 7/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

било по-коректно да се каже, че жанрът преработва фиктивните методи 

на производство, а не ги премахва.  

На второ място, стандартният отбор в мобите се състои от петима 

играчи, които се изправят срещу същия брой конкуренти. В RTS 

турнирите е прието съревнованието да протича в конфигурация един 

срещу един (Ferrari, 2014a: 6). Това автоматично означава, че работата в 

екип и комуникацията са от съществено значение за играта. Двата 

отбора правят стратегически избор, застават зад своя шампион и 

заемайки различна роля – топ, мид, ад кери, съпорт, джънгъл – опитват 

да маневрират около, да изпреварват, изненадват и изобщо да пречат на 

противника, докато изпълняват собствените си задължения.  

Всичко това се разгръща върху една единствена карта (Ferrari, 2014a: 5). 

Играта, разбира се, предлага различни формати, но всеки от тях е 

отнесен към строго определена територия. В най-честия случай – да го 

наречем стандартен, тъй като по него биват замисляни подобренията, от 

една страна, и организирани турнирите на LoL, а и на всяка моба 

изобщо, от друга, – става въпрос за две бази, до които може да се стигне 

по три различни „пътеки“ – горна, средна и долна (Г, С и Д на фиг. 1). 

Пътеките са пресечени от река и са свързани с джунгла (Дж на фиг. 1), 

която е обитавана от неутрални чудовища. Малко след началото на мача 

вълни от „крийпове“ започват да се придвижват към противниковата 

база на равни интервали. По пътя си те трябва да преминат през три кули 

(респ. К1, К2, К3 на фиг. 1), като това важи за всяка една от трите пътеки. 

Играта свършва, щом противниковите кули и нексус (Н на фиг. 1) – 

ядрото на базата, блокирано от още две кули (К4 на фиг. 1), бъдат 

унищожени. Преди това унищожени трябва да бъдат и противниковите 

инхибитори, от които потеглят вражеските вълни (И на фиг. 1).  
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Фиг. 1. Summoner’s Rift – стандартният формат на League of Legends 

 

От математическа гледна точка заложените от играта цели могат да 

бъдат постигнати единствено чрез активната намеса на играчите, тъй 

като двете страни са абсолютно уравновесени. Шампионите, 

управлявани от играещите, събират богатства и опит, като премахват 

крийпове и временно отстраняват (или убиват) опоненти; това им 

позволява да вдигат нива, да стават по-силни, да развиват способностите 

си и да купуват и комбинират предмети, които да им гарантират по-

висока ефективност на терена. Към настоящия момент в играта има 

около 175 предмета, всеки от който предоставя различни бонуси и 



Дигитални медии и видеоигри   Николай Генов. Да изхвърлим лигата от „Лигата“:  

за един случай на сюжетно пренаписване и въпросите, 

които той поставя                                                с. 37-50 

 

45 
Медиалог/ Medialog, бр. 7/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

ефекти13; излишно е да се споменава, че с оглед на уникалността, 

силните и слабите страни, особеностите и разликите между 

„вградените“ показатели на отделните персонажи14, иде реч за 

космически брой вариации. 

Такъв е и четвъртият принцип, изведен от Ферари – повишен набор от 

игрови единици, възможности и айтемизация (Ferrari, 2014a: 5). 

Всъщност това не е добре формулирана теза, защото, така поставено, 

определението позволява прекалено много спекулации; нима може да се 

твърди, че наборът от възможности, още повече наборът от единици, е 

по-богат от този на стратегиите в реално време? Не варират ли случаите 

спрямо отделните заглавия? По-правилно би било да се насочи 

вниманието върху контрола; в мобата човек управлява една единствена 

единица15, което обикновено е свързано с по-широка възможност за 

къстомизация. Именно по този параграф идва и RPG моделът, 

обособяващ жанра спрямо RTS корените му; управлението на ограничен 

брой индивидуализирани образи за сметка на масираната генеричност.        

Петият и последен принцип, изведен от цитирания изследовател, е най-

прибързан и противоречив. В него става дума за две неща, които са се 

случили при мутацията на жанра – първо, извличането на ресурси е било 

заменено от други задачи по картата, и второ, това е довело до 

установяването на вътрешноотборен конфликт (Ferrari, 2014a: 5). Както 

следва да е станало ясно, добиването на богатства и опит е все още 

подпорна стена на играта, просто методите на неговото практикуване са 

                                                           
13 Подробен каталог може да бъде разгледан тук: 

https://leagueoflegends.fandom.com/wiki/List_of_items 
14 Стандартно всеки персонаж разполага с едно пасивно и четири активни умения, 

които се подобряват, когато играчът инвестира точка в тях след повишаването на ниво. 

Този модел бива разчупен с наличието на по-сложни шампиони, които обаче са по-

късна добавка към играта и представляват изключение, а не общо правило.  
15 И тук изключения има; в частност – с герои, които се движат със свои спътници. 

Нека все пак се има предвид, че тези герои са изключения, а спътникът им, макар и да 

се обособява като нещо отделно, е интегрална част от техния дизайн.  
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се променили; сиреч първата част от твърдението на Ферари е съвсем 

невярна. И макар конфликтът да е действително напластен, или 

усложнен от наличието на повече активни играчи, то той не се крепи 

единствено на тактическите решения, вземани по време на игра; значима 

част от него всъщност идва по линия на управлението на приходите и 

разходите, които първият принцип уж беше зачеркнал от жанровата 

формула. Нещо повече – за да направи играта по-предизвикателна, 

екипът на „Райът“ постепенно въвежда с годините  допълнителни 

променливи, които допринасят в по-голяма или по-малка степен за 

повишаването на ситуационността, баланса и възможността за промяна 

на мача. За такива променливи могат да бъдат счетени както 

допълнителните чудовища на локации ЗК1 и ЗК2 (виж. фиг. 1), даващи 

различни предимства на отбора, успял пръв да се организира около тях, 

така и специалната флора в джунглата, предлагаща мобилност, 

разширено полезрение и изобщо – по-голям контрол върху терена.  

При всички положения предложените корекции не целят да дадат 

изчерпателна обосновка на това, що е моба, или да отговорят 

задоволително на въпроса, с какво жанрът се различава от исторически 

предходните си заглавия. Подобно начинание изисква по-подробно 

проучване и задълбочаване на очертаната основа. Не така беше 

формулирана и целта на настоящата статия, която, обещавайки да се 

заеме с пренаписването на наративната рамка на LoL, по-скоро ревизира 

разбирането на Ферари по инерция. Направеното отклонение съвсем 

целенасочено трябваше да даде основна представа за разглежданата 

игра и да постави акцент върху наративния вакуум, който самият ѝ 

замисъл предпоставяше. Сега, след като принципите бяха изложени, 

вече ясно може да бъде уловено онова странно чувство, породено от 

взетото решение за пренаписване на универсума на „Лигата“; същият 

универсум, който, оказва се, няма реално отношение към собствената си 

лудическа почва. Какви са възможните обосновки? 
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На първо място, пренаписването на универсума на играта позволява 

нейното брандиране, плурализиране, рекламиране, разширяване и 

трайно налагане в геймърската памет. За да бъде уловена пазарната 

тенденциозност на същата, се търси едно постоянно увличане, 

промотиране и рециклиране на продукта; създават се различни игри, 

видеа, песни, използващи вече разпознаваеми образи, които препращат 

към нещо по-голямо от една единствена моба. Различните продукти 

стават част от потребление, което оформя наратива, но това се случва 

чрез и покрай него; те са разпознаваеми дотолкова, доколкото са 

вплетени в сага, във вълнуващ сюжет, история, или разказ16. 

Пазарните печалби от подобно разширяване, от едно такова агресивно 

пробиване на мембраната на популярната култура, не са единственият 

бонус за „Лигата“. Бидейки продукт, силно разчитащ на фикционалното, 

играта – в съпоставка с традиционния спорт – прилага три пъти повече 

разказвателни рамки по време на своето протичане. На заден план тя 

постила своя универсум, предварителната си история, инварианта, 

целия комплекс от фиктивни взаимоотношения, които са с най-ниска 

степен на релевантност спрямо съдържанието на мача. По време на игра 

от този план се разгръща втори, отделен, но не по-малко имплицитен 

план на разказа, според който например „Гарен замахва с меча си“ и „се 

сблъсква със Сайлъс в близост до реката“. Това е вариантът, зависещ от 

всеки отделен случай; неофициалният разказ, актуализацията на една 

предварителна потенциалност. С най-висока степен на релевантност 

обаче остава третото равнище, равнището на самото играене, най-

ниското и непосредствено ниво, което се наблюдава и в традиционния 

спорт. Именно в него, на това равнище, се разгръща грубото и 

неукрасено действие, разбирано като набор от тактики, маневри, 

                                                           
16 По този начин „Лигата“ се превръща във франчайз; престава да бъде само игра.  



Дигитални медии и видеоигри   Николай Генов. Да изхвърлим лигата от „Лигата“:  

за един случай на сюжетно пренаписване и въпросите, 

които той поставя                                                с. 37-50 

 

48 
Медиалог/ Medialog, бр. 7/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

кликове на мишката и клавишни комбинации. Тук Фейкър17 прави това 

и това, без да се взима под внимание приказната резолюция на неговите 

решения; водещи са входирането на данните и техните преки резултати, 

а не художествените истории, които те биха могли да генерират.       

Обогатяването и задълбочаването на инварианта съответно 

представлява работа върху обогатяването и задълбочаването на самия 

продукт; то привлича почитатели на добрата литература, без да изменя 

вече утвърденото преживяване. Не е изненадващо обаче, че всяко 

пренаписване повлича със себе си и парадокси; парадокси, които имат 

по-скоро теоретично, отколкото практическо значение. Как се получава 

така например, че една игра, дала семената на цял универсум, става 

неканонична спрямо него, тоест спрямо себе си18? Не се ли оказва 

наративът неизбежен; единствена и най-важна спойка на разнородни 

жанрове19? И доколко въпросните рамки – тези нива на повествованието 

– могат да се използват за по-нататъшно категоризиране на така 

наречените електронни спортове; категоризиране, което да набляга в 

основата си не върху игровата механика, а върху игровия разказ?  

Това са само посоки за по-нататъшна работа, но доколкото разполагаме 

с такъв мащабен случай на пренаписване, можем да бъдем сигурни, че 

други ще последват; случаи, които ще ни помогнат да повдигнем отново 

въпроса за важността на наратива и неговото място при оформянето на 

игровия (и надигровия) свят. Не сме ли в крайна сметка свидетели на 

                                                           
17 Фейкър е псевдонимът на професионален играч на LoL, смятан от мнозина за най-

добрия състезател в играта.  
18 Цялата концепция, върху която „Лигата“ е била замислена – именно като лига или 

гладиаторска арена – вече липсва; не съществува такова нещо в „официалните 

варианти“ на универсума, макар и целият бранд да е кръстен на липсващото. По този 

начин играта се превръща в „офспин“ на самата себе си; вдъхновява надигровия канон, 

но не го изчерпва.  
19 Това е всъщност инверсия на направеното от Тавинор; ако в неговия пример 

наративът отграничава две игри една от друга, то тук той слепя различни заглавия в 

нещо общо; доказва се като инструмент на брандирането.  
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едно уплътняване, на една централизация, която надхвърля собствените 

си размери, като впримчва и хибридизира жанровете посредством 

възможностите на един въображаем разказ? Не се ли оказва той 

предварително подценен? И не следва ли от всичко едно очакване за по-

нататъшно осъзнаване на неговата спояваща функция? Може би 

същинското преосмисляне на игрите като разказвателни единици 

тепърва предстои и след него механиката ще отстъпи решително на 

литературното начало. Може би. Но тогава вероятно ще бъде установено 

друго едно подценяване и историята ще се повтори – този път 

огледално.   
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ТАЛАНТ, ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ, СВЕТОСТРОЕНЕ И 

ВИДЕОИГРИ 

ВЛАДИМИР ПОЛЕГАНОВ 

 

TALENT, CREATIVE WRITING, WORLDBUILDING, AND 

VIDEOGAMES 

VLADIMIR POLEGANOV 

 

Резюме: Настоящият текст се опитва да си представи една 

продуктивна форма на преподаването на творческо писане в рамките 

на магистърска програма, свързана с по-отдалечените от 

художествената литература полета, каквито са дигиталните медии и 

изследванията на компютърните игри. Текстът започва с дискусия на 

творческия талант като способността на съзнанието да възприема, а 

след това и да използва работещи и успешни модели на писане. След 

това темата е доразвита от анализирането на таланта през призмата 

на инструментите на „близкото“ четене и светостроенето. Накрая 

идеята за писането като работа с модели бива свързана с природата 

на компютърната игра като пространство на множество нови модели 

за света, които играчът, подобно на внимателен читател, трябва да 

усвои и добави към своя личностен опит. 

Ключови думи: творческо писане, талант, светостроене, научна 

фантастика, утопия, компютърни игри, виртуалност, художествена 

литература.  

 

Summary: The article’s goal is to imagine a productive form of teaching 

creative writing as part of a Master's program in fields only remotely 

connected to literature and literary studies, such as digital media and 

videogames research. The text begins with a discussion on talent as the 

ability to perceive and submit to adequate and working models of writing. 

The topic is then further developed by analyzing talent within the 
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framework of specific creative tools such as close reading and 

worldbuilding. Finally, the idea of creative writing as a model oriented and 

model guided activity is connected to the nature of the computer game as 

a space inhabited by a variety of new discourses, which the player - like a 

careful and attentive reader – has to learn to read and work with, thus 

making them part of her personal experience.  

Key words: creative writing, talent, worldbuilding, science fiction, utopia, 

computer games, virtuality, fiction.  

 

Това е много повече план за текста, който следва, отколкото реално заглавие 

на статия. Зад избора му стои отчасти желанието да се редуцира до 

обговорима територия огромното пространство, което всяка една от тези 

точки – талант, творческо писане, светостроене и видеоигри – очертава. 

Пространство, без съмнение несводимо до една-единствена статия. И тази 

несводимост определи донякъде подхода ми при написването на настоящия 

текст, който жанрово стои някъде между научна статия, есе и най-обикновено 

споделяне на опит. Затова може би е редно да добавя и подзаглавие. Нещо от 

рода на: донякъде свързани размисли за мястото на един курс по творческо 

писане в магистърска програма, фокусирана върху дигиталните медии и 

компютърните игри. Основният аргумент, който ще пронизва текста, е 

следният:  

Творческото писане (като предмет и практика) е работа с модели (на 

стилистичното средство, на изречението, на абзаца, на сцената, на сюжета), 

които могат да бъдат възприети и научени както несъзнателно, така и 

съзнателно. Структурите, които тези модели изграждат, са един вид 

територии, които творческото съзнание се научава да обитава и с които то се 

научава да оперира. Ако трябва да се търси конкретен подход в писането, 

който да отразява този аргумент, това най-вероятно е така нареченото 

светостроене – изграждането на вторични (изцяло измислено) светове или 

пресъздаването на вече съществуващи такива. Светостроенето е най-ясната 

отправна точка, от която можем да тръгнем да мислим за връзките между 

творческото писане и видеоигрите. (Другата такава е от икономическо и чисто 

технологично естество – в екипите на всяка игра има писатели). Писателят, 
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който умее да работи с моделите на текста на езиково и структурно ниво, умее 

и да създава работещи нови дискурси (или светове). А всяка една компютърна 

игра пък е един вид машина за производство на нови дискурси (чрез световете 

си, чрез правилата си, чрез визията си). Авторът подхожда към всеки свой 

бъдещ текст с опита си на читател и способностите си на писател, а авторът 

на художествен текст за компютърна игра добавя и още една идентичност – 

тази на играча, на човека, изправен пред нов и непознат свят.  

В едно от есетата си в книгата About Writing американският писател и критик 

Самюъл Р. Дилейни (Delany, 2005: 118) пише, че талантът (в случая за писане) 

има две страни. Едната се отнася до способността съзнанието на твореца да 

попие редица сложни модели (на изречението, на сцената, на по-мащабните 

литературни структури) и тя се постига и поддържа единствено чрез четене и 

критика (с други думи по-бавната, внимателна и съзнателна форма на 

обикновеното четене). Това е процес на интернализация, при който – също 

както при възпитанието – колкото по-добри в естетическо и функционално 

отношение са интернализираните модели, толкова по-успешно талантът може 

да заяви себе си чрез дадено произведение. Другата страна, за която Дилейни 

говори, е доста особена, а именно: способността на творческото съзнание (или 

апарат) да се подчини на тези модели. Подчиняването е по-скоро свикване с 

факта, че такива модели съществуват – нещо, лесно видимо дори в затлачения 

с всякакви текстове творчески поток на света от 21 век, най-малкото защото 

– и че колкото по-активни ги държи в ума си (защото, отбелязва Дилейни, 

писането става предимно с ума, въпреки моментите, в които авторът има 

чувството, че тялото му само върши цялата работа), толкова по-успешно 

преодолява капаните на писането заради самото писане, които са особено 

опасни. Отношението към модела, независимо дали той е този на изречението 

или обикновената метафора, степента, в която това отношение е съзнателно, 

свободно и спокойно, е централен за Дилейни въпрос, когато се говори за 

творческо писане и най-вече неговото преподаване.  

Това, разбира се, е съвсем груба щриха на аргумент, разгърнат на няколко 

страници, но тези две страни на таланта винаги са ми се стрували важен ключ 

към мисленето на феномена творческо писане. Тук е важно да отбележа, че 

творческо писане само по себе си е един вид модел за мислене на таланта и 
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неговата реализация в контекста на съвременността. Контекст, който включва 

не само процесите на творческо създаване на текст, но и тези на неговото 

издаване, търсене и  разпространение. Контекст, който включва и различните 

ниши, които оформят и желаят определен тип литератури. Контекст, в който 

свързаността и взаимовлиянието между отделните полета на изкуството – 

например литература и кино, литература и видеоигра, музика и видеоигра, 

кино и музика – е все по-силна. До каква степен творческото писане и въобще 

идеята за автор е оформена и продължава да се оформя от този контекст, както 

и до каква степен оформянето на тази идея върви в посока продукт (чисто 

пазарен и академичен) повече, отколкото в която и да е друга посока, са 

въпроси за друг текст. Целта на настоящия е да опише един личен подход към 

творческото писане като механизъм за откриване и прилагане на успешните 

модели, за които говори Дилейни, и изграждането на нови такива – което, 

струва ми се, би трябвало да е крайната цел на всеки един курс по творческо 

писане.  

Хенри Джеймс в The Art of Fiction изброява няколко основи, на които стъпва 

изкуството: дискусия, експеримент, любопитство, разнообразие на опитите (в 

нашия конкретен случай – опитите нещо да бъде написано), обмен на гледни 

точки и сравняване на личните позиции. Тези основи спокойно биха могли да 

бъдат изброени и като елементите на един час по творческо писане. Както и 

– представям си – като елементите на всяко едно упражнение по моделиране 

на свят. 

Ясно е, че един курс по творческо писане, дори и развит до нещо по-голямо, 

например магистърска програма, не би бил достатъчен да 

„изложи“ начинаещия писател на всички добри и работещи модели, на които 

той или тя след това, пишейки, да се подчини. Най-голямата част от писането 

(всяко писане, не само оформеното с помощта на дисциплината „творческо 

писане“) е четенето. И то е лична отговорност не само на твореца, който прави 

първите си стъпки, но и на този, който вече е изминал част от пътя. Но дори 

един час е достатъчен, за да бъде осветен или най-малкото посочен върхът на 

този айсберг.  

Срещата с работещи модели е най-важната част от заниманията, свързани с 

творческото писане. Като е важно да се уточни, че това кои модели са 
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работещи и добри, въпреки дългите списъци с класики и дебелите томове с 

канони на тази и онази литература, си остава малко или много лична преценка. 

В идеалния случай тя е минала теста на личния опит – тоест, преподавателят 

е изпробвал тези модели, опитал се е да прозре как функционират и какво ги 

прави успешни. Редом с излагането на красотата на живата литературна 

форма, важна, струва ми се, е работата в посока на развиване на усет за 

забелязване на въпросната красота.  

Иска ми се да уточня, че колкото и настойчив да е гласът на школите и 

курсовете по творческо писане по отношение на чисто практическия аспект 

на процеса – „писане и само писане“; „десет процента талант, деветдесет 

процента тежък труд“ и т.н. – за мен все още писането остава много повече 

сетиво, отколкото мускул. Затова и в моите очи часовете по творческо писане 

са най-продуктивни, когато са посветени на развиването на това сетиво.  

Как става това? Вероятно пътищата са безброй, или – както и е в някои 

компютърни игри и книги-игри – достатъчно много, че да изглеждат безброй. 

И вероятно много от тях са еднакво продуктивни. Със сигурност 

внимателното или „близко“ четене е един от тях. Нека дам един пример: за 

един от последните си курсове исках да се опитам да сглобя нещо като модел, 

проследяващ от една страна трансформациите на фантастичното, който обаче 

от друга страна да служи и като карта на този тип литература. Тъй като 

разполагах с малко часове реално време за работа „в клас“ (който, понеже 

светът, както е клишето, става все по-странен и странен, беше виртуален, в 

Zoom), нямаше как да използвам много елементи за въпросния модел/карта. 

Спрях се на три разказа – един на Хулио Кортасар, един на Октавия Бътлър и 

един на Урсула Ле Гуин. Всеки от тях, мисля, отразява различна форма на 

фантастичното, тоест различен модел на свят, в който фантастичното работи 

по един или друг начин, със свои специфични закони и език. В първия, Axolotl 

на Кортасар, в действие е онова фантастично, за което говори Цветан Тодоров 

в своето „Въведение във фантастичната литература“ – естественият свят и 

неговите закони са разклатени от нахлуването на свръхестествения; в 

резултат на това и герой, и читател са разколебани в своята интерпретация на 

случващото се. Във втория, Speech Sounds на Бътлър, имаме свят, променен 

от катаклизъм, който науката, а оттам и героите и читателите, донякъде могат 



Дигитални медии и видеоигри Владимир Полеганов. Талант, творческо писане, 

светостроене и видеоигри                          с. 51-59 

56 
Медиалог/ Medialog, бр. 7/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

да си обяснят, особено ако следват пътя на рационалното. От фантастичното 

на Тодоров вече сме на територията на научната фантастика. Там, където, 

според Робърт Сколс, литературата използва не само инструмента на 

сублимацията (трансформирането на притесненията ни в приемлива и 

задоволителна форма), но и този на когницията (благодарение на който 

достигаме до нови знания за себе си и екзистенциалната ни ситуация). 

Третият, The Ones Who Walk Away From Omelas на Ле Гуин, ни пренася отвъд 

несигурността на Цветантодоровото фантастично и проблемите на 

Бътлъровото научнофантастично, за да ни покаже как действа (или си мисли, 

че действа) утопичното – светът е малко или много уталожил се в посока и 

структура, която, казано по джеймисъновски, е отражение на дадено желание. 

Всеки един от разказите моделира свой собствен свят, който читателят или 

начинаещият писател, може да се научи да „обитава“, четейки бавно и 

анализирайки внимателно езика му. Като под език тук имам предвид не само 

думите и изреченията и абзаците, които те изграждат, но и образите, които 

извикват в съзнанието, както и конкретните авторови решения (например: как 

е използвана липсата на диалог от Кортасар и как – от Бътлър? Защо Бътлър 

употребява местоимението „аз“ само веднъж? и др.) Можем да кажем, че 

трите разказа са демонстрирали пред читателя три различни дискурса. И да 

добавим, че множеството от дискурси обикновено значи едно: наличието на 

свят.  

Което ме води до следващата точка от заглавието на статията, което не е 

заглавие, ами план: светостроенето. Изглежда, че времето, в което живеем, 

все повече  има нужда от създаването на модели, чрез които да бъде разбрано. 

Освен това, вече десетилетия всички ние обитаваме два свята – на т.нар. 

реален живот и на виртуалния. И все повече виртуалното не само се 

отдалечава от първоначалното си значение (на място със стаи за чат и 

форуми), но и се превръща в един от основните начини реалното да бъде 

разбрано. То е и цял нов свят, където се смесват изкуствени и естествени 

обекти и пространства. Един, както го определя Юк Хуей, странен свят (Hui, 

2016, с. 48). Степените на остранностяване на ежедневието ни и на по-

големите рамки, в които то се полага (например тези на социалните и 

политически отношения между хората, както и на отношението на човека към 
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природата), нарастват с всеки изминал ден – и то не само в години като 

настоящата 2020-та. Съответно моделите, изградени с цел нейното разбиране 

– какъвто реално е почти всяко, ако не и всяко творчески произведение – 

трябва да са по-динамични, за да бъдат и функционални, и адекватни. Ако 

художественият текст е винаги изкривяване на реалността, независимо дали 

е фантастичен, или не, днешният писател най-вероятно трябва да е по-

чувствителен към всички възможности за изкривяване, и то продуктивно 

изкривяване, на реалността. А читателят – с по-развит усет за улавянето им и 

след това, като писател на свой ред, за прилагането им. Затова и 

светостроенето – като поредица вътрекласни упражнения и като начин за 

извънкласно мислене на реалността изобщо – идва като логична следваща 

стъпка след разглеждането на различните модели на свят.  

Конструирането на въображаеми светове е една от най-старите дейности на 

човешкия ум и психологическите и еволюционните ползи от нея са били 

обект на многократни изследвания 1 . Но под формата на поредица от 

упражнения, чиято цел е изграждането на плътност – езикова, образна, 

тематична – светостроенето превръща, посредством практиката на самото 

писане, начинаещия автор в създател на модели. Независимо дали са успешни, 

или не, тези модели са опит, упражнение по особен вид виртуалност: 

изграждане на свят или елемент от свят и тестването (като читател, като 

критик) на неговата жизненост. А това ни връща литературата като 

изкривяване на реалността, като един вид алтернатива на „живота“, която 

алтернатива обаче анализира, критикува, дообогатява и така неизбежно 

доразвива „живота“.  

Как всичко това може да се отнесе към видеоигрите? Едно от големите 

клишета за творческото писане е, че то е вид дейност, която може да помогне 

на индивида, който я извършва, в почти всеки аспект от неговия живот – от 

това буквално да стане писател до по-абстрактния „плюс“, а именно да може 

по-лесно да разбира света и мястото си в него. Така творческото писане, освен 

като начин да упражняваш и усъвършенстваш един вид изкуство, нерядко се 

„рекламира“ и като вид техника за самоусъвършенстване. Но то е и игра – с 

                                                      
1 Някои от които са описани в книгата на Норман Холанд Literature and the Brain. PsyArt 

Foundation, 2009. 



Дигитални медии и видеоигри Владимир Полеганов. Талант, творческо писане, 

светостроене и видеоигри                          с. 51-59 

58 
Медиалог/ Medialog, бр. 7/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

конкретна материя, с определени правила и параметри. А нивото на играта, 

нейната обител, както пише Дона Харауей (Haraway, 2016: 24), е онова, което 

прави възможно достигането на „сериозната“ опитност. Истината е, че няма 

нужда от оправдание да се говори за творческо писане и литература изобщо в 

контекст, населен главно с теми, свързани с дигиталните медии и видеоигри. 

Но ако трябва такова – и в случай, че възможно най-силният аргумент, че в 

екипите, работещи по която и да е видеоигра, влизат и пишещи хора – то нека 

е следното: колкото по-развит е моделът на света „на хартия“, толкова по-

работещ би бил той във въплъщението си като виртуално пространство за 

изследване и игра. Ако към изграждането на игровия свят се подходи с 

усъвършенствани сетива за художествен свят, общуването между игра и 

играч ще е също толкова пълноценно, колкото между текст и внимателен 

читател.  

Започнах с Дилейни и смятам да завърша с него, съзнавайки, че краят на този 

текст-щриха е всъщност покана за по-широка дискусия по всяка една от 

точките от заглавието-план: талант, творческо писане, светостроене, 

видеоигри. Изкуството, пише Дилейни2 (вж. Berry and Di Leo, 2008: 15), ни 

учи как да четем нови дискурси. А променящите се общества винаги 

предлагат нови и нови дискурси на своите граждани, за да могат те да се 

научат да ги четат и така да могат по-лесно да обитават все по-странния свят. 

Литературата е едно от тези изкуства. Друго такова, добавям, е това на 

компютърните игри, които дават възможност да играча да трупа точно такъв 

специфичен опит: разгадаване на нови дискурси и прибавянето им към 

личния инструментариум за справянето със света. 
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VIDEOGAMES AND GOD 

MARTIN KIRILOV 

 

Резюме: Фокусът на изследването е да се проследи доколко с 

помощта на видеоигрите религиозните организации успяват да 

прокарат своите идеи, виждания и вярвания сред младежите и 

въобще вярващите, както и до каква степен игрите влияят върху 

формирането на определени стереотипи у играещия. Особен интерес 

за изследователя представляват уебсайтовете на официално 

регистрираните вероизповедания в България и тяхната 

проповедническа и образователна дейност. 

Ключови думи: религия, видеоигри, религиозни игри, електронни 

игри, обучението и играта 

 

Summary: The focus of the study is to track the extent to which video 

games allow religious organizations to spread their ideas, views and 

beliefs among young people and believers in general, as well as the extent 

to which games influence the formation of certain stereotypes in the 

player. Of particular interest to the researcher are the websites of the 

officially registered religions in Bulgaria and their preaching and 

educational activities. 

Keywords: religion, video games, religious games, electronic games, 

learning and play  
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Съвременните компютърни игри са ярък пример за бързото развитие на 

информационните аудиовизуални технологии на 21 век. Невероятно 

популярни сега, компютърните игри в своето развитие изминават дълъг път 

от примитивни аркади до пълноценни виртуални светове като Total War: 

Rome II (2013), Sims IV (2014) или Witcher 3: The Wild Hunt (2015), за пълното 

разучаване на които се нуждаете от неедин месец „реално“ време. 

Популярността на компютърните игри нараства всяка година, те отдавна 

престават да бъдат просто забавление за деца и юноши. 

Видеоигрите навлязоха в различни социални и културни сфери – изкуство, 

образование, етика, психология, социални комуникации и дори спорт (в света 

отдавна се провеждат пълноценни първенства по киберспорт със значителни 

бюджети). Реалност в съвременните виртуални компютърни игри все по-

често стават националните, расовите, политическите и религиозните 

противоречия. Видеоигрите днес са и територия за търсене на собствен 

религиозен опит; създателите моделират реалността на игровия свят, 

включвайки в него елементи от религиозни възгледи на различни епохи и 

култури. 

Електронните игри са разделени от изследователите на групи според редица 

признаци, като една от най-често срещаните класификации е жанровата. 

Жанрът на една видеоигра, за разлика от жанра на филм или литературно 

произведение, не се определя от обстановката и сюжета на играта като такава. 

Основата за определяне на жанра на играта е т. нар. „геймплей“ – gameplay 

(самият игрови процес от гледна точка на играча), заедно с целта, която играта 

поставя на играча. Системата на дефинициите за жанровете на видеоигрите 

не е много ясна, освен това съществуват голям брой хибридни игри, но 

въпреки това могат да се разграничат няколко основни жанра: 

1. Екшън (от английски – Аction) – игра, в която играчът контролира персонаж, 

който преодолява препятствия във виртуална среда, като за успешното им 

преодоляване трябва да приложи физически умения – например скорост на 

реакция и добра координация. Действието в екшън игрите обикновено се 

развива много динамично, а самото понятие „екшън“ се интерпретира 
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широко, като може да включва и други жанрове (например шутър) или да 

предшества основния жанр на играта: например екшън–приключение (action-

adventure). 

2. Шутър (от английски – Shooter) – игра, в която целта на играча е стреляйки 

да убие противника. Това е един от най-старите жанрове; една от първите 

игри въобще е Spacewar.   

Има няколко поджанра при шутърите: при аркадните игри, например, е бил 

характерен Shoot’еm up. Днес най-често срещаните поджанрове са т. нар. 

„стрелец от първо лице“ (First Person Shooter – FPS), когато играч действа от 

името на героя и наблюдава през очите му, и „стрелец от трето лице“ (Shooter 

Third Person, TPS). Едни от най-популярните видеоигри принадлежат към FPS 

жанра. 

3. Приключения (от английски – Adventures): куестове (Quests), текстови 

приключения (Text adventures), визуални новели (Visual novels). Това са игри, 

в които играчът контролира героя и го води по релсите на сюжета. Характерно 

е взаимодействието на управлявания от играча герой със света около него. 

Често това са различни места, във всяко от коeто трябва да решите някаква 

загадка или пъзел. Обикновено действието в приключенските игри протича 

по-плавно от екшън игрите и в тях се среща по-малко насилие, отколкото в 

шутърите. 

4. Платформени игри (от английски – Platform game), в които персонажът, 

контролиран от играча, трябва да се движи около или на платформи/етажи, 

скачайки, бягайки и катерейки се. Героят се вижда отстрани, което създава 

усещане за отгоре и отдолу. 

5. Ролева игра (от английски Role Playing Game – RPG) – игра, в която 

персонажът, контролиран от играча, има конкретна задача, (специфичен 

куест или мисия), която трябва да бъде изпълнена, като по пътя развива 

уменията си, често при изпълнението и на странични задачи. В допълнение, 

на играча може да се даде възможност да избира външния 

вид/раса/клас/първоначални способности на героя и по време на играта да 

развие и промени характера, избирайки действия и забележки, адресирани до 
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NPC (NPC – Non Player Character – герои, които не са играчи). Има няколко 

подвида ролеви игри: Класически, Екшън ролеви, Масови онлайн 

(MMORPG). 

6. Стратегия (от английски – Strategy) – игра, в която играчът трябва да действа, 

като предварително обмисля и изчислява всеки свой бъдещ ход. Често 

основата на подобни игри е военен конфликт: играчът действа като командир. 

Жанрът е разделен на две: походова стратегия (англ. Turn-based Strategy, TBS) 

– играчът и опонентът (друг играч или изкуственият интелект) правят ходове 

по определен ред;  и стратегия в реално време (от английски – Real Time 

Strategy, RTS) – липсва определен ред при ходовете. 

7. Спортни игри (от английски – Sports games) – игри на спортна тематика. 

Доста размито понятие, като този жанр може да включва елементи от другите 

жанрове: симулатори, стратегия, файтинг и екшън в различни пропорции. 

8. Симулатор (от английски – Simulation game) – игра, в която играчът 

контролира редица елементи от динамична система, която модулира игровия 

свят, възпроизвеждайки всеки аспект, най-често близък до реалния живот. 

Тук различните поджанрове са: Превозни средства (vehicle); Спортни 

симулатори; Симулатори на явления и процеси;  Симулатори на живот (life 

simulation). 

9. Файтинг (от английски – Fighting, бой) – игра, в която два или повече 

персонажа се бият помежду си, най-често във формат „един срещу друг“. 

Героите в повечето случаи са антропоморфни, борят се в ръкопашен бой, 

използвайки техники от бойните изкуства. 

10. Ужаси (на английски Horror, често survival horror) са игри, в които основната 

задача на играча е да оцелее в постоянна опасност. Главният герой е атакуван 

от чудовища, като в повечето игри от този жанр се създава потискаща, 

напрегната атмосфера – както чрез плашещите врагове с отблъскващ вид, така 

и с помощта на различни елементи от игровата среда. 

11.  Сериозни игри. Игрите, които са правени с цел отвъд забавлението, се 

наричат сериозни игри. Сериозните игри заимстват от всички игрови 

жанрове. Най-популярни са рекламните игри и детските образователни игри, 
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а за професионално обучение широко са се наложили пилотните симулации, 

военните и медицинските обучения. 

 

Игрите и религията 

На пръв поглед между игрите и религията има малко общи неща. Игрите се 

асоциират с новите технологии, съвременния стил на живот, с 

развлекателното и несериозното. Религията, напротив, изглежда пределно 

сериозна и консервативна сфера. Въпреки всичко тези области често се 

пресичат. 

Има няколко хипотези за това защо религиозното, мистичното, загадъчното 

са така силно застъпени в игрите. В светския живот потребността на хората 

от религия не е изчезнала, а се въплъщава в нови форми. За други, напротив, 

тази ситуация е признак за смъртта на религията като такава, превръщането ѝ 

в нещо, с което да се шегуваме и с което можем да се забавляваме, играейки. 

Но прониквайки по едни или други причини в игрите, религията се променя, 

придобива нови черти и свойства. 

Самата структура на играта налага определени характеристики на всеки 

обект, който тя се опитва да изобрази. Религията не е изключение. 

Виртуалните компютърни игри са многообразен пример за модерна 

интерактивна медия. Подобно на другите повествователни културни явления, 

игрите могат да бъдат както реалистични, така и нереалистични.  

Поставяйки религиозни идеи в своите културни текстове, виртуалните 

компютърни игри могат да се използват като успешен елемент на явна и 

имплицитна пропаганда за формиране на мироглед, който е особено 

ефективен при работата с младежи и подрастващи.  

 

Религиозните реакции в развитието на играта „Покемон“ 

Започнала само като видео игра за конзолата GameBoy (през 1995г.), Покемон 

се превръща в мания по целия свят. Появява се аниме, манга, карти за игра, 

играчки, книги, приложения за смартфони и други забавления, свързани с 

Покемоните. 
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Потенциалът на играта е забелязан и от Ватикана, който пуска свой вариант, 

озаглавен Follow JC Go. Пoдобно на оригинала Pokemon Go и тук се събират 

герои, като вместо Пикачу и Скуиртъл потребителите трябва да „събират“ 

светци и други библейски фигури, като отговарят на въпроси за тях. 

Снимка 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: https://pixelmedia.bg/ватиканът-пусна-собствен-pokemon-go-с-

който-се/ 

Някои религии не одобряват Покемон и играта е забранена, например в 

Малайзия, Иран и Саудитска Арабия. Като причина за забраната се изтъква 

наличието в играта на „извратени“ религии и религиозни символи1, както и – 

както бе написано другаде – „реклама на еволюцията на Дарвин“.  

У нас Покемон навлиза първо чрез анимационните сериали, които се излъчват 

по „Нова ТВ“ всяка събота и неделя от ноември 2001 г. Нека да разгледаме 

как религиозните организации у нас използват силата на комиксите, 

анимационните герои и видеоигрите за нуждите на своята просветителска и 

проповедна дейност. 

Още в самото начало на този анализ е редно да се спомене, че религиозните 

организации като цяло, не само у нас, а и в по-голямата част от света, все още 

не дооценяват видеоигрите и тяхната потенциална възможност за 

                                                      
1 https://clubz.bg/43086-bez_pokemoni_v_iran_i_malajziq 

https://pixelmedia.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-pokemon-go-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5/
https://pixelmedia.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-pokemon-go-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5/
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популяризирането на вярата. На тази сравнително нова медия се гледа с 

голяма доза предубеденост и недоверие. От една страна това е обяснимо, като 

се имат предвид многото материали в светските медии за негативните страни 

на игрите: провокират насилие, съдържат еротика, правят връзки с различни 

несъвместими култове и сатанизъм, пристрастяват и т.н. От друга страна 

самите учения на някои от големите религии отричат играта като безсмислено 

занимание, което отвлича вярващия от по-важни задачи и безвъзвратно губи 

ценното му време, предоставено от Всевишния за по-богоугодни дела. В тази 

връзка (с играенето), ето какво най-често те цитират от своите свещени 

писания „Когато ядете, когато пиете или вършите нещо друго, вършете 

всичко, за да прославяте Бога.“(1 КОРИНТЯНИ 10:31) (звучи по подобен 

начин и от представителите на други религии). Оценява се важността на 

играта като дидактическо средство в обучението на подрастващите, но по-

скоро в нейния „класически“, стар вариант на реална физическа или умствена 

дейност, не и като виртуална. Можем да срещнем подробни методически 

насоки за различни  такива игри с религиозно съдържание. Ето например 

какво пише в „Указания за дидактически игри по религия за начална и 

предучилищна възраст за православни“: 

…„Игровите средства (материали) при игрите с дидактичен характер са 

нагледни и словесни. Нагледни са иконите, картинките, пъзелите, 

мозайките, снимките, ребусите и др. Словесните са думи, изрази, 

словосъчетания, стихотворения, забавни нравоучения, кратки религиозни 

текстове и т.н., в които са заложени обучаващото и игровото начало. 

Игровите средства улесняват участниците в играта, правят я интересна и 

занимателна, спомагат в игровото действие за постигане на верен 

резултат" 2. 

Религиозните дейци не отричат ролята на игровите средства в 

просветителската дейност, но тя е сведена до едно „по-традиционно“ и 

познато от стотици години ниво, нивото на натуралната детска игра, без 

помощта на нейните нови електронни варианти. 

                                                      
2 http://hristianche.ucoz.com/5047/index.html 
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Подобна е ситуацията и при останалите вероизповедания. Видеоигри на 

религиозна тематика и на български език, такива, каквито си представяме 

като чуем за видеоигра (като Покемон например), поне в рамките на това 

изследване, не бяха намерени. По-скоро откритите на сайтовете игри се 

свеждат до онлайн варианти на настолните главоблъсканица, бесенка, 

цифренка и буквенка, изпъстрени с елементите на конкретната религия.  

Най-използваните игрови форми за обучение в онлайн среда при 

религиозните сайтове у нас са комиксът, книжките за оцветяване и изрязване 

с техните онлайн варианти, както и специализираните анимационни филми.  

Ако започнем с православните като най-многобройната група от вярващи у 

нас, то ето какво откриваме на уебстраницата на детското „Православно 

християнче“, издавано от Българската патриаршия. Под формата на онлайн 

книжка за оцветяване, децата се запознават със светците, православните 

вярвания и традиции, с конкретни обичаи, ритуали и празници. На друг голям 

православен сайт – Verouchenie.com – откриваме забавни игри за принтиране, 

оцветяване и самостоятелно изработване от децата. На „Светлината на храма“ 

– сайт за православна духовност и образование – в рубриката „Помощни 

материали за копиране“ откриваме съвети за: направата на макет на 

Рождество; диплянка на Сътворението; макет на Ноев ковчег; книжки за 

оцветяване и много други.  

На сайта на „Свидетели на Йехова“ има множество образователни комикси, 

които са в PDF формат и могат да бъдат изтеглени и принтирани. 

Адвентистите, едни от най-прогресивните в технологично отношение, 

разполагат с няколко уеб платформи, отделно структуриран образователен 

уебпортал с различни курсове за изучаване на религията, включително и 

„Курс за мюсюлмани“. Имат също разнообразни онлайн игри и пъзели за най-

малките. 
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Снимка 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: https://www.jw.org/bg/библейски-учения/деца/илюстрирани-

библейски-разкази/йехова-прощава-щедро-манасия/ 

 

Можем да обобщим, че повечето религиозни организации у нас използват 

игрите в своята просветителска и мисионерска дейност само във вид на 

онлайн комикс или, в най-добрия случай, под формата на онлайн тест, пъзел 

или главоблъсканица. По всяка вероятност точно този тип представяне 

отговаря най-добре на изискванията, които имат вярващите към 

образователните средства и методи, и затова в сайтовете са се спрели именно 

на него – като, така да се каже, неутрален. 

 

Религиозната тематика в един възродил се жанр 

Жанрът на книгите-игри бе особено популярен у нас в средата 1990-те, после 

почти се изгуби, но като че ли напоследък търпи своя ренесанс, заедно с 

възраждането на настолните игри. 

https://www.jw.org/bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0/%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8/%D0%B9%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F/
https://www.jw.org/bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0/%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8/%D0%B9%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F/
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Книгата-игра е смесица от комикс и реална игра. Тя е литературно 

произведение, което е структурирано по начин, позволяващ на читателя да 

взима решения, които впоследствие оказват влияние върху развитието на 

историята. Игралният елемент може да варира от най-семпло избиране и 

следване на препратките до сложни системи за игра, битки, избор на умения, 

екипировка и т.н. Често срещана е нуждата от „дневник на приключението“, 

в който читателят да води записки, както и от зарове, чрез използването на 

които се добавя допълнителен елемент на шанс. Нека разгледаме някои 

примери на български книги-игри, някои от които засягат и изследваната от 

нас религиозна тематика. 

В „Мъдростта на царя“ от Колийн Ливингстън (артистичен псевдоним, зад 

който стоят Д. Стефанов и Л. Лисичков) читателят влиза в ролята на цар 

Соломон, като целта е да управлява царството разумно, както именития 

владетел. Няма определен край, защото читателят е този, който решава какво 

ще се случи в хода на събитията. На края на всяка глава можете да избирате 

от няколко възможности как да продължи историята. 

Снимка 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: https://www.goodreads.com/book/show/27884989 

Друго заглавие от същите автори е книгата-игра „Самсон“, основана отново 

на строго библейски сюжет. 

https://www.goodreads.com/book/show/27884989
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Снимка 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: https://www.legacyofkreya.com/bg/books/samson 

  

Книгите-игри се пренасят и на смартфоните, като „Спасението на Аврея“ от 

Ал Торо (артистичен псевдоним на Александър Торофиев). Можем да я 

открием както в Google Play, така и на хартиен носител. В тази история 

читателят влиза в ролята на един котарак, преминаващ през редица 

изпитания, срещи с мошеници, стражи и др., за да спаси пленената Аврея.  

 

Заключение 

Видеоигрите могат да бъдат мощен инструмент за пропаганда на едни или 

други движения и успешно да въздействат върху психиката на 

подрастващите. Потенциалът им обаче засега е недооценен. Представените в 

https://www.legacyofkreya.com/bg/books/samson
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България религиозни организации на този етап са се ограничили до 

използването на комиксите и примитивните електронни игри за 

популяризирането на вярата си. Религиозните представители на различни 

деноминации са много предпазливи по отношение на видеоигрите като 

средство за популяризиране на техните идеи и послания. Те все още по-скоро 

избягват тази медия и не бързат да се възползват от предимствата, които тя 

предоставя. Повечето религиозни организации предпочитат да използват 

традиционни и изпитани с времето методи за обучение и разпространение на 

вярата си. Не можем да ги съдим за техния избор, вероятно той е най-

разумният, но така те трудно биха се преборили за вниманието на младите, 

които именно благодарение на вълнуващите видеоигри откриват нови и 

непознати светове. Световете на мистичното, на окултните религии, на 

магиите и магьосниците и на приказните същества или супер герои, на които 

се опитват да подражават. 
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РАЗВИТИЕТО НА ИСТОРИЯТА В ПРИКЛЮЧЕНСКИТЕ 

ВИДЕОИГРИ 

СВЕТОСЛАВ ЛЮБЕНОВ 

 

EVOLUTION OF THE STORYTELLING IN ADVENTURE VIDEO 

GAMES 

SVETOSLAV LYUBENOV 

 

Резюме: Статията запознава с приключенската игра, нейните особености 

и поджанрове. Акцентът е върху наратива в този тип видеоигри и 

изменението му в течение на годините. На анализ чрез единна матрица 

са подложени седем видеоигри, издадени в периода 2000-2019 г.  

Разгледани са различните наративни структури и влиянието им върху 

историята. Обект на внимание става и хибридният жанр екшън-

приключение и разпространението му в различните медийни среди. 

Текстът е част от дипломна работа, успешно защитена във ФЖМК през 

20191. 

Ключови думи: приключение, история, видеоигри, жанр, развитие 

 

Summary: The article introduces the adventure videogame, it’s features and 

sub-genres. The focus is on the narrative and how it’s change over the years. 

Seven video games, published between 2000-2019, were analyzed through a 

single matrix. The various narrative structures and their influence on 

storytelling are analyzed. In the last part an object of attention are the hybrid 

                                                           
1 Научен ръководител проф. Снежана Попова, рецензен – докт. Асен Канев 
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genre of action-adventure videogames and it’s spread in various media. The 

text is part of a thesis successfully defended at FJMC in 2019. 

Keywords: adventure, storytelling, videogames, genre, evolution 

 

Няма такова нещо като еднопосочна история. В момента, в който е разказана, тя 

веднага се интерпретира от аудиторията и се превръща в нещо ново. Няма 

значение дали тази история ще се съдържа в книга, филм, приказка или 

видеоигра. Жизнените преживявания и мнения на всеки читател, зрител, 

слушател или играч се сблъскват с тези на създателя в процеса на генериране на 

нов фрагмент от историята с всяко разказване.  

С напредването на годините и развитието на технологиите създателите на 

приключенски игри все повече обръщат внимание на това как е разказана 

историята и какво впечатление оставя у играещия човек. Все повече се засилва 

интерактивността и играчът има все повече свобода на избора.  

 

Приключенски жанр 

Вече повече от 40 години приключенските игри са най-известният и най- 

разпространеният жанр сред компютърните игри. Началото на този жанр игри се 

поставя през 1976 г. с играта ADVENT (известна още като Colossal Cave 

Adventire). Тя представлява текстова приключенска игра, която е разработена в 

периода 1975-1977 г. от Уил Кроутър. Разширена е през 1977 г. с помощта на Дон 

Уудс и през следващите години други програмисти също се заемат да създадат 

нови вариации на играта и портове към други устройства (Moss, 2011).  

В самата игра играчът контролира с помощта на прости текстови команди 

персонаж, който изследва пещера, за която се носят слухове, че е пълна със 

съкровища. При изследването на пещерата играчът въвежда команди с една или 

две думи, за да придвижва своя герой и да взаимодейства с обекти в пещерата – 

вдигане на предмети и други действия. Програмата работи като разказвач, 
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описвайки на играча какво има на всяко място в пещерата и какъв е резултатът 

от определени действия, които играчът вече е извършил.  

Приключенските игри са свързани с разплитане на истории, изследване на 

светове и решаване на загадки. Те са с истинско потапящо качество, което може 

да се сравни с четене на книга или гледане на филм. Помогнете на Джоел да опази 

себе си и малкото момиченце Ели от ордите зомбита в постапокалиптичната игра 

The Last of us, започнете пътешествие с Принцът на Персия и разберете какви 

тайни носят пясъците на времето или пътувайте по необятната Норвегия в лицето 

на бог Кратос, сблъсквайки се с интригуващата скандинавска митология в God of 

War 4. Когато играете приключенска игра, никога не знаете какво точно ще 

получите – фантазия, комедия, мистерия, ужас или научна фантастика – има 

приключенска игра за всеки вкус. Има толкова много приключенски игри, че е 

сложно да се постави начало, но нека първо обясним какво точно разбираме под 

термина „приключенска игра“. 

 

Дефиниция и история 

В културата на приключенския жанр на видеоигрите играчът поема ролята на 

главен герой в интерактивна история, водена от проучване и решаване на пъзели. 

Фокусът на жанра пада върху историята, което му позволява да черпи силно от 

други медии, литература и филми, базирани на разказа, обхващайки голямо 

разнообразие от литературни жанрове. Много приключенски игри (текстови и 

графични) са предназначени за един играч, тъй като акцентът върху историята и 

героите затруднява да бъде направен дизайн за повече играчи. Първоначалните 

приключенски игри, разработени през 70-е и началото на 80-е години, били 

базирани на текст чрез използване на текстови анализатори, които извеждат 

входа на играча в команда. Тъй като персоналните компютри стават все по-

мощни и с по-добра графика, графичният формат за приключенските игри става 

популярен (Moss, 2011). Първоначално текстовите команди били заменени с 
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графика, а малко по-късно се появяват и point and click игрите. По-нататъшният 

напредък на компютъра позволява на приключенските игри да включат по-

потапяща графика, използвайки придварително представени триизмерни сцени 

или видеоклипове с пълно движение (нещо, което днес знаем под 

наименованието cinematic или трейлър), взети от гледната точка на първо или 

трето лице.  

За пазарите в Западното полукълбо популярността на жанра достига своя връх в 

края на 80-е до средата на 90-е години на миналия век, когато приключенската 

игра се счита за един от най-модерните технически жанрове. В рамките на 

азиатските пазари приключенските игри продължават да са популярни под 

формата на визуални романи, които съставляват близо 70% от компютърните 

игри, пуснати в Япония  (Onion, Sullivan, Mullen, 2017). 

Както вече споменахме, приключенските игри са пъзели, вградени в 

разказвателна рамка, в която играчът отключва повествователно съдържание 

парче по парче във времето. За да определим кои са основните елементи на 

приключенската игра, ще последваме по-долу виждането на Ърнес Адамс от 

книгата му „Fundamentals of Game Design“:  

• Решаване на пъзели – Във всяка една приключенска игра един от най-важните 

моменти е да съдържа различни загадки, декодиране на съобщения, намиране и 

използване на определени предмети, отваряне на заключени врати или намиране 

и проучване на тайни места и зони. Обикновено решаването на даден пъзел или 

отварянето на тайна врата отключва достъпа на нови области в света на играта и 

разкрива нова история, друг път отключването води играча до намирането на 

специални предмети, скрити най-често в сандъци, които ще му помогнат нататък 

в хода на приключението.  

• Разказ/История – Приключенските игри повече от всеки друг жанр са 

ориентирани към историята. Обикновено те са поставени в потапяща среда, често 

действието се развива в измислен свят. Често в игрите има комедийни отговори, 
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когато играчите опитват действия или комбинации, които са нелепи или 

невъзможни.  

Тъй като приключенските игри се ръководят от разказа, развитието на 

героя/героите обикновенно следва литературни конвенции за личностно и 

емоционално израстване. Играчът често се впуска в търсене или е длъжен да 

разгадае мистерия или ситуация, за която не знае почти нищо. Това Ърнест У. 

Адамс нарича „Проблемът на амнезия“ (The Amnesia Problem), където играчът 

контролира главния герой, но трябва да започне играта без знанието и опита, 

които той притежава. Събитията, които се случват в играта, разгръщат този опит, 

докато играчът изпълнява нови предизвикателства и/или пъзели (Adams, 2013). 

• Събиране и използване на предмети – Много приключенски игри съдържат 

екран за управление на инвентара. Играчите могат да взимат само определени 

предмети, така че по това се разбира, че тези предмети са от някакво значение за 

напредъка в играта. Понакога за играчите може да се окаже трудно да разберат 

дали са пропуснали важен предмет и те често обикалят една и съща местност по 

няколко пъти, за да бъдат сигурни. При игри, които използват техниката „point 

and click“, играчите понякога започват систематично търсене, известно като „лов 

на пиксели“, опитвайки се да намерят малката зона в графичното представяне на 

местоположението на екрана, определена от разработчиците (Adams, 2013) 

(което може да не е толкова очевидно или да се състои само от няколко пиксела). 

По-новите игри от този поджанр се опитват да избегнат този „лов“ чрез 

подчертаване на елемента, прикрепяне на курсора към елемента или пълна 

промяна на курсора, когато той попадне на точното място.  

• Диалози – Приключенските игри имат силни сюжетни линии с немалко 

диалог и често за възпроизвеждането му се използват актьори, за да е по-пълно 

изживяването на играча. Този жанр на играта е известен с представянето на 

диалога като дърво, поради разклоненията, които играчът прави. Когато главният 

герой участва в диалози, на играча често се предоставя възможност да участва в 
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тях като избере какво иска да попита или да отговори (най-често опциите са 

между две и четири). Разговорът с персонаж от играта може да разкрие улики за 

решаване на пъзели, други разговори имат далеч по-сериозни последици, 

доколкото разкриват ценна тайна, която се поверява на играча. Персонажите 

също могат да бъдат убедени да разкрият своите тайни или чрез разговор, или 

като им дадете нещо, което ще им бъде от полза.  

• Цел и край на играта – Основната цел в приключенските игри е завършването 

на поставеното задание. Ранните приключенски игри често имат „най-високи 

резултати“, в зависимост от събраните на края точки. Високите резултати 

осигуряват на играча вторична цел и служат като индикатор за напредъка. Днес 

тези резултати са рядко срещани, но конзоли като Playstation имат система за 

трофеи, изпълняващи подобна роля.  

Друг край на играта естествено е смъртта на главния герой. В някои игри тази 

смърт е перманентна и трябва играта да бъде започната от самото начало, в други 

(най-често екшън-приключенските) има опция „запазване на играта“, която в 

повечето случаи е автоматична (Adams, 2013). 

Поджанрове 

Text adventures (Текстово приключение)  

Текстовите приключения предават историята на играта чрез текстови пасажи, 

разкрити на играча в отговор на въведени команди. Ранните текстови 

приключения използвали прост глагол, за да интерпретират тези команди, 

позволявайки на играча да взаимодейства с обекти на основно ниво, например 

като напише „отвори вратата“. По-късните текстови приключения и 

съвременната интерактивна художествена литература използват обработката на 

естествен език, за да позволят по-сложни команди на играча като „отвори вратата 

в дъното на коридора“. С настъпването на графичните приключения, текстовото 

загуби своя блясък и в днешно време игрите от този поджанр са много малко 

(Alexander, 2014). 



        Дебют                      Светослав Любенов: Развитието на историята в приключенските 

видеоигри с. 72-97 

 
 

78 
Медиалог/ Medialog, бр. 7/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

Point and click adventures (Приключение – посочи и кликни) 

Приключенските игри point and click са тези, при които играчът обикновено 

контролира героя си с помощта на мишката, въпреки че в някои игри може да се 

наложи да се използва и клавиатурата. Играчът кликва с мишката, за да премести 

героя си наоколо, да взаимодейства с персонажи или да събира/поставя 

предмети. Често пъти тези игри се свеждат до събиране на предмети в инвентара 

на героя и определяне кога е подходящото време да бъдат използвани. За да 

разбере това, играчът трябва да използва улики от визуалните елементи в играта, 

описанията от различни предмети и диалозите с персонажите. Пример за такъв 

вид игри са Monkey Island, King’s Quest и Machinarium. 

Puzzle adventure (Пъзел приключение) 

Пъзел приключенските игри поставят силен акцент върху предизвикателства с 

логически пъзели. Попълването на всеки пъзел отваря повече от света на играта, 

а допълнителните пъзели разширяват историята. В такива игри рядко се срещат 

персонажи и липсват загадките с предметите от инвентара, както е в point and 

click игрите. Популяризирането на този поджанр стана чрез играта Myst. 

Narrative adventure games (Разказвателни/наративни приключенски игри) 

Наративните приключенски игри позволяват разклоняване на историята, като 

изборът, направен от играча, влияе върху събитията през цялата игра. Въпреки 

че тези избори обикновено не променят цялостната посока и основните сюжетни 

линии от историята на играта, те помагат за персонализиране на разказа според 

желанието на играча. Разбира се, има и изключения, например играта Detroit: 

Become Human, в която изборът на играча може да доведе до множество напълно 

различни финали, дори смъртта на героите. В тези игри геймплейът присъства, 

за да помогне за потапяне в историята на играта, като най-често включва 

решаване на пъзели и взимане на бързи решения, които се отразяват на 

историята. Въпреки че наративните игри са подобни на интерактивните филми и 

визуалните романи по това, че представят предварително написани сценарии, 
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напредъкът на компютърния софтуер може да превърне тези сцени в реално 

време, като по този начин се осигурява по-голяма дълбочина на играта, което е 

от изключително значение за играча. Повечето заглавия на Telltale Games, като 

Game of Тhrones, са развлекателни игри. Други примери са Life Is Strange, Heavy 

Rain и Beyond: Two Souls (Purslow, 2017). 

Walking Simulators (Ходещи симулатори) 

Ходещите симулатори (срещат се и под наимонованието „екологични 

разказвателни игри“) обикновенно избягват всякакъв вид геймплей, освен 

движение и взаимодействие с околната среда, като позволяват на играчите да 

изживеят своята история чрез проучване и откриване. Този поджанр игри 

разполагат с малко или понякога дори никакви пъзели и условия за 

спечелване/загубване на играта може да не съществуват. Те позволяват на 

играчите да се разхождат из игровата среда и да откриват предмети като книги, 

аудиокасетки и други улики, които развиват историята.  

Action-adventure game (Екшън-приключенска игра) 

Екшън-приключенската игра може да бъде определена като смесица от 

елементите на екшън играта и приключенската игра. Екшън-приключенията 

изискват много от същите физически умения като екшън игрите, но също така 

предлагат сюжетна линия, многобройни персонажи, система за инвентаризация, 

диалог и други функции, характеризиращи приключенските игри. Екшън-

приключенските игри обикновено включват комбинация от сложни сюжетни 

линии, които биват представени на играча чрез аудио или видео. Историята е 

силно зависима от движението на героя, което ще рече, че в зависимост от това 

къде реши играчът да отведе героя си може да се задейства различна сюжетна 

линия (Luban, 2002). Някои примери за екшън-приключения са The Legend of 

Zelda, Prince of Persia и God of War. Повечето от игрите, които ще разгледаме в 

следващата глава, попадат точно в този поджанр.  

Има няколко разновидности на екшън-приключенските игри: 
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• Екшън-приключение от първо лице; 

• Екшън-приключение от трето лице; 

• Стелт игри – Игри, в които целта е повече да бягаш и да се криеш от враговете 

си, отколкото да влизаш в пряка битка с тях. Това поставя акцент по-скоро върху 

проучването и решаването на пъзели, отколкото върху екшъна. Примери за такъв 

тип игри са Metal Gear и Assassin’s Creed; 

• Survival horror – Игри, в които се набляга на инвентара и, по-точно, на 

боеприпаси и предмети за възстановяване, чрез които играчът да може да оцелее 

до края на играта. Survival horror игрите имат разнообразен геймплей, но в 

повечето има фентъзи елемент поради наличието на зомбита, вещици, демони и 

други чудовища, които се опитват да ви убият. Примери за такъв вид игри са 

Outlast, Resident Evil и Silent Hill; 

• Survival games – Игри, които са подобни на Survival horror, но липсва 

свръхестественият елемент. 

 

Историята в приключенската видеоигра 

Сега ще се съсредоточим върху самия наратив в приключенските игри – как 

точно се създава и как бива развиван през годините. Периодът, които обхващаме, 

е от 2000 до 2018 г. Игрите се разглеждат чрез единна матрица, която се състои 

от следните компоненти: Характеристика на видеоиграта (какъв е поджанрът на 

играта, от коя компания е разработена, детайли за геймплея и/или дизайна на 

играта), кратко представяне на историята в играта и анализ на разказа. Игрите, 

които са избрани да бъдат изследвани, са сред най-разпространените и 

популярни чисти приключенски игри за съответната година. Изборът е направен 

от автора въз основа на оценка на критици, потребителско мнение и награди на 

съответни фестивали или събития.  
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2000 – Escape from Monkey Island 

Escape from Monkey Island е приключенска игра, която е разработена и издадена 

от компанията LucasArts през 2000 г.; това е четвъртата игра от серията Monkey 

Island, но първата, която използва 3D  графика .  

Играта е разказана през очите на пирата Гайбраш Трипууд, който се връща у дома 

заедно със съпругата си Илейн Марли след меденият им месец. При завръщането 

открива, че жена му погрешно е обявена за мъртва и това невярно съобщение е 

сложило край на нейният мандат като губернатор. Главният ни герой е изправен 

пред задачата да намери начин да върне Илейн на длъжност. Това, което добавя 

още емоция към политическата интрига, е че пиратските свърталища в района на 

Три-Айлънд се изкупуват и биват превръщани в туристически места, 

благодарение на австралийски строител на име Ози Мандрил. Освен това 

изглежда, че всички търсят вуду артефакт, наречен The Ultimate Insult. Тези 

събития не са толкова несвързани, колкото изглеждат, и Гайбраш трябва да 

помогне на Илейн да си върне поста и да намери The Ultimate Insult, преди тя да 

попадне в погрешни ръце.  

Историята в Escape from Monkey Island е 

разказана последователно, което е 

класическото разказване на история. 

Елементите на този тип наратив са начало, край и между тях съществуват 

събития и обрати (Фиг. 1). Флоран Морен определя такъв вид структура с 

термина “Control freak”2 (Maurin, 2012). Това ще рече, че има само една възможна 

история, която е представена в ред, избран от автора. Последователното 

разказване е лесно за разбиране и просто за предаване. В Escape from Monkey 

Island историята е интригуваща, но не е нещо, което не сме виждали при подобни 

игри. Комичният елемент в някои от диалозите разнообразява историята на 

                                                           
2 Наративните структури тук и по-надолу в текста са представени по Florent Maurin (2012), 

използвани са и графиките на цитирания автор. 

Фиг. 1 
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места, но проблемът е, че повечето от шегите са свързани с предишните части на 

играта и играч, който не е добре запознат с предисторията, би се объркал. 

2001 – Myst III: Exile 

Myst III: Exile е третото заглавие в поредицата Myst. Тя е графично пъзел 

приключение, разработено от Presto Studios и публикувано от Ubisoft. Играта е 

пусната както за Mac OS и Windows, така и за Xbox и Playstation 2. От излизането 

на първата игра Myst през 1993 и продължението на франчайза Riven са 

продадени приблизително десет милиона копия по целия свят. Чрез point and 

click интерфейс се обикаля сюрреалистичен фентъзи остров, които е създаден от 

красиви статични сцени. Трудността в играта е изцяло концентрирана в 

решаването на предизвикателните пъзели – при този поджанр игри героят не 

може да умре, а битки с врагове не съществуват.  

Myst III: Exile започва 10 години след събитията, случили се в Riven, когато 

играчът пристига в дома на Атрус и съпругата му Катрин. Атрус е учен и 

изследовател, овладял древна практика, известна като Изкуството. Той може да 

създава връзки към различни епохи, като пише специални книги. Тази 

способност е от древна цивилизация, известна като D’ni, чието общество се 

разпада, след като градът им е опустошен от чума. Атрус се обажда на играча, за 

да го покани и да му покаже най-новата си епоха Releeshahn, която той е 

проектирал като нов дом за оцелелите от D’ni. Докато играчът се готви да замине 

се появява мистериозен мъж, който подменя книгите и играчът се озовава в 

епохата J’nanin. Мистериозният мъж на име Сааведро се опитва да отмъсти на 

Атрус, чиито синове унищожили дома му преди двадесет години. Играта може 

да завърши по няколко начина, в зависимост от действията на играча. При най-

добрия случай Сааведро разбира, че Атрус вече е наказал синовете си, и се 

прибира в епохата си мирно, след като връща книгата. Други действия водят до 

край, при който Сааведро ужищожава книгата или убива играча. Играта може да 

завърши и със затварянето на Сааведро в капан завинаги (Dingman, 2018). 
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Както разбрахме, в Myst III: Exile историята 

винаги започва с едно и също начало, но има 

няколко края, с които може да приключи. Такъв 

вид структура се нарича дървовидна (Фиг. 2). В 

определен момент от разказа на потребителя се 

предлага някакъв избор, който ще оказва 

влияние до края на играта (Maurin, 2012). Тези „възли“ могат да бъдат 

множество, но могат и да бъдат само няколко, както е в случая с Myst III: Exile. 

Те придават по-голяма интерактивност и играчът често започва играта от 

началото, за да може да получи различен край. В тази игра историята се движи 

праволинейно, като избор е даден почти на края на играта, за да определи кой 

край ще се получи. Създателите са опитали да потопят играча още повече в 

историята, като персонажите са истински хора, без обработка чрез компютърна 

анимация. През 2001 г. това е изглеждало иновативно и интересно за играещия 

човек, но в момента не можем да видим така създадена игра поради наличието 

на модерните технологии за компютърна анимация, за които ще стане дума 

малко по-надолу. 

2006 – Sam and Max save the world 

Sam and Max save the world (също се среща и като Sam and Max Season one) е 

графично приключение, създадено от компанията Telltale Games. Базирано е на 

героите от серията комикси Sam and Max, създадена от Стив Пърсел. 

Видеоиграта се състои от шест епизода, обобщено наречени Сезон първи.  

Историята се развива около двамата главни герои Сам и Макс, които са частни 

детективи. Сам е лидер на двойката и по-скоро може да бъде определен като 

гласът на разума. Той е персонажът, когото играчът може да контролира. 

Неговият най-добър приятел е Макс – хиперактивно зайче, което е пристрастено 

към решаването на проблеми. Историята на главните герои се развива в шест 

епизода, всеки от които съдържа един случай, обвързан с главната история. 

Фиг. 2 
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Целта на двамата приятели е да разкрият плана на злодея Хю Блис и да му 

попречат да покори света.   

Историята в Sam and Max save the world 

представя схемата на концентричното 

разказване. Играчът получава достъп до 

карта или съдържание със списък, откъдето 

посещава различните модули в желаната от 

него последователност (Фиг. 3) (Maurin, 

2012). Както споменах, играта се развива 

като сериал и всеки епизод е обвързан с 

другия, като историята се разказва последователно (с изключение на първия 

епизод, който е самостоятелен и няма голямо значение за главната история). Все 

пак на играещия човек се дава възможност да не започне историята от първи 

епизод. Трябва също да уточня, че във всеки един епизод на играта има мини 

истории (криминални случаи), които главните герои разследват, и те не са 

обвързани с главния наратив. 

 

В периода 2000-2009 г. историята във видеоигрите се развива последователно – 

основният и най-разпространеният начин за разказване по това време. 

Създателите на видеоигри обръщат повече внимание на дизайна на играта, 

графиките и това тя да впечатли играещия човек повече с визия, отколкото с 

наратив. В този период се забелязва, че пъзелите играят по важна роля от самата 

история. Играчът ги използва, за да изпита начина, по който разсъждава, но 

когато историите в приключенските игри си приличат, той губи интерес, а 

пъзелите губят своята стойност на препятствие към разкриването на друг аспект 

от историята. Последователното разказване на историята вече не е достатъчно 

интерактивно за играещия човек. 

Фиг. 3 
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До средата на 90-те години на миналия век приключенските игри са били един 

от най-популярните жанрове компютърни игри, но пазарният дял започнал 

драстично да намалява. Причината е в наситеността на пазара с еднообразни 

игри, което води до малко иновации в областта и спад на доверието на 

потребителите в жанра. Друг фактор, довел до спада на пазара на приключенски 

игри, е появата на first person shooters, каквито са Doom и Half-Life. Създателите 

на тези заглавия, възползвайки се от напредъка на технологиите, успяват да 

предложат силни, ориентирани към историята игри, същевременно съдържащи 

екшън (Leigh, 2014). 

2010 – Heavy Rain 

Heavy Rain e интерактивна драма и приключенска игра, издадена за PlayStation 3 

през февруари 2010 г. Тя е разработена от Quantic Dream и публикувана от Sony 

Computer Entertainment. Създателят на играта Дейвид Кейдж е и човекът, който 

стои зад самата история. Той пише сценария, дълъг 2000 страници, за четирите 

години продукция на играта. Heavy rain има комерсиален успех, печели три 

награди BAFTA, продадени са над пет милиона копия. Получава похвали за 

емоционалното си въздействие, визуализации, история, контроли, озвучаване и 

музика.   

Историята започва с живота на персонажа Итън Марс, който е архитект. В деня 

след десетия рожден ден на сина му Джейсън той и семейството му отиват на 

пазар. Джейсън и Итън са ударени от кола, при което детето умира, а бащата 

изпада в шестмесечна кома. След като се събужда, Итън, обвинявайки се за 

смъртта на Джейсън, се развежда със съпругата си Грейс и се премества в малка 

крайградска къща. Поради преживяната психическа травма започва да получава 

припадъци. Случва се да припадне, когато е в парка с другия си син Шон. Когато 

се събужда, открива, че Шон е бил отвлечен от „Оригами убиецът“ – сериен 

убиец, който отвлича и убива млади момчета през есенния сезон, като оставя 

орхидея на гърдите на жертвата и оригами фигурка в близост до тялото. 
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Полицаят от ФБР Норман Джейдън разследва смъртта на друга жертва на 

Оригами убиеца и стига до извода, че Шон има само три дни преди да бъде убит. 

Играта включва четирима главни герои, замесени в мистерията на Оригами 

убиеца. Играчът контролира всички персонажи, като постепенно разказва 

историята им. Той взаимодейства с играта като извършва действия, много от 

които са за време и правилният избор трябва да бъде направен бързо. Решенията 

и действията на играча влияят на историята. Главните герои могат да бъдат 

убити, а определени действия могат да доведат до алтернативни сцени и финал 

(Green,  2019). Това разказване бива определяно като паралелно, което означава, 

че историята има разклонения, някои от които се срещат. Тя обикновено е 

организирана около определени възли, които са ключови моменти и трябва да 

бъдат преминати, 

независимо от 

изборите на играча 

(Фиг. 4) (Maurin, 

2012). При този вид 

структура интерактивността е висока, като свободата на играча е ограничена 

единствено в задължителните моменти.  

Историята може да завърши по 17 различни начина, определени от решенията на 

играча, например: Итън умира, но синът му е спасен; Итън е вкаран в затвора, но 

синът му го измъква, като доказва, че е невинен; и двамата умират и т.н. 

Интересното е, че дори решения, които на пръв поглед не изглеждат важни, могат 

да променят драстично историята – например, дали Итън ще търси плюшеното 

мече на сина си, без което той не може да спи, или ще му каже да заспива без 

него. 

2011 – L.A. Noire 

L.A. Noire е детективска приключенска игра, издадена през май 2011 г. за 

PlayStation 3 и Xbox360. Тя е разработена от компанията Team Bondi е 

Фиг. 4 
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публикувана от Rockstar Games. Играта се отличава с това, че е първата, която 

използва технологията MotionScan, разработена от Depth Analysis. MotionScan 

използва 32 камери, за да заснеме изражението на лицето на актьорите от всеки 

ъгъл. Технологията е централна за механиката за разпит в играта, тъй като 

играчът трябва да използва реакциите на заподозрените при разпит, за да прецени 

дали те лъжат или не.  

Историята се развива след края на Втората световна война, когато Холивуд е в 

своята златна ера. Главният герой, Коул Фелпс, е ветеран от морската пехота, 

който се завръща в Лос Анджелис, за да живее със семейството си, като започва 

работа като патрулен служител в полицейското управление. След като успешно 

решава случай на убийство е повишен в детектив. Включва в разследване за 

морфин, който се продава на улицата, откраднат от кораба, с който се е прибрал, 

заедно с бившия си морски отряд. В крайна сметка той научава, че няколко 

членове на предишното му звено са откраднали и разпространили морфина. 

Фелпс трябва да се справи с множество заплетени случаи. Разследванията му го 

изправят срещу най-опасните престъпници в града и дори негови колеги от 

управлението (Alexander, 2010). 

Действието се развива в Лос Анджелис през 1947 г., в полицейския отдел, който 

решава случаи в пет подразделения. Играчът трябва да разследва 

местопрестъпленията за улики и следи и да разпитва заподозрените. Успехът му 

в тези дейности се отразява върху степента, в която бива разкрита историята във 

всеки конкретен случай. Наративната структура се определя като „Рибена кост“ 

или еластична. Това ще рече, че основната история се развива в линейна 

структура, но е възможно, по желание на играча, да се правят отклонения към 

допълнителни сюжети 

(Фиг. 5) (Maurin, 2012). 

Тези сюжети може да не 

са свързани с главната 

Фиг. 5 
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история, а да са напълно самостоятелни. Дизайнът на играта е с отворен свят, 

което позволява наличието на точно тези странични мисии и разклонен сюжет. 

2012 – The Walking dead 

The Walking dead (известна още като The Walking Dead: The Game или The 

Walking Dead: Season One) е епизодична point and click приключенска игра, 

разработена и публикувана от Telltale Games. Тя е създадена въз основа на 

поредицата комикси The Walking Dead и се състои от пет епизода, издадени 

между април и ноември 2012 г.   

Историята започва с персонажа Лий Еверет, който е в полицейска кола и пътува 

към затвора, поради факта, че е убил жена си, която му е изневерила. В 

следващия момент колата блъска човек на пътя, който впоследствие се оказва 

зомби, и така разбираме, че е настъпил зомби апокалипсис. Лий успява да се 

измъкне от колата и бяга в гората, където намира изоставена къща. Там той се 

запознава с втория главен персонаж в играта – осемгогодишното момиченце 

Клементайн, с което заедно почват да търсят убежище от зомбитата в 

предградията на Джорджия. В продължение на пет епизода играта разказва 

мрачна история за оцеляване и морал, но нито един от тях не би бил толкова 

ефектен, ако Telltale не бяха създали толкова правдоподобни герои. Децата често 

са трудни за изобразяване във видеоигри, но в случая сценаристите успешно са 

направили Клементайн едновременно уязвима и смела. 

Историята в играта е разказана последователно, но не точно. Имам предвид, че 

на играча се дават избори, които прави по време на игра, но те не оказват голямо 

влияние върху главната история. Тук имаме пример за игра с избори, при които 

играещият човек тества своя морален компас и преценява бързо кое решение би 

взел. Предложените избори са кой персонаж да спасиш, как би постъпил с болен 

човек, който всъщност забавя групата, как действаш с персонажи, с които можеш 

да се идентифицираш и как би постъпил с персонаж, който не ти допада толкова.  



        Дебют                      Светослав Любенов: Развитието на историята в приключенските 

видеоигри с. 72-97 

 
 

89 
Медиалог/ Medialog, бр. 7/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

В зависимост от характера на човек, всеки избор би бил направен по различен 

начин. 

2018 – Detroit: Become human 

Detroit: Become human e приключенска игра, разработена от Quantic Dream и 

публикувана от Sony Interactive Entertainment. Сценаристът на играта е Дейвид 

Кейдж, който пише историята две години. Тримата главни персонажи в играта са 

изиграни от актьорите Валъри Къри, Джеси Уилямс и Браян Декарт.  

Годината е 2038, а действието се развива в Детройт. Технологията е напреднала 

и вече са създадени роботи-андроиди, които помагат на хората в ежедневните им 

нужди. Те са просто слуги, които изпълняват заповедите на хората, без значение 

колко абсурдни могат да бъдат те. Неизбежно светът е тръгнал да полудява, 

градът е в хаос, а човещината е една забравена добродетел (Estaves, 2018). 

Играчът контролира съдбата на три андроида, които искат да докажат, че 

взимането на трудни решения не е еднозначно, че човешкият живот има значение 

и че човечността е въпрос на личен избор.  

• Кара – Тя е новосъздаден андроид. Купува я арогантен баща насилник, за да 

може да върши всички домашни задължения и да се грижи за детето му – 

момиченце на 10 години. Тя се опитва да се впише в бруталния човешки свят. 

• Конър – Последен модел полицейски андроид, чиято задача е да преследва 

други андроиди, които са се отклонили от програмираното им поведение и 

спират да изпълняват заповедите на хората.  

• Маркъс – Андроид, поел по свой собствен път към свободата. Неговата цел е 

андроидите да бъдат възприемани като пълноправни членове на обществото, а не 

като слуги. Опитва се да организира бунт с цел освобождаване на андроидите.  

Това е главната тема в играта, останалата част от историята е оставена в ръцете 

на играча. Още от първите минути той трябва да взима обмислени решения, 

които се отразяват на историята. В Detroit: Become human всеки един детайл е от 

значение. Играта поставя ново начало на интерактивния геймплей – пусната е на 
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пазара преди повече от година, но и до днес продължават да се откриват нови 

тайни, факти и развръзки. Създателите са се постарали да я направят така, че 

всяко едно ново преиграване да е различно от предишното. Все още няма точна 

бройка колко точно различни финала има, но бройката им е над 100 (Barker, 

2019). Адам Уилямс, един от създателите на играта, казва в интервю пред Trusted 

Reviews, че има повече от 1000 вариации на историята в играта (King, 2018). 

Интересното е, че играчът може да завърши играта дори ако и тримата главни 

герои намерят смъртта си. 

 

В периода 2000-2019 г. създателите вече не се фокусират толкова върху 

последователното разказване на история, а в това играчът да има свобода сам да 

прави изборите и да разкаже своята история така, както той желае. През тези 

години се наблюдава ръст на популярността на приключенските игри. Detroit: 

Become human прави продажби от три милиона копия само за шест месеца, а 

популярността на играта не намалява. След „бавната смърт“ на приключенския 

жанр в началото на 2000 г. се случват редица събития, които довеждат до 

съживяване на жанра: отделянето на повече внимание за историята и 

подобряването й; интерактивността на действието и разказа; подобряването на 

дизайна, като вече за повечето игри се ползват истински актьори, които 

допълнително биват обработени чрез компютърна анимация. Тук трябва да 

отбележа, че завършването на историята във видеоигрите става с помощта на 

другите компоненти. Дизайнът на средата, в която се развива, е от особено 

значение за потапянето на играча в самия разказ. Озвучаването, което включва 

както музиката, така и актьорското изпълнение, придава автентичност на 

изживяването. Когато историята в определена видеоигра е представена чрез 

аудиоразказ, а не „на хартия“, тя е по-лесно смилаема и по-интригуваща за 

играещия човек.  
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Екшън-приключения 

Ще се фокусираме сега върху хибридния жанр на екшън-приключенията. 

Съчетанието на двата най-известни жанра предопределя и широкото му 

разпространение. Бойните сцени и тактиката се съчетават с пъзелите и историята, 

за да се създадат едни от най-комерсиалните игри, правени някога. По-надолу ще 

обърнем внимание и на това как продуцентските къщи правят филмови 

адаптации на едни от най-известните игри и доколко това е сполучливо. 

God of War 

God of War e екшън-прикюченски франчайз от трето лице, базиран на гръцката и 

скандинавската митология. Поредицата дебютира през 2005 г. на конзолата за 

видеоигри PlayStation 2 и се превърна във водещо заглавие на марката 

PlayStation.  

Историята е фокусирана върху Кратос, спартански войн, измамен от бившия си 

господар – гръцкият бог на войната Арес, да убие жена си и дъщеря си. Кратос 

се опитва да се освободи от кошмарите и да изкупи вината си, като служи на 

другите олимпийски богове, но скоро се оказва в конфронтация с тях поради 

техните машинации. Години след разрушаването на древна Гърция Кратос се 

озовава в Норвегия с малкия си син Атреас. Двамата пътуват през няколко 

царства, за да изпълнят обещанието към наскоро починалата майка на момчето 

да разпръснат прахта й от най-високата точка във всички царства. По невнимание 

по пътя те си навличат гнева на скандинавските богове (Dornbush, 2018). 

В поредицата има две епохи. Първата ера са първите седем игри, които са 

базирани на гръцката митология с отмъщението като централен мотив. God of 

War (2005), God of War II (2007) и God of War III (2010) представляват основната 

трилогия на историята. Четвъртата игра, наречена Ascension (2013), служи като 

предистория за всички останали игри. Създателите са разработили и три 

странични заглавия – Chains of Olympus (2008), Ghost of Sparta (2010) и Betrayal 

(2007), които представят на играча допълнителни истории, които нямат общо с 
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основния сюжет на играта. Във втората ера действието се измества в Норвегия и 

основна тема става скандинавската митология. От нея има една игра God of War 

(2018), която е пета част от основния сюжет.  

Както виждаме, тук историята е представена в пет основни заглавия, но са 

създадени и допълнителни сюжети. Интересна е идеята на създателите да 

направят скок от гръцка към скандинавска митология, но промяната на 

местодействието в играта е фактически необходимо. В последната част на 

първата ера на играта – God of War III, историята се развива така, че Кратос убива 

всички древногръцки богове. Единствената опция на създателите е да изпратят 

главния герой да сее разруха на друго място и, мога да кажа, че изборът това да 

е древна Норвегия се оказва успешен. Още първите три дни след пускането на 

играта тя е продадена в 3.1 милиона копия (Kellen, 2018). 

Legend of Zelda 

Legend of Zelda e екшън-приключенска поредица, създадена от японските 

дизайнери на игри Шигеру Миямото и Такаши Тезука. Тя е разработена и 

публикувана от компанията Nintendo, което я прави ексклузивна само за 

конзолите, които те предлагат. Играта включва екшън-приключение и елементи 

на екшън RPG (Role-Playing Games) игри.  

Поредицата се фокусира върху съдбата на главният герой Линк. Той е 

елфоподобен човек, който в повечето части от франчайза получава задачата да 

спаси принцеса Зелда. Тя е отвлечена от Ганон – демон и главен антагонист в 

поредицата.  

Първата игра дебютира през 1986 г. и е 2D екшън-приключение. В следващите 

години излизат общо 27 видеоигри от поредицата, като последната е през 2017 г.  

От излизането на първата игра са продадени над 52 милиона копия. Тук имаме 

пример за игра, в която сюжетът често е идентичен. Главната цел е да се спаси 

принцесата, която е отвлечена и е затворена в замък. В поредицата можем да 

отличим девет игри, които предават главния сюжет, а другите служат за 
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допълнение. Интересното в случая е, че играта може спокойно да се започне от 

всяка част, поради факта, че в последователността на играта предисторията 

винаги е разказана. Това улеснява играча, не го задължава да изиграе всички 

останали игри, за да разбере историята, и му дава свободата сам да избере коя 

част от поредицата иска да играе.  

 

Адаптации на видеоигри 

Адаптирането е метод, който силно се използва в киноиндустрията. В последните 

години сме свидетели на множество адаптации на книги, комикси и реални 

събития. Тук ще разгледаме адаптирането на филми по видеоигри и обратното, 

на видеоигри по филми. Ще обърнем внимание на това до каква степен е 

преразказана историята и по какъв начин е предадена. 

Harry Potter 

Хари Потър е поредица фентъзи романи на британската авторка Джоан Роулинг, 

които хроникират живота на младия магьосник Хари Потър и неговите приятели 

Хърмаяни Грейнджър и Рон Уизли, всичките студенти в училището за магии 

Хогуортс. Основният сюжет е свързан с борбата на Хари срещу мрачния 

магьосник лорд Волдемор, който възнамерява да стане безсмъртен и да покори 

всички магьосници и мъгъли.  

Първата част от поредицата видеоигри излиза през 2001 г., като следващите 

години излизат още седем заглавия. Те са създадени и публикувани от Electronic 

Arts и Warner Bros. Вдъхновени са от поредицата едноименни филми и романи, 

като са създадени различни версии за отделните части. Главният сюжет във 

видеоигрите се припокрива с този във филмите, не са изменяни също така 

детайли или вторични сюжети. Това е така, защото в процеса на създаване на 

видеоиграта Electronic Arts и Warner Bros. са работили съвместно с авторката 

Джоан Роулинг (Стоилова, 2007: 27). Когато един сюжет се адаптира идентично, 

има опасност от презасищане: потребителят е разбрал сюжета първо от книгите, 
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след това от филмите, накрая – във видеоигрите. От друга страна обаче, ако бъде 

изменен сюжетът, феновете на поредицата може да останат недоволни. Трябва 

да се постигне златната среда, която, по моя преценка, съществува в този 

франчайз от игри. Създателите са включили странични истории, които не са част 

от филмите или книгите и които съживяват разказа. 

Prince of Persia 

Prince of Persia е франчайз видеоигри, създаден от Джордан Мехнер и 

публикуван от Ubisoft. Игрите за принца на Персия са общо 13, но обект на 

внимание тук е само серията „Пясъците на времето“, която се приема за главна 

сюжетна линия, създадена от четири игри. Останалите продукции са създадени 

самоцелно от различни компании и с различни сюжети. Историята се фокусира 

върху главният герой, който е ирански принц и приключението му го води до 

разкриване на тайните на пясъците на времето. Той разбира, че може да 

манипулира времето и по този начин може да поправи грешки, допуснати в 

миналото, и да предотврати събития, които ще унищожат света. Поредицата от 

четири игри се превръща в образец на това, което трябва за съдържат 

видеоигрите от този жанр (Тодоров, 2008: 16-17). 

През 2010 г. излиза първият и последен филм, адаптация на първата част от 

поредицата видеоигри. Филмът е продуциран от Джери Брукхаймер и издаден от 

компанията Walt Disney Pictures. В главната роля влиза актьорът Джейк 

Джиленхол, като принц Дастан (във видеоигрите никъде не се споменава името 

на принца). Сюжетът във филмовата продукция беше изменен, което не се хареса 

на аудиторията. Проблем бе и прекаленото използване на компютърно 

генерирани изображения, които на места са толкова много, че объркват зрителя.  

Същата съдба споделя и филмът Assassin’s Creed, адаптиран по едноименната 

видеоигра – сюжетът беше подменен и представен по нелеп начин с неадекватно 

темпо. Продукцията отново беше пръв и последен опит за адаптиране на 

франчайза от видеоигри.  
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Както се вижда, филмите, адаптирани по видеоигри, по-скоро не печелят 

аудиторията. Дори сравнително по-успешните от тях отново остават втора ръка 

и се приемат с не толкова добри отзиви. Вероятно същността на противоречието 

е в това, че  двете медии са прекалено различни. При филмите потребителят чака 

да му разкажат историята наготово, докато при видеоигрите играещият човек си 

я пише. 

 

В заключение ще кажа, че историята във видеоигрите се развива, става по- 

плътна и по-завършена с годините. Отделя й се все повече внимание, в стремеж 

да е интересна и интерактивна, а не еднообразна. Разказът несъмнено е допълнен 

и напълно завършен, когато и другите компоненти като дизайн, геймплей и 

музика са създадени както трябва и им е отделено нужното време и работа. 
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АВТОРСКАТА МУЗИКА В ПОПУЛЯРНИТЕ ВИДЕОИГРИ  

 

ТЕОДОР ПЕНЕВ 

 

ORIGINAL MUSIC IN POPULAR VIDEO GAMES 

 

TEODOR PENEV 

 

Резюме: Авторската музика играе водеща роля в популярните 

видеоигри. Макар невнаги тя да е най-доброто решение за едно 

заглавие, разработчиците често прибягват до услугите на опитни 

композитори, които да създадат оригинален саундтрак, който да 

отговаря на атмосферата на играта. Но с това далеч не се изчерпват 

ролите на авторската музика във видеоигрите, която все по-често се 

създава не от опитни композитори, но и от самите геймъри1.  

Ключови думи: игри, оригинална музика, композитори, авторство 

 

Summary: Original music plays a leading role in many popular video 

games. Although it's not always the best solution for all titles, developers 

often resort to the services of experienced composers to create an original 

soundtrack that fits the atmosphere of the game. But this is not the only role 

of original music in video games, and sometimes it’s creators are not 

experienced composers, but gamers themselves.  

Key words: games, original music, composers, authorship 

                                                           
1 Текстът представлява част от бакалавърската теза, защитена в катедра „Радио и телевизия“ 

на ФЖМК на Софийския университет, с дипломен ръководител проф. д.н. Венцислав Димов. 
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Музиката във видео игрите е актуална тема, която засяга не само геймърите, 

но и музикалната индустрия. Звуковата и музикалната аранжировка на една 

игра вече не се използва единствено за да се подобри качеството на играта, но 

и за множество други цели. Как музиката във видео игрите въздейства на 

играещите, доколко тази музика е авторска и важно ли е това?  

 

Атмосферичните саундтракове 

Музиката и звуковите ефекти са от основно значение за атмосферичността и 

цялостното усещане за реализъм във всяка игра. Те не само помагат на 

играещия, така да се каже, да се потопи в играта, но и са способни да 

предизвикат емоции и чувства у него.  

Както казва американският композитор Марти О’Донъл, разработил 

саундтрака на поредицата Halo: „ушите не мигат“ (O’Donell, 2014). 

Музикалната аранжировка е един от елементите, който по правило съпътства 

играча от увода, или секцията tutorial – т.нар. обучителен период, който 

присъства в почти всяка игра, до епилога, или условно казано, до „последния 

бос“.  

Основната цел на музиката във видеоигрите остава еднаква през всички 

години на тяхното развитие и тя е да създаде чувство и атмосфера. За тази 

цел множество разработчици наемат професионални композитори, които да 

изготвят музикална аранжировка, предназначена изключително за тяхната 

игра. Други пък предпочитат да използват подходяща готова музика, която е 

способна да създаде конкретна атмосфера или да подсили вече 

съществуващата в играта. Всичко зависи от атмосферата, която играта цели да 

създаде или пресъздаде. Нека разгледаме няколко големи заглавия от 

изминалите години, в които разработчиците си служат и с двата похвата. 

  

The Elder Scrolls: Skyrim 

Петата игра от поредицата на разработчиците от Bethesda Softworks “The Elder 

Scrolls: Skyrim” включва в себе си един час авторска атмосферична 
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симфонична музика. Музиката трябва да звучи епично и гръмко на фона на 

игра, в която играещите се въплъщават в северняшки герой с драконова кръв, 

чиято цел е да се бори за чест и справедливост във фиктивния регион 

„Скайрим“, раздиран от гражданска война. Драконите и хората с драконска 

кръв са изчезнали преди стотици години, но според историята на играта те се 

завръщат именно в тези смутни времена, за да спасят региона от разруха. 

Композиторът на епичните тракове от играта, Джеръми Сол, споделя на своята 

страница във „Фейсбук“ през 2013 г. мнението и коментарите си за няколко от 

мелодиите, които е създал за играта. В своите забележки той говори за живота 

на музиката и за това как тя, по неговите думи, е универсален език. (Soule, 

2013). Джеръми Сол казва за мелодията From Past to Present, че е искал да 

създаде „жива музика, която не дължи нищичко на създателя си, просто 

съществува, и някак по някакъв странен абстрактен начин винаги е 

съществувала“ (Soule, 2013). 

Коментарът на композитора за Standing Stones e по-задълбочен. В дълъг пост 

той се обръща към всички композитори и ги призовава да говорят повече за 

собствения си мисловен и креативен процес. Какво ги мотивира и ги кара да 

творят (Soule, 2013)? В случая със саундтрака за Skyrim Сол казва, че главната 

му цел е да мотивира играча да продължава и да се движи напред, образно 

казано. Целта му е още да добави своеобразно чувство за предметност и цел в 

заобикалащия играчите свят, напук на хаотичната обстановка и противниците, 

които играчите ще срещнат (Soule, 2013). 

В песента Standing Stones Джеръми Сол използва сложна метафора, по 

собствените му думи, пришита към студеното и тъжно звучене на песента. 

Тази метафора включва в себе си символи за природата, светлината, 

тъмнината и смъртта, бедите и нещастията, които раздират света на Скайрим. 

Но с разгръщането на песента смъртта и бедствията преминават чрез леко 

виолончело в тъжна мелодия, която въздейства по начин, който кара играчите 

да усещат тъмна, бледа, но съществуваща надежда. 
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За песента Sky Above, Voice Within Сол коментира, че цялата идея на мелодията 

е да внедри смиреност (Soule, 2013). С леки епически елементи, някак 

присъщи на северняшката култура на региона, но без да променят посланието. 

Цялата композиция е създадена на базата на идеята за приемането на голяма 

загуба чрез упование в по-висша идея. 

Но освен тези епически мотиви, в играта присъстват и по-леки мелодии, които 

създават не толкова чувство за епичност, а по-скоро за комфорт.  

Ако нашият драконов рицар в играта осъмне в някое отдалечено село, уморен 

и без храна и вода, той винаги може да си почине във виртуалната селска 

таверна или кръчма. А там почти винаги има бард с различен струнен или 

духов инструмент в ръка, който реди рими, свързани с подвизите на нашия 

рицар, с краля на Скайрим, или пък посветени на друг славен герой на севера. 

Песните, които бардовете изпълняват, са общо пет, но чрез различни методи 

играчът може да увеличи техния брой. За да бъде постигната 

правдоподобност, песните, които бардовете най-често пеят, са свързани с 

политическата принадлежност на територията, където се намира съответната 

таверна. Бардовете в селата и градовете, застанали на страната на 

бунтовниците, пеят песни във възхвала на техния лидер – бунтовният крал-

узурпатор Улфрик, докато бардовете от другата страна на барикадата 

възхваляват силата на империята, която доскоро е контролирала региона. 

Джеръми Сол е опитен композитор, който през годините е работил и по други 

големи заглавия, включително Guild Wars и игровата поредица Harry Potter. 

Музикалната аранжировка на The Elder Scrolls: Skyrim обаче определено заема 

челно място в портфолиото му със своята номинация за наградата на BAFTA 

за най-добра оригинална музика, както и множество други по-малки награди, 

включително отличието на Game Audio Network Guild за 2012 г. за най-добра 

оригинална вокална песен. Две години по-късно Сол започва кампания за 

набиране на средства за издаването на албум с класическа музика със северни 

мотиви. Кампанията в уебсайта Kickstarter събира над 120 хил. долара. Този 

факт, в допълнение с общо осем номинации и награди за работата на Сол по 
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музиката на The Elder Scrolls: Skyrim и огромният успех на играта (10 млн. 

продадени копия месец, след като тя е пусната на пазара) доказват, че 

авторската музика често е най-добрият избор, когато целта е качествен и 

атмосферичен саундтрак.  

Но не винаги.  

 

Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 

Нека обърнем внимание на друга поредица на Bethesda Softworks, но този път 

със съвсем различна атмосфера. Макар поредицата Fallout, в която действието 

се развива в постапокалиптичнни и разрушени от ядрена война САЩ, да 

разполага с авторска амбиентна музика, малко геймъри обръщат сериозно 

внимание на нея. Основната причина за това е конфликтът на атмосферите, 

който се проявява, докато играчът скита из руините на Вашингтон или 

пустинята Мохаве около Лас Вегас. Играещият има избор да слуша чудесна 

амбиентна музика или пък Франк Синатра. Победителят в конфликта тук, 

колкото и гениална да е амбиентната музика и колкото и талантлив да е 

нейният композитор, е съвсем ясен. Но за да разберем по-лесно този конфликт, 

нека първо огледаме игралния свят, толкова различен от този на Skyrim.  

Годината е 2077, а светът, който познаваме днес, не е достигнал до 

микроелектрониката и в голяма степен е застинал в 50-те и 60-те години на 

миналия век в технологично отношение. Разчитайки на ядрена енергия чак до 

70-те години на 21-ви век, Земята е опустошена от ядрена война. Двеста 

години по-късно оцелелите обитават руините на унищожената земя, застинала 

в 50-те години на XX в. Но дори живеещите в тази постапокалиптична 

антиутопична земя все още не са забравили приятните ритми на популярната 

музика от старото време. Макар в света да цари хаос, а разрушеният 

Вашингтон, главната сцена в играта Fallout 3, да е пълен с мутанти, бандити и 

сектанти, в кръчмите, казината и бараките на хората все още има запазени 200-

годишни огромни радиокутии, от които звучат Боб Кросби, Били Холидей и 

Сестрите Андрюс. В играта е интегрирано виртуалното радио New Galaxy, в 
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което харизматичният диджей Three Dog, озвучаван от Ерик Тод Делум, 

снабдява играчите с подходяща музика от златните години на посочените 

артисти. А междувременно той агитира играчите да се заредят с 

постапокалиптичен идеализъм, или  както той самият призовава – „Да водят 

добрата битка“ (To fight the good fight). Всяка друга инсталация разполага с 

различна аранжировка и различен диджей. В Нови Вегас, оцелял след 

ядрената война, чуваме типичния каубой-джентълмен господин Ню Вегас, 

който призовава с южняшката си харизма хората да се пазят от опасностите 

на ядрената пустош. Във Fallout 4 пък плахият Травис, който живее в 

постапокалиптичния „диамант“ на Масачузетс, Даймънд Сити, снабдява 

оцеляващите жители на града и подстъпите му с актуалните новини от 

региона, а между емисиите чуваме познатите гласове на Ела Фицджералд и 

Скийтър Дейвис.  

Срещу тези харизматични и нетолкова харизматични диджеи и техните плочи 

с обичани песни от ерата на Студената война стои един също толкова 

респектиращ саундтрак с амбиентна музика, който играчът може да чуе, ако 

реши да изключи вграденото в играта радио.  

Малко след създаването на играта Fallout 3 композиторът Айнън Зур дава 

интервю за авторитетното геймърско онлайн списание IGN. Зур е 

композиторът на амбиентната музика за играта, но и човекът, който е подбрал 

парчетата за радио New Galaxy. Композитор още от 20-годишен, Зур е създател 

на музиката към детски шоута като „Пауър Рейджърс“, „Диджимон“, 

„Бийтълборгс“ и други. Също така той е създател и на музика за множество 

филми от европейското кино. През 1997 г. Айнън Зур започва да работи и по 

музикални проекти, свързани с игрова музика. Най-популярните игри, за 

които е творил, са Prince of Persia, Star Trek: Klingon Academy и поредицата 

Fallout. Зур твърди, че идеята му за композирането на амбиентната музика, 

всрани от радио-саундрака на Fallout, е била мотивирана от стандартния 

постапокалиптичен портрет – драматична и отчаяна оркестрална музика, но с 
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щипка наука, или дори портрет на луд гений, които фактори според сценария 

на играта са довели до този апокалипсис (Steinman, 2015). 

Идеята е музикално да се представи ситуацията на героя, който бяга от 

сигурността на бомбеното си убежище, за да намери един опустошен свят, 

пълен с бандити, мутанти и хаос. Но героят иска да промени тази ужасна земя 

и да върне надеждата на хората. Затова саундтракът звучи тъжно, но не 

депресивно и също така съдържа в себе си спомена за красивото минало преди 

войната. Мотивацията за работата си Зур черпи от sci-fi музиката на Джери 

Голдсмит и добавя от този елемент и към своите тракове. Като цяло обаче 

идеята му е музиката да е оркестрална, постапокалиптична мелодия с щипка 

футуризъм, но все пак с ретро звучене. За целта той е използвал оркестралното 

звучене по нестандартен начин, за да постигне целите си, но без да губи 

симфоничното звучене на оркестъра.   

Работата по атмосферичният саундтрак от амбиентна музика отнема на Зур 

около шест месеца, през които той успява да създаде мелодии, свързани с 

руините на постапокалиптичен Вашингтон, пълното с радиация море и 

опустошените краища на града, превърнали се в суха пустиня. Те се сменят в 

зависимост от това къде се намира играещият герой. Също така има парчета, 

които се включват, когато играчът влезе в динамична ситуация – битка, или 

пък когато се опитва да се измъкне от лапите на огромен плъх-мутант.  

Въпреки всичко радиото на играта печели в този конфликт, макар амбиентната 

музика все пак да е на разположение на играчите, които искат различна, някак 

по-класическа игрална постапокалиптична атмосфера.  

Макар да не е твърде реалистично да слушаш Франк Синатра през 23-ти век, 

играта все пак успява да те накара да повярваш, че това е някак логично. Това 

е така, защото атмосферата почти предполага хората да слушат именно 

подобна музика. Това се получава с цялостното усещане на играта – в сградите 

се въргалят списания и вестници, стилизирани като от 50-те години на XX в., 

хората са облечени с мръсни дрехи, които са били на мода в средата на 20-и 

век. Рекламите, останали да висят по изоставените сгради, са досущ като тези 
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от тази епоха. Дори хората пият еквивалент на „Кока Кола“, т.нар. „Нука 

Кола“, която някак е оцеляла до 80-те години на 23-ти век, а огромните 

билбордове с нейните реклами напомнят за ерата на сестрите Андрюс. Затова 

е логично да е останала и някоя работеща радиостанция или плоча, от която 

да се чуят именно техните гласове. Музиката акомпанира атмосферата на 

игрите и играчите могат да се потопят в нея, докато слушат гласа на Дийн 

Мартин. 

Така стигаме до извода, че макар авторската музика винаги да е добро 

решение, тя невинаги е най-доброто решение. Отлично изготвеният саундтрак 

на Айнън Зур е способен да потопи играчите в апокалипсиса на 23-и век, но 

само с помощта на Сестрите Андрюс, Бийн Кросби и Франк Синатра може да 

се усети контраста между тази безнадеждна ситуация и приказния унищожен 

свят.  

 

Авторската музика за цели извън геймплея на играта – тематична 

музика, разпространявана встрани от играта 

 

Когато говорим за саундтрак и музиката във видео игрите, веднага се 

подразбира амбиентната и фоновата музика на една игра. Особено в 

популярните заглавия като World of Warcraft и League of Legends музиката е 

от основно значение обаче не само за геймплея, но и за маркетинг стратегиите 

на компаниите производители. Те често прибягват до там да спонсорират 

странични музикални проекти за целите на играта си. По този начин работят 

Riot Games – създателите на популярната игра League of Legends. 

 

За целите на LoL създателите спонсорират и популяризират различни YouTube 

влогъри и изпълнители, разпространяващи там своето творчество, които 

създават авторска музика, посветена на играта. Нерядко се случва техни 

произведения да бъдат публикувани в официалните страници на 

разработчиците в социалните мрежи, като така тези парчета добиват 

допълнителна популярност.  
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Riot Games обаче не спират до там и дори сами създават проекта Pentakill. Tова 

е може би най-забележителният проект в гейминг индустрията, чието 

творчество не е по никакъв начин част от играта League of Legends, макар да е 

посветено на нея. Pentakill e прогресив метъл виртуална банда, формално 

създадена от герои от играта, чиито песни са посветени на геймплея на играта. 

В проекта вземат участие изпълнители от бандите Jorn, Battle Beast, дори и 

Motley Crew и македонски симфоничен оркестър F.A.M.E, както и други 

индивидуални изпълнители. Бандата постига успех, като песните й, които се 

разпространяват безплатно в Youtube и сайта на проекта Pentakill, са 

прослушани над 100 милиона пъти. „Виртуалните“ метъл изпълнители  

пробиват дори в класациите на списание „Билборд“.  

В коментар за британския вестник The Guardian продуктовият мениджър на 

Riot Games Виранда Тантула казва, че даже нейният отдел не е подозирал 

какъв успех ще постигне бандата (Lawson, 2017). Още в началото на проекта 

тя и останалите нейни колеги очакват Pentakill да постигне известен успех, но 

не и да достигне до „Билборд“. Но по думите й виртуалните банди не са нещо 

ново. Подобни „нефизически“ банди, постигащи успех в музикалната 

индустрия, съществуват още от 1958 г. в лицето на Alvin and the chipmunks, а 

по-късно и Gorillaz. Виртуалните банди не би трябвало да бъдат нещо 

необичайно в бъдеще, според Тантула. Бандата Pentakill е огромен 

маркетингов успех за Riot, като тя носи мотивация на играчите да играят 

League of Legends, както и средства за компанията от продажба на албуми, 

тениски и виртуални придобивки.  

Тук е редно да отбележим и друга „физическа“ банда, която твори авторски 

парчета, а именно Falconshield. Бандата се състои от четирима души, които 

продават творчеството си, почти изцяло посветено на видео игри и до голяма 

степен на играта League of Legends, в iTunes и го разпространяват в канала си 

в Youtube. Falconshield е формирана през 2009 г. от Йозеф Фалкенсьолд и 

просъществува десет години, като официално е разформирована през 2019 г. 

Бандата често е рекламирана и нейни клипове са споделяни на официалните 
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страници на Riot Games, като в един момент дори работи директно с 

разработчиците.  

Авторската игрова музика е съставна част от всяка игра по същия начин, по 

който музикалната аранжировка е важна част от всеки филм. Гейминг 

индустрията отделя огромна част от ресурсите си за наемането на качествени 

композитори, които да създадат подходяща аранжировка за игрите си, както и 

за музиканти и запис. Резултатът е, че игровата музика е вече не само 

качествена и добре звучаща аранжировка към съвременните игри – тя трупа 

влияние и извън гейминг индустрията. Макар невинаги авторската музика да 

е най-доброто решение за една игра, присъствието й винаги е бонус за 

заглавието и се оценява от играчите.  
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ПРАВА НА ИЗДАТЕЛИТЕ  НА ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕСАТА  

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ В ЦИФРОВА СРЕДА 

 

ДИЛЯНА КИРКОВСКА 

 

RIGHTS OF THE PRESS PUBLICATIONS PUBLISHERS 

CONCERNING  DIGITAL ISSUES 

 

DILYANA KIRKOVSKA 

 

Резюме: Системата за закрила на авторското право и сродните му 

права в Европейския съюз се развива ускорено с извеждането на нови 

правила за достъп до защитено съдържание в цифрова среда. 

Промените в Директива (ЕС) 2019/790 от 17 април 2019 г. са свързани 

с учредяването на ново сродно право на издателите на печатни 

издания при тяхното цифрово използване, с осигуряването на 

хармонизирана правна закрила за публикациите в пресата при 

използването им онлайн от доставчиците на услуги на 

информационното общество. Възниква необходимост от 

лицензирането на онлайн използването на публикации от 

доставчиците – новинарски агрегатори и услуги за медиен 

мониторинг.  

Ключови думи: сродно право, публикации в пресата в цифрова среда 

 

Summary: The system of protection of copyrights and related rights within 

the European Union is rapidly developing with putting forward of new 

assessment rules to protected content in digital environment. Changes 

occurred at the Directive (EU) 2019/790 of the EP and of the Council of 17 
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April 2019 refer to establishing of a brand-new retated right of the press 

publications publishers concerning digital issues, and also to harmonized 

legal protection for the press publications when used online by information 

society services providers. There appears necessity of licensing of the 

online use of publications of new providers, such as news aggregators and 

media clipping services. 

Key words: related right, press publications in digital environment 

 

Настоящият текст е фокусиран върху развитието на системата на закрила на 

авторското право и сродните му права в Европейския съюз (ЕС), върху 

извеждането на целите, механизмите и основанията за реформиране на 

европейската рамка и новите правила в закрилата в бързо развиващата се 

цифрова реалност. Тя предпоставя нови канали и способи на използване на 

защитено съдържание, нови начини на достъп, множественост на видовете 

употреби на защитени обекти. 

Целта на настоящото изследване е да се проследят промените  в областта на 

авторското и сродните на него права като логика, предпоставки за възникване, 

причини и последствия, породени от Директива (ЕС) 2019/790 от 17 април 

2019 г. относно авторското право и сродните му права в цифровия единен 

пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО. С нея се въвежда 

ново сродно право за издателите на печатни издания при тяхното 

цифрово (повторно) изпозване. В онлайн среда използването на хипервръзки 

за препубликуване на съдържание на издателите на публикации в пресата до 

2019 г. не подлежеше на лицензиране и монетизиране. Втората причина е 

създаването на особен вид бизнес модел, който се гради на компилирането на 

различни публикации/или хипервръзки като информационни масиви и бази 

данни и предлагането им на крайни потребители срещу заплащане. Тези два 

аспекта са свързани с използването на интелектуалната собственост в новите 

услуги на информационното общество. За да се осъществи адекватна закрила 

за използването, следва да бъдат въведени нови механизми за това. 
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Директива 2019/790 оказва въздействие върху големите онлайн платформи и 

новинарските агрегатори като YouTube, Google, Google News, Facebook, на 

които е наложено задължение за адекватно възнаграждение на творците и 

журналистите, от чийто труд те генерират парични печалби. Онлайн 

платформите и новинарските агрегатори имат повече основания да сключват 

лицензионни договори за справедливо възнаграждение на творци и медийни 

предприятия, които предварително са се идентифицирали като притежатели 

на правата. 

 

Причините за ревизия на авторскоправната защита 

Според изследователи „[я]сен сигнал за настройване на общия европейски 

пазар към цифровата среда беше даден с приетата през 2015 г. Стратегия за 

цифров единен пазар за Европа” (Цакова, 2017). 

Директива (ЕС) 2019/790 от 17 април 2019 г. относно авторското право и 

сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 

96/9/ЕО и 2001/29/ЕО (в текста ще бъде употребявано и Директивата за 

авторско право в единен цифров пазар, Директивата) е част от стратегията на 

Европейската комисия (ЕК) за единен цифров пазар. Отчитайки новите 

реалности и възможности, Комисията изведе необходимостта от създаването 

на единен цифров пазар и обяви неговото изграждане като един от основните 

си приоритети. В изпълнение на тези намерения, на 06.05.2015 г. е приета 

„Стратегия за цифров единен пазар за Европа“.  

По-широкият достъп до информация, който ЕК си поставя за цел да даде 

на потребителите, даде основание за ревизията на авторскоправната 

рамка на ЕС. Предвид бързите темпове на развитието на технологичния 

сектор и нарастващото потребление на онлайн съдържание, Директивата за 

авторско право в единен цифров пазар е първият по-сериозен опит на 

Европейския съюз да регламентира авторскоправната си рамка в синхрон с 

новите модели на потребление на информация и съдържание онлайн. 

Основните точки в нея са: по-голям достъп до авторско съдържание онлайн, 
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както и на трансгранична основа в рамките на държавите-членки на ЕС;  по-

добра онлайн среда за автори и издатели; по-ясни правила за достъп до 

съдържание, обект на авторското право и сродните му права, с научна и 

изследователска цел. 

Необходимостта от ревизия на авторскоправната защита при цифрово 

използване на публикации става явна поради широкото използване на 

авторския и издателски труд, творчество, организационни и финансови 

вложения на издателите на публикации в пресата. Издателите на печатни 

издания – аналогично на продуцентите и на радио- и телевизионните 

организации, организират и финансират цялостния творчески продукт и като 

такива имат вече породилите се сродни на авторското права при използване 

извън онлайн среда, за което се дължи възнаграждение. Цифровата употреба 

е нов канал за достъп до защитено съдържание или до части от него, и това 

налага надграждане на закрилата. Възникналото ново сродно право за 

използване на публикации и части от тях (снипети) следва да бъде също 

възмездно. По този начин се въплъщава основен принцип при 

авторскоправната закрила – за всеки вид използване се дължи отделно 

възнаграждение на творците – автори, продуценти, издатели. Издателите 

монетаризират новия вид използване на защитено съдържание с въвеждането 

на ново сродно право, относимо към цифрова среда. 

Асоциацията на европейските журналисти в България също предлага 

дискусионни мнения по въпроса защо на издателите е необходимо това право 

– „за да се закриля извършената от издателите инвестиция и да бъде същата  

печеливша; за да се закриля свободата на пресата, както и качествената 

журналистика; за да се осигури монетаризация на повторното използване от 

други участници в цифровата среда на новинарско съдържание и 

преспубликации – чрез снипети (от английски: snippet – откъс, фрагмент, прес-

панорами и т.н). Снипетите представляват фрагменти: откъси от 

информацията на дадена интернет страница, които се показват от 

платформата/търсачката заедно с определен линк. Идеята на новото право 
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според неговите поддръжници е да подпомогне издателите (а и авторите) на 

новинарски текстове и преспубликации при цифровото им (повторно) 

използване, което те ще могат да разрешават (включително реферирането 

чрез снипети). Неслучайно Юлия Реда (депутат в Европейския Парламент, 

представител на Пиратската партия – Германия) и други критици на 

разпоредбата наричат това право – „данък върху линковете“ (Link tax) или 

„снипет глоби“ (Snippet levies). Накратко – целта на чл. 11 е създаването на 

нов инструмент в полза на издателите при преговорите им с интернет 

платформите за цифровото използване на новинарско съдържание (Попова, 

2018). 

Издателите, включително издателите на публикации в пресата, на книги, 

научни издания и музикални издания, работят на основата на прехвърляне на 

авторски права чрез договори или по силата на задължителни законови 

разпоредби. В този контекст издателите правят инвестиция с оглед на 

използването на произведенията, съдържащи се в техните публикации, и в 

някои случаи могат да бъдат лишени от приходи, когато тези произведения се 

използват по силата на изключения или ограничения, като например такива за 

копиране за лично ползване и за репрография. Широката наличност на онлайн 

публикации в пресата доведе до появата на нови онлайн услуги, като например 

новинарски агрегатори или услуги за медиен мониторинг, за които повторното 

използване на публикации в пресата представлява важна част от техните 

бизнес модели и източник на приходи.  

Промените  в областта на авторското и сродните на него права в Директива 

(ЕС) 2019/790 най-общо са свързани с учредяването на ново сродно 

имуществено право на издателите на печатни издания при тяхното 

цифрово използване, доколкото издателите и досега имат и упражняват 

сродни права в извъндигиталното пространство.  
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Намеренията на ЕК за проекта за ревизия 

Директива (ЕС) 2019/790 от 17 април 2019 г. срещна много критики. Два 

основни въпроса в законодателното предложение поставиха законодателя 

пред големи трудности. Това са чл. 11 и чл. 13 (първоначална номерация) от 

Предложението за Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 април 2019 г. 

С предложенията Комисията регламентира сродно право на издателите на 

печатни медии в онлайн среда и въвеждането на инструмент за „проверка на 

съдържанието на входа“ на интернет сайтове, чиито публикации са 

генерирани от потребители. Включително създаването на филтрираща 

технология в платформите, чието съдържание се генерира и от крайните 

потребители, с цел избягване публикуването на нелицензирано съдържание 

(филтрите не са обект на настоящото изследване). Въпросните чл. 11 и чл. 13 

(финална номерация чл. 15 и чл. 17), са част от законодателното предложение 

на Европейската комисия още от самото й предлагане през 2016 г. Въпреки 

критиките и многобройните предложения за отпадането им, те са част от 

визията на Европейската комисия за ревизия на авторското право на ЕС.  

 

Дефиниране на понятията 

В Директива (ЕС) 2019/790 са дадени определения за „научна организация“, 

„извличане на информация от текст и данни“ и „институция в областта на 

културното наследство” (чл. 2, ал.1- ал.4).  

За целите на настоящия текст особено важни са определенията за 

„публикация в пресата“ и „издател на публикации в пресата“, доколкото 

относно тях възниква новото право.  

Публикация в пресата е „фиксиране на сбирка от литературни произведения с 

журналистически характер, което може да включва и други произведения или 

обекти и представлява обособена единица в периодично или редовно 

актуализирано издание под общо заглавие, като например вестник или 

списание с обща или специализирана насоченост, чиято цел е да предоставя 
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информация във връзка с новините или други теми и което се публикува в 

която и да е медия по инициатива на доставчик на услуги и под неговата 

редакционна отговорност и под негов контрол“. 

Рецитали 54-60 на Директива (ЕС) 2019/790 въвеждат философията на 

промените, свързани с лицензирането на онлайн използването на техните 

публикации за доставчиците на нови онлайн услуги като новинарски 

агрегатори и услуги за медиен мониторинг. 

Свободният и плуралистичен периодичен печат играе съществена роля за 

осигуряване на качеството на журналистиката и на достъпа на гражданите до 

информация. Широката наличност на онлайн публикации в пресата доведе до 

появата на нови онлайн услуги, като например новинарски агрегатори или 

услуги за медиен мониторинг, за които повторното използване на публикации 

в пресата представлява важна част от техните бизнес модели и източник на 

приходи. Издателите на публикации в пресата се сблъскват с трудности при 

лицензирането на онлайн използването на техните публикации за 

доставчиците на такива видове услуги, което прави по-трудно за тях да си 

възстановят направените инвестиции. При липсата на признат статут на 

издателите на публикации в пресата като правоносители, лицензирането и 

реализацията на правата за публикациите в пресата във връзка с онлайн 

използването от доставчиците на услуги на информационното общество в 

цифровата среда често пъти са сложни и неефективни. Необходимо е да се 

признае и допълнително да се поощри организационният и финансов 

принос на издателите при производството на публикации в пресата, за да 

се обезпечи устойчивостта на издателския отрасъл и съответно да се 

благоприятства наличието на надеждна информация. Поради това е 

необходимо – на равнището на Съюза да се осигури хармонизирана правна 

закрила за публикациите в пресата по отношение на използването им онлайн 

от страна на доставчиците на услуги на информационното общество, което 

оставя съществуващите правила за авторското право в правото на Съюза, 

приложими за използването за лични или нестопански цели на публикациите 
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в пресата от отделните ползватели, незасегнати, включително когато такива 

ползватели споделят публикации в пресата онлайн. Въпросната закрила 

следва ефективно да се гарантира чрез въвеждане в правото на Съюза на 

сродни на авторското право права по отношение на възпроизвеждането и 

предоставянето на публично разположение на публикации в пресата на 

издатели, установени в дадена държава членка, във връзка с онлайн ползване 

от доставчици на услуги на информационното общество по смисъла на 

Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета.  

Понятието „издател на публикации в пресата” следва да се разбира като 

обхващащо доставчици на услуги, като издатели на новини или новинарски 

агенции, когато те публикуват публикации в пресата. Понятието „публикация 

в пресата“ обхваща единствено журналистическите публикации, 

публикувани в която и да е медия, включително на хартиен носител, в 

контекста на икономическа дейност, която представлява предоставяне на 

услуги съгласно правото на Съюза. Публикациите в пресата, които следва да 

са обхванати от понятието, включват например ежедневните вестници, 

седмичните или месечните списания с обща или специална насоченост, 

включително списанията с абонамент, както и новинарските сайтове в 

интернет. Публикациите в пресата съдържат предимно литературни 

произведения, но все по-често включват и други видове произведения и други 

обекти, по-специално снимки и видеоматериали.  

Публикуваните за научни или академични цели периодични публикации, като 

например научните списания, не следва да бъдат обхванати от закрилата 

на публикациите в пресата по силата на директивата. Тази защита не 

следва да се прилага и по отношение на уебсайтове, като например блогове, 

които предоставят информация като част от дейност, която не се извършва 

по инициатива или под редакционната отговорност и контрола на 

доставчик на услуги.  

Правата, предоставени на издателите на публикации в пресата по силата на 

Директивата, следва да имат същият обхват, както правата за 
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възпроизвеждане и за предоставяне на публично разположение, предвидени в 

Директива 2001/29/ЕО, доколкото става дума за онлайн използване от 

доставчиците на услуги на информационното общество. Правата не се 

разпростират върху действия за създаване на хипервръзки, не следва да 

обхващат и самите факти, посочени в публикациите в пресата. Спрямо 

правата, предоставени на издатели на публикациите в пресата следва да се 

прилагат същите разпоредби за изключенията и ограниченията като тези, 

приложими за правата, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, включително 

изключението в случай на цитиране за такива цели като критика или обзор.  

Използването на публикации в пресата от доставчиците на услуги на 

информационното общество може да се състои в използването на цели 

публикации или статии, но също и на части от публикации в пресата. Подобно 

използване на части от публикации в пресата също придобива икономическо 

значение.  

 

Изключенията при въвеждането на новото сродно право 

Директивата предвижда изключения – използването на отделни думи или 

съвсем кратки откъси от публикации в пресата от страна на доставчиците на 

услуги на информационното общество не е задължително да бъде в ущърб на 

инвестициите, направени от издателите на публикации в пресата при 

изготвянето на съдържанието. Поради това е целесъобразно да се предвиди, 

че използването на отделни думи или кратки откъси от публикации в пресата 

не следва да попада в обхвата на правата, предвидени в директивата. Като се 

има предвид масовото обединяване и използване на публикации в пресата от 

страна на доставчиците на услуги на информационното общество, е важно 

изключването на много кратките откъси да се тълкува по такъв начин, че да 

не засяга ефективността на правата, предвидени в директива.  

Закрилата, предоставена на издателите на публикации в пресата по силата на 

Директивата, не бива да накърнява правата на авторите и другите 

правоносители върху произведения и други обекти, включени в тях, 
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включително по отношение на степента, до която авторите и другите 

правоносители могат да използват своите произведения или други обекти 

отделно от публикацията в пресата, в която те са включени. Поради това 

издателите на публикации в пресата не следва да имат възможност да се 

позовават на закрилата срещу авторите и други правоносители или срещу 

други упълномощени ползватели на същите произведения или други обекти. 

Това не следва да засяга договорните споразумения между издателите на 

публикации в пресата, от една страна, и авторите и други правоносители, 

от друга. Авторите, чиито произведения са включени в публикация в 

пресата, следва да имат право на подходящ дял от приходите, които 

издателите на публикации в пресата получават за използване на своите 

публикации в пресата от страна на доставчиците на услуги на 

информационното общество.  

В няколко държави членки обезщетението за използване в рамките на тези 

изключения или ограничения се поделя между авторите и издателите. За да се 

отчете съществуващото положение и да се повиши правната сигурност за 

всички заинтересовани страни, Директивата дава възможност на държавите 

членки, които разполагат със съществуващи схеми за разпределяне на 

обезщетенията между автори и издатели, да ги запазят. Това е особено важно 

за онези, които преди 12 ноември 2015 г. са имали такива механизми за 

споделяне на обезщетенията, макар че в други дадено обезщетение не се 

споделя и се дължи единствено на авторите, в съответствие с националните 

политики в областта на културата. 

 

Права на издателите върху публикации в пресата – въпросителните 

и отговорите 

Вестниците и списанията са колективно създавани от творчеството на 

различни автори – журналисти, фотографи, карикатуристи, и те съдържат 

публикации по смисъла на чл. 2 от Директивата. Тези публикации се ползват 

със закрила. 
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Трябва ли издателите на печатни произведения, които имат еквивалент под 

формата на уеб-страница, да получат права, сродни на авторското – 

своеобразен данък „хипервръзки” (Link Tax), дали предвиденият механизъм 

наистина защитава тези интереси – все ключови въпроси. 

Издателите получават правата, предвидени в член 2 и в член 3, параграф 2 от 

Директива 2001/29/ЕО, при цифровото използване на техните публикации в 

пресата. Това означава, че те ще се ползват с право, сродно на авторското, като 

ще имат думата относно това кога и при какви условия техните произведения 

ще могат да бъдат предоставени на публично разпространение. В случая – чрез 

информационните агрегатори като Google, Yahoo и др. 

 

Предложението постави големи въпросителни 

На първо място, дали изобщо е необходимо такова сродно право за 

издателите? Как създаването му ще се отрази върху баланса на права и 

интереси на заинтересованите лица? Това означаваше, че търсачки като 

Google, Bing  и др. ще трябва да заплащат възнаграждения за това, че показват 

сегменти от статиите, публикувани от издателите, в продължение на 20 

години. Но в повечето случаи въпросните статии не биха били използвани от 

потребителите в такъв дълъг срок от време.  Вероятно това бе причината в 

приетия финален текст на Директивата този срок да бъде драстично намален 

– правата на издателите ще важат до две години след 1 януари на 

годината след датата на публикуване. 

Въпрос произтича и от конкретизацията на „публикации в пресата“. Чрез 

Директивата ЕК предвижда именно за тяхното цифрово използване 

издателите да се ползват със сродно на авторското право. Практиката показва, 

обаче, че голяма част от сайтовете, които служат като спомагателни 

платформи на вестници, списания и т.н., публикуват съдържание, което 

надхвърля това на печатния им вариант. Това означава ли, че издателите ще 

могат да се разпореждат чрез правото си единствено върху текстовете, които 

фигурират и на двете места?   
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Издателите на печатни издания се сблъскват с трудности при лицензирането 

на техните публикации онлайн и получаването на справедлив дял от 

стойността, която създават, уточнява и Комисията в предложението си за 

Директивата за авторско право в единния цифров пазар, като добавя, че това 

може в крайна сметка да се отрази неблагоприятно на достъпа на гражданите 

до информация. Агрегаторите печелят именно от това, че съдържат в себе си 

огромно количество информация, генерирано от новинарските сайтове. По 

тази логика те трябва да заплащат на издателите. За да се определи дали част 

от публикацията в пресата е достатъчно съществена, за да се изисква 

подобно плащане, държавите от ЕС ще могат да прилагат критерий за 

оригиналност,  критерий за размер или и двете, според позицията на 

Съвета. 

 

Отговорите: 

Правата на издателите върху публикации в пресата при  онлайн 

използване са финално регламентирани в чл. 15 и относимо чл. 16  на 

Директива (ЕС) 2019/790. 

Закрила на публикациите в пресата при онлайн използване:  

1. Държавите членки предоставят на издателите на публикации в пресата, 

установени в държава членка, предвидените в член 2 и в член 3, параграф 2 от 

Директива 2001/29/ЕО права при онлайн използване на техните публикации в 

пресата от доставчици на услуги на информационното общество. Правата, 

предвидени в първа алинея, не се прилагат за използването за лични или 

нестопански цели на публикации в пресата от страна на индивидуални 

ползватели. Защитата, предоставена съгласно първа алинея, не се прилага за 

действия по създаването на хипервръзки. Правата, предвидени в първа алинея, 

не се прилагат по отношение на използването на отделни думи или много 

кратки откъси от публикация в пресата.  

2. Правата, предвидени в параграф 1, оставят непроменени и по никакъв начин 

не засягат правата, предвидени в правото на Съюза за авторите и другите 
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правоносители, по отношение на произведенията и другите обекти, включени 

в публикация в пресата. Не се допуска позоваване на правата, предвидени в 

параграф 1, срещу въпросните автори и други носители на права, и по-

специално те не лишават авторите и правоносителите от правото да използват 

своите произведения и други обекти отделно от публикацията в пресата, в 

която са включени. 

Когато дадено произведение или друг обект са включени в публикация в 

пресата въз основа на неизключително разрешение, посочените в параграф 1 

права не се противопоставят, за да се забрани използването от други получили 

разрешение ползватели. Правата, предвидени в параграф 1, не се 

противопоставят с цел забрана на използването на произведения или други 

обекти, за които закрилата е изтекла.  

3. Членове 5-8 от Директива 2001/29/ЕО, Директива 2012/28/ЕС и Директива 

(ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета (19) се прилагат mutatis 

mutandis по отношение на правата, предвидени в параграф 1 от настоящия 

член.  

4. Предвидените в параграф 1 права се погасяват две години след 

публикуването на публикацията в пресата. Този срок започва да тече от 1 

януари на годината след датата, на която е излязла публикацията в пресата. 

Параграф 1 не се прилага за публикации в пресата, публикувани за първи път 

преди 6 юни 2019 г.  

5. Държавите членки предвиждат, че автори на произведения, включени в 

публикация в пресата, получават подходящ дял от приходите, които 

издателите на публикации в пресата получават за използването на техните 

публикации в пресата от доставчиците на услуги на информационното 

общество. 

        

Право на справедливо обезщетение – чл. 16 

Държавите членки могат да предвидят, че когато един автор прехвърля или 

отстъпва свое право на издател, прехвърлянето или лицензията представляват 
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достатъчно правно основание за издателя да има право на дял от 

обезщетението за действителното използване на произведението по силата на 

изключение или ограничение на прехвърленото или отстъпеното право. Първа 

алинея не засяга съществуващите и бъдещите разпоредби в държавите членки 

по отношение на правата за публично отдаване в заем.  

 

Динамиката на гласуванията в Европарламента 

#savethenet: гласуванията на българските депутати в ЕП 

На сайта www.saveyourinternet.eu могат да се видят гласуванията на всички 

депутати в ЕП по хода на проекта на Директивата за авторското право  в 

цифровия единен пазар, включително двете гласувания от 26 март 2019, 

когато депутатите гласуваха по два въпроса – дали да се допусне гласуване на 

отделни разпоредби (процедурен вот, гласуване № 22)  и след това – за 

директивата като цяло (гласуване №23).  

Това е картината само за българските представители, като с червено са 

отбелязани гласуванията, които дават ход на директивата, вкл. чл.11 и чл.13 

(нови 15 и 17), а със зелено – гласуванията, които  биха могли да доведат до 

неприемане на отделни разпоредби или цялата директива. 

На 26 март 2019 г. депутатите Николай Бареков, Ангел Джамбазки, Илхан 

Кючук, Светослав Малинов, Ева Майдел, Момчил Неков, Георги Пирински, 

Владимир Уручев  са подкрепили възможността да се гласува за измененията 

в отделни разпоредби  (втората колона отляво, процедурен вот, в зелено). Това 

е ключовото гласуване, което можеше да доведе до отпадане само на отделни 

разпоредби. Мнозинството само с пет гласа преднина приема да се гласува 

директивата като цяло. Корекциите в протокола за процедурния вот променят 

мнозинството (13 депутати коригират вота си в подкрепа на гласуването по 

разпоредби) – но вече е късно. Резултатите – така както са обявени – не се 

променят, каквито и корекции в протокола да настъпят по-късно. Резултатът 

от този процедурен вот проправя пътя за приемането на чл. 11 и чл. 13 заедно 

с директивата. В крайна сметка Ангел Джамбазки, Илхан Кючук, Светослав 

https://saveyourinternet.eu/latest-developments/
https://saveyourinternet.eu/latest-developments/
https://saveyourinternet.eu/latest-developments/
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Малинов, Момчил Неков и Сергей Станишев са гласували против директивата 

(най-лявата колона). Неков (известен като „15/15”) предварително е обявил, 

че ще гласува против проекта. Асим Адемов, Неджми Али, Филиз Хюсменова, 

Петър Курумбашев, Искра Михайлова, Андрей Новаков, Георги Пирински и 

Емил Радев са гласували за приемане на директивата (с мнозинството). Н. 

Бареков, А. Ковачев, Е. Майдел, Вл. Уручев се въздържат. 

 

 

 

В Европейския парламент корекциите в първоначално обявеното гласуване са 

масова практика. Според един обзор на корекциите Brice Hortefeux е 

използвал тази възможност  292 пъти в настоящия мандат на ЕП, има депутати 

със 150-200 и повече корекции. Общо 100 членове на ЕП са коригирали 

гласовете си повече от 50 пъти.  На другия полюс са  Антонио 

Таяни,  Манфред Вебер,  Йежи Бузек, които не са искали почти никога 

https://pledge2019.eu/en
https://www.votewatch.eu/blog/which-meps-changed-their-votes-the-most-in-the-current-ep-term/
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корекция. Обяснението е, че  ако електронното устройство даде дефект при 

гласуването, на депутатите се дава възможност да посочат истинския си вот 

по-късно в официалните протоколи. С най-много корекции – 65 – е позицията 

на ЕП за Брекзит (Огнянова, 2019). 

На 26 март 2019 г. Европейският парламент приема с 348 срещу 274 гласа 

Директивата за авторското право в цифровия единен пазар.  

 

Интересите на различните общности – издателите, платформите, 

академичната общност 

В Директива 2001/29/ЕО, в която въпросните права са описани и регулирани, 

издателите на печатни медии не фигурират като носители на сродно на 

авторското право. По думите на представители на организации, поддържащи 

сайта www.publishersright.eu, в период на обсъждане на Директивата за 

авторско право в единен цифров пазар, когато въпросните сродни права са 

внесени в предложението за Директива 2001/29/ЕО в края на миналия век, все 

още малко издатели публикуват съдържание онлайн, което не е предпоставка 

за изискване на сродно на авторското право от тяхна страна. В условията на 

европейския единен цифров пазар обаче то вече е необходимо. 

„През 2015 г. съществуват четири билиона читатели на вестници по света, от 

които 1.3 билиона потребяват вестникарско съдържание от дигитални 

платформи. Въпреки че пресата остава доминираща, приходите от 

недигитални вестници се прогнозира да спаднат с 3 % в петгодишен период 

до 2020 г., докато приходите от дигитални вестници се очаква да нараснат с 

9.8 % за същия период. Успоредно с това популярността на пресата сред 

гражданите на 28-те страни членки на ЕС спада през последните години, като 

дневната консумация на вестници пада от 37% през 2012 г. до 29% през 2016 

г. Сред причините за това е нарастващият брой новинарски сайтове и 

електронни вестници през последните две десетилетия. В Германия, 

например, през 1995 г. те са само 5, а през 2016 г. броят им се е увеличил до 

700.” (Johnson, 2019) 

https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment/2210/joseph-johnson
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Основните начини за финансиране на печатните медии се превръщат в 

недостатъчен ресурс. Това обяснява защо единици са печатните издания, 

които нямат еквивалент в онлайн среда, а в нея – чрез различни нови рекламни 

техники, се генерират  допълнителни финансови приходи за медията. 

 

Медийните издатели 

Инвестициите, които медийните издатели правят за преноса на съдържанието 

от печатните издания към онлайн среда, трябва да бъдат поощрени с право, 

сродно на авторското. Зад тази теза застават Европейската асоциация на 

медийните списания (European Magazine Media Assossiation), Европейската 

асоциация на медийните издатели (European Newspaper 

Publishers’Assossiation), Съюзът на европейските издатели (European 

Publishers Council) и „Новинарски медии - Европа” (News Media Europe). „За 

да останат конкурентно способни и независимо финансирани в Европейския 

единен цифров пазар, издателите имат нужда да могат да се конкурират 

ефективно на всички платформи. Това изисква права, адекватни на пазара. 

Настоящата липса на такива права за издателите поощрява тези, които се 

възползват безплатно от инвестицията на издателите” (Европейска комисия,  

често задавани въпроси за авторскоправната реформа). Издателите настояват, 

че предвид новите модели на потребление и предлагане в онлайн среда те 

трябва да получат същите права, с които продуценти вече разполагат в 

сферата на музиката, радио- и телевизионното разпространение и др.  

„Признаването на ново сродно право има поддръжници в лицето най-вече на 

водещи европейски и национални организации на издателите на периодика. 

Наред с изведените от Комисията съображения за признаване на „издателско” 

право, а именно – незадоволителна защита на специфичните права на 

издателите при онлайн разпространение на периодика, отсъствието на 

справедливо разпределение на стойността между участниците във веригата по 

нейното създаване и др., професионалните организации сочат като аргумент и 

обстоятелството, че подобна закрила чрез признати права, сродни на 
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авторските, вече е предоставена на продуценти на филми и на музика, чиято 

дейност по характер, предназначение, същност и резултат е аналогична с 

дейността, извършвана от издателите на публикации. Признаването на ново 

сродно право в рамките на Съюза има и опоненти в лицето на платформи и 

социални мрежи… Основният аргумент против признаването на ново сродно 

право е, че предложението не се базира на ясен и еднозначен критерий за 

закрила, в резултат на което от него ще се ползват само някои издатели. 

Новото право ще създаде ситуация, в която – паралелно с авторскоправната 

закрила, ще действа и друга, но само за някои публикации.”  (Цакова, 2017) 

За такъв пример разказва Ана Лазарова от сдружението „Цифрова република” 

– обединение от интернет потребители, автори, компютърни специалисти, 

предприемачи и юристи, които се застъпват за правата на интернет 

потребителите и свободния достъп до информация. Целта на сдружението е 

да открива предизвикателства и да търси отговори, да подкрепя развитието на 

технологиите в полза на знанията и да участва в тези процеси в полза на 

възможно най-голяма част от обществото. През септември 2019 г. тя изследва 

въвеждането на това ново издателско право във Франция, като посочва, че са 

въведени само разпоредбите на чл. 15 от директивата, а именно – новото 

право на издателите на новини – чрез изменения в Кодекса за интелектуална 

собственост от 24 юли. Измененията влизат в сила на 24 октомври. 

Редно е да се уточни, че въвеждането на новото сродно право на издателите 

на новини се обсъжда във Франция не от вчера, като предложението беше 

внесено в Сената още през септември миналата година и дебатите вървяха 

паралелно със завършването на текстовете на директивата. Предстоят 

колективни преговори за фиксирането на лицензионните възнаграждения. 

Желанието в сектора е да се отчете не само броят показвания на дадена 

публикация, но и други фактори, като инвестициите на съответната 

медия в човешки ресурс и приносът й към политическата и обща 

осведоменост на публиката, което цели да промотира качествената 

журналистика. Освен това чрез преговори следва да се установи и 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/ta/ta0267/(index)/ta
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/ta/ta0267/(index)/ta
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съотношението, в което следва да се разпределят плащанията между 

издатели и журналисти, както и организацията за колективно управление на 

права, която ще управлява постъпленията от лицензионните плащания от 

използване на снипети. Претендентите за това са Сдружението на 

композиторите и драматургичните автори (Société des auteurs et compositeurs 

dramatiques  – SACD), Сдружението на авторите в мултимедията (SCAM), 

Сдружението на авторите, композиторите и музикалните редактори (Société 

des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique – Sacem) и Френският център за 

използване на правото на възпроизвеждане (Centre français d’exploitation du 

droit de copie – CFC). Последният се занимава с управление на копията на 

литература и преса. 

Междувременно обаче, за зла беда, основният „адресат” на част от новите 

разпоредби – Google, побърза да излезе с нарочно становище за това, 

че компанията не възнамерява да плаща на издателите на новини 

лицензионни възнаграждения за публикуване на снипети и ще модифицира 

продуктите си така, че да не използва обекти на новото право върху 

новинарските публикации, разписано в чл. 15 от Директивата и чл. 218 и 

следващи от френския Кодекс за интелектуална собственост (Лазарова, 2019). 

  

Платформите като ползватели 

Въпреки заявения отказ за заплащане на новото сродно издателско право при 

цифрово използване, именно най-големият агрегатор Google преосмисля 

позицията си и заявява политика за овъзмездяване. На 25 юни 2020 г. 

електронният сайт „OFFNews” публикува информация, като се позовава на 

агенция „Ройтерс”, че Google предприема нова политика и ще заплаща 

занапред и за това ново сродно издателско право. „Днес обявяваме 

лицензионна програма, с която ще заплащаме на издателите за 

висококачествено съдържание на новини", заяви вицепрезидентът на Google 

Бред Бендер. Той добави, че ще започнат от Австралия, Бразилия и Германия, 

но скоро ще включат и други страни. Програмата ще е налична в Google News 

https://www.sacd.fr/
https://www.sacd.fr/
https://www.sacem.fr/
https://www.sacem.fr/
http://www.cfcopies.com/
http://www.cfcopies.com/
https://www.euractiv.com/section/copyright/news/google-wants-to-bypass-frances-neighbouring-rights/
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и Discover. Според Бендер, Google ще предложи на потребителите си и 

безплатен достъп до статии, които по принцип се заплащат. Медийните 

издания, на които ще им бъде платено за съдържанието, са: германските „Der 

Spiegel“, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Die Zeit“ и „Rheinische Post“; 

австралийските медии „Schwartz Media“, „The Conversation and Solstice Media“ 

и бразилските медии „Diarios Associados“ и „A Gazeta.“ (OFFNews, 2020) 

 

Академичната общност 

В Отворено писмо на 169 европейски представители на академичната общност 

също се предупреждава, че новото сродно издателско право крие рискове. Те 

аргументират проблемите с чл. 15 от Директивата така: създава се много 

широк обем права върху новини и новинарско съдържание; липсват 

действителни икономически основания, които да обосноват въвеждане на 

такова право; оскъпява се новинарското съдържание и по-точно неговото 

използване от други лица; предложението може да има евентуална вреда за 

журналистите, фотографите, фрийлансерите, представителите на 

гражданската журналистика; дисбалансира се медийният пазар във вреда 

основно на малките новинарски агенции и в полза на големите агенции; очаква 

се липса на действителен позитивен ефект върху свободата на пресата, 

качествената журналистика и при защитата срещу „фалшивите новини”. 

(Отворено писмо на 169 академици срещу правото на издателите на 

публикации, 2018). 

 

Позицията на България 

В рамките на българското председателство на Съвета на ЕС България заема 

позицията на издателите в спора между издатели и новите цифрови 

индустрии. Тезата, че издателите трябва да си служат с право, сродно на 

авторското, споделя Мехти Меликов – директор на Дирекция „Авторско право 

и сродните му права” към Министерството на културата, а преди това 

изпълнителен директор на Съюза на издателите в България. В интервю за 
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вестник „Капитал” от 2017 г. той заявява, че Google News извършва 

непозволено използване на медийните публикации като закриляни обекти на 

авторското право. „Основна характеристика на твърдяното „използване” е 

фактът, че, от една страна, платформата сама по себе си реализира приходи от 

дигитална реклама, т.е. печели, ползвайки чужд продукт на интелектуалната 

собственост, а от друга – макар и в ограничен откъс, предоставя информация 

от публикацията, която често е достатъчна, за да информира читателя, без да 

се налага посещаването на страницата на издателя“ (Пенкова, 2017). 

 

Заключение 

Повече от година след приемането на Директивата за авторското право в 

цифровия единен пазар България не е напреднала много в усилията си за 

въвеждането на новите промени. До крайния срок за въвеждане на изменения 

в българския Закон за авторско право и сродните му права и в двата аспекта – 

въвеждането на сродни права за издателите на публикации в пресата при 

цифрово използване и въвеждането на филтри за проверка за наличие на 

защитено авторско съдържание, остават само 10 месеца. 

Въвеждането в българското законодателство на новото сродно издателско 

право при цифрово използване би повлияло положително на издателския 

бизнес, който ще се сдобие с още поне два източника на финансови приходи, 

като резултат от своите имуществени права. 

Първият източник – от бизнес модела на генериране на приходи от друга 

услуга на информационното общество – медийният клипинг, също базиращ се 

на използването на вече публикувано съдържание, което е чужда 

интелектуална собственост. 

Вторият – от остойностяването и монетизирането на „данък връзки”, чрез 

който – при повторното цифрово използване на цели публикации или снипети, 

издателите ще получават финансови приходи. Битката между технологичните 

гиганти и творческата индустрия приключи в полза на индустрията,  въпреки 

опасенията, че в резултат на липсата на еднозначен критерий за закрила от нея 
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ще се ползват само някои издатели на вестници. Журналистите вече имат по-

големи възможности да получават дял от приходите, генерирани от 

публикациите, четени от потребителите в интернет среда. 
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дисциплината „Медиен мониторинг”. Дългогодишен медиен експерт в Съвета 

за електронни медии. 
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СЪЮЗ НА СЕРИОЗНОТО С ИГРАТА: WEBDOC 

СНЕЖАНА ПОПОВА 

 

UNION OF THE SERIOUSNESS WITH THE GAME: WEBDOC 

SNEZHANA POPOVA 

 

Резюме: Текстът разглежда уебдокументалния филм в отношенията му 

с други продукции, използваните за него назовавания и претендиращите 

за собствено място негови разновидности. Направен е обзор на 

публикации, които проследяват развитието му и акцентират високо 

оценявани негови реализации. 

Ключови думи: уебдокументален филм, разказна форма, интерактивно 

разкаване 

 

Summary: The text examines the web documentary in its relations with other 

productions, the names used for it and the variants claiming its own 

importance. An overview of publications has been made, which follow its 

development and emphasize some of its highly appreciated realizations.  

Key words: web documentary, narrative form, interactive narration  

 

Уебдокументалният филм вече има своя история. Счита се, че появата му около 

началото на века е отбелязана за първи път като ново творческо поле през 2002 

година на фестивал, организиран от Центъра за модерно изкуство „Жорж 

Помпиду“ в Париж под названието „Кино на бъдещето: уебдокументалният 

филм“. Развитието му е силно ускорено от появата на широколентовия интернет 

през 2006 година, а разцветът му след това прави възможно към 2012 г. да се 

говори за стотици уебдокументални филми, статии и изследователски 
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разработки по темата. От това време датира, струва ми се, и първата насочена 

проява на внимание към уебдокументалното кино в България: семинарът за 

уебдокументални филми „WEBDOC-София“1. Този семинар фактически 

въвежда в страната ни и съкращението, ползвано нашироко за именуване на тази 

продукция, включително в заглавието на настоящия текст. 

Уебдокументалният филм попада сред други продукции, свързани с 

интерактивността и новите нейни перспективи, предложени от технологията. 

Прехождането от хипертекстов към интерактивен разказ се съпровожда с 

отчетливо утвърждаване на перспектива за интерактивния (Дерменджиева, 2012: 

53). Появяват се нови форми по всички граници на жанровете – интерактивна 

книга, театър, филм, онлайн разкази с ползване на картографски средства, 

разкази върху платформите на блогове и социални мрежи и пр. „Ползваните 

средства не са изцяло нови: отново са налице напреженията текст/мултимедия, 

линейно/нелинейно, разказване/симулация, екранен разказ/разказ във физическо 

пространство. Те се конкретизират в специфични и идентифицируеми медийни 

форми и танцуват по ръба на интерактивния  разказ с печатния разказ, 

видеофилма и също така видеоиграта”  (Bouchardon, 2012: 22).  

Въпросът с наименованията не е еднозначно решен, но краткото webdoc (web 

documentary, webdocumentaire) видимо побеждава в състезанието с 

„интерактивен мултимедиен документален филм“, „хипермедиен документален 

филм“, i-Doc и изпраща встрани названия от типа на newsgames и serious games, 

атакуващи откъм сектора на игрите. Обзори на дефиниции (A Guide of Interactive 

Documentary, 2016) показват разноречие по същността: жанр, (филмов) подход, 

тип съдържание (с участие на зрителя), средство за изразяване (в интернет), 

способ за представяне на документален сюжет. Присъстват и обобщения на 

изброеното, характеризиращи определена филмова разновидност: 

„Уебдокументален филм е интерактивен филм, съединяващ медийно 

                                                           
1 Семинарът е организиран от Културния център на СУ „Св. Климент Охридски“ и продуцентска 

къща Палимпсест, в партньорство с Международния фестивал за документално кино Милениум 

– Брюксел. Вж. Kafene.bg,  https://kafene.bg/семинар-за-уеб-документални-филми-webdoc-со/   
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съдържание – фотографии, видеа, звуци, карти, графични елементи и т.н. – с 

технически иновации или функционалности на уеб 2.0 – социални мрежи, 

присъствено съдържание, геолокализация, геймификация, тагове, флашкодове и 

пр.“ (Gantier, 2012: 161).  

Има дефиниции, които изрично започват с това, че не става дума за нов жанр, а 

за еволюция на документалното разказване (Dressen), за „нова разказна форма“, 

интерактивно разказване, форма на нефикционен сторителинг и пр. Към всичко 

това иде ред да добавим, че за уeбдокументалния филм много често се пише като 

за „формат“, хибриден формат, т.е. налице е заобикаляне на твърдото 

дефиниране. Можем тук да се присъединим към виждането, според което 

възходът на понятието „формат“ попада във връзка със замъгляването на 

„договора“, който жанрово определената творба предполага да сключва със 

зрителя (Попова, 2015: 57). При уебдокументалния филм сред причините да се 

отбягва дефинирането чрез „жанр“ е и все по-активното навлизане на играта в 

документалната територия – картината се усложнява, доколкото се раздвижва 

цяла паралелна жанрова типология. Така че ситуацията с преценките за webdoc 

може да се нарече противоречива: докато водещата представа за мотивацията на 

потребителя за мнозина остава проследяването на цялата документирана история 

с разбиране, други настойчиво поставят сред конституиращите webdoc 

характеристики геймифицирането на историята. 

Противоречието „разказване-взаимодействие“ остава съществено при 

уебдокументалните филми. Много са авторите, които се интересуват от 

успешните форми за неговото „смиряване“ в контекста на творби, които по 

дефиниция експлоатират и линейни, и нелинейни структури. Върху пропорциите 

на двата типа конструкции разсъждават и много продуценти, като коментират 

конкретни творчески решения във връзка с чертите на историята/сюжета, с 

практикуваните от зрителя избори, а така също и с финансовите измерения на 

реализацията. Тук ще спомена, че при уебдокументалния филм финансирането е 

било и остава съществен фактор – изразената активност на Франция и Канада в 

това творчество в първите години на века много анализатори свързват с 
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подкрепата за новите медии с публични средства чрез съответни фондове, а 

доминиращото съдържание на webdoc от това време – с копродуцентската 

дейност на медии като Монд, АРТЕ и Франс ТВ.  

Всъщност уебдокументалният филм извървява свой път, като в началото на 

възможностите, които дава играта, все още почти не се залага. А когато 

интерактивността става все по-използвана и акцентирана, това не минава без 

дискусии за възможната мяра и за облика на цялостното послание: „Много 

уебдокументални филми бяха проектирани като интерфейси с множество 

посоки, в които можеш да поемеш. Авторът тръгваше от принципа, че всичко е 

интересно и че „интеракторът“, въвлечен, ще клика навсякъде. Но за съжаление 

не става така. Законите на когнитивната психология показват, че ако има много 

врати за отваряне, на човек не му се иска да отвори и една“ (Maurin, 2017). Не 

закъснява и заключението, че често най-вълнуващите като преживяване 

уебдокументални филми са „разположени“ върху съвсем несложна наративна 

структура (Fischer, 2014). Стигаме до известното – няма еднакви зрители, няма 

универсални рецепти. 

Пътят на уебдокументалния филм в годините дава основа за размисли в широко 

поле. Вече споменатата активност в подкрепата за франкофонския webdoc в 

началото на века намира израз в опити за периодизиране на развитието му, като 

вижданията на ред автори се схождат. Говори се за два основни етапа: първият 

започва с появата на интерактивни документални разкази в периода 1997-2002 и 

завършва със забележителния „Долината на затворите/Prison Valley“ от 2010 г. 

В този етап влиянието на медиите и медийните специалисти е значително и това 

повлиява търсенията и облика на продукциите (на потребителя се предлага роля 

на журналист; филмът следва принципите на журналистическо раследване и пр.). 

Във второто десетилетие на века уебдокументалният филм се развива в много 

посоки, включително отвъд журналистическия поглед и пределите на 

франкофонския свят. „Откъсването“ е не от медиите, които остават важен мотор 

в продуцирането и разпространяването, а от общия „журнализиран“ облик на 
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телевизионната програма, като това намира израз включително в промяна на 

названията при обявяването – „Нови почерци“, „Уеб продукции“ (Augoyat, 2014). 

Развитието на webdoc към разгръщането на собствените му ресурси се 

съпровожда с естествени процеси, сред които най-забележима е 

интернационализацията – на творческите екипи, на сюжетите, на потреблението. 

Самите произведения все по-често се насочват към най-различни публики чрез 

предлагане на два и повече от основните западни езици и чрез избор на 

наднационални теми и проблеми. Включването на различни неправителствени 

организации и публични субекти в инициирането на уебдокументални филми за 

проблематизиране на определени дейности, мисии, сектори е на свой ред 

съществен момент в разнообразяването на продукцията. Оценката – важен 

момент от мотивацията за работа – също укрепва чрез умножаването на 

форумите, където творбите се състезават сред себеподобни. За уебдокументални 

филми постепенно се отварят много утвърдени фестивали за документално 

творчество, сред първите отворили се – Международният филмов фестивал 

Милениум в Брюксел – Festival Millenium; Международният фестивал на 

документалното кино в Амстердам – IDFA; Международният фестивал на 

аудиовизуалните продукции в Биариц – FIPA; Шефилд Док/Фест във 

Великобритания; Международният фестивал за филм за околната среда в Париж 

– FIFE, Фестивалът на новото кино в Монреал – FNC, и др. 

Уебдокументалният филм се развива и по посока на укрепването на вътрешни 

разновидности, които добиват наименования. Сред тях newsgames и serious 

games, както вече споменахме, отразяват геймифицирането на разкази, 

предаващи информация и носещи сериозни сюжети. Със сигурност обаче това 

едва ли са и едва ли ще останат единствените нови названия. Търси място, 

например, „игри на реалното/jeux du réel“ – серия от продукции на компанията 

Pixel Hunt, които президентът на компанията обяснява като „съединяване на 

документалния телевизионен филм с видеоиграта“ (напр. известната серийна 

продукция „Игри на влияние/Jeux d’influence“) и като „друг поглед към играта“, 

който трябва да бъде предложен на 30-45-годишните, прекарали години в 
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спасяване на принцеси, убиване на войници и игра на футбол (Maurin, 2017). 

Своеобразен личен документален материал са и (let’s play) видеата, заснемани от 

потребители, които играят видеоигри, онлайн разказите с осведомителна и 

образователна цел, които са свързани с пространствени преходи и с услугите на 

Google Maps и т.н. и т.н. Наистина, не е възможно занапред да няма нови 

претенции за „собствени названия“. 

Webdoc-заглавията, появили се през годините, намират място в множество 

обзори на този тип продукция, направени с различна степен на подробност2. На 

много места се говори за „незаобиколими филми“, чиято поява е свързана с ярка 

трактовка на проблем, нов похват, забележимо творческо решение.  

Списъкът на заглавия по-долу съвсем няма претенции да е отлична селекция – 

той е изготвен със скромния стремеж да не пропуска високо отличени творби и 

творби, които присъстват в няколко обзора3: 

  

Градът на мъртвите (жени)/ La cité des mortes – 20054 

Jean-Christophe Rampal, Marc Fernandez 

Филмът „La cité des mortes“, излъчен по Канал+, се приема за един от първите 

опити в уебдокументалното творчество. Съдържа фотографии, аудио- и 

видеосвидетелства. Придружава книгата „Градът, който убива жените“ (Ашет, 

2005) – град Сиудад Хуарес, мексикански град, разположен на границата със 

САЩ. 

 

 

                                                           
2 Вж. The 6 Most Innovative Web Documentaries. 2011. 

https://www.vice.com/en_us/article/xyvmyd/the-6-most-innovative-interactive-web-documentaries;  

Roux, Annabel. 2013. Webdocumentaire : radiographie d'un genre en devenir. 

https://fr.slideshare.net/AnnabelRoux/webdocumentaire-radiographie-dun-genre-mergent; 

Gifreu, Arnau. Docubase. 2013. https://docubase.mit.edu/playlist/the-interactive-documentary-my-life-

my-passion-my-playlist/;  

Webdocumentaires. 2017. https://bnf.libguides.com/webdocumentaireя  
3 Именно по тази причина този списък не включва произведения от последните две години, чиято 

оценка все още се ограничава до изброяването на фестивали и награди. 
4 http://www.lacitedesmortes.net/ 

https://www.vice.com/en_us/article/xyvmyd/the-6-most-innovative-interactive-web-documentaries
https://fr.slideshare.net/AnnabelRoux/webdocumentaire-radiographie-dun-genre-mergent
https://docubase.mit.edu/playlist/the-interactive-documentary-my-life-my-passion-my-playlist/
https://docubase.mit.edu/playlist/the-interactive-documentary-my-life-my-passion-my-playlist/
https://bnf.libguides.com/webdocumentaireя
http://www.lacitedesmortes.net/
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Танаторама/Thanatorama – 20075 

Julien Guintard, Ana Maria de Jésus, Vincent Baillais 

Филмът е представен като „приключение, в което зрителят е мъртвият герой“ и 

разказва какво се случва с човека след края на живота му. 

 

Газа – Сдерот. Животът въпреки всичко/Gaza-Sderot– 20086  

Поредица от репортажи, излъчена по телевизия АРТЕ в рамките на 10 седмици. 

Паралелни екрани показват кратки хроники (подготвени от израелски и 

палестински екип), които проследяват живота на шест човека в Газа и шест 

човека в Сдерот. 

 

Пътуване към въглищата/Journey to the end of Coal – 20087 

Samuel Bollendorf, Abel Segretain 

Журналистическо разследване за ситуацията на работниците в мините в Шанхай 

и за производството на въглища в Китай. 

 

Карцерополис.  Да видиш затвора по друг начин/Carceropolis – 20098 

Soren Seelow 

Четирима затворници с различни присъди и различен „стаж“ в затвора разказват 

за живота си в него. 

 

Долината на затворите/Prison valley – 20109 

Philippe Brault, David Dufresne 

                                                           
5 http://www.thanatorama.com/  
6 http://gaza-sderot.arte.tv/fr/about  
7 http://www.samuel-bollendorff.com/fr/voyage-au-bout-du-charbon/  
8 http://carceropolis.fr/ 
9 http://prisonvalley.arte.tv/?lang=en 
10 http://www.soul-patron.com/  
11 https://www.onf.ca/interactif/code_barre/#/fr    
12 http://interactive.nfb.ca/#/pinepoint  

http://www.thanatorama.com/
http://gaza-sderot.arte.tv/fr/about
http://www.samuel-bollendorff.com/fr/voyage-au-bout-du-charbon/
http://carceropolis.fr/
http://www.soul-patron.com/
https://www.onf.ca/interactif/code_barre/
https://www.onf.ca/interactif/code_barre/
http://interactive.nfb.ca/
http://interactive.nfb.ca/
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Градчето Кениън сити в Колорадо е своеобразен американски „град-затвор“, 

съществуващ в поддържане и обслужване на 13 държавни и частни затвора, 

концентрирани върху малка площ и дали име на местността. 

Вж. анализ на с. 143 на настоящия брой на Медиалог. 

 

Soul Patron – 201010 

Frederik Rieckher  

Уебдокументален филм за Япония – атмосферата, културата, обществото. 

 

Бар код/Code barre – 201111 

Френско-канадски проект на Арте и Open Networking Foundation, с участието на 

30 канадски и европейски реализатори. Представен е така: „Да разкажем света, 

който ни заобикаля, като започнем с определен предмет“.  

 

Welcome to Pine Point – 201112 

Paul Shoebridge, Michael Simon 

Градът и неговото развитие в спомените на хора. „Разлистване“ на спомените 

чрез отваряне на разкази в разказите. 

 

Грозни: 9 града/Грозный: 9 городов/Grozny: 9 cities – 201213 

Олга Кравец, Марина Морина, Оксана Юшко 

Следвоенна Чечня, представена чрез девет социални среза и със средствата на 

мултимедията. Специален акцент върху звученето на града – девет звукови свята, 

за чието обединяване авторите призовават „Ползвайте слушалки, за да чуете 

целия град“. 

 

                                                           
 
 

 
13 http://grozny.chewbah.at/ru/ 
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Il limbo – 201414 

Antoine Viviani 

Персонализиран с уеб данните на самия потребител, филмът е за следите, които 

оставяме в интернет, и за „вписването“ ни в паметта на мрежата. 

  

Игра на влияния/Jeu d’influences – 201415 

Luc Hermann 

На играещия се предлага възможността да изпита върху себе си влиянието на 

специалиста по кризисен пиар. Интерактивната форма дава възможност за 

съпоставки на личното поведение с това на другите играчи.  

 

BorderВlob – 201516 

Andrea Kunkl 

„Границите произвеждат спектакли“. Реални случки от границите на Лампедуза, 

Лесбос, Кале, Средиземно море, Танжер, България, Тунис, Истанбул. 

 

Разходка с Меделин/Pregoneros de Medellín – 201617 

Thibault Durand 

Реален колумбийски градски пейзаж, в който чрез движение с мишката по посока 

на звука могат да бъдат открити и „заловени“ един по един скритите в тълпата 

улични певци, както и да бъдат чути техните лични истории.  

 

Погреби ме, моя любов/Burry me, my love – 201718 

Pierre Corbinais, Florent Maurin 

                                                           
14 https://www.onf.ca/interactif/in_limbo/ 
15 https://www.thepixelhunt.com/projects/jeu-dinfluences-game-of-influences 
16 https://borderblob.com/ 
17 https://pregonerosdemedellin.com/# 
18 https://www.arte.tv/sites/webproductions/enterre-moi-amour/ 

https://pregonerosdemedellin.com/
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Съдбата на сирийските бежанци е представена чрез общуването между 

разделени съпрузи. Единствената комуникационна възможност за тях са sms 

съобщенията, в които отговорно участва потребителят. 

Вж. анализ на с. 142-161 в настоящия брой на Медиалог. 
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WEBDOC, ЧЕТЕН ОТ ОБРАЗОВАНИ ГЕЙМЪРИ 

 

АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВА, ГЕОРГИ КОСЕВ, ВЕСЕЛИНА 

КРЪСТЕВА, ДЕНИС МЕДАРОВ 

 

WEBDOC, READ BY EDUCATED GAMERS 

 

ALEXANDRA ILIEVA, GEORGI KOSEV, VESELINA KRASTEVA, 

DENIS MEDAROV 

 

Резюме: Текстът композира четири анализа, подготвени като курсови 

задачи в рамките на дисциплината „Интерактивен разказ и 

комбинаторно разказване“ на магистърската програма „Дигитални 

медии и видеоигри“ на ФЖМК. Обект на внимание са творбите: Prison 

Valley, 2010, Pirate Fishing – an interactive investigation, 2012, Universe 

Within: Digital Lives in the Global Highrise”, 2015, Bury Me, My Love, 

2017. 

Ключови думи: уебдокументален филм, разказ, наративна структура 

 

Summary: The text is composed of four analyses, prepared as course 

assignments for the “Interactive story and combined storytelling” course, part 

of the “Digital media and videogames” Master’s program at FJMC. The object 

of the analyses are the following works: Prison Valley, 2010, Pirate Fishing – 

an interactive investigation, 2012, Universe Within: Digital Lives in the 

Global Highrise”, 2015, Bury Me, My Love, 2017. 

Key words: web documentary, narrative, narrative structure  
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Долината на затворите – поглед зад решетките  

на затворническата индустрия 

Денис Медаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдокументалният филм „Долината на затворите“ засяга изключително 

важната, но слабо популярна тема за затворническата индустрия в САЩ. За нея 

рядко се говори в общото медийно пространство, тъй като традиционната 

представа за затворите е нещо, от което се стремим да бъдем възможно най-

далече и физически, и в съзнанието си. 

Чрез 25 отделни глави, представляващи уникални истории на герои от филма, 

играта ни потапя изцяло в атмосферата на щата Колорадо и по-конкретно 

малкото градче Кениън Сити. По този начин научаваме повече за начина на 

живот на хората, които се сблъскват от първо лице с хората зад решетки или се 

намират в близост до местата, в които са настанени. 
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Интригуващо и завладяващо пътешествие в буквалния и в преносния смисъл на 

думата е проектът на Давид Дюфрен и Филип Брол. Цялостното усещане от 

филма е близко до това на изследване на терен за журналистически материал. 

Създадени са подходящи условия, за да може играчът да се почувства сякаш е 

отседнал за няколко дни в Мотел Ривиера на госпожа Халина Дабровска и има 

мисията да опознае възможно най-детайлно какво е да живееш на място, 

заобиколено от 13 затвора, да бъдеш „на открито“, но едновременно с това 

„заклещен“от обстоятелствата, и дали свободните хора наистина са свободни. 

 

Механика. „Долината на затворите“ е смесица между традиционно 

телевизионно документално предаване и интерактивен филм за пътешествие, в 

който играчът може да контролира темпото, с което разучава историята, и има 

възможността да се „отбива“ до различни точки от пътешествието. Според 

дефинициията на Флоран Морен структурата на играта е т.нар. „Рибена кост“, 

казано по друг начин – гъвкава. Основната история се развива в линейна 

структура, но постоянно е възможно, ако потребителят желае, да прави 

отклонения към допълнителни сюжети.  

По-конкретно, за да напредва в историята, играчът трябва да изгледа всички 

части от основния филм. Докато това се случва обаче, предоставена е 

възможността да го паузира или остави на заден план, за да научи повече за 

персонаж, събитие или елемент, вече изгледан от предишните части. Това се 

случва основно чрез функцията „връщане в мотела“ – по този начин създателите 

на уебдокументалния филм наричат основното „лоби“ на играта, откъдето 

играчът има свободата да разучава повече за градчето, в което се намира. 

Опциите в мотелската стая са за гледане на телевизия (която има три канала – 

спортен, програмата за деня и новинарски), разглеждане на бюрото и надникване 

зад завесите на прозореца, където се вижда дама на средна възраст да влиза в 

отсрещната сграда.  
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След тези детайли стигаме до трите основни елемента на интерактивност, 

които според мен представляват най-голям интерес – уликите, тетрадката със 

записки за персонажите от историята и форумите. Последните дават уникалната 

възможност на играчите да задават въпроси на героите от „Долината на 

затворите“ в реално време, както и да комуникират с другите си „колеги-

изследователи“. Съществуват и дискусии по част от темите, засегнати в играта, 

в някои от които има хиляди коментари от реални потребители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетрадката с информацията за героите от филма е изключително интересна за 

разглеждане и чудесен начин за опознаване на лицата, с които вече си се срещнал 

в основната сюжетна линия. Създава се още по-силно усещане за провеждане на 

разследване, журналистически материал, в който даваш на най-заинтересованите 

зрители или читатели достъп до цялото проучване, без да го правиш 

задължително за прочитане. Освен написани детайли, тетрадката ни дава 

възможност да гледаме допълнителни видеа, да видим още веднъж разкази от 

основния филм или да влезем в дискусия с персонажите. 
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Уликите са основното средство, чрез което могат да се правят тези „отбивки“ от 

главната история, за които споменах още в началото. Те съдържат допълнителни 

видеа, статии, статистики, дискусии, фотогалерии, музикални произведения, 

филми и други интерактивни елементи. Чрез уликите най-добре се доказва 

определението за структурата „Рибена кост“, тъй като играчът може да избере 

при всеки епизод от филма дали иска да научи повече за засегнатата тема от 

затворническата индустрия и хората в нея, или да продължи по пътя си, без това 

да попречи на основната сюжетна линия. Тоест, ако „консуматорът“ на 

„Долината на затворите“ реши да не се отклонява и не смята за нужно да научава 

повече за героите, да чете техните истории или да гледа видеата, то това няма да 

му попречи да разбере идеята на филма. 

  

Естетика на играта. Естетиката на играта, според моите наблюдения, е точно 

това, което потребителят очаква, когато прочете кратък синопсис на лентата, 

гледа трейлъра или дори само разгледа началната страница. Въпреки че е правен 

от французи, уебдокументалният филм пресъздава изключително успешно 

атмосферата на град/местност от южната част на САЩ. От кадрите, които 

виждаме докато стигаме от едно място до друго, до подбора на персонажи – 

техният начин на обличане, говорене и мислене, всичко това пасва идеално с 

представите за населението по тези райони.  

Много силно впечатление прави и спецификата на заснемане на филма – често 

пъти това, което виждаме, е от гледната точка на човек, пътуващ в кола. Това 

създава усещането за непрекъснато обикаляне, препратка към „мисията“, заради 

която изобщо сме в този район, традиционно непопулярна дестинация за 

туристи. Единствените моменти, когато не сме на път, е при срещите с героите. 

За всеки винаги има малка предистория, преди да чуем техния 

разказ/проведеното интервю – как се казват, с какво се занимават, защо сме ги 

потърсили, странни/характерни навици, интересни моменти от разговора, в 
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който се уговаряме за основното интервю. А самият разговор е представен по 

класически за документално предаване начин – акцентът е върху лицата и 

израженията на събеседниците, в много близък план, важно е какво ще кажат и 

как се чувстват докато го правят, а не заобикалящата ги среда.  

Тук е моментът да обърна внимание и на метода, който е избран за 

озвучаване/разказване на случващото се – тонът е спокоен, равномерен, думите 

се произнасят ясно, нито много бързо, нито много бавно, и винаги се използва 

първо лице множествено число, което допринася за „въвличането“ на играча в 

историята. Докато гледаме филма се създава усещането за наше участие в 

процеса, сякаш сме били там на място с целия екип и действително сме отседнали 

в мотелската стая, която в края на филма вече сме изучили до най-малкия детайл. 

Именно този похват прави допълнителното разграничение между стандартно 

документално предаване и уебдокументален филм. 

 

Динамики. Основният конфликт в играта се върти около реалните проблеми на 

затворническата индустрия и какво правят властите и хората в нея по въпроса за 

тяхното разрешаване (или задълбочаване). Представени са гледните точки на 

Кристи Донър (активист за правна реформа), Дона Комо (бивш мениджър на 

затворнически части и програми), Дори Уилямс (чиновник в общината), Ерин 

Роса (журналист на свободна практика), Деби Бел (редактор във вестника Cañon 

City Daily Record), Катрин Сангуинети (от отдел за надзираване в затворническа 

институция), Ален Рексфорд (пазач в затвор), Шели и Рик Смитли (собственици 

на магазина за затворнически униформи Dress Code), Франк Смит (представител 

от частен затвор), Майкъл Делорентис (детектив), Катерина Спинарис Тюдор 

(психолог, специализиран в работа с пазачи в затвори), Бренда (съпруга на 

рецидивист), Лиан „Бъфи“ МакФейдън (представител на щатските власти), 

Джеймс Бейкър (шериф на Фремонт Каунти) и други. 
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Спазен е принципът за обективност и разнообразие при разглеждането на значим 

проблем. Потърсени са мнения както на поддръжници на тезата за необходимост 

от реформа в системата, така и на нейни представители, които смятат, че 

индустрията няма нужда от промени или подобрения. Свидетели сме и на откази 

на лица да бъдат заснети, както и на отказ да се прави журналистически материал 

в затвори и с управляващите ги лица, с оправданието „от мерки за сигурност, 

учтиво ви отказваме молбата да снимате тук“. 

Проблемът с американската съдебна система в никакъв случай не е еднопластов 

и интерактивният филм ни показва точно това с различните гледни точки. Засяга 

се огромният брой рецидивисти на глава от населението – дали действително 

престъпността е твърде висока, или „системата“ се стреми да вкарва лица с 

дребни нарушения зад решетките заради финансови облаги? Дали се прави 

достатъчно, за да може след като се завърнат в нормалния свят да не попадат 

отново в килия? Коментира се финансирането на затворите, липсата на персонал 

и грижите (по-скоро липсата на грижи) за наличния такъв и т.н.  

Но освен всичко друго са представени мислите, тревогите, нагласите и 

препитанието на обикновени, свободни жители на градче с общо население 

36 000 души, заобиколени от 13 затвора. За по-голямата част от местните 

затворите и хората в тях осигуряват работа или са причината да изкарват доходи 

чрез различни бизнеси и услуги. Именно с това твърдение започва 

приключението на играча в света на Кениън Сити и до края на филма той се 

убеждава в него. И не само това, дори става съпричастен с героите и е провокиран 

да научи повече за тях. 

В заключение смело мога да заявя, че „Долина на затворите“ далече надхвърли 

моите очаквания. По невероятно спокоен, хармоничен, подреден, но и сериозен 

и достоверен начин е разгледан толкова сериозен проблем, на който сякаш не се 

обръща много внимание. Интерактивността ми допадна, тъй като не е твърде 

натрапчива – дава ти се известна свобода на движение, но не си затрупан 
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непрестанно с въпроси и избори. Основната сюжетна линия е ясно очертана и не 

смятам, че е трудна за проследяване. Отчетливо са показани и допълнителните 

елементи, които могат да бъдат разгледани, така че играчът не остава с 

усещането, че е пропуснал елемент, който би могъл да разгледа. 

Силно въздействие, според мен, създават различните фотогалерии и по-точно 

кадрите от „вътрешността“ на затвора. Намирам за много подходящ и избора на 

събеседници за интервюта, както и начина, по който са заснети материалите. 

Слушайки техните истории, играчът остава с впечатлението, че действието се 

развива на момента, разговорът е „на четири очи“ и е важно парче от големия 

пъзел, наречен филм. 

Въпреки че съм приятно впечатлен от целия проект, три елемента ми се видяха 

най-съществени за възприятието. Първият е наличието на интересна статистика, 

актуална към създаването на уебдокументалния филм, подкрепена със статии и 

научни източници. Вторият е съществуването на анкети за мнението на играчи 

по даден проблем, които се появят след края на епизода, в който проблемът е 

представен.  

Най-накрая ще спомена частта от филма, посветена на въпроса „какво означава 

страх за мен?“, в която е показано как няколко от главните персонажи отговарят 

на този въпрос. Веднага след това на играча се дава възможност да види по какъв 

начин са отговорили всички герои чрез отделни клипове. Може да се види също 

какъв отговор дават другите играчи на „Долината на затворите“ – благодарение 

на опцията да се запишеш и да публикуваш видео с отговор, което да може да се 

гледа публично. За мое учудване, броят на феновете със собствени клипове и 

смелостта да отговорят на този въпрос, е голям. Този факт помага за още по-

ясното разграничаване на предимствата на уебдокументален филм пред 

стандартно документално предаване. 
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Пиратски риболов/Pirate Fishing – an interactive investigation 

Веселина Кръстева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Pirate Fishing – an interactive investigation” е интерактивен уебдокументален 

филм, който въвежда играча в ролята на разследващ журналист на Al Jazeera, 

чиято цел е да изследва мултимилиардния бизнес с нелегалния лов на риба в 

Сиера Леоне. Това е един от най-успешните интерактивни уебдок филми, 

спечелил множество награди на интернационални филмови и уебфестивали. 

Още с встъпителните думи на екрана играчът е въведен в проблематиката, която 

ще бъде разгледана по-нататък. Не присъства очакването човек да е запознат с 

конкретиката на проблема, тъй като той бива най-общо обяснен още преди да се 

навлезе в историята. Контекстуализацията е точна, кратка и ясна. Има проблем в 

Сиера Леоне и той е свързан с нелегалното ловуване на риба с кораби – модерна 

форма на пиратство.  

Уводът продължава с мейл, в който се обяснява ролята на играещия – да 

подпомогне разследващия журналист да събере нужната информация за 
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публикуването на статия относно нелегалния риболов. Играчът започва като 

младши изследовател, а крайната цел – освен разкриването на престъпленията, е 

да се издигне до старши репортер. Това е и геймификацията на документалния 

филм. С всяко извършено действие играещият получава т. нар. “investigative 

points”/разследващи точки,  с които да прогресира към повишението. 

Историята на играта върви линейно през почти цялото време, като на места се 

разклонява, за да предостави по-пълна картина за събитията около 

разследването.  Разследването е разделено на четири фази. Първата фаза ни 

въвежда в първата локация – делтата на остров Шребро. Там се запознаваме с 

местни жители, които се прехранват с риболов, както и добиваме ключова 

информация за определена зона в океана, в която промишленият риболов е 

забранен, а където всъщност ловуват необезпокоявани пиратските кораби. Тук 

също така получаваме информация за това как незаконният риболов се отразява 

на местното население – от разрушени риболовни мрежи до липса на поминък, 

тъй като той бива заграбен от големите кораби и техните мрежи. Това създава у 

играещия симпатия към местните жители и чувство за несправедливост. Освен 

това събираме информация за кораб, който проследяваме и за който смятаме, че 

извършва незаконна дейност. 

Втората фаза на играта прехвърля играещия във Фрийтаун. Въоръжен с 

информация, той се сблъсква с корумпираните местни власти, които отказват да 

се срещнат с екипа, за да бъдат обсъдени събраните улики. Това навежда мисълта 

към корупцията във властта, не само там, но и навсякъде по света, която 

подпомага нелегална дейност с цел лична облага. 

Трета и четвърта фаза от разказа се развиват аналогично. Играещият продължава 

да събира улики заедно с екипа си, за да се създаде убедително разследване, което 

да помогне да се разобличи нелегалният риболов в Сиера Леоне. Фокусът остава 

върху кораба, който бива открит още в началото и за който през цялото време 

има съмнение, че е пиратски. Минава се през процес на идентификация и на 
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доказване, че корабът извършва, заедно с многобройни други, незаконен 

риболов, струващ скъпо. Историята завършва положително – корабът бива 

глобен за десетки хиляди, след него тази съдба сполетява и други кораби, а за 

следващите дванадесет месеца незаконният риболов спада. 

Механиките в играта са еднотипни през целия й ход. Използват се няколко 

прости елемента, с които да бъде предоставена информация, която после да бъде 

превърната в интерактивен елемент от разказа и да въвлече играещия в 

случващото се. Всяка фаза е разделена на стъпки, чиято структура е почти 

идентична. 

Информацията в уебдока се получава от кратки, не по-дълги от 2-3 минути, 

YouTube видеа. Накрая на всяко видео се появяват малки карти с ключова 

информация от изгледаното, които трябва да бъдат правилно разпределени в една 

от три категории – улики, бележки или информация. Всяко правилно поставяне 

на тези карти увеличава нашите „разследващи точки“, с които се приближаваме 

към заветното повишение. 

Методът за получаване на вторична и не толкова важна информация е чрез 

визуализирането на имейли на екрана. За играча тези имейли обаче са по-скоро 

информативни – за създаване на усещане, че сякаш наистина е там и това, което 

вижда, се случва с него и на него. 

Музиката в играта е еднотипна, но създава усещането за нещо морско, обвито в 

мистерия, за нещо мрачно. Тя не е основен елемент в уебдока, но запълва 

картината, която неговите създатели се опитват да внушат. Чуват се вълни, 

тропания, почуквания, които да напомнят, че става дума за океана, за кораби. 

Естетиката на играта е семпла. Използват се неутрални тонове, снимки за 

статичните елементи, а видеата са част от реалното разследване, проведено от Al 

Jazeera. Анимацията по време на зареждане на отделните елементи е бавно 

запълващ се скелет на риба, тематично спрямо историята, която се разказва. 
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Макар и сравнително семпъл откъм разказ и интерактивност, “Pirate Fishing” се 

справя блестящо със задачата не само да запознае играещия с разглеждания 

проблем, а и да го въвлече в него – да го накара да иска да разбере повече за 

нелегалния риболов в едно от най-богатите на риба места в света… и как това 

афектира всички останали, не само рибните популации. Всичко бива поднесено 

кратко и ясно, без завоалиране и допълнително утежняване на наратива. Целта е 

той да бъде информативен, а не да рисува преувеличени картини с цел шокиране 

на публиката. Включването на историите на обикновените хора, живеещи там, 

дава достатъчно ясна картина за сериозността и тежестта на ситуацията. 

Като сериозно разследване на нелегална дейност, подобни материали 

обикновено са твърде дълги и тежки, за да отдели човек подобаващото им време, 

за да се запознае с тях. Когато обаче информацията е раздробена и смляна до 

отделни хапки по една-две минути, човек не само е по-склонен да отдели време, 

а и много по-лесно може да се фокусира и възприеме поднесената му 

информация. 

Понякога семплият разказ е най-ефективен. А историята – самодостатъчна. 
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“Universe Within: Digital Lives in the Global Highrise” 

Александра Илиева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивният документален филм “Universe Within: Digital Lives in the Global 

Highrise” (2015) е част от мултимедийния документален проект Highrise (от англ. 

многоетажна сграда)1, който стартира през 2009 г. с подкрепата на Националния 

филмов център на Канада. Той е дело на режисьора Катерина Цизек, продуцента 

Гери Флашив и още десетки хора, които попадат в кредитите на всеки един от 

петте документални продукта. Това, което oбединява сюжетите им, са 

многоетажните сгради, в които живеят както авторите на проекта, така и техните 

главни герои – хора от всички точки на планетата Земя с техните уникални 

истории. Ние, зрителите, се превръщаме в едни от тях. 

 

                                                           
1 Highrise. Available from: http://highrise.nfb.ca/ [cited 18.06.2020] 

http://highrise.nfb.ca/
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Създаден с технология от най-високо ниво, Universe Within: Digital Lives in the 

Global Highrise2, е последният интерактивен продукт от проекта. Водачи в 

нашето дигитално пътуване са 3D персонажи, създадени специално, за да ни 

напътстват и провокират с различни въпроси. Защо трябва да бъдем 

провокирани? Защото и ние, както героите на късометражните филми, сме 

затворени в нашите апартаменти в някоя висока сграда, заедно с десетки други 

хора, които не познаваме. Както авторите казват, „Когато градовете са се 

устремили към небесата, многоетажните сгради се превръщат в метафора на 

съвременния градски живот“. В него ние сме част от безличната тълпа, в която 

трябва да положиш усилие, за да научиш защо съседът отляво или отдясно е 

уникален и защо неговата история трябва да бъде чута. 

Тук се появява интернет и заема своята роля като медиатор между хората. 

Независимо от това дали възприемаш мрежата като безгранична утопия, както 

деветгодишното момиче на име Old Soul (Стара душа), или като тъмно 

пространство като D.C (Дигитален гражданин), а защо не като място, в което 

никой не те осъжда заради изборите, които правиш, като Agokawe (Свръх 

духовен). Отговорите на въпросите те отвеждат на пътешествие между етажите 

на обществото, където ти решаваш как ще продължи историята. Чрез видеата и 

интерактивните елементи се сблъскваш с дългогодишното изследване на 

проблеми,, свързани с демографията, имигрантите, неравенството или ролята в 

обществото, която си избираме. Както казва Кристън Капс от световната медия 

Bloomberg – „Проектът е по-скоро карта, отколкото филм3“.  

 

 

 

                                                           
2 Univerce Within. Aavailable from: http://universewithin.nfb.ca/desktop.html#index [cited 18.06.2020] 
3 Capps, K. (02.06.2015) Explore the Digital Lives of Global Highrises in 'Universe Within'. Available 

from: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-02/the-u-s-premiere-of-universe-within-

digital-lives-in-the-global-highrise [cited 18.06.2020] 

 

http://universewithin.nfb.ca/desktop.html#index
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-02/the-u-s-premiere-of-universe-within-digital-lives-in-the-global-highrise
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-02/the-u-s-premiere-of-universe-within-digital-lives-in-the-global-highrise
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На тази карта се намира и Умаи. Тя емигрира от Индонезия в Сингапур, за да 

търси работа. Така става част от близо 200 000 индонезийци в търсене на 

препитание като домашни помощници в големия град. В началото тя плаче всяка 

вечер заради репресивното отношение от страна на шефовете ѝ. Но 

възможностите на работниците да потърсят правата си са ограничени от законите 

в Сингапур и така голяма част от тях просто биват изпращани обратно вкъщи. 

Всеки един от тези 200 000 човека се намира в различен апартамент, на различен 

етаж в някоя от високите сгради – може би са на час или дори няколко минути 

разстояние, но не знаят един за друг. Всеки един от тях се чувства самотен и 

изолиран, далече от дома си. Докато един ден Умаи не решава да помогне. Тя 

използва дигиталното пространство, за да потърси и да се свърже с останалите, 

които споделят нейната съдба. Така те стават част от една общност, в която учат, 

забавляват се и намират нови приятели. Най-важното, „отварят вратите на своя 

апартамент“ и допускат останалите да влязат вътре. 

Историята на Умаи е само една от многото, които разкрива Universe Within. A 

Old Soul, D.C. и Agokwe – виртуалните водачи, държат ключовете за вратите на 

останалите герои. Ето как работи всичко: когато избереш един от трите аватара, 

той или тя започва да задава въпроси. Отговорът, който дадеш, определя видеото, 

което ще гледаш. Всеки от отговорите води до друг въпрос, като възможните 

комбинации са около 70. За да изгледаш един от сюжетите, които си изградил 

сам, са ти нужни около 15 мин. За да изгледаш цялото съдържание на проекта, 
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трябва да минеш през сюжетната линия и да избереш различни отговори около 

10-12 пъти, което означава, че ако това беше пълнометражен филм, вероятно 

дължината му щеше да е около 3 часа. Никак не е малко, но когато е 

интерактивно и развитието зависи от теб, времето минава неусетно. 

Universe Within преосмисля до голяма степен ролята на разказвача, като го прави 

водещ за развитието. В случая те са трима и всеки от тях носи различна енергия 

и настроение на историята. Наративът на пръв поглед изглежда нелинеен, защото 

имаш поне три възможни отговора на всеки един от въпросите, с които 

разказвачите те превръщат в активен участник, но реално изходът винаги е един 

и същ, като това прави историята по-скоро линейна.  

Структурата на уебдокументалния филм на пръв поглед изглежда твърде 

хаотична, защото историите в кратките филми нямат нищо общо помежду си, но 

когато стигнеш за първи път до финала, осъзнаваш, че това не е така. За това ти 

помага и твоят водач, всеки един от тях има въпрос към теб преди да се разделите, 

с който те кара да се замислиш какво е общото между тези човешки истории и 

какво ги обединява – дигиталният им живот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

И тук е ролята на всеки от нас да прецени дали да се гмурне в него или да разбие 

представите за съвременното общество като многоетажни сгради, в които живеят 

напълно непознати хора. 
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Погреби ме, моя любов/Bury Me, My Love 

Георги Косев 

 

В основата на филма е историята на Нур, избягала от Сирия и опитваща се да 

стигне в Европа. Съпругът й Мажд не може да тръгне с нея, тъй като трябва 

да се грижи за близките си. 

 

 

 

Очаква се играчите на „Bury Me, My Love“ да имат основни познания за кризата 

с бежанците от Сирия. Въпреки че прологът дава някакъв контекст и история на 

героите, той не навлиза в историята на войната. Играчите имат отговорността да 

са наясно с войната и събитията, довели до кризата. В някои моменти играчът е 

помолен да даде съвет на Нур къде да отиде и как да действа в различни 

ситуации. За да се даде добър съвет, понякога се налага търсенето на 

допълнителна информация, но понякога се вземат и импулсивни решения. 

Същевременно играчите могат да научат повече за случващото се в страните, 

през които Нур минава – да освежат знанията си или да получат нова информация 

за външните работи и историята на дадените места. Или пък играта може просто 
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да бъде начин да мотивира повече хора да разберат за гражданската война и 

събитията, довели до нея. Породеният интерес би довел до изследвания, 

придобити знания и дори споделено любопитство. 

Освен това играчите трябва да покажат и съпричастност към засегнатите от 

бежанската криза. Фокусът на играта е върху една съпружеска двойка, а 

преживяването на играча е активното и интимно участие в тяхната връзка и 

пътуването на Нур. Той се запознава с факта, че бежанците бягат от опасност.  

Основният ефект, който се очаква да бъде постигнат, е играчите да прояват 

загриженост за хората, въвлечени в кризата. Играта се основава на комбинацията 

от бежански истории, като цели да ги хуманизира. Колкото повече хора знаят и 

имат отношение към този проблем, толкова повече хора ще мислят и ще 

предприемат действия, за да помогнат на страдащите от кризата. Когато повече 

хора от дадена страна говорят по темата,толкова по-вероятно е страната им да 

окаже помощ или да отвори границите си. 

Основната механика в играта е писането на съобщения и вземането на решения. 

Играчът не може да отвръща със собствени отговори или да въвежда свободен 

текст, вместо това има възможност да избира. Обикновено той има опция между 

два текстови отговора или два до три емотикона, в други случаи има избор само 

за отговор с картина или селфи. Освен това той също не трябва да забравя и 

статута на Нур. В сайта на играта са дадени нейните характеристики – морал, 

връзката й с Мажд, бюджетът й, наличието или отсъствието на конкретни 

предмети в нейния инвентар. Отговорите, които играчът дава, влияят на тези 

характеристики, което от своя страна влияе върху това, което Нур ще каже или 

направи, както и върху отговорите на играча впоследствие. Друга механика в 

играта е времето. Въпреки че е описана като игра в реално време, възможно е 

няколко дни да се изиграят в рамките на един истински ден. Има възможност за 

допълнително забавяне на отговорите, както и за ускоряването им. Когато се 
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поставят настройките за най-бързата скорост на писане и най-бързото време за 

реакция, играта може да се изиграе сравнително бързо. 

Естетиката на играта се основава на усещания и фантазия. Вместо да поеме 

ролята на Нур, на бежанеца, играчът влиза в ролята на нейния съпруг Мажд. Това 

позволява играта да се впише много по-добре в живота на играча. Подобно на 

Мажд играчът прекарва деня си нормално: ходи на работа или училище, храни 

се, ляга вечер и става сутрин. Макар да не се грижи за семейството си в разкъсана 

от война страна и докато менажира магазин, той следва всекидневието си и 

върши рутинните си задължения, като мисълта за пътуването на Нур остава на 

заден план. Има и естетика, базирана на времето. Играчите са принудени да 

чакат, както Мажд трябва да чака отговорите на Нур. Когато тя не иска да говори 

или престане да реагира, защото е избухнал бунт или има проблем, играчът нищо 

не може да направи, освен да чака. Този времево базиран геймплей изгражда 

стреса и паниката, които играчът чувства по време на някои части на играта. 

Освен това Нур може да отговори изневиделица, например по средата на нощта, 

и играчът да трябва да й помогне. Но това означава също така, че играчът не 

винаги ще има възможност да й отговори пълноценно или дори да се отзове.  

Някои от динамиките в играта са война между търпение и нетърпение, както и 

между паника и безразличие. Присъства и постоянно чувство на безпомощност 

за играча. Ограничението на възможните отговори премахва нивото на спешност, 

което води до усещането, че няма добри възможности и в крайна сметка няма 

значение какъв отговор ще даде.  

Нур и Мажд сa характеризирани като истински хора. Нур е натрапчива със 

съобщенията си, винаги иска съвети и предложения и рядко слуша по време на 

важните моменти. Тя ще отклони важни разговори, за да прави шеги, или ще бъде 

твърде стресирана, за да каже какво става, докато играчът се притеснява. Мажд 

е ревнив – той се разстройва, когато Нур общува с други мъже, и в началото на 

историята прави предубедената забележка, че всички африканци са крадци. Нур 
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репликира веднага това съждение, но всъщност точно този вид непосредствен 

расизъм е толкова често срещан в истинския свят. 

Използването на хумор в история, която иначе би била мрачна и депресираща без 

него, е много важно. Но дори и с наличието на шеги, пътуването на Нур е 

мъчително. Когато играете видеоигра, обикновено работите за „спечелване“, но 

това просто не е възможно в този случай. Играта изследва една война, да, но 

играчът не играе въоръжен войник, който използва куршуми, за да разреши 

проблемите си, няма и генерали, командващи войски и използващи стратегии за 

смазване на врага. Играчът е само един безпомощен човек, който чете текстовете, 

които съпругата му изпраща.  

Цялата игра представлява историята, която играчът създава със съпругата си, 

докато тя напуска страната и отива на по-безопасно място. В тази история той се 

сблъсква с много проблеми и пречки, които правят пътя на Нур труден и 

непредвидим. Изборите, които играчът прави, когато  отговаря на текстовете на 

Нур, имат тежест. Тези избори засягат нейния начин на мислене, безопасност и 

решения. Когато се случи нещо лошо, това може да е отчасти по вина на 

решенията, които играчът е направил. Тази ситуационна вина прави кризата 

лична за играчите. Играта възприема аргумента „ако беше ти или семейството 

ти” и го поставя в игра. 

 

Aлександра Илиева, Георги Косев, Веселина Кръстева, Денис Медаров са 

студенти от магистърската програма на ФЖМК „Дигитални медии и видеоигри“. 

Александра Илиева е завършила бакалавърска степен по „Книгоиздаване“, 

Георги Косев – „Английска филология“, Веселина Кръстева – „Европеистика“, а 

Денис Медаров – „Журналистика“ в СУ. 

 

Аlexandra Ilieva, Georgi Kosev, Veselina Krasteva, Denis Medarov are students of 

the “Digital media and videogames” Master’s program at FJMC. Alexandra Ilieva is 

finished her studies in Book Publishing Bachelor’s degree, Georgi Kosev – English and 

American Studies, Veselina Krasteva – European Studies, Denis Medarov – 

Journalism in Sofia University. 
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КАК МЕДИИТЕ ВИЖДАТ СВЕТА ОКОЛО НАС 

(Рецензия за „Новините от света. За смисъла и ползите от 

международната журналистика“ на Ралица Ковачева) 

ВЯРА АНГЕЛОВА 

 

 

HOW THE MEDIA SEE THE WORLD AROUND US 

(Review of “World news. On the meaning and benefits of 

international journalism” by Ralitsa Kovacheva) 

VYARA ANGELOVA 

 

 

Резюме: Новата книга на Ралица Ковачева за международната 

журналистика продължава разказа за това как българските медии 

отразяват световните теми и проблеми. Авторката се спира на 

възможностите, които дава професионалната журналистика, за 

„опознаване на далечното в пространството, което всъщност е 

толкова близо във времето“.  

Ключови думи: медии, новини, международна журналистика, 

рецензия 

 

Summary: Ralitsa Kovachevs’s new book on international journalism 

continues the story of how Bulgarian media cover world topics and 

problems. The author focuses on the opportunities for “getting to know 

the spatially distant, which is actually very close in time”, provided by 

professional journalism.  

 Key words: media, news, international journalism, review 
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Книгата на Ралица 

Ковачева „Новините от 

света. За смисъла и 

ползите от 

международната 

журналистика“ е от 

малкото съвременни 

книги на български 

език, която се занимава 

със специфичен дял от 

медийното съдържание 

– международната 

тематика. Ковачева 

стъпва на 

висококачествения 

труд на Мария Нейкова 

„Монолог или диалог. 

Противоречивият свят в 

обектива на глобалните телевизии“, както и на собствените си търсения 

през годините, утвърдили я като експертен изследовател по темата (сред 

тях книгите „Център и периферия на европеизираните публични сфери“, 

съавторската „Медиатизираното измерение на външната политика“, но и 

научните статии „Хибридната война: политическа употреба и медийна 

репрезентация“ и „Хибридната война в българските медии“). 

„Новините от света“ може да бъде четена като политически анализ на 

медиите. Авторката диалогизира с Макомс и Шоу, Халин и Манчини, 

Галтунг и Руге,  Ковач и Розънстийл и др. – все изследователи, 

концептуализирали работата в медиите в широкия контекст на 

професионализацията на журналистиката като следствие и/или 

противостоене на обществени, политически и икономически влияния, 

които нерядко остават невидими за публиката. 

„Новините от света“ може да бъде четена и като медиен анализ на 

световната политика днес. През прозореца на дебатите около т.нар. 
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„Истанбулска конвенция“ в медиите (стр. 62) надничат български 

политици, чиято реч и послания „се просмукват“ в журналистическите 

разкази и изкривяват до неузнаваемост една от европейските дискусии. Из 

страниците на книгата се разхождат също Доналд Тръмп и Владимир 

Путин, видени от авторката през темата за „хибридните войни“, 

постистината, „фалшивите новини“ и пропагандата. Ковачева размишлява 

върху популизма и неговите медийни измерения, като общува с тезите на 

Тони Джъд и Тимъти Снайдър, Иван Селени и много други. 

„Новините от света“ може да бъде четена и като книга, разкриваща 

едновременно различните опитности на авторката Ралица Ковачева. 

Собственият й журналистически бекграунд е огледан изследователски, а 

преподавателската й работа със студентите е вплетена в разсъждения за 

професията и публиката на много места в текста. 

В този смисъл книгата „Новините от света“ има много адресати. От 

студентите, през журналистите, медийните изследователи, та чак до 

публиката, изкушена да разбере случващото се „в кухнята“ на новините. 

Ралица Ковачева пише вкусно, с отношение към думите и без да плаща 

излишен данък на високопарния научен наратив. Тя демонстрира смелост 

да защитава тези, които са обект на (все още) яростно противопоставяне 

между политически ангажирани играчи. Така текстът въвежда в полемика 

самия читател, като разколебава клишираните постановки с нови данни и 

аргументи. Откривам безспорните ползи от смисъла на тази книга в опита 

на авторката да подреди в строен разказ разнообразната информация за 

света около нас, видян и преживян през медиите. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА СБОРНИКА „МЕКАТА ВЛАСТ НА 

ПОПУЛЯРНАТА МУЗИКА В МЕДИИТЕ (ПО ПРИМЕРИ ОТ 

БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНИТЕ)“ 

ПЛАМЕНА ПЕТРОВА 

 

 A REVIEW OF THE COLLECTION “THE SOFT POWER OF 

POPULAR MUSIC IN MEDIA (BY EXAMPLES FROM 

BULGARIA AND THE BALKANS” 

PLAMENA PETROVA 

 

Резюме: Рецензия на сборника „Меката власт на популярната 

музика в медиите (по примери от България и Балканите)“, съст. 

Лозанка Пейчева. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020 (160 

стр.). Сборникът е част от работата на изследователския колектив 

по едноименния научен проект „Меката власт“ на популярната 

музика в медиите (по примери от България и Балканите)“, 

финансиран от Фонд научни изследвания. 

Ключови думи: мека власт, медии, популярна музика, рецензия 

 

Summary: A review of the collection “The Soft power of popular 

music in media (by examples from Bulgaria and the Balkans”, comp. 

Lozanka Peicheva. Sofia: “St. Kliment Ohridski” University Press, 

2020 (160 p.). The collection is part of research collective’s work on 

the eponymous scientific project “The soft power of popular music in 

media (by examples from Bulgaria and the Balkans”, financed by the 

Bulgarian national science fund. 

Key words: soft power, media, popular music, review 

 

Сборникът „Меката власт на популярната музика в медиите (по примери 

от България и Балканите)“ е своеобразна кулминация на колективния 
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научен проект, чието име носи. 

Отделните текстове ни дават проблясъци 

от изследванията на научния колектив. 

През междинни резултати, акценти, 

внимателно подбрани теми се открива 

завесата на един проект, събиращ в себе 

си доста разнопосочни на пръв поглед 

изследвания – от чалгата до рока, от 

авторските песни в народен дух до 

политическите употреби на смеха. А при 

внимателен прочит се оказва, че същите 

тези далечно звучащи изражения на 

популярната музика и властта са 

обединени от сходни фигури, понятия и 

тематични линии, преминаващи като паяжина по съдържанието на 

сборника, споявайки текстовете в амалгама от симбиотично съществуващи 

текстове. 

Общата идея зад книгата е описана във встъпителните думи на Лозанка 

Пейчева като свързана с разбирането на Джоузеф Най за мека власт (мека 

сила), „която се изразява в умението на овластения да накара другите да 

искат това, което той иска“ (с. 7). Фокус в колективното изследване са 

медиите, чиито властови политики „имат ефект да привличат 

общественото внимание, да преобразяват и свиват света, ефективно да 

проникват в различни социални светове“, често боравейки с популярната 

медийна музика, чийто обхват и влияние я превръщат в приоритет в 

медийната политика (с. 7). Авторите предлагат своя прочит на общата тема 

на проекта, пречупена през призмата на по-тесните изследователски 

интереси на всеки от тях. 

Хорото повежда Венцислав Димов с текста „Етнопоп музика и власт на 

Балканите (как една хибридна музика става мека сила в културните войни: 

медийно-антропологически прочити)“. Настоящата студия продължава 

интересите на автора в сферата на етнопопа. Този път картината е 
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обогатена с паралели между отделните балкански етнопоп музики (чалга, 

арабеск, турбо-фолк) и властовите отношения в съответните страни, 

свързани с употребата на тези музики. Даден е необходимият исторически 

контекст, но може би най-ценно е анализирането на актуалния период, със 

съответните актьори на музикалната, културна и политическа сцена. 

Според автора чалгата и културните войни се хибридизират и именно 

процесите на хибридизация са причина чалгата да надскочи музикалното и 

да се превърне в „мека сила, политически инструмент и ресурс за властови 

борби“ (с.21). Изведени са медийните дискурси, видеоклиповете, фигурата 

на фолк звездата – видяна в различните й трансформации през годините. 

Димов пише за различните политически употреби на чалгата – от 

превърналите се в стандартни концерти, част от предизборни кампании на 

различни партии, през възпяването на някой политик и критиката към 

управляващите, до превръщането на чалга звездата в социално ангажирана 

обществена личност и (потенциално) в политически лидер. Употребите на 

чалгата като протестна музика и изграждането на имиджа на „борец за 

смяна на властта“ на Слави Трифонов, основал, в крайна сметка, собствена 

политическа партия (кръстена на една от протестните му песни), е 

интересен феномен, анализиран от Димов. А през образи като този на Азис 

се представя една друга алтернативност в чалгата – либерални ценности, 

подкрепа за различните хора, граждански каузи, които поне донякъде 

отговарят на въпроса как чалгата може да бъде алтернативна: като 

„символизира равенство във възможностите“ и „възможността в едно 

закостеняло и консервативно общество да пробиеш, като заложиш само на 

своето различие“ (с.36). 

Тази линия е продължена в известен смисъл в следващата публикация в 

сборника. „Смях“ на Ивайло Дичев не е свързана с музиката, но в нея 

отново намират място шоубизнесът и политиката. Тук – в контекста на 

смеха в политиката и политиката в смеха. Авторът пише за връзката на 

хумора и протестите, сатиричните сайтове, но и за употребата на смешния 

образ като „фината настройка в политическия ПР“ (с.73). Повдигнатите 

въпроси са за истината в епохата на пост-истината, фалшивите новини и 
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различните форми на хумор, кой какво печели от осмиването и 

дезинформирането. Чрез теоретична база и примери от съвременната 

история се обясняват някои основни понятия в сферата и се открояват 

интересни зависимости между смеха (превърнал се в „опиум на 

дигиталните народи“) и пасивността, значими за меката (и не само) власт. 

„Алтернативният рок в Югославия и пост-Югославия в медиите“ на 

Юлияна Папазова засяга отношенията власт-медии-музика по време на 

социалистическото управление в Югославия и след падането на режима. 

Липсата на официална цензура, фактически осъществявана през т.нар. 

„Закон срещу боклука“, прави впечатление като специфично решение на 

проблема на социалистическите власти със западната (и западно повлияна) 

музика, презумираните вредни влияния и идеологическите трески, 

издялани под претекста на проверяване на художествените качества на 

произведенията (с.81). Друг важен момент, свързан с алтернативната сцена 

в Югославия, са медиите, които пишат за местните и западни изпълнители, 

ротират рок музика и дори популяризират локални групи – подобно на 

САЩ – чрез студентски радиостанции (с.76). В изследването на 

алтернативната сцена в пост-Югославия след 1991 г. авторката добавя 

виртуалните музикални сцени. Фокусът е изместен върху интернет, като 

основно пространство за информация, комуникация, споделяне на музика, 

рекламиране на събития. Текстът представя проявите на меката власт на 

рока в контекста на социализма и на демокрацията, щрихирайки някои 

резки разлики в двата периода. 

В „Песнотворци на народа от България и Македония с патриотични 

послания: Димитър Янев и Йонче Христовски“ Лозанка Пейчева прави 

паралел между творчеството на двама автори на народни песни – всъщност 

„авторски песни в народен дух“ (с.90), от България и Северна Македония, 

които спадат към транснационалната македонска фолклорна област. 

Сходствата в музиката и отправените патриотични послания са очертани 

от изследователката с примери от песни, текстове, теоретични обосновки. 

Дори техническите параметри на музиката са обяснени по достъпен и 

разбираем за обикновения читател начин. Трансформацията на авторските 
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песни в народен дух в народни песни в обществения дискурс и широкото 

им възприемане като автентичен фолклор, премахвайки фигурата на 

автора, като белег за успешност на този метажанр е интересен момент, 

разгърнат майсторски в текста. Описанието на пропастите в изкуството и 

културата между високо и ниско, рефлектиращи върху възприятието на 

популярното и народното като по-нискостоящи в йерархията, е сред онези 

тематични линии, обединяващи отделни текстове в сборника. Принос на 

студията са и дълбочинните интервюта със специалисти, свързани с 

изследваната музика.  

„Зимата на българските рок фестивали. От Skunk Anansie на фестивала 

Spirit of Burgas до нови фестивални измерения“ на Гергана Райжекова е 

подходящият финал, в текста има някои мрачни наблюдения за рок 

фестивалите в България – липса на устойчиви във времето мащабни 

събития, които да привлекат актуални популярни групи; недостиг на 

професионално подготвени и процедиращи промоутъри; липса на 

установена фестивална култура. Авторката щрихира някои основни 

фактори за тези явления, прави паралел с два международни фестивала, 

представя включени наблюдения и дълбочинно интервю. Въвеждането на 

понятието „светкавична общност“ (flash community, по подобие на 

флашмоб) за маркиране на създаващата се в рамките на фестивала 

неустойчива общност е важно за обяснението на идентичностите на 

фестивалните публики и техните придвижвания между сцени (с.125-126). 

В студията е изведен образът на звездата (общ за няколко текста в 

изданието), оприличен с този на диктатор по отношение на публиката – 

подчиняваща се на подадените команди, пееща в унисон и екзалтирана от 

срещата с митологизираните си идоли, важно за успеха на фестивалите, 

според авторката (свързано и с меката власт на музиката). 

Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и 

Балканите)“ повдига множество въпроси за значението на популярната 

музика и култура, опосредствани през медиите, при формирането на 

стереотипи, ценности и идентичности, и (съвсем) не на последно място за 

употребата им в политиката. Сборникът е стъпка към обясняването на 
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сложната плетеница от процеси, механизми и образи, включени във 

веригата медии-музика-власт. С разнообразните прочити на авторите, 

включващи теренна работа, първични и вторични източници, 

изследователска авторефлексия и иновативност, колективният труд – 

представящ само част от откритията на членовете на проекта – е ценно 

четиво за всеки, с интерес в областта на популярната музика и култура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пламена Петрова е докторантка в катедра „Радио и телевизия“ към 
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конференция „Медии и публики“ (Костенец, 2019 г.). 
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ИЗМЕРЕНИЯ НА АВТОРСТВОТО И ПРОМЕНЕНИТЕ 

СЦЕНИ НА ПУБЛИЧНОСТТА 

(Рецензия за „Народният дух“ в авторските песни от България“ на 

Лозанка Пейчева) 

ЖАНА ПОПОВА 

 

DIMENSIONS OF AUTHORSHIP AND THE CHANGED 

SCENES OF PUBLICITY 

(Review of ‘The folk spirit’ in author’s songs from Bulgaria’ by 

Lozanka Peycheva) 

ZHANA POPOVA 

 

 

Резюме: Книгата на Лозанка Пейчева  

„Народният дух“ в авторските песни от България“ (УИ „Св. Кл. 

Охридски“, 2019) е продължение на дългогодишната 

изследователска работа на авторката в изследването на авторските 

песни, създавани върху фолклорна основа. Изследването е 

резултат от работата на Пейчева в научно-изследователския 

проект „Меката власт“ на популярната музика в медиите (по 

примери от България и Балканите)“, с подкрепата на ФНИ на 

МОН.  

Ключови думи: музика, национална идентичност, авторство, 

радио, телевизия 

 

Summary: The book by Lozanka Peycheva ‘The folk spirit’ in author’s 

songs from Bulgaria’ (Sofia: “St. Kliment Ohridski” University Press, 

2019) is part of research work on the scientific project “The soft power 
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of popular music in media (by examples from Bulgaria and the 

Balkans”, financed by the Bulgarian national science fund.  

Key words: music, national identity, authorship, radio, television 

 

 

След издаването на книгата 

„Народният дух“ в 

авторските песни от 

България“ стъпваме по-

уверено в метаезика за 

музиката, с който са 

анализирани процесите в 

развитието на българската и 

световната музика. Лозанка 

Пейчева е увлекателен 

разказвач на научните 

открития в една много 

специфична област от 

музикознанието – 

изучаването на хибридните 

форми и жанрове на 

градската и селската сцена на 

публичност и изследването на йерархията в позициите на авторството на 

музикалните произведения, които се получават при смяната на ролите от 

прехождането между автор и слушател след развитието на медиите. С 

други думи, разказвачът е застанал на границата на различни 

дисциплинарни полета и в тази книга музикознанието е съчетано с история 

на културата, антропология, медийна история.  

Това е изследователска позиция, която дава няколко възможности на 

читателите: книгата е обърната към изкушени меломани, които искат да 

научат повече за развитието на българската музика и могат да се потопят в 

историческите открития на авторката; но това е също така щедро 
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изследователско дело за всички, които познават в детайли проследените 

събития, но ги очаква ново осмисляне през концепцията за „народния дух“ 

в авторските песни. 

В този поглед към книгата основният прочит е свързан с приноса на 

богатия изследователски труд към медийните изследвания: сравнителният 

план между времето без и времето след появата на радиото и телевизията 

ни показват какво медиите правят в процеса на налагането и развитието 

на концепцията за „българския дух“ в музиката. Българският дух, ни казва 

авторката, е конструкция, която е трудна за дефиниране (Пейчева, 2019: 

31), и в тази част на книгата е предложен интересен анализ на самото 

понятие за „народния дух“, в проекцията на „национална идентичност“ и 

„духа на нацията“.  

Книгата ни предлага предизвикателството да търсим какво свързва 

авторските песни на сватбарските оркестри и хип-хоп културата: и в двете 

музикални проявления основният мотив е цитатът на звукови примери 

от българската традиция, музикалното клише, което се рециклира във 

фолктрап музиката или в сватбарските надсвирвания. Интересен е и 

паралелът между различните жанрове музика, който прави авторката, по 

отношение на инструментите, които се променят през различните 

десетилетия, като проследява културните влияния през различни векове. 

Авторските песни на сватбарските оркестри са един от най-видимите 

примери за срещата на разбиранията за „народния дух“, въплътен в 

песните, и налагането на тази музика като комерсиален продукт на Запад 

през 90-те години. Като читател, който търси как медиите представят 

музиката на различни общности, анализът на Пейчева за жанровото 

разнообразие на „импровизации в народен дух“ (Пейчева, 2019: 92) е 

анализ на ролята на музиката като език за общуването на групи и 

общности, които търсят общ културен код. Точно тук анализът ни показва 

усиленото влияние на радиото като медия, която предлага възможността 

на групите в обществото да бъдат видими помежду си, за разлика от 

телевизионните предавания, в които общността постепенно изчезва и на 

преден план излиза мисленето на музиката като национална ценност. Във 
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втория раздел на книгата е направена реконструкция на зараждането на 

особен вид телевизионна музикална индустрия на образите веднага след 

създаването на държавната телевизия. „Телевизията засилва общественото 

влияние на определени автори и изпълнители на песни в народен дух, 

които печелят голяма аудитория и се възприемат като централни, значими 

и представителни за жанра.“ (Пейчева, 2019: 291). Интересна е връзката, 

която ни предлага авторката с продуцирането на образи от телевизиите, 

разроили се след 1994 г. – „Фен тв“, „Фоклор тв“ и „Планета“. В текста 

откриваме интересни паралели в конструирането не само на различните 

измерения на авторството, но и за конструирането на ролята на 

редакторите, експертните комисии, властовите центрове в медиите.  

Така книгата „Народният дух“ в авторските песни на България“ е 

възможност да проследим историята на разбиранията за авторството през 

различни исторически периоди, на фона на разбиранията за изграждане на 

национална идентичност и фигурите на народното. Но особеното в 

писането на Лозанка Пейчева е, че винаги отпраща отвъд зададените 

изследователски въпорси, така например – оставя на читателите си въпроса 

каква е властта на авторите да създават собствени музикални концепции 

над идеологическите или пазарните концепции. Защото авторите сякаш 

имат власт да налагат такива концепции, ако се доверим на анализа на 

механизмите на разпространение на авторските песни, които ни показва 

книгата. 
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