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УВОДНИ ДУМИ 

Вяра Ангелова 

EDITORIAL 

Vyara Angelova 

 

Настоящият брой на „Медиалог“ събира текстове, представени на 

VI-та Национална научна конференция, проведена от катедра „Радио и 

телевизия“ на 05.10.2021 г. Темата „Медийният поток: програма, 

поредица, сериал“ привлече вниманието на докторанти и утвърдени 

учени от Софийския университет, Българската академия на науките и 

Югозападния университет.  

Около сериализирането и сериите; епизоди и епизодичност; 

поредици и програма предстои да се дебатира още. Темата за 

сериализирането в медиите (в програми, сериали, теми, сюжети и 

присъствие на персонажи) е изключително актуална. В този смисъл 

броят на „Медиалог“ само започва дискусията, начева разговора. 

Предстои да осмислим последиците от факта, че филмовите платформи 

се превърнаха в централен играч в производството на сериали, като 

промениха напълно поведението на аудиторията, която вече има 

възможност да консумира поредиците и епизодите „наведнъж“. От още 

вглеждане се нуждае и професионалната журналистика, която 

продължава да задълбочава сериалността в своите материали и дори ги 

анонсира под формата на епизоди – например „очаквайте повече 

подробности“, „очаквайте следваща седмица“ и т.н. Вярваме, че 

публикуваните тук текстове отварят оптиката за по-широкото разбиране 

на процесите. 

Представените изследвания засягат най-разнообразни аспекти от 

проблематиката: Венцислав Димов се занимава със „случая Райна 

Кацарова“, като педантично проследява живота и делото на Кацарова 

епизод по епизод; Жана Попова отправя поглед към феноменалния 
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успех на турските сериали и търси закодираните политически послания, 

които те съдържат; Силвия Петрова също анализира актуално медийно-

политическо явление – „Има такъв народ“, и коментира поведението на 

партията през призмата на политическия сериал; поводите и начините 

на сериализиране в международния информационен поток разглежда 

Мария Нейкова и се спира на по-малко известните детайли за широката 

публика около „документите Тянанмън“; отново на международна 

тематика, но този път концентирана на Балканите, е и статията на 

Десислава Сотирова, която разглежда програмните предложения на 

шест телевизии от Западните Балкани; тематичният блок завършва с 

текста на Лозанка Пейчева, посветен на медийните отражения на 

възпоменателни практики около фигурата на Мара Бунева, разбирани 

като част от общия медиен поток. 

Текстът, който предлагаме на Вашето внимание в рубриката 

„Извън конференцията“, е на Михаил Луканов и се занимава с „образа“ 

на автора, погледнат през очите на канадския медиен изследовател Уил 

Стро. 

В рубриката „Рецензии“ представяме книгите на Розмари 

Стателова „Разказът на един музиковед“ (Венцислав Димов); на Никола 

Вангелов „Рекламни кампании във Фейсбук и Инстаграм“ (Венцеслав 

Бондиков) и на Камелия Спасова „Модерният мимесис: 

саморефлексията в литературата“ (Миглена Николчина). 

Въпреки пандемичните ограничения, които намалиха броя на 

мероприятията на академичната общност в страната, с радост обръщаме 

внимание на три състояли се събития от есента на 2021 г. – 

представянето на сборника „Време и памет. Юбилеен сборник за 70-

годишнината на Лиляна Деянова“ през септември (Жана Попова); 

Международната научна конференция „Дезинформацията: новите 

предизвикателства”, провела се на 14 октомври (Ралица Ковачева) и 

Кръглата маса на тема: „Образи на Прехода: кино, театър и визуални 

изкуства“ от септември (Елена Фучеджиева).  
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КЪМ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО КАТО 

КУЛТУРНА СИЛА: ВЪРХУ РАННАТА МУЗИКАЛНА 

ЖУРНАЛИСТИКА – МУЗИКАЛНО 

ПРОСВЕТИТЕЛСТВО И ПРИЛОЖНА НАРОДОУКА 

Венцислав Димов 

 

THE HISTORY OF BULGARIAN RADIO AS A CULTURAL 

POWER: ON EARLY MUSIC JOURNALISM - MUSICAL 

ENLIGHTENMENT AND APPLIED NARODOUKA 

(ETHNOLOGY) 

Ventsislav Dimov 

 

 

Резюме: Студията представя приносите на един от пионерите в 

утвърждаването на мястото на българската традиционна музика в първите 

специализирани предавания за музика в Родно радио и Радио София – Райна 

Кацарова (1901-1984): учен с огромна работа на терен и хиляди звукозаписи 

на традиционна музика, изследовател с публикации на песенни сборници и 

академични изследвания, но и гражданин, културен деец, обществен 

активист, медийна фигура. Разгледани са дейностите на Райна Кацарова като 

просветител, музикален журналист и критик в медиите; нейните беседи и 

песенни сказки в радиото; активностите ѝ в защита на народна вяра и ритуали 

в медиите на тоталитарна България; ролята ѝ в огласянето на българската 

традиционна музика в световен ефир като посланик на българските култура, 

фолклор и наука по света. Стига се до извода, че следите от нейната дейност 

в медиите осветяват историята на българското радио, разбирано в средата на 

ХХ век като обществено благо и културна сила. На всички е ясно, че музиката 

в радиото има значение. Радиоизявите на Райна Кацарова показват как 

етномузикологията също има значение в и за радиото. 
Ключови думи: Българско радио, Райна Кацарова, музикална и научна 

журналистика, приложна етномузикология  
 
Abstract: The study presents the contributions of Raina Katsarova (1901-1984) - 
one of the pioneers in establishing the Bulgarian traditional music in the first 
specializated music programs on Rodno Radio and Radio Sofia. It presents a 
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researcher with experience in field work and thousands of recordings of traditional 
music, with publications of song collections and academic works, but also a citizen, 
cultural figure, public activist, media figure. The activities of Raina Katsarova as 
an educator, music journalist and media critic are discussed; her talks and song 
tales on the radio; her activities in defense of faith and rituals in the media of 
totalitarian Bulgaria; her role in publicizing Bulgarian traditional music on air 
around the world as an ambassador of Bulgarian culture, folklore and science. It is 
concluded that the traces of her activity in the media cover the history of Bulgarian 
radio, understood in the middle of the twentieth century as a public good and 
cultural force. It is clear to everyone that music on the radio matters. Raina 
Katsarova's radio appearances show how ethnomusicology is also important in and 
for radio. 
Keywords: Bulgarian Radio, Raina Katsarova, music and scientific journalism, 
applied ethnomusicology 

 

Встъпление: за радиото като „културна сила“ и за българските 

практики 

Европейският модел на радиоразпръскване през периода на 

„Златната възраст“ на радиото (20-те – 40-те години на ХХ век) е 

ориентиран към създаване и контролиране на национално 

радиопространство чрез хомогенизация, поддържане на публичен 

монопол, подчиняване на радиопосланията на „общественото благо” 

(Попова, Сн., 1997: 10). Европейските радиостанции, пример за които е 

радиосистемата във Великобритания, залагат върху „образованието и 

културното издигане на нацията“, правят „образователни и културни 

предавания“ и по този начин „издигат средноинтелигентния вкус“ – един 

патерналистичен модел, в който елитът дава на публиката това, което е 

нужно, за да се образова и издигне културно (Ангелова, 2007: 47-53). Под 

знака на култура, образование, мисия за повдигане на духа на 

гражданите се развива радиото като културен институт в Германия 

(Ангелова, 2007: 54-58). Немските интелектуалци, проблематизиращи 

практиката и теорията на радиото (Брехт, Бенямин, Адорно, Хиндемит), 

виждат в радиото „шанс за ново представяне на изкуството и музиката, 

като надежда чрез него да се просветлят големи маси хора“ – 

педагогическа институция, инструмент на публичността, универсален 
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фон на идентични гласове, „наистина модерно достижение“ по думите 

на Брехт, позволяващо на човек, който има какво да каже, да има 

слушатели, публика, обществен резонанс (Ангелова, 2007: 60; Йотов, 

2011: 20-21; 79-80; 87-88). 

Българските възгледи за създаване и развитие на родното радио са 

идентични с концепциите за културната мисия на радиото като 

аполитична, обществена, културна институция, характерни за Германия 

и Великобритания. Един от пионерите на българските радиоизлъчване и 

радиоразпръскване – проф. Асен Златаров – формулира тезата за 

„радиото като културна сила“ (Димитров, 1994а: 170). 

Музиката заема основен дял в програмата в младото българско 

радио. Още в самото начало се поставя проблемът за идейното послание, 

националната културна мисия на радиото и представянето пред света 

чрез българския фолклор. Народната музика е част от „добре 

подредената и избрана музика с национални мотиви”, която радиото 

трябва да излъчва според една от първите си концепции (Димитров, 

1994а: 137). Първостроителите на българското радио, начело с директора 

му Сирак Скитник, влагат много енергия в издирването на народни 

песни и певци, в застъпването на българската народна музика в 

програмата редом с художествената – чужда и българска, защото за тях 

радиоразпръскването е преди всичко национално-просветителен, 

културен и възпитателен институт (Димитров, 1994б: 66-67, 153-154, 

158-161). Радиопрограмата съдържа разнообразни музикални образци, 

свързвани с „българското”: българска народна музика – натурална, 

селска и локална, но и аранжирана и модернизирана; произведения на 

български композитори в песенни, камерни, симфонични, оперни 

жанрове. През този първи период от историята на българското радио 

изпълнителите на народна музика – певци (Гюрга Пинджурова, Баба 

Наста Павлова, Атанаска Тодорова, Мита Стойчева, Борис Машалов и 
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др.) и свирачи (Народния оркестър на Иван Кавалджиев, Карло и 

Кореняшката група, Бистришката четворка, Тракийската тройка, Цвятко 

Благоев, Станил Паяков и др.), получават професионален статут на 

народни музиканти (народен певец, майстор на народната музика) и 

добиват популярност чрез пеене и свирене „на живо” по Радио София 

(Огнянова, Букорещлиев, 1981: 25-26, 38; Димов, 2004: 101-102; 

Пейчева, 2008: 277). 

Чрез изпълняваната „на живо” в ефира на радиото и излъчвана от 

грамофонни плочи народна музика радиото изпълнява, заедно с 

развлекателната, и просветителско-възпитателна роля. През 30-те и 40-

те години на ХХ в. българското радио се утвърждава като една от 

основните развойни институции в българската фолклоризирана медийна 

музика – то я конструира и форматира, произвежда образа на изведената 

от селото и представена във високата национална култура българска 

народна музика. Матвей Вълев (писател, част от програмния екип на 

Радио София) пише през 1942 г. в списание „Сердика“ репортаж от 

кухнята на радиото: „Струва ми се, че не греша, ако отдам най-голямо 

значение от музикалната програма на народната музика и песен, при все 

че в статистиката тя не е на първо място. Не е пресилено да се каже, че 

радиото възроди българската народна песен. Тя беше огромно богатство, 

за което ние имахме смътна представа, добита от пътуванията ни в 

селата, от селяни певци в градовете или от певци на народни песни по 

нашите веселби. Допреди петнадесет години почти никой от нашите 

композитори не диреше източник за своите вдъхновения в народното 

творчество –днес почти никой от тях не твори, без да дири опора в 

народната песен. Най-отявлените поклонници на западноевропейския 

модернизъм – и те не са изключение” (Вълев, 1942: 29-30).  

Сред пионерите в утвърждаването на мястото на българската 

традиционна музика в първите специализирани предавания за музика в 
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Родно радио1 през 30-те години на ХХ в. е Райна Кацарова – върху 

нейните приноси се фокусира този текст, който ще проследи нейните 

активности до 80-те години на ХХ в. Случаят Райна Кацарова е 

подходящ ключ към разбирането на българското радио като културна 

сила – един европейски модел, който се реализира през персоналните 

приноси на интелектуалци, артисти, учени в сферата на научната 

журналистика и популяризацията на науката. 

 

Райна Кацарова в народоуката и нейната популяризация 

Във време на мъжка доминация в науката и на патриархалния терен 

на българския бит Райна Кацарова поставя основите на модерната 

българска етномузикология, като задава код, който се повтаря при 

следващи поколения изследователи. Прави го, като обикаля България и 

осъществява най-ранните звукозаписи на традиционна музика. Пише и 

представя изследванията си в авторитетни научни издания в България, 

участва в международни форуми, влиза в научен диалог с именити 

европейски институции и изследователи (Ерик Фон Хорнбостел, Бела 

Барток, Золтан Кодай, Константин Брайлою, Барбара Крейдър, Мод 

Карпелес и др.), които високо оценяват приносите на Райна Кацарова 

като теренист и учен в звукозаписването на традицията, публикуването 

на песенни сборници и академични изследвания. Днес научното 

наследство на Райна Кацарова може да се оцени като „пионерско“ 

(Лозанка Пейчева), защото в България „няма област в музикалната 

фолклористика, в която тя да не е дала своя принос“ (Николай Кауфман). 

Според Лозанка Пейчева, най-важните пионерски направления, които 

Райна Кацарова прокарва в българската наука за традиционна музика и 

 
1 Така се нарича българското радио между 1929 г., когато прозвучава за пръв път като инициатива на 

едноименния обществен съюз, и 1935 г., когато със закон става национален институт и осъществява 

държавното радиоразпръскване чрез Радио София, Радио Варна, Радио Стара Загора и Радио Скопие до 1944 

г.  – вж. Димитров, 1994а, 1994б 
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танц, са: певци и песни, музикалнофолклорни области, традиционно 

многогласие, свирачи и традиционни инструменти, ритуали и обреди, 

танци и танцова етнология, народен куклен театър, маскарадни игри, 

поколенческо предаване на традицията и т.н. – от етнографското 

описание на родната традиция до антропологическите интерпретации и 

преодоляването на етноцентризма (Пейчева, 2021: 69-111).. В 

мащабността на нейната фигура измеренията на научно и приложно, 

академично и медийно са неделими и синергични. Паралелно с 

основната си научна работа да издирва, записва, изследва музикалната и 

танцовата традиция, Райна Кацарова отделя много време и труд за 

приложна народоука. В медиите тя представя музикалната традиция, 

като въздейства върху общественото мнение чрез активна 

популяризаторска, просветителска и публицистична дейност. Кацарова 

издава популярни сборници и учебни помагала с коледни, детски и 

народни песни; изнася сказки из страната и в чужбина; публикува в 

пресата (вестниците и списанията „Мир“, „Слово“, „Българка“, 

„Сердика“, „Отец Паисий“, „Български народ“, „Нова камбана“ и др.) 

статии за традиционни ритуали, локални майстори на традицията, 

изследователи и книги, свързани с нея; изнася беседи и пее в ефира на 

новосъздаденото Родно радио (Димов, 2021: 153-198). Самата тя ще 

обобщи своята мисия в народоуката и отвъд нея: „Борих се с перо и слово 

за запазване на традициите ни“ (Пейчева, 2016: 3). 

 

Райна Кацарова като просветител, музикален журналист и 

критик в медиите 

Общественият дълг обяснява активната и дълголетна 

популяризаторска работа на Райна Кацарова в медиите. Трудно е да се 

опише многопосочната информационно-журналистическа, 

публицистична работа, нейните приноси като музикален критик, като 
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експерт-коментатор. Тук ще се фокусирам върху нейните активности 

като изследовател, популяризатор, изпълнител на традиционна музика в 

радиото между 30-те и 80-те години на ХХ век.  

През 1935 г., след една от специализациите си в Германия, Райна 

Кацарова пише статия, публикувана на първа страница на вестник „Мир“ 

– „Разпространение на народната песен“. Като описва ролята на 

народните песни и танци в обществена организация на германските 

младежи, Кацарова прави сравнение с дейността на Съюза на 

българската младеж и примера на квартет певци на български народни 

песни – Гуга (Гюрга) Пинджурова-Тричкова, Йордан Стоянов, Иванка 

Христова и Георги Рафаилов, акомпанирани от пианиста Парашкев 

Хаджиев, които подготвят първи концерт. За жените от квартета 

авторката отбелязва, че са редовни сътрудници с народни песни на Радио 

София, Пинджурова е описана като „знайна по цяла България“ с нейните 

„много сполучливи грамофонни плочи“ и песни, като трънската 

„Гугутка гука“, „накарала много българи да познаят песента на народа 

си“. Посланието на статията е, че с дела като на четиримата певци, 

народната песен ще „омилее на всеки съзнателен българин“2: 

„Народната песен е рожба на творческия гений на народа ни, с нея сме 

закърмени и залюлени всички. Свещен дълъг на всинца ни е да помогнем 

всякак за нейното запазване“ (Кацарова, 1935).  

Тази статия говори за интереса на младата фолклористка Райна 

Кацарова, по това време сътрудник на Васил Стоин в Отдела за народна 

музика към Етнографския музей, към народната музика в ефира на Радио 

София. Елена Стоин, последовател и колега на Райна Кацарова, разказва, 

че неизвестната по това време Гюрга Пинджурова била насочена към 

радиото от Васил Стоин, а Стоин и Добри Христов „допълнили 

 
2 В целия текст е запазен автентичния правопис на цитираните документи. 
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репертоара ѝ“ (Пейчева, Димов, 2015: 22-23). Вероятно освен медийно 

внимание и критическа рефлексия, Райна Кацарова е проявявала и 

практически усилия да окуражи и утвърди присъствието на певици като 

Гюрга Пинджурова, бъдеща звезда на народната музика, в програмата на 

Радио София. Ще припомня един от аргументите на Веселин Димитров 

за важната и за основателите на българското радио, и за ранната 

радиоаудитория през 30-те години връзка на Родно радио с родната и 

народна българска песен. Задача на радиото е да се открият и огласят в 

ефира певци и свирачи на традиционна музика. Според Веселин 

Димитров през 1935 г. е взето решение Радио София да издирва певци и 

инструменталисти, да прослушва техните умения и репертоар и да 

преценява кои имат качества да звучат в радиопрограмата. Към радиото 

е образувана комисия, която да подбере изпълнителите и песните. 

Начело на комисията е проф. Васил Стоин, а в състава ѝ влизат проф. 

Добри Христов и Райна Кацарова (Димитров, 1994б: 158-159). 

Спомените на Елена Огнянова, черпила информация от работата си в 

радиото и разговорите с „радиопевци“, сочат ролята на Райна Кацарова 

в издирването, окуражаването и включването им в радиопрограмата, за 

да станат те бъдещи емблеми на народната песен: „научих лично от тях 

кога и как, все с препоръката на Райна Кацарова, са застанали и запели 

„на живо“ пред микрофона на Радио София и са станали известни на 

цялата страна“ (Огнянова, 2016: 68). Това мнение намира потвърждение 

и във факта, че сред ранните записи с научна цел, които прави Райна 

Кацарова между 1938 и 1944 г., има регистрации на много даровити 

певци и свирачи, които ще звучат по радиото и ще бъдат записвани на 

грамофонни плочи (баба Наста Павлова, Цвятко Благоев, Найдо Киров); 

а някои от любимите информатори на Райна Кацарова като дядо Христо 

Георгиев или Пена Грозева ще звучат и след 1944 г. в ефира на радиото 

и в записите на звукозаписните компании Радиопром и Балкантон .  
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През 1934 г. е публикуван сборник „Средно-родопски песни“ в 

академичната поредица „Сборник за народни умотворения и народопис“ 

(Букорещлиев, Стоин, Кацарова, 1934) – издание, по което Райна 

Кацарова работи заедно с именитите Васил Стоин и Ангел Букорещлиев 

– по онова време тя е на „Христова възраст“ и едва прави първите си 

стъпки в народоуката, но още тогава получава обществено и 

професионално признание за семената, които е посяла в нивата на 

българската народоука. 

Разпознаването на името и високата оценка, която родопчани дават 

на Райна Кацарова и нейните приноси за записване, публикуване и 

популяризиране на родопската народна песен, не са свързани само с 

участието ѝ в Родопския сборник. В редовната си рубрика „Страница за 

българите мохамедани“ списание „Родопа“ публикува отзив „Живот, бит 

и песен“ за организираната от Родопската културна дружба в София 

„радио-вечер“ в ефира на Радио София на 6 юни 1934 г. Сред 

участниците в предаването е отличена Райна Кацарова, която изнася 

една от своите песенни радио-сказки. Цитирам списанието, за да откроя 

не само стореното от фолклористката, а и оценката на родопчани и 

културната им организация за просветителската ѝ дейност в радиото: 

„…говори г-жа Райна Кацарова, която работи в Етнографския музей и 

покрай другото занимава се и с българомохамеданската песен. За тая цел 

тя е споходила и Родопската област и по-специално Дьовленско, дето на 

самото мecто е изследвала тая песен и отношението към нея на мъжете 

и жените. Най-напред тя говори за същността и характера на 

българомохамеданската песен, която, според нея, в основата си, в 

мотивите, в строежа и в напева си, много малко се различавала от 

българската въобще песен в Родопа. Характерните черти, които 

отличават тая песен от другите, г-жа Кацарова посочи чрез изпяване на 

подходни откъслеци и по тоя начин не само се илюстрираше 
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същественото, но и на самата вечер се даваше по-занимателен и по-

забавен вид. В края, акомпанирана на пияно от проф. Ц. Цанков, тя изпя 

няколко по-типични и по-хубави песни“ (Б.а., 1934а). 

В края на същата 1934 г. Родопската културна дружба в София 

организира отново радио-вечер, в която, заедно с родопчаните Николай 

Вранчев (родопски общественик и писател, днес неговото име носи 

библиотеката в Смолян), Тома Попратилов (родопски писател и 

общественик), хор на родопски студенти, участва и Райна Кацарова. На 

16 декември от 9 часа в родопската радио-вечер в Радио София, според 

отзив в списание „Родопа“, са звучали: „Родопски песни — изпети от г-

жа Р. Кацарова, която познава отлично poдопските песни, каквито е 

събирала в Родопа и публикувала в общия сборн. „Родопски песни“, 

издадени от Б. академия на науките“ (Б.а., 1935). Освен признанието на 

родопчани за отлично познаване на родопската песен от Райна Кацарова, 

тя получава и висока оценка от ръководството на Радио София, в което 

започва да води предаване с коледни песни. Вестник „Мир“ в същия 

брой, в който рецензира приносите ѝ в сборника „Родопски песни“, 

съобщава за водения от нея коледарски час: „От днес Радио София 

открива курс за изучаване на български народни коледарски песни, под 

ръководството на г-жа Райна Кацарова, асистентка по народна музика 

при Етн. Музей. Следете коледарският час всяка сряда и събота от 4-5 

часа“ (Б.а. 1934б). 

 

Радиочовекът Райна Кацарова през 30-те - 50-те години и 

сказките с песни 

Ако в печатните медии Райна Кацарова открива средство за 

популяризирането на фолклора и традициите, на народната песен и 

ритуали, на пеещите, свирещите, разказващите и правещите хора от 

народа още през 20-те години на ХХ в., в радиото в средата на 30-те тя 
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намира звукова трибуна, през която знанията и уменията ѝ да стигат до 

по-големи аудитории, да звучат с топлотата на гласа и мелодията на 

песента. 

Райна Кацарова става един от най-ценните сътрудници на Родно 

радио и Радио София. Според Антоанета Радославова-Дойчева дебютът 

на Райна Кацарова в българското радио е през 1933 г., когато изнася 

радиосказка „Нашите жътварски напеви“, а в навечерието на Нова 

година и Коледа през 1934 и 1935 г. тя, като асистентка на Васил Стоин 

в Народния етнографски музей, за пръв път предлага новата форма на 

радиосказка – разучаване на песни, което прави в програмата на радиото 

между 18 декември 1934 и 6 януари 1935 г. (Радославова-Дойчева, 2010: 

89). Коледните сказки-песни на Райна Кацарова в радиоефира ще 

продължат и през 1937 г., а междувременно Кацарова ще разказва и пее 

и през 1935 г. за „Нашите седенкарски песни“, и през 1937 г. за 

„Лазарските песни“ (Радославова-Дойчева, 2010: 282). По това време тя 

е доказала умението си да изнася сказки  за народната музика и обичаи 

както пред специализирана аудитория, така и пред любители по време 

на обиколките ѝ в България, участието ѝ във фолклорни фестивали в 

Англия и специализациите ѝ в Германия, като илюстрира словото, 

пеейки. Вестник „Русенска поща“ (брой 4105 от 15 февруари 1934 г.) 

публикува отзив за такава новаторска лекция с пеене, изнесена по 

същото време, когато започва да прави песенни радиосказки: „Сказките 

на тази скромна работница в изучаване народното творчество са нещо 

съвсем ново, може би първи по рода си в България по своето 

изпълнение… Сказки-песен, сказки, даващи неописуема наслада, 

сказки, разкриващи духовната творческа мощ на българския дух – така 

накратко могат да се нарекат сказките на г-жа Кацарова“ (Огнянова, 

2016: 74). Подобни сказки-песни Райна Кацарова ще продължи да 

осъществява, пътувайки в България и през следващите години. Прерових 
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старите вестници и открих данни за такива сказки в страната и „на живо“ 

по радиото. За една такава в Борисовград (днес Първомай), организирана 

от женското културно-просветно дружество „Светлина“, разказва 

дописка във вестник „Днес“ (Б.а., 1938); в друг брой на този вестник, в 

рубриката „Малки вести“, се съобщава за такава сказка в Луковит (Б.а., 

1939а). Пресата, представяйки акценти от радиопрограмата в рубриките 

„Радио“, „Какво може да чуете по радиото“ и „Хроника“, дава сведения 

за много сказки-песни на Райна Кацарова, излъчвани по Радио София: 

на 7 февруари 1936 г. от 19.00 тя пее народни песни по радиото (Б.а., 

1936); с повече информация за тематиката се анонсира песенна сказка по 

радиото, която ще бъде на 18 август 1939 г.: „По Радио София ще говори 

в петък, 14 ч. и 30 м. г-жа Райна Кацарова Кукудова за новоизлезлия 

сборник „Тракийски песни“ от В. Стоин, издание на Тракийския научен 

институт. Сказката ще бъде илюстрирана с песни“ (Б.а., 1939б).  

Според Радославова-Дойчева в архивите но Радио София се пази 

само една беседа на Райна Кацарова като етномузиколог – от 11 

септември 1935 г. за английската музика (Радославова-Дойчева, 2010: 

283). Беседата (ДАА – ЦДА, Ф. 178 К, оп. 5) съдържа лични впечатления 

от Международните танцови тържества в Лондон, на които е поканена 

да участва (Кацарова има няколко публикации в пресата с подобна 

тематика след посещението ѝ в Англия през 1935 г.). Информацията, 

която дава фондът на Дирекция на радиоразпръскването (1944–1947) и 

Главна дирекция на радиоинформацията и радиофикацията (1947–1952) 

в Централния държавен архив, който съдържа радиопрограма, сценарии, 

очерци и др. материали, излъчвани по българското радио между 

октомври 1944 г. и декември 1952 г., сочи, че и като модел, и като 

участници и автори, радиопредаванията, свързани с традиционна музика 

и култура, са сходни с правеното в Българското радио преди 1944 г. Сред 

водещите специалисти, канени да пишат беседи и изнасят сказки по 
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радиото, редом с академичните авторитети Стоян Джуджев, Стоян 

Брашованов, Христо Вакарелски, е и фолклористката Райна Кацарова.  

На 12 октомври 1945 г. тя изнася в програмата на Радио София една 

от песенните си беседи на тема „Народна песен и народен бит“. 

Следващите редове са от сценария на радиопредаването, който носи 

ръкописните бележки и подписа на Райна Кацарова: „Народната песен е 

обществено явление (...) Най-големият зимен празник, в който песента 

има важно място, е Коледа. Величални и благовестни като съдържание, 

коледните песни са разработени в завършени цикли, отговарящи на 

съкровените желания на стари и млади“. Тук следва отбелязване на 

музика: записи и изпълнение „на живо“: „Група „Хайдушка песен“ ще 

ви изпълни две коледни песни“. По-късно в предаването, като 

илюстрация на песенни цикли с характерни женски песни, ще пее самата 

Райна Кацарова: „От Кръстовден почват да кладът външни седенки. Тук 

идат и момците със своите свирки. Песните на външни седенки са 

чаровни лирични мелодии. Меденият кавал отговаря на момините песни 

и притихналата нощ се оглася от трепетен любовен диалог“. Следва 

ръкописна бележка – „Кавал“. „Ще ви изпея седянкова песен от 

Варненско“ (ДАА, Ф. 206, оп. 1, а.е. 24, л. 215-220). В беседата се описва 

накратко и се илюстрират с откъси от песни различни цикли – 

календарни и семейни: обредни песни, коледни, припевки на ладуване и 

сватби, Лазарица, великденски празници, Гергьовденски хора и люлки, 

Еньовден, жътварски песни, сватбени песни. Звуковите илюстрации са 

на самата Райна Кацарова, на народни свирци, на група „Хайдушка 

песен“ – мъжка певческа група, създадена и ръководена от Иван 

Кавалджиев след 9 септември 1944 г., за да изпълнява възрожденски и 

народни песни в радиото, тя заедно с женската група „Росна китка“ са 

основните певчески формации в радиото до 1952 г. (Бояджиев, 1967; 

Димов, 2019: 167-170). Избрана като изпълнители и репертоар – стари, 
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селски, ритуални песни, които илюстрират архаичната традиция – тази 

музика е в унисон с посланията на Райна Кацарова да се съхрани, да се 

заобича и познава от повече хора заплашената от изчезване народна 

песен: „Въпреки новото време, въпреки че по селата бързо проникват 

нови шлагери и безвкусни модни романси, за добра чест на българския 

селянин истинският музикален живот на българското село си остава пак 

народната музика. На места дори, след известно отклонение и 

безразличие към народната музика, се наблюдава едно удвоено 

внимание и интерес, защото все още тя е най-естественият начин на 

музициране, удовлетворяващ напълно музикалния вкус и изисквания на 

селското население. Тя отразява дълбочината на българското сърце, 

волята на българина за творчество и подвиг и радостта му да живее. 

Целият народен бит с всичките му прояви е пресъздаден в българската 

народна песен, чиято малка, ала завършена форма е един от най-ярките 

пазители на самобитната българска култура“. След финалните думи в 

машинописния сценарий Кацарова добавя ръкописна бележка: „Сега ще 

чуете няколко хора, изпълнявани от народни свирци“ (ДАА, Ф. 206, оп. 

1, а.е. 24, л. 215-220). 

 

Райна Кацарова и огласянето на българската традиционна 

музика в световен ефир: посланик на българските култура, фолклор 

и наука по света 

Райна Кацарова има принос в издаването и тиражирането извън 

България на музикални албуми, които представят българската 

фолклорна музика. Такива грамофонни плочи, най-често компилации с 

изворен фолклор от различни български области, се издават от известни 

лейбъли в САЩ, Великобритания, Швеция. Важно е участието на Райна 

Кацарова в първия от тези албуми – двойна дългосвиреща грамофонна 

плоча, част от поредицата „Световна библиотека за фолклорна и 
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примитивна музика“ на Алън Ломакс, която включва издание за 

България (Columbia KL 5378, 1959). Има малко публикации по темата 

(Кауфман, 2001; Димов, 2019: 184-187), а този първи акт на сериозно 

звуково конструиране на образа на България по света (става дума за опит 

за представително презентиране на традиционна българска музика в 

световна музикална библиотека чрез тиражиране на музикален албум) 

заслужава да се припомни отново тук.   

През 1954 г. България е включена в един мащабен проект на 

американския фолклорист Алън Ломакс – поредица „The Columbia 

World Library of Folk and Primitive Music“, чието XVII-то издание – 

двойна грамофонна плоча със записи на традиционна музика, съставена 

от английския фолклорист и певец Албърт Л. Лойд – представя 

българския фолклор. Преди да започне да се занимава професионално с 

фолклористика през 1950 г., Лойд е член на Английската 

комунистическа партия, журналист и радиоводещ, продуцирал поредица 

от предавания в BBC срещу нацизма. Той е получил съдействие от 

българските власти да осъществи теренни прочувания и записи в 

България през 1954 г. Анотацията към двойния албум съдържа 

информация, че повечето от записите са правени от самия Лойд на терен, 

а няколко са предоставени от Радио София; съдържа и благодарности 

към тези, които са му помогнали за осъществяване на албума: „на 

певците и инструменталистите, на проф. Райна Кацарова-Кукудова, 

която ме придружава на полеви пътувания и е предоставила безценни 

консултации; на г-н Г. Бояджиев, който предостави на разположение 

ресурсите на Радио София; на г-н Ф. Кутев, който ми позволи да запиша 

от частния репертоар на членовете на Държавния ансамбъл за народни 

песни и танци, на който той е директор; както и на Българския комитет 

за приятелство и културни връзки с чужбина, които щедро предоставят 

материална база за подготовката на тези записи; и накрая отново към 



Медийният поток: програма, поредица, 

сериал 
Венцислав Димов. Към историята на Българското 

радио като културна сила: върху ранната музикална 

журналистика – музикално просветителство и 

приложна народоука, с. 10-36 

 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 10/2021  
ISSN 2535-0846 
www.medialog-bg.com 

25 

професор Кацарова, за любезно коригиране и допълване на бележките в 

албума“ (Columbia KL 5378, 1959). Това съдействие от страна на 

правителствени, научни, творчески институции и организации не е било 

възможно без положителната санкция на срасналата се по това време 

държавна и партийна власт. То говори, че за управляващите 

включването на България в този американски проект е важно, за да се 

представят пред света както музикалните традиции на българите, така и 

ролята на новата власт в тяхното опазване и продължаване като част от 

народната и прогресивна социалистическа култура. Човекът, 

специалистът, който неслучайно е споменат неколкократно в текста на 

албума, е Райна Кацарова и това сочи, че въпреки разминаванията си с 

някои политики на тогавашната власт, тя работи за образа на България и 

популяризирането на нейната музикална традиция и култура. 

Благодарение на нейните усилия Албърт Лойд ще напише във 

въведението към албума: „Никоя европейска народно-музикална 

традиция не е по-блестяща, енергично жива, колкото българската. От 

древни времена територията е място за срещи на богати култури – трако-

илирийски, елински, византийски, славяно-български, османо-арабски... 

Народната музика не само оцелява енергично, но и се развива в 

българската провинция със създаването на нови песни. Фолклористите 

са установили, че селяните често притежават значителен „домашен” 

репертоар от нови песни, които възпяват последните събития, местни 

или национални“ (Columbia KL 5378, 1959). 

За приносите на Райна Кацарова в прозвучаването на българските 

песни в световен ефир може още много да се пише. Ще се огранича с 

един пример, очертаващ връзката Кацарова – Международен съвет за 

фолклорна музика (IFMC) – Българско радио. В статия, представяща 

Международния съвет, на който тя е активен член, Райна Кацарова 

споменава за включването в сборник с европейски народни песни с 
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мелодии, съставен от Мод Карпелес, и на две български песни; 

отбелязва, че в бюлетина, който издава Съветът, също с българско 

присъствие, има специален отдел за народна музика, изпълнявана по 

радиото; че България се включва в разпространяваните от ЮНЕСКО 

радиограми с народна музика. „Водата в народната песен“ е една от 

темите, за която „Радио София приготви предаване с български 

материали, които се оказаха много богати“ (Кацарова, 1962). 

Звуковите следи от просветителската и популяризаторска работа 

на Райна Кацарова в радиоефира и радиоархивите са редки и трудно 

откриваеми. Запазен в Златния фонд на БНР е запис от разговор с Райна 

Кацарова през 1974 г., в който можем да чуем нейното слово, нейното 

пеене и да усетим, разберем и заобичаме майсторството на радиочовека 

Райна Кацарова и неповторимите ѝ „сказки-песни“ (Зл.Ф-БНР, 1974). 

Още се помни как се е случвала радиомагията с гласа на Райна Кацарова 

– по време на Четвъртия национален събор на народното творчество в 

Копривщица, през август 1981 г. екип на френското радио France Culture3 

открива 80-годишната тогава Райна Кацарова, член на журито на събора. 

В интервюто, излъчено по френското радио (вж. Пейчева, Димов, 2021: 

229-236), Кацарова сладкодумно описва ритуалите и митовете, вярата и 

празника на българите така, че да бъде разбран и съпреживян от другите. 

Докато разказва живота си, тя разкрива магията на българския фолклор, 

като описва традициите и пее. Така са я срещнали френските 

журналисти, така са я представили в радиопортрет и оставили памет за 

нея и българския фолклор у радиослушателите: пред естрадите, на малко 

столче с бележник в ръка, дарявана с обичта на певците и хороигралците 

като „царица на този празник“, запомнена с вечерите в стария ѝ 

копривщенски дом и китката здравец на изпроводяк. Радиото, чийто 

 
3 Обществен радиоканал, част от Radio France, включващ в програмата си предавания на културни, 

исторически, научни теми, излъчван чрез FM-честоти, днес достъпен онлайн. 
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девиз е „L'esprit d'ouverture“ (Духът на откритост), ще открие Райна 

Кацарова, а през нейните думи и песни – България. И ще каже на 

слушателите си: „Открихме един космополитен топъл свят“ . 

Заключение 

Приносите на Райна Кацарова (1901-1984), която с 

половинвековния си труд да издирва, записва, изследва, публикува, 

популяризира българската музикална и танцова традиция остава като 

едно от емблематичните имена в нашата наука, не се побират в научния 

кабинет и музея, не остават затворени между кориците на академичните 

издания. Следите от нейната дейност като музикален журналист и 

критик, популяризатор на науката и фолклора, просветител и учител, 

организатор, осветяват някои все още сенчести страни от историята на 

българското радио, разбирано между 30-те и 80-те години на ХХ век като 

обществено благо и културна сила. Но случаят с радиочовека Райна 

Кацарова е не само вглеждане в миналото, не само дава щрихи към 

историята на радиото в България. Срещите в една личност на 

възрожденски пориви и патриотизъм с модерни научни възгледи и 

космополитизъм, на академична висота и експертност с 

хуманитаристична широта и артистизъм, на професионална отдаденост 

с гражданска мисия се оказват днес възможен персонален ключ към 

разбирането на настоящите пътища и кръстопътища, национални 

традиции и развойни процеси в контекста на балкански, европейски и 

световни паралели в науката, която в българската академична традиция 

Иван Шишманов нарича народоука, днешната етномузикология. 

Вглеждането и вслушването в радиоехото, оставено от Райна Кацарова, 

е полезно и за разбирането на някои настоящи проблеми и перспективи 

в медийните и комуникационни изследвания и българското им поле. 

Фразата „музикално просветителство“ в заглавието само на пръв 

поглед противоречи на последното изречение. По инерция отнасяме 
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фигурите и делата на просветителите към миналото и Възраждането, 

когато журналистиката е в авангарда на модернизационните процеси, а 

журналисти, публицисти и просветители – „мъдри наставници“ на 

обществото и политически водачи (Константинова, 2015: 60-61). Но 

примерът с медийните активности на Райна Кацарова е съзвучен не само 

с традициите на нейни предходници – от Георги Ст. Раковски и Петко Р. 

Славейков до Васил Стоин – в осъществяването с възрожденски патос 

на обществено посредничество на народоуката. В българското 

музикознание и през XXI в. е актуална проблематиката на музикалното 

просветителство, която включва и критичен прочит на електронните 

медии и тяхната функция да образоват и възпитават естетически чрез 

различни жанрови форми, синтезиращи слово и музика – част от тях са 

характерните за Райна Кацарова „сказка, слово, лекция и беседа“ 

(Манкова, 2007: 17-18). Разбира се, в съвременните радиопрактики 

сказките на пеещи радиоводещи и беседите на учени са рядкост, но с 

нови средства продължава да се работи в класическите полета, 

характерни и за активностите в печатната периодика и радиото на Райна 

Кацарова, които можем да определим и като свързана с науката и 

музикалното изкуство журналистика и публицистика. Музикалната и 

научна журналистика са сред видовете „прецизна“ или „културна“ 

специализирана журналистика (Попова, М., 2012: 78-79). В актуалните 

медийни и комуникационни изследвания съвременните масмедии се 

разбират като социален институт за производство и разпространение на 

знания и информация (Thompson, 1990: 219; Черных, 2007: 19-20). 

Научната информация, системните знания, които т. нар. „научна 

журналистика“ следва да представя чрез медиите на широката 

аудитория, са определяни като важна, но не винаги добре осъществявана 

масова комуникация (Treise, Weigold, 2002). Една от тенденциите в 

осъществяване на връзката наука-общество, назовавана „отворена 
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наука“, е ангажиране на широката общественост с научните изследвания  

и постижения, което от една страна легитимира науката, а от друга – 

осигурява през култура на участието знания, информираност и 

обществена ангажираност (Lakomý, Hlavová, Machackova, 2019). 

Медийната работа на Райна Кацарова, ако се абстрахираме от 

характерните за времето форми и жанрове, има характеристиките на 

такава „отворена наука“, която в медиите е не само знания, а и морал 

(Черных, 2007: 177-180) – традициите и културата на българите, 

огласявани медийно от Кацарова, тя разбира и като урок по 

нравственост. Срещите ѝ на терена с хората, носители на културата и 

традициите, са били нейните уроци по професионализъм и нравственост, 

разбирани като единство и осъзнат избор (Пейчева, Димов, 2021: 55-61, 

122-126). Синергията на научна и приложна, медийна работа при 

Кацарова е един от регистрите на нейната „отворена наука“. Другият е в 

диалогичността на осъществяваната от нея приложна наука и 

просветителство: тя, като етномузиколог, не само говори (и пее) на 

разбираем за аудиторията език, не само популяризира знания и изкуство, 

тя търси постоянно обратна връзка със своите читатели и слушатели – 

обикаля България, гостува на женски и землячески дружества и 

читалища, изнася сказки, представя лекции, помага в организирането на 

местни групи и ансамбли, в тяхното представяне на голяма сцена и в 

медиите. Това, за което пише Нико Карпентие като една от актуалните 

тенденции в изследванията и образованието в областта на медиите и 

комуникацията – интердисциплинарната стратегия за разбиране и 

интегралния модел за осъществяване на концепциите за участие, достъп 

и взаимодействие (Carpentier, 2015) – Райна Кацарова илюстрира като 

практики в медиите.  

В духа на времето, когато започва своята научна и научно-

приложна работа Кацарова, е възрожденският патос, с който се 
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идеализира народната песен. Подобно на западноевропейските 

романтици и просвещенци (Хердер), за които народната песен е 

национален идеал, учителите, които следва Райна Кацарова в 

професионалния си път – Добри Христов, Васил Стоин – разбират 

народната песен като несравним израз на българския дух и националната 

идентичност (Захариева, 1997; Пейчева, 2019: 31-40). Тя следва този 

„дух на времето“, но не остава затворена в рамките на локалната култура 

и национализма: в медиите пише и говори не само за български, но и за 

английски и немски, руски и грузински творци и артисти, културни 

практики и традиции; оглася традициите, песните и майсторите им дори 

когато не са част от етнически и етно-конфесионално еднородната 

българска група – популяризира песните на българите-мюсюлмани 

(помаците), пее в ефира на радиото турска песен, за която нейна 

информаторка свидетелства, че е последната песен на Левски. Може да 

се направи сравнение със сродни практики, например в Сърбия. Както в 

България, и в Сърбия между двете световни войни радиото във визиите 

на интелектуалците и властта е масовата медия, разбирана като ключов 

инструмент в процесите на образователно и културно издигане на 

населението (Nikolić, 2006). В изследване, посветено на радиото и 

сръбската музика, Ивана Весич обсъжда просветителската роля на Радио 

Белград между двете световни войни, като анализира музикалната 

програма на радиото и я определя като „национална и културна 

педагогия“ – практика за образователно и културно издигане на 

широките маси чрез установяване на определени стандарти, избор на 

музика и музикални изпълнители, която слушателите не винаги 

възприемат и на която се противопоставят (Весић, 2015). Спрямо 

музикално-просветителските практики в българското радио на Райна 

Кацарова няма известни отрицателни реакции на слушателите, има 

сведения за негативни реакции от страна на редактори и властници (вж. 



Медийният поток: програма, поредица, 

сериал 
Венцислав Димов. Към историята на Българското 

радио като културна сила: върху ранната музикална 

журналистика – музикално просветителство и 

приложна народоука, с. 10-36 

 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 10/2021  
ISSN 2535-0846 
www.medialog-bg.com 

31 

цитирания по-горе доклад на Г. Бояджиев). Нещо повече – подобно на 

отбелязаната като характерна за европейското радио, развиващо се под 

знака на държавната намеса (20-те - 60-те години на ХХ век) особеност 

на радиопрактиките, които правят включените в тях непознати 

академични фигури известни и популярни (Sassoon, 2006: 1133), 

радиосказките с песни и радиобеседите правят Райна Кацарова – 

дотогава не много позната на обществеността – известна и призната като 

учен и популяризатор. 

Райна Кацарова – учен и популяризатор, чиито активности в 

радиото днес можем да определим като единство на отворена наука, 

музикална журналистика и просветителство – е фигура, която събира в 

един изследователски фокус фолклорното като радиомузика и ранната 

история на радиото като културна институция в България. През 

дистанцията на времето и растера на идеите, преосмислянето на нейния 

случай може да се интерпретира различно. Възможно е да видим в 

нейните усилия принос към онази интеграцията на държавата и 

обществото, която според Юрген Хабермас води до структурна промяна 

на самата публичност в спиралата на развиващите се и променящите се 

медии (Хабермас, 1995: 18-29). Идеята на българските първостроители 

за радиото като културна сила, обществена организация в полза на 

хората, даряваща информация и развлечение, но и просвещение и 

възпитание, позволява на високообразовани, надарени, трудолюбиви, 

морални и отворени хора като Райна Кацарова да изразят духа на 

времето, да срещнат високите идеи и култура с всекидневния живот на 

обикновените хора. От гледна точка на актуалните идеи в 

етномузикологията, Райна Кацарова изпреварва времето си. Приложната 

етномузикология, един от пионерите на която в България е тя, по нейно 

време разбирана от доминиращите науката като маргинална дейност, 

днес е сред модерните направления в етномузикологията и това я 
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разширява практически, позволява на изследователя да излезе извън 

академичните рамки, за да съчетае основната си работа по задълбочаване 

и разширяване на знанията с актове на социална отговорност и 

партньорство, повеляващи да се намеси в изследваната от него човешка 

и културна среда (Pettan, Titon, 2015).  

Но и без да транспонираме в актуалните научни регистри 

стореното някога от учения и популяризатора Райна Кацарова в радиото, 

то продължава да отеква днес, дори когато гласът ѝ отдавна не звучи в 

ефира. Ще завърша с един реторичен въпрос на Антъни Сийгър, който 

вижда отчетливо  развитието на етномузикологията през XXI в. през 

нарастващото ѝ социалнополитическо значение – повечето хора и преди 

са знаели, че музиката е значима, но дали етномузикологията е имала 

значение? (Seeger, 2019). Ако се съгласим с американския автор, че вече 

етномузикологията има значение, можем да намерим в радиоизявите на 

Райна Кацарова отдавнашен български аргумент за това. 
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ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСЛАНИЯ В ТУРСКИТЕ СЕРИАЛИ 

ПО БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ И „НЕТФЛИКС“ 

Жана Попова 

 

POLITICAL MESSAGES IN THE TURKISH SERIES ON 

BULGARIAN TELEVISION AND ON NETFLIX 

Zhana Popova 

 

Резюме: В текста са представени основните изводи от изследването на 

политическите послания в турските сериали, излъчвани по българските 

телевизии и по „Нетфликс“. 
Основните политически послания във филмите, показвани по българските 

телевизии, са свързани с въпроса кой носи отговорността за решенията, 
свързани с живота на жената и на детето. Сред важните политически теми са 

миграцията, образованието в чужбина и завръщането в родината, 

конфликтите между богати и бедни.  
Ключови думи: теленовела; турски сериал; културна дипломация;  
Nетфликс идеология  
 
Abstract: The text presents the main conclusions based on the study of the political 
messages in the Turkish series broadcasted on Bulgarian television and on Netflix. 
The main political messages in the series, showed on Bulgarian television, are the 
responsibility for decisions, connect with the life of a woman and a child. Among 
the important political topics are: migration, education abroad and returning home, 
conflicts between rich and poor. 
Keywords: telenovela; Turkish series; cultural diplomacy; Netflix ideology 

 

След многобройните изследвания, изясняващи технологията, чрез 

която популярната култура се превръща в ресурс за политическо 

влияние (Nye, 2012; Ападурай, 2017), въпросът кой говори и какви 

политически послания отправя чрез формите на забавлението почти 

винаги съпътства разпространението на телевизионни продукти.  

 

Турските сериали по българските телевизии 2008-2021 г. 

В програмите на обществената телевизия БНТ няма излъчвани турски 

сериали. В частните телевизии bTV, bTV Lady, „Нова телевизия“, 



Медийният поток: програма, поредица, 

сериал 
Жана Попова. Политически послания в турските 

сериали по българските телевизии и „Нетфликс“, с. 

37-53 
 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 10/2021  
ISSN 2535-0846 
www.medialog-bg.com  

38 

„Диема фемили“, ТВ7 са излъчени над 140 тв сериала от 2009 до 2021 г. 

Изминали са почти 12 години от първата вълна на засилен зрителски 

интерес към турски сериали (вж. повече в Дичев, 2011; Минева, 2012; 

Попова, 2015). Новото днес са многобройните любителски преводи на 

епизоди и сериали, излъчвани по турските телевизии, които се намират 

на български в интернет.  

Сериалът „1001 нощ“ е излъчен през 2008 г. по „Нова телевизия“ 

две години след неговото разпространение в Турция през 2006 г. и е 

посрещнат с одобрение от част от аудиторията. Това е едно от 

телевизионните явления, в които България не изостава, а е част от 

световна „въобразена общност“ на меланхолията, сякаш се появява нова 

форма на „печатния капитализъм“, описан от Бенедикт Андерсън 

(Андерсън, 1998). 

През 2021 г. може да обобщим, че турските сериали се очертават 

като най-актуалните чуждоезични сериали за българските 

телевизионни зрители. Те гледат сериалите не по-късно от година след 

турската им премиера. 

Основната цел на изследването, представено в този текст, е да 

бъдат сравнени основните политически послания в сериалите по 

българските телевизии и по „Нетфликс“.  

За целта е използван дискурс анализ, като са изведени най-често 

повтарящите се политически послания чрез ключови думи от диалозите.  

През 2017 г. Турция е втората държава в света по износ на 

телевизионни сериали след САЩ. През 2018 г. започва излъчването на 

турски сериали по „Нетфликс“. Десет години преди това Турция отчита 

износ на сериали за 10 млн. долара, а през 2018 г. – за 350 млн. долара, 

като очакванията са да реализира приходи от 1 млрд. долара до 2023 г. 

(Vivarelli, 2017). 

Турция пробива дори на невъобразими на пръв поглед, заради 

историята на Османската империя, телевизионни сцени като България, 
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Гърция, Македония, Сърбия… Изследванията, събрани в сборника 

Transnationalization Of Turkish Television Series (Arda, Aslan, Mujica, 

2021), за разпространението на турските сериали в различни като 

културни традиции страни могат да оставят впечатлението, че 

експанзията на турските сериали и теленовелите наподобява 

„колонизация на праймтайма“ в програмните схеми по света, като 

телевизиите са оставени да избират какъв поджанр да шредлагат в най-

гледаното време. Други изследователи отбелязват мащабната кампания 

по „културна дипломация“, която Турция провежда чрез договори за 

културен обмен с Южна Корея, които включват и пазара на тв продукции 

(Akser, 2014; Kaptan & Tutucu, 2019; Algan, Kaptan, 2021; AĞirseven, Örki, 

2020). 

 

Въобразената общност се отлага. Особености на 

програмирането на турските сериали (dizi)  

В програмите на турските телевизии се прави разлика между 

„теленовела“ – това е сериал, който се излъчва всекидневно, и „dizi“ – 

сериал, който се излъчва веднъж седмично. Сериите са снимани за 

излъчване веднъж в седмицата, а у нас се разделят на по-кратки епизоди 

(серии в серията). Оригиналните „dizi“ са с продължителност 140-165 

минути (без рекламите). Тази програмна особеност определя и 

сложността на снимането, тъй като зрителите трябва 1) да бъдат 

задържани дълго пред екрана, и 2) да искат да се върнат на същия канал 

след седмица. Всъщност такъв жанр „турски сериали“ не съществува, но 

в случая националността става определяща за посочването на 

композиционни и сюжетни особености. Наименованието „dizi“ не е 

популярно у нас (извън многобройните фенове на сериалите), а то сочи 

същността на тази художествена форма: „някои от турските сериали 

започват като романтична комедия, след това продължават като драма, 

следва любовна история, която понякога завършва като трилър“ (Çatay, 
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2016). Като добавим и използването на музикални рефрени в някои от 

филмите, чрез които да бъдат запомняни отделните персонажи, това дава 

основания да говорим за смесване на филмово и серийно тв изкуство. 

През 2021 г. у нас почти не се обсъждат в онлайн изданията и медиите 

естетическите качества на турските сериали. Публикациите съдържат 

преди всичко негативни мнения за голямото програмно време, което 

повечето телевизии им отделят. Така „парадоксът „Есмералда“, както 

нарича Вяра Ангелова програмното планиране през 90-те години 

(Ангелова, 2012: 187), се е превърнал в „парадокса Ферхунде“ – 

телевизиите са много, но еднообразието в програмните им предложения 

е ограничено предимно в многобройни часове мелодрама, които само 

сменят канала, по който са излъчвани. И докато латиноамериканските 

сапунени опери имат своята добре оформена аудитория у нас в часовите 

пояси преди и след обяд, турските сериали са програмирани и във 

времето след новините вечер. Българските зрители поглъщат износа на 

зрелища от Юга (по Бодрияр) почти синхронно с целия свят. Износът на 

сантименталност, примесена с образите на лукса, е само една от 

колективните фантазии, които Турция продава, докато в страната има 

райони с бедно население, с жени, които са лишени от права, с гладни 

деца... 

Това е едно от най-важните политически послания – в сериалите по 

българските телевизии семейството е превърнато в държавна, а не в 

обществена ценност. При продуцирането им част от турските сериали 

имат двоен адресат – част от филмите трябва да образоват жените в 

Турция и в турските гастарбайтърски общности в чужбина по въпроси, 

които се разпростират от профилактичните прегледи за рак на гърдата 

до нуждата от образование на жените. Но в Азия, в Близкия изток се 

разпространяват и няколко исторически сериала, които създават 

колективната фантазия чрез друг медиен опиат – фантазията за лукса от 

образи на Османската империя и религиозната мощ на исляма. В 
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Пакистан младите хора са насърчавани от политически лидери да гледат 

турски исторически сериали, чрез които трябва да бъде изградена 

националната идентичност след години „културен вакуум“ и държавен 

изолационизъм (Mohydin, 2020); (Abbas, S., H. Abbas, Rafi, Asad, 2021). 

 

„Великолепният век“ в България – паралелната реалност с 

новинарския сериал за КТБ и ТВ7  

На 12 септември 2012 ТВ7 започва да излъчва епизодите на сериала 

„Великолепният век“. В интернет форуми зрители пишат, че най-накрая 

могат да видят „и друга гледна точка“ за Османската империя, а не само 

разказа от българската история. Други са недоволни от 

преекспонирането на „прекалено много секс“ в харема на падишаха.  

През 2012 г., заради сцените на сексуална пищност и 

хедонистичния образ на Сюлейман паша турският президент Реджеп 

Ердоган критикува сериала, тъй като „противоречи на историята и на 

добрите нрави“. След неговите осъдителни думи към режисьорите и 

собствениците на телевизията, които си играят с „ценностите на народа“, 

Партията на справедливостта и развитието внася законопроект за 

спиране на сериала, който „дегероизира важни исторически личности“. 

Сериалът „Великолепният век“ се излъчва в програмата на 

телевизия, чиято собственост и финансиране са един от най-важните 

политически, а не само медийни случаи, които остават неизяснени. 

Телевизията съобщава за финансови затруднения, след като 

Корпоративна българска банка (КТБ) е обявена в несъстоятелност през 

2014 г.  

На 16 септември 2016 г. Съветът за електронни медии обявява 

решения за отнемане на лицензиите за телевизионна дейност на ТВ 

Седем и Балкан Българска Телевизия ЕАД. Година по-късно, на 14 

август 2017 г., Върховният административен съд отменя решенията на 

СЕМ. Телевизия ТВ7 не подновява дейността си. 
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Заради влошеното финансово състояние на ТВ7 излъчването на 

четвъртия сезон на „Великолепният век“ е прекратено – от 3 април 2014 

г. са излъчени само до 48 епизода. През следващите години старите 

епизоди преминават в ефира на „Диема“, а през 2016 г. bTV излъчва 

„Великолепният век: Кьосем“. Така най-гледаният, според ТВ7, турски 

сериал „Великолепният век“ и луксът на една отминала епоха е 

прекъснат по средата на сезона заради прокурорското обвинение срещу 

КТБ, което обвързва в сюжета и съдбата на ТВ7.  

В медиите започва новинарският сериал за фалита на КТБ, а 

действията на прокуратурата продължават от 2014 до 2021 г. без особено 

развитие. Така „сериалът“ в новините за една банкова империя прекъсва 

излъчването на историческия сериал за Османската империя.  

 

Истанбул или Анадола – срещата на Изтока и Запада  

Турските филми продават виртуалното телевизионно пространство 

на Истанбул – и виртуално, и реално: жадните за образи зрители са 

поканени да разгледат като туристи улиците между луксозните къщи на 

актьорите, и бедняшките квартали, в които е заключен „нашият свят“ на 

героите в няколко сериала, в които срещата между бедни и богати 

очертава основния конфликт. 

Но в турските сериали Изтокът има многообразни измерения. 

Турските продуценти правят кавърверсии на южнокорейски сериали 

(Khan, Won, 2020), а след това препродават правата за реализирането на 

сериала от местен екип (както се случи и в България). Тази схема на 

франчайзинг културата продава образи и чувства, които на пръв поглед 

са несъвместими с различията в азиатската и европейската култури. През 

2020 г. bTV излъчва сериала „Белези“, сниман от режисьорите Драго 

Шолев, Станислав Тодоров-Роги,  Петър Крумов и Виктор Чучков – син. 

Телевизията го рекламира като „български сериал“, а зрители, които 
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гледат турските сериали в интернет, разпознават сюжетната линия на 

„Децата на сестрите“. 

„Белези“ ще пренесе зрителите и онлайн потребителите на bTV 

Media Group в многопластовия свят на едно българско семейство, 

белязан от любов, омраза, трудни заплетени решения и трудни за 

преглъщане последици. Сериалът ще повдигне завесата към 

сложността на семейните отношения, дълбочината и силата на 

дълбоко-пазените тайни, значението на това да бъдеш родител – как 

децата се отблагодаряват на родителите си и къде е мястото на 

личните пред общите интереси.“ (bTV, за сериала, 29.12.2020) 

„Белези“ показва като „българска действителност“ за „българско 

семейство“ отношения, които само до преди 12 години са назовавани 

„патриархални“ и са смятани за неприемливи с разбиранията за „нашата 

култура“. 

Всъщност турските сериали, за разлика от латиноамериканските 

теленовели, ни показват колко бързо могат да настъпят промени точно в 

разбиранията ни за някакъв общ културен код на времето.  

Редица изследователи на медийната рецепция на сериалите и 

културното влияние на турската държава в Близкия изток отчитат, че 

неведнъж под натиска на различни институции, които отговарят за 

следването на добрите нрави, продуцентите са били принудени да 

променят сценарии и внезапно да оженят щастливо герои, които до 

скоро са имали бегли отношения в сериала (Arda, Bilsel, 2020; 

Öztürkmen, 2018). 

 

Бедни и богати. Държавата или кварталът? 

Подобни транснационални преливания на сюжетите раждат един 

от най-успешно продаваните сериали за сблъсъка между лукса и 

бедността, доброто и злото – „Д-р Чудо“. Излъчен е всеки работен ден 

от 21.30 ч. по bTV Lady и на Voyo от 7 август 2021 г.  
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„Д-р Чудо“ използва познатия мотив за „аутизма“ като „истинския 

човешки поглед“ към хората. Главният герой е момче с аутизъм, което е 

спасено от добър лекар при срутването на опасен тунел. Момчето остава 

само, след като срутените греди убиват грижещия се за него брат. 

Превръща се в отличен студент, който е поканен да стане част от 

престижна частна клиника. Но сериалът проблематизира въпроса са 

„комерсиализирането на добротата“ – бордът на частната болница 

променя мнението си и приема д-р Чудо като лекар едва след като се е 

превърнал в медийна сензация. Но частната болница е показана като 

единственото място, където може да преоткрият „социалния лукс“ да 

помогнат на гениален лекар с аутизъм.   

По „Нетфликс“ през 2021 г. са предложени два нови сериала 

„Фатма“ и „50 кв. м“, в които се появяват нови персонажи – женски и 

мъжки образи на борещи се срещу мафията герои, които искат да спасят 

квартала и града. Тази сюжетна линия съвпада с една промяна в 

политическата действителност в Турция, където управляващите след 

2019 г. освобождават от затвора някои от най-могъщите организатори на 

престъпна дейност в подземния свят. 

Една от най-важните теми е свързана с питането кой носи 

отговорността при взимането на решения за семейството – 

държавата или общността. В сериалите въпросът за отговорността се 

разрешава чрез предаването на традицията. Решенията, за които спорят 

героите на филмите, са за брака и развода, особено за разведената жена, 

„разваленото семейство“ или самотните родители. В сюжета на сериали 

като „50 кв. км“ („Нетфликс) и „Нашата история“ (Би Ти Ви) полицаят е 

образът на държавата, която охранява жената от любовта. Зигмунт 

Бауман казва, че „държавите са нетърпеливи да се отърват от своите 

задължения, отговорности (и благодарение на глобализацията и 

зараждащата се космополитна сиитуция) от обременителния дълг да 

превръщат хаоса в ред, докато довчерашните местни общности и енории 
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се гласят да се докопат до тези отговорности и да се борят дори за още 

повече“ (Бауман, 2017: 49). 

Затова особено важни в турските сериали са ролите на детето. В 

„Хартиени животи“ по „Нетфликс“ детето е „обществен проект“.  В 

историческите филми детето е образ за „бъдещето, което копнее за 

връщане към величието“. При отсъствието на всякаква национална 

икономика… „в съществуващите държави и в много надигащи се 

популистки движения – да реализират национален суверенитет чрез 

обръщане към културен мажоритаризъм, етнонационализъм и смазване 

на вътрешното интелектуално и културно несъгласие. С други думи, 

загубата на икономически суверенитет навсякъде произвежда 

превключване към изтъкване на културния суверенитет. Това обръщане 

на културата като място на националния суверенитет се появява в много 

форми“ (Ападурай, 2017: 19). 

 

„Нетфликс“ идеология – може ли да бъде обяснена турската 

душа? 

През 2018 г. „Нетфликс“ отваря платформата за турски филми. 

Някои от тях се нареждат в класациите за най-гледаеми криминални или 

фантастични филми през 2021 г. По-назад остават историческите 

сериали. 

В един от най-гледаните филми по „Нетфликс“ самите турски 

сериали са превърнати във вътрешна сюжетна линия – в „Етос“ главната 

героиня, млада жена, с кърпа на главата, живее чрез времето, прекарано 

вечер с брат й пред телевизора, докато през деня чисти дома на мъжа, 

който се среща с актриса от един от популярните сериали. Така сериалът 

dizi става „приказка в приказката“ в  развитието на действието на сериал, 

филмиран за „Нетфликс“, който не е dizi. В турските сериали, които и 

българските зрители гледат по телевизиите на български език, 

„диалозите се изпълняват почти в реално време, в dizi са „естествено 
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бавни“ (Öztürkmen, 2018: 7). Още една особеност разграничава турския 

сериал, наричан dizi, от теленовелата – изборът от различни места, на 

които е пренасян зрителят (Öztürkmen, 2018: 7), а това пренасяне в света 

на различни места, които са непознати и за част от турците, и за 

чужденците води до усещането за по-високо ниво на драматургия на 

турския сериал, с повишени нива на несигурност в композирането на 

края на филма, който да накара зрителя да гледа следващия епизод след 

седмица.  

В програмирането на турските телевизии също има „лятна 

програма“. Сериалите с усложнена драматургия се излъчват от 

септември до май, а от юни до август са показвани по-леките „летни 

dizi“. Това е втора промяна при „превода“ в българския ефир на това 

телевизионно явление – у нас „летните сериали“ се излъчват като 

премиерни в най-гледаемото време на телевизиите през силния 

телевизионен сезон всяка вечер. Докато Турция произвежда „бавно 

гледане“ със забавен каданс и отлагане на действието след ударен 

интригуващ финал на всеки епизод, който зрителите да очакват да се 

развие след седмица, в България мелодрамите са забързвани и 

поглъщани на един дъх.  

Подобна разлика в пазарното предлагане на един и същи филм с 

различно програмиране в Близкия Изток, Източна Европа или Латинска 

Америка води до различни прочити на турските сериали, като засега у 

нас отчитаме само всеобщата мания на света по тях. За пореден път 

виждаме потвърждение на извода на Арджун Ападурай, че етносът, 

езикът, съседство или родство – тези „сантименти, чиято най-голяма 

сила е да създават близост в политическата държава и да превръщат 

локалността в основа на идентичност, са се разпрострели върху обширни 

и необичайни пространства, тъй като групите мигрират, но въпреки това 

остават свързани една с друга чрез усъвършенстваните медийни 

възможности“ (Ападурай, 2006:69). Разпространението на турските 
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сериали е добър експеримент как може да се използва онова усещане на 

зрителите, че в „глобалното село“ на Маршал Маклуън медиите създават 

общности „без усещане за място“, както казва цитираното от Апдурай 

определение на Мейровиц (Ападурай, 2006:69). 

В България турските сериали предизвикват във фейсбук групи и 

форуми „носталгия без памет“ (Ападурай, 2006:51) по патриархална 

идилия, каквато има романът „Под игото“, според някои от мненията. 

Това е безвъзвратно загубена битова заедност, която се крепи чрез 

йерархията на чувствата, каквато част от българското общество не е 

преживявало.  

В „Етос“ психоложката разказва на друга психоложка разказа на 

своята пациентка, в търсене на отговори защо младата жена, която крие 

косите си с кърпа, е толкова чужда и неразбираема (дори повече от 

перуанския шаман, когото е срещнала при пътуването си наскоро в 

екзотична държава). „Етос“ е превод на сантименталната идеология за 

напреднали зрители, които търсят обяснение на кабелните и сателитните 

турски сериали. Тази картина е напълно различна от представата за 

турската държава като империя в историческите сериали, продавани и 

чрез „Нетфликс“ (вж. повече за образите на държавата в сериалите в De 

Bruijn, 2013). 

 

Градът/селото. Миграцията като политически въпрос 

Образите на учещите се в чужбина млади хора. В немалка част от 

сериалите, излъчвани по нашите телевизии, се настоява на посланието, 

че „не е много сигурно за жена в чужбина“. Изпълнените с разумни 

свекърви и тъщи сюжети ще повтарят, че е блаженство синовете да се 

завръщат след тяхното обучение в чужбина, за да развиват наследения 

от бащата бизнес. За дъщерите посланието е свързано със заплахата да 

не бъдат нападнати от „местните“ там някъде далеч по света. Затова 

тяхното завръщане е завръщане на честта. Сравнението с отношението 
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към образите на „вариациите на другостта“ в образите на чужденци в 

българското кино, анализирани от Андроника Мартонова (Martonova, 

2019: 45-57) и Ингеборг Братоева-Даракчиева (2006), както и „играта със 

схематизация като „азиатците“ във филма „Снимка с Юки“ (Мартонова, 

2021: 136), са друг възможен подход към ролята на „завърналия се като 

чужденец син“ или „невъзвращенеца“. 

„Детето“ има още една важна роля в част от сериалите, в които 

действието се развива далеч от големия град. Това е политическо 

послание за смисъла на образованието в чужбина, като „чужбина“ не се 

ограничава само до Европа. Такова разбиране напомня за начина, по 

който политиците изграждат своя версия на ценностите. „Всички от тях 

обещават национално културно изчистване като път към глобалното 

политическо могъщество. Всички те са приятелски настроени към 

неолибералния капитализъм, като имат своя собствена версия как да го 

накарат да работи за Индия, Турция, САЩ или Русия. Всички те се 

стремят да трансформират меката власт в твърда власт (Ападурай, 2017: 

23).  

След 1990 г. в България се появява явлението „новите бедни“. 

Както пише Надеж Рагару „един от най-впечатляващите аспекти на 

социалните преобразувания през 90-те е географското диверсифициране 

на траекториите“ (Рагару, 2010: 214). Наред с „новите бедни“, между 

1990-1996 обществото се управлява от „капиталистите без капитализъм“ 

(по Петър-Емил Митев). „Така Западът попада в центъра на съжденията 

за това какво е „добрият живот“. Чувството на обществено 

разочарование се подсилва от сравнението със стандарта на живот, който 

най-често се вижда посредством телевизионния екран.“ (Рагару, 2010: 

221) 

През 2008-2021 г. наблюдаваме същия процес, но с обратен знак – 

пак чрез телевизионния екран този път Изтокът попада в центъра на 

емоциите около въпроса какво е „добрият живот“. Само че и този път 
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много от зрителите виждат материалната си изостаналост, сравнявайки 

домовете си с дома на Ферхунде, въпреки че не стандартът на живот би 

трябвало да е в центъра на сравнението. А чувството за лично 

разочарование се подсилва от илюзията, която се разказва всяка нощ, в 

праймтайма. Обществената самооценка е останала твърде далеч на заден 

план в това емоционално сравнение с турските сериали. 

Конфликтът бедни-богати поддържа романтиката в сюжета на 

сериали като „Нашата история“. Една от най-повтарящите се реплики в 

интернет е на главната героиня към влюбения в нея младеж: „Теб те няма 

в нашата история“. Социалното включване и откриване на взаимно 

невидими светове е една от най-често повтарящите се политически теми 

в сериалите, включително и в някои от показваните по „Нетфликс“. В 

края на второто десетилетие социалните теми са все така екзотични и 

продават сценария. Неслучайно голяма част от героите в турските филми 

са по своему различни от хора, със затворена чувствителност, на фона на 

искрящите погледи на другите във филма. Тази телевизионна 

меланхолия е превърната в политически проект, който се търгува 

успешно и на вътрешния, и на външния пазар. 

 

Заключение 

Обществената телевизия БНТ и партийните телевизии се 

самоопределят не чрез имането в програмата на специални 

произведения, а чрез „отказа да показват определено тв предаване“. 

Например, в периода 2008-2021 г. някои от телевизиите използват 

турските сериали и латиноамериканските сапунени опери като 

разграничителна естетическа линия за „качество на медията“. Така 

нямането на едно тв предаване в програмата се обявява за знаково за 

качеството на програмата, а не какво изпълва със смисъл съдържанието 

й. Обществената телевизия БНТ, телевизия „България он еър“, 

партийните телевизии на управляващите в коалицията с ГЕРБ партии в 
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периода 2016-2020, свързани с „Алфа ТВ“, СКАТ и „24България“, се 

гордеят, че не излъчват турски сериали. 

Турските сериали показват няколко основни модела на 

схематизации на междучовешките отношения: конфликтите между 

свекърва от Анадола и бъдеща снаха от Истанбул; сблъсъка между 

хората, живеещи в лукс и децата от улицата; между пътуващата туркиня 

и затворената вкъщи туркиня. Това са сблъсъци между идеята за „реда в 

миналото“ и „хаоса в настоящето“. Затова във форумите (подобно на 

рецепцията на турските сериали в Гърция, вж. Pоthou, 2020) можем да 

видим мнения за турските сериали като представящи картината на 

„патриархални отношения“, на някакво идеализирано минало, в което 

цялото семейство е на масата . За част от аудиторията в Европа картината 

от турските сериали е домодерна визия за човешките взаимоотношения, 

патриархална идилия, която е далечно минало. Но ако използваме идеята 

за „медийната нация“ (Mihelj, 2011), в нея има различни степени  на 

модерност. В културата на част от държавите в Близкия Изток обаче 

отношенията между партньорите в някои от турските романтични драми 

се възприемат като модерно, дори непостижимо освободено положение, 

което зрителите могат да консумират чрез телевизионните мрежи (Berg, 

2020). Представите за „модерност“ в турските сериали обаче винаги 

включват очакването за промяна в световния ред, който да разреши 

дълбоки социални конфликти – като бедността, експлоатацията на 

детския труд, смачкването на човека чрез данъци и т.н.  Така гледането 

на турски сериали едновременно в голяма част от света прилича на 

жажда за справянето с възникнал „идеологически вакуум“, който 

поддържа неравенствата в обществото. 

Турските разпространители на сериали налагат пространството на 

нов телевизионен Константинопол с религиозни, идеологически и 

политически послания, в който сблъсъкът не е на реални цивилизации, а 

е между скорости на гледане – образите и посланията са различни според 
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културната памет на зрителите. Сериалите, разпространявани по 

българските телевизии, ни показват свят, в който държавата има много 

засилена роля, докато в няколко сериала режисьорите се опитват да 

настояват за значението на общността. Затова в сериали като „Етос“, 

„Клубът“, „50 кв.м.“, „Фатима“, разпространявани най-напред по 

„Нетфликс“, конфликтът между държавата и общността в квартала е 

водещ за сюжета. В тях има повече въпроси, отколкото отговори, които 

да дадат модели за подражание на семейни отношения или отношенията 

между приятели. В сериали като „Д-р Чудо“ или „Нашата история“ 

героите се изправят пред избори, които са предопределени от 

традицията, религията или правото, а професионалната общност или 

кварталната общност остават на заден план. Така остава усещането, че 

няма друг избор освен малобройните схеми, които и самите сериали 

използват. Сериалите се превръщат в шаблон, чрез който различните 

култури все повече ще се сближават в разбиранията за благоденствие, но 

докато има герои, които се променят в сюжета, шаблоните за смисъла на 

личния избор в междучовешките отношения ще се увеличават. 
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ПОЛИТИЧЕСКИ ПЪРФОРМАНСИ В БЪЛГАРСКИЯ 

МЕДИЕН ПОТОК 

Силвия Петрова 

 

POLITICAL PERFORMANCES IN THE BULGARIAN 

MEDIA FLOW 

Silvia Petrova 

 

Резюме: Текстът изследва връзката между съвременната политика и 

популярната култура, като предлага конструирането на политическия 

„разказ“ да се проследи в съпоставка със структурата на сериалите. Тази 

връзка се мисли като възможен вход към флуидната и сравнително слабо 

изследвана проблематика на феномена на постистинната политика. Описват 

се някои от характеристиките на политиката на постистината в българския 

контекст през призмата на изявите на партията „Има такъв народ“ на 

шоумена Слави Трифонов. 

Ключови думи: популярна култура, сериали, политика, постистина, 

небрежна реч, социални мрежи 

 

Abstract: The text explores the connection between contemporary politics and 

popular culture, comparing the construction of the political ‘narrative’ with the 

structure of television series. This connection is considered as a possible entrance 

to the complex and fluid issues of the post-truth politics phenomenon. Some of the 

characteristics of the post-truth politics in the Bulgarian context are described 

through the actions of Slavi Trifonov’s political party. 

Keywords: popular culture, television series, politics, post-truth, careless speech, 

social media. 

 

Тясното преплитане между популярната култура и политиката е 

процес, който се наблюдава отдавна. По-голямата достъпност на 

популярната култура чрез социалните мрежи и интернет е определяща 

за появата на нови поп-политически звезди (Shepherd and Hamilton, 

2019). Без съмнение популярната култура и медиите влияят върху 

начините за идентификация на гражданите и определят общественото 

мнение, a ефектите от тези процеси се наблюдават в политическите 

кампании и резултатите от изборите в световен мащаб. Редица 

изследователи посочват изборите за президент в САЩ през 2016 г. като 
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демонстрация на превземането на политиката от популярната култура – 

Доналд Тръмп проведе кампанията си като шоумен и след като стана 

президент на САЩ продължаваше да се държи по такъв начин. 

Туитовете, езикът и публичните му изяви наподобяват телевизионно 

шоу до такава степен, че политическите новини се превърнаха в новини 

на попкултурата, докато попкултурата продължи да експлоатира образа 

му, на свой ред политизирайки се1. В българския контекст също могат 

да се откроят подобни тенденции – на изборите за 46-о Народно 

събрание партията на Слави Трифонов стана първа политическа сила 

почти без кампания и изяви в медиите (с изключение на собствената 

телевизия на лидера „7/8 TV”, достъпът до която е платен). Като 

единствен фактор за подкрепа на изборите може да се отчете 

популярността на ток шоуто на Трифонов, което години наред се 

излъчваше в национален ефир. След изборната победа лидерът на „Има 

такъв народ“ (ИТН), както и председателят на парламентарната група 

Тошко Йорданов залагаха в медийните си изяви на няколко основни 

стратегии за привличане на внимание, в които политическите послания 

заемат малко място – изненада, израз на негативни емоции, 

антисистемно поведение. Политически пърформанси на персонажите от 

ИТН често  се появяваха в медиите като „извънредни“ включвания, като 

по този начин насичаха медийния поток – така например, огласяването 

на състава на правителството с премиер Николай Василев по „7/8 TV“ 

беше предавано на живо от много други медии, а лятната ваканция на 

предаването „Панорама“ по БНТ беше прекъсната за специално 

интервю на Бойко Василев с Трифонов. Още един детайл с по-задна дата 

– когато през април 2021 г. ИТН получи проучвателен мандат за 

 
1 Два от многобройните примери за преплитането между политиката и сериалите в този план – през 2015 г., 

когато Доналд Тръмп обявява кандидатурата си за президент, сценаристите от „South Park“ продуцират 

епизод, наречен „Where My Country Gone?“, който се подиграва на Тръмп и неговата позиция по отношение 

на мигрантите. В „American Horror Story“ епизодът „Election Night“ разказва историята на жена, ужасена от 

избора на Тръмп.  
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съставяне на правителство в 45-ото Народно събрание, Слави Трифонов 

обяви от профила си във Facebook, че кандидат за министър-председател 

ще е шахматистката Антоанета Стефанова, която веднага ще върне 

мандата. Голям брой медии, сред които и националните телевизии, 

прекъснаха предаванията си, за да съобщят тази новина, идваща от 

социалната мрежа, като същевременно „7/8 TV“ не спря повторението 

на предаването, което излъчваше в момента.  

Независимо дали ставаше дума за статуси и предаване на живо в 

социалните мрежи или изяви, излъчвани в традиционните медии, 

зрителят беше едновременно изненадан от прекъсването и очакващ го, 

като по този начин, парадоксално, тези врязвания в медийното 

съдържание функционираха като спойка между разнородните програми. 

Връзката между отделните епизоди на политическите пърформанси 

може да се потърси в постоянното присъствие на усещане за шок: 

изненадващи съобщения, обиди, обвинения. В резултат от това зрителят 

се оказа пребиваващ в перманентно състояние на очакване на новия 

шокиращ епизод, който да го извади от монотонния ритъм на новините. 

Този политически сериал, предлагащ разнородни шокови емоции на 

зрителите си, донякъде успя да измъкне публиката от чувството за 

безпокойството в условията на пандемия, като измести вниманието й в 

друга посока. 

Настоящата статия прави опит да проследи построяването на 

политическия „разказ“ в българския медиен контекст по правилата на 

сериалите и въздействието на тези процеси върху политиката, медиите 

и консумацията на медийните съобщения. Във фокуса на изследването 

са поставени политическите пърформанси на представители на партията 

„Има такъв народ“. Основната хипотеза е, че може да се изведе връзка 

между конструирането на политическите послания и структурата на 

съвременните сериали, като подобието е в типа на въздействие. 

Прекъсването на линията на класическия наратив, характерно за 

съвременните сериали, печели зрителския интерес чрез очакването и 
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проследяването на почти случайни фрагменти, обединени от емоции 

като шок, изненада, объркване. Пърформансите на политиците разчитат 

на подобни похвати в стремежа си да привлекат вниманието на 

избирателите. В крайна сметка обаче изявите им не успяват да 

функционират пълноценно като сериал, тъй като посланията,  

обединени от  шока и извънредността, се оказват бедни на политическо 

съдържание. Съдържателните послания, предлагащи дискусия и 

решения на реални проблеми, са заменени от небрежна реч2, която 

блокира възможността за публичен дебат. Характерните черти на тази 

небрежна реч се разглеждат в контекста на идеята за политика на 

постистината.  

 

Сериалът на ИТН 

През 2020–2021година вниманието на традиционните медии беше 

раздвоено, а по-късно и изместено, от живите включвания във Facebook 

на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, към редките – и затова очаквани с 

нетърпение – изяви на лидера на партия ИТН Слави Трифонов. 

Политическите пърформанси на ИТН като че осъществиха завръщане 

към телевизионната форма на фона на доминацията на новите медии в 

културата днес – Слави Трифонов се показва преимуществено в 

собствената си телевизия „7/8 TV”3, статусите му във Facebook са 

текстови, без включвания на живо и дори без публикуване на снимки. 

Това би могло да означава, че Трифонов, чувствайки се в свои води в 

телевизионното поле, отказва да се възползва пълноценно от 

възможностите на социалните мрежи. Нещо повече, епизодите, в които 

се появява пред публиката, се отличават със статичност: камерата 

винаги показва бившия шоумен и настоящ политик по един и същи 

начин: седнал на диван, от дома или от офиса му в телевизията. Този 

 
2 „Небрежна реч“ е термин на Ари-Елмери Хивонен (Hyvonen, 2018), който ще бъде разгледан подробно по-

нататък в текста.  
3 Последната му изява, към момента на предаване за публикация на този текст, е през август 2021 г. 
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статичен образ се появява пред зрителите (и респективно пред 

избирателите) си само за да направи важни, в определен смисъл 

извънредни съобщения: например, да обяви състава на правителството 

още преди партията му официално да е призната за първа политическа 

сила и носител на първия мандат в 46-ото НС (Трифонов, 2021а), да 

отговори „на актуалните въпроси през последните две седмици” 

(Трифонов, 2021b), да даде интервю на водещия на „Панорама“ Бойко 

Василев по време на ваканцията на предаването, при това в собствената 

си телевизия (Трифонов, 2021c). Други представители на партия ИТН 

също конструират епизодични пърформанси – например, 

конференцията в БТА по повод оттеглената кандидатура за премиер на 

Николай Василев (Йорданов, Василев и Станев, 2021) или интервюто на 

кандидата за министър и според някои неоправдали се слухове и за 

премиер Петър Илиев по Нова телевизия (Илиев, 2021). Повечето от 

тези изяви са обявени  предварително, но понякога прекъсват обичайния 

медиен поток с включвания на живо, в социалните мрежи предизвикват 

вълни от коментари и споделяния посредством ефекта на 

изненадващите си послания.  

Основни характеристики на епизодите: 

На първо място е силната емоционална наситеност, като емоциите 

обичайно са с негативен знак: гняв, обида, назидание, обвинения, 

заплахи. Това са епизоди, които привличат зрителския интерес с 

шокиращи изказвания, осигуряващи им по-нататъшно разпространение 

в традиционните и новите медии. Именно шокът е като че ли 

единствената спойка в политическия наратив. Това усещане за очакван 

и повтарящ се шок, струва ми се, приближава конструирането на 

политическите медийни прояви до принципа на съвременните сериали. 

Още един водещ елемент в медийните политически пърформанси 

на ИТН са изненадата и неочакваните обрати. При това публиката е 

предварително подготвена да очаква изненадващи изявления, които да 

я извадят от всекидневната политическа и медийна рутина. Например, 
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обявяването на Николай Василев за кандидат за премиер, минаването в 

опозиция на ИТН въпреки позицията им на първа политическа сила, 

подкрепата за Румен Радев на предстоящите президентски избори. 

Следваща характеристика на политическия сериал на ИТН е 

отказът от поддържане на цялостен наратив, фрагментарността, липсата 

на логическа последователност. Целта на политическия пърформанс на 

ИТН е да се взриви господстващият политически наратив, но опитът да 

се направи това се опира на познати средства – скандална реч, 

екстравагантен лайфстайл, език на омразата. 

Още една характеристика е интригата: огласяване на частни 

разговори, намеци, откровени лъжи, които лесно могат да се 

опровергаят. Целта вероятно е чрез интрига да се подклажда интересът 

на публиките. 

Отделните епизоди на този (псевдо)политически сериал  се 

обединяват от повтарянето на клишета като „отговорност“, „суверен“ 

„мъжка дума“, „предателство“, „да се свърши работа“ и др.  

Американският изследовател на съвременната медийна култура 

Дъглас Рушкоф (Рушкоф, 2018) определя като основна характеристика 

на сериалите разпада на линейния наратив. Сериалите, според него, 

отбелязват края на разказването на истории в смисъла на механиката на 

историята при Аристотел – герой, с който зрителят се идентифицира, 

опасност, изход от ситуацията и катарзис. В аргументацията на Рушкоф, 

телевизията подкопава линейния наратив чрез възможността за 

интерактивност – дистанционното позволява каналът бързо да се смени, 

когато се натрупа твърде много напрежение. Така аудиторията се 

оборудва със защитни технологии – преместваме се бързо от състояние 

на безпокойство към по-приятни състояния. В този смисъл водеща черта 

на популярната култура се оказва незачитането на наративната 

последователност. Рушкоф съсредоточава анализа си върху няколко 

типа сериали. Сериалите тип „Семейство Симпсън“, „South Park“, 

„Офисът“ атакуват самите институции, които до момента са използвали 
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за свои цели, създавайки осъзната пародия. Зрителят, уморен от 

линейния разказ, тук получава възможност да получи доза 

удовлетворение чрез не-наративни техники – импровизации, които 

изобщо не са свързани с основната тема. Друг тип сериали, като 

„Приятели“ и „Двама мъже и половина“, твърди Рушкоф, се 

характеризират със замръзналост във времето. Епизодите нямат 

съществена причинно-следствена връзка помежду си, а зрителите се 

интересуват от уволнението на актьора Чарли Шийн от сериала също 

толкова, или дори повече, от историите на героя му в епизодите. В 

сериалите от този тип не става дума какво предстои да се случи или как 

ще завърши историята, те са съсредоточени върху това какво точно се 

случва в момента, наред със забавлението от самата художествена 

измислица. Интересът е насочен не към кулминацията, а към 

собственото повторение. В този смисъл, отбелязва Рушкоф, целта е да 

се постигне запленяване от историята, но без помощта на традиционен 

сюжет. Наративността е заменена от нещо, наподобяващо сглобяването 

на пъзел, като се правят връзки и се разпознават обединяващи мотиви. 

Медийният изследовател заключава, че без кривата на традиционния 

наратив продуцентите трябва да генерират патос директно, на момента. 

В контекста на сериалите и реалити шоутата най-бързи реакции у 

зрителя предизвикват силно негативните емоции – болка, унижение, 

страх, лична трагедия. Крайната цел е зрелище без наратив. 

Тези медийни процеси, продължава анализа си Рушкоф, имат 

пряко въздействие върху политиката и общественото мнение. В 

резултат от преплитането с популярната култура и медиите, политиката 

вече не се измерва спрямо някакъв мащабен план или разказ, тя е просто 

реакция на променящите се обстоятелства на повърхността и под нея – 

а интернет, актуализирането на статуса във Facebook, текущият поток в 

Twitter подсилват този ефект. You Tube от своя страна симулира 

телевизиите да излъчват аматьорски видеоклипове – и така 

съдържанието и в традиционните медии започва да изглежда 
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непрофесионално. Рушкоф насочва анализа си към резултатите от края 

на линейния наратив в популярната култура върху политиката. Фокусът 

върху незабавната реакция се превръща в нов стандарт за 

държавническо управление. В неспирния поток от съобщения, лидерите 

се отказват от задачата да решат проблемите или да ги изпреварят. Така 

политиката деградира до неспирно усилие за управление на кризи, като 

единствената цел на политиците е да продължат да изглеждат 

авторитетно в перманентния хаос. Въздействието на популярната 

култура се отразява и върху гражданите, които губят способността си да 

реагират на друго, освен на страха, тъй като се набляга на най-

сензационните, най-негативните събития, които носят най-висок 

рейтинг и най-много кликове. Кресливият шок, твърди Рушкоф, става 

единствената сигурна стратегия за спечелване на зрителска аудитория 

на момента (Рушкоф, 2018: 33-65). 

Следвайки изведените от Рушкоф характеристики, можем да 

забележим, че политическите пърформанси, подобно на сериалите, се 

сглобяват от най-разнообразни фрагменти, които имат за основна цел да 

повлияят емоционално на публиката, да й предложат коктейл от 

безпокойство и удоволствие. Новите медии дават възможност да следим 

политическите герои денонощно, а дейността на традиционните медии 

често се свежда до това да пре-предават безкритично техните изяви. 

Зрителят пребивава в състояние на очакване (обучен е да бъде нащрек) 

на поредната изненадваща новина. Шокът се превръща в неизменна част 

от конструирането на съвременната политическа история. Постига се 

посредством нелогични изявления, демонстрация на негативни емоции, 

всекидневен, понякога циничен език, реч на омразата, гневене, заплахи, 

мачизъм. Медиите се уеднаквяват, тъй като всички предлагат един и 

същи политически сериал, прекъсващ обичайния ход на програмата с 

„извънредни“ новини. 
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Измеренията на постистинната политика 

Фокусът върху негативните емоции в публичните изяви, както е 

известно, е водеща характеристика на политиката на постистината. 

Според една от най-разпространените дефиниции, постистината е 

ситуация, в която при формиране на общественото мнение субективните 

и емоционални гледни точки имат превес над обективното рационално 

мислене – идеята тук е, че емоциите доминират над фактите и 

възможностите за разумното им обсъждане (Oxford Dictionaries, 2016). 

В този план са възгледите на Катрин Кокоек за постистината като 

политически лъжи, апелиращи към чувствата и възприемани от 

избирателите като доказателство за искреността на политиците 

(Koekoek, 2017), както и на Джон Кийн, който мисли постистината като 

тип комуникация, съчетаваща фалшиви новини с лоши маниери – 

грубост, всекидневен език, заплахи (Kean, 2018). Други анализатори 

определят постистината като смърт на експертизата (Nichols, 2017). 

Голяма част от изследователите на понятието постистина търсят 

корените му в кризата на доверие в съвременното общество. 

Недоверието в институциите води до повишена податливост на неверни 

твърдения и до разцвет на конспиративните теории. Джонатан Кей 

отбелязва, че след като доверието във властта е прекършено, е лесно на 

целия свят да започне да се гледа с недоверчиви очи и рядко се среща 

човек, който да вярва само в една конспирация: ако правителството 

лъже за едно, защо да не лъже и за друго. Теориите на конспирацията 

дават възможност за отричане на някои неудобни аспекти от реалността 

като несъществуващи или нелегитимни. Една от стратегиите, с която 

боравят някои конспиративни теории, е съчетаване по произволен начин 

на истинни факти. Селективното използване на реални факти за 

създаване на измислен разказ за събития може да въздейства 

завладяващо или утешително, служейки за спасение от обърканата 

политическа реалност. Наред с това, Кей обръща внимание на възхода 

на интернет и фрагментацията на медиите като фактори, които придават 
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на тези процеси видимост, която никога до този момент не е била 

постижима и така са се превърнали в нов стил в политиката (Kay, 2012: 

57-64). 

Несъмнено социалните мрежи са решаващ фактор, определящ 

характеристиките на постистинната политика. Марк Уилър отбелязва 

промяната, която внасят социалните мрежи в геометрията на 

политическата комуникация. Ако в ерата на традиционните медии 

информацията е протичала вертикално, отгоре надолу, като е минавала 

през филтъра на коментатор, днес липсва йерархия – социалните медии 

предават информацията хоризонтално, като те поемат и функцията на 

коментиращ. Потребителите в социалните мрежи са едновременно 

излъчватели, разпространители и коментатори на съобщенията. 

Политиците вече могат да използват новите медии, за да се свързват 

директно с избирателите си, пренебрегвайки традиционните медии. 

Тази ситуация облагодетелства онези партии, чиито лидери са известни 

личности – феновете им се ангажират с подкрепата им, тъй като се 

чувстват вдъхновени от близостта и от възможността на свой ред да 

коментират и споделят посланията им в социалните мрежи (Wheeler, 

2013).  

При изследване на характеристиките на постистинната политика 

най-често се обръща внимание на спецификите на речта на политиците, 

пренебрегването на фактите, влиянието на популярната култура и 

новите медии в обществото. Поради все по-ниската степен на доверие в 

институциите днес, политиците се опитват да печелят избиратели на 

основата на задържане на вниманието на публиката, в конкуренция с 

неспирния медиен поток. Изявата на отрицателни емоции, 

всекидневният език, подкрепата на конспиративни теории са част от 

инструментите за привличане и задържане на вниманието, които наред 

с това се тълкуват и като критерий за истинност. Политиката на 

постистината може да се мисли като ситуация, в която политическата 



Медийният поток: програма, поредица, 

сериал 

Силвия Петрова. Политически пърформанси в 

българския медиен поток, с. 54-69 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 10/2021  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

64 

реч напуска регистъра на ясните фактически истини и се замества от 

популярно, грубо, жаргонно, понякога дори цинично говорене. 

Така особеностите на политическата реч може да послужат като 

поле за изследване на феномена на постистинната политика. В 

пърформансите на лидерите на ИТН е лесно да се забележи като основна 

характеристика т. нар. небрежна реч. Речта на Слави Трифонов (както и 

на председателя на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов) е 

богата на всекидневни фрази, неясни или неверни твърдения, 

политиците говорят на журналистите на „ти“, обиждат ги, често дори 

изземват функциите им, като сами задават въпросите, на които искат да 

отговорят. Представители на партията ИТН понякога защитават 

конспиративни теории – от парламентарната трибуна, от профила си в 

Twitter и в интервюта за различни медии Тошко Йорданов изказва 

съмнения в смисъла на анти-ковид ваксините; още по-пламенна е 

аргументацията на подобни тези от Андрей Чорбанов, водач на 

партийна листа. 

Ари-Елмери Хивонен (Hyvonen, 2018) използва термина небрежна 

реч (careless speech)4, за да дефинира политиката на постистината. В 

описанието на Хивонен, политическият имидж на постистинния 

политик се изгражда около непредсказуемост, небрежност към детайла, 

систематично използване на обиди, откровени лъжи. Основната му цел 

е не да убеждава, нито дори да привлече вниманието, а да внесе 

объркване. Небрежната реч, според Хивонен, образува антиномия с 

„безстрашната реч“ – смелият акт на казване на истината в лицето на 

опасността, анализирана в лекциите на Мишел Фуко. Авторът съотнася 

небрежната реч и с разбирането на Хана Аренд за „грижа за себе си“ 

 
4 Терминът „небрежна реч“ е обект и на други анализи, фокусирани върху по-ранни епохи. В едно изследване 

на К. Ратклиф понятието се проучва като един от четирите най-важни лоши навика, изброени от Св. Ефрем 

Сириец (живял ок 360–370 г.), наред с духа на безчувствено безразличие, вреденето на другите и любовта към 

властта заради самата нея. Небрежната реч тук се разбира в смисъла на мързел и пренебрегване на дълга към 

другите. Тя не е просто празно дърдорене за „вино, жени и забавления“, а означава да се говори за другите по 

несправедлив, неприличен, унизителен начин. В този смисъл небрежната реч води към нанасяне на ненужна 

вреда на другите (Ratcliff, 2018).  
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като предпоставка за демократична политика. Небрежната реч буквално 

е свободна от грижи – тя нехае не само за истината, но за света като 

общо пространство, в което нещата стават публично достояние. Това 

означава нежелание на политиците да се ангажират с други гледни 

точки, отказ да се приеме, че речта носи последици и думите имат 

значение. Това, също така, включва създаване на несигурност дали 

казаното на глас всъщност се има предвид, или под него се крие нещо 

друго. В този смисъл всичко може да бъде неизказано. 

Хивонен отбелязва, че идеята за небрежна реч е различна от 

представата на Хенри Франкфурт (Frankfurt, 2005) за „глупости“ 

(bullshits), която често се споменава във връзка с постистината. 

Глупостите, описани от Франкфурт, са „внимателно изработени“ 

неистини, с „внимание към детайла” (Frankfurt 2005: 23). За разлика от 

лъжите, те се характеризират с безразличие към истинната стойност на 

твърденията (Hopkin and Rosamond, 2017). Хивонен прокарва паралел 

между глупостите и внимателното създаване на публични образи от PR 

експертите – връзката, според него, е именно в прецизното премахване 

на неудобните и непредвидими обстоятелства в създаването на 

политически имидж и филтрирана версия на реалността. Авторът 

изгражда определението си за постистинна политика именно в контраст 

с „глупостите“ и PR образите на политиците като тенденция през 

последните десетилетия. Постистинните политици днес, според 

описанието му, се характеризират с употребата на небрежна реч – 

именно системно използване на лъжи и конспирации, блокирането на 

разумните дискусии, отказът от комуникация. Вместо да продава добре 

опакован, почтен, усмихнат имидж, настоящата ситуация на постистина 

нарушава самата идея за такава опаковка. Основната цел на 

постистинния политик не е да намери решение за проблемите, а да опази 

авторитета си в проблемната ситуация. Главната стратегия за 

привличане на вниманието е внасянето на объркване, шокирането на 

публиките. Небрежната реч, заключава Хивонен, е безразлична към 
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истинната стойност на фактите. Вместо да се опитва да убеждава, 

небрежната реч се стреми да създаде хаос и да спре демократичния 

процес. За разлика от „глупостите“, небрежната реч не се базира на 

внимателно изработени празни твърдения, които звучат добре, но са 

почти лишени от смисъл. Главната й цел е да разруши дебата и 

смислените разговори. (Hyvonen, 2018: 31-55) 

Поради нарастващото безразличие към фактите в публичния 

дискурс, постистината разрушава общия свят. Надделяването на 

цинизма над фактите, заличаването на границата между медиите, 

политиката и популярната култура водят до намаляване на доверието не 

само в институциите, но и в медиите. В резултат от тези процеси на 

политическата сцена излизат актьори, които използват телевизионния 

си опит за успешно създаване на пазарен политически продукт, който 

предлагат на избирателите. Основна характеристика на ситуацията днес 

е недоверието – не само в институциите, но и в източниците на 

информация. Затова и важна част от политическия сериал на ИТН беше 

мълчанието – ако не говориш, изглежда, че не лъжеш. Това мълчание 

беше прекъсвано само „извънредно“, от шокиращи епизоди, имащи за 

цел да захранят емоционално аудиторията. 

Все по-плътното сближаване на политиката и популярната култура 

води до промяна както в медийната консумация, така и в самото понятие 

за политическо. Аудиторията, лишена от традиционния наратив, 

престава да очаква логични решения от политиците и губи способността 

си да реагира на нещо друго, освен на шока и негативните емоции. На 

тези процеси отговаря и определен политически лайфстайл – в случая с 

ИТН, той може да се опише с фраза от една от песните на Слави 

Трифонов, „Ние сме лошите в страшния филм“ – политиците са в черно, 

с бръснати глави и мрачно мачистко излъчване; когато не мълчат, 

използват безскрупулен, опростен език. Този език, тази небрежна реч, 

има склонност да се превърне в доминираща тенденция в публичното 

говорене.  
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В заключение  

Политическите пърформанси на ИТН са конструирани на 

принципа на популярната култура. От една страна, политическите герои 

се стремят да привлекат вниманието посредством липсващия линеен 

наратив, който е характерна черта на съвременните сериали – чрез 

поредица от шокиращи, емоционални, негативни, извънредни изяви, 

които накъсват програмата на медиите, изненадват публиките и 

предизвикват реакции в социалните мрежи5. От друга страна, 

политиците от ИТН открито се опитват да изземат функцията на 

журналистите – не само чрез отказ да дават интервюта и да участват в 

публични дебати, но със стремежа дори и в редките си срещи с 

журналисти те да са тези, които задават въпросите. По този начин се 

създава тенденция политиката и медиите да се слеят в едно, а 

гражданите и избирателите са сведени до публики, които се наслаждават 

на илюзията, че участват в демократичен дебат, коментирайки изявите 

на политиците в социалните мрежи.  

Доминацията на т.нар. небрежна реч в публичното говорене на 

лидерите на ИТН откроява някои нюанси в политиката на постистината 

– в българския контекст това са проявите на силно негативни емоции, 

анти-системността, конфликтността, съпроводени с крайно ниска 

степен на политическо съдържание. Този тип политическа реч има 

тенденцията да се превърне в доминантен дискурс в голяма част от 

медиите. Небрежната реч, създаваща хаос с неспособността и 

нежеланието си да формулира ясни послания, променя и понятието за 

политика. В известен смисъл може да се говори за край на политиката, 

която започва да иронизира, да се подиграва, да заклеймява, да 

подкопава самата себе си (също както някои сериали от типа на 

„Семейство Симпсън“, „South Park“). Това е политика, която се 

 
5 Същевременно, на пръв поглед не може да се каже, че се наблюдават засилени обратни процеси – на 

политизация на популярната култура у нас (като например епизоди от сериали с политическа тематика), но 

подобно изследване би било обект на друг анализ.  
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конфронтира не само с политическите си опоненти, но и със самата себе 

си, държейки се като медия, в която популярното доминира над 

качественото съдържание. 

В политическия сериал на ИТН спойката между отделните 

епизоди е единствено пост-истинният пърформанс, предизвикващ гняв, 

възмущение, страх, сарказъм. При липсата на класически линеен 

наратив драматичността се поддържа чрез политически лайфстайл, 

базиран на конфликтно, антисистемно, мачистко поведение. 

Небрежната реч е факторът, който трябва да прикове вниманието на 

аудиторията, но при липсата на политическо съдържание, серийността 

се оказва атрофирана. 
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СЕРИАЛИЗИРАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНИЯ  

ИНФОРМАЦИОНЕН ПОТОК 

Мария Нейкова 

 

SERIALIZATION IN THE INTERNATIONAL 

INFORMATION FLOW 

Maria Neikova 

 

Резюме: В предлагания текст се търси отговор на въпроса може ли и кога да 

се говори за сериализиране в международния информационен поток. 

Направен е опит за известно систематизиране на възможните разновидности 

на сериализирането, сред които се открояват годишнините. Очертават се два 

големи клона – на традиционното сериализиране и на породеното от 

възможностите на новите технологии. По-подробно е разгледан примерът с 

„документите Тянанмън”. Заслужава внимание също заемащото 

сериализиране, показано през два примера на свързване на процеси в 

настоящето с такива в близкото или много далечното минало. 

Ключови думи: международна журналистика, заемащо сериализиране, 

хоризонтално сериализиране 

 

Abstract: In the proposed text is sought to answer the question of whether and 

when we can talk about serialization in the international information flow. An 

attempt has been made for some systematization of the possible types of 

serialization, among which the anniversaries stand out. There are two major 

branches – the traditional serialization and the one generated by the possibilities of 

new technologies. The example with the ‘Tiananmen Papers’ is considered in more 

detail. It is also worth noting the borrowing serialization, shown in two examples 

of connecting processes in the present with such from the recent or very distant 

past. 

Keywords: international journalism, borrowing serialization, horizontal 

serialization 
 

Признавам, че не бях мислила за международната журналистика от 

перспективата на сериализирането. Но щом прочетох поканата за 

конференцията, веднага си дадох сметка, че темата отдавна има 

специфичния си живот под различни форми в международния поток на 

медиите, т.е. в международната журналистика може да се говори за 

сериализиране. С навлизането в медиите на новите технологии и с 
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тяхното развитие за сериализиране в международния информационен 

поток може да се говори във все по-голяма степен. 

Започвам с опит за известно систематизиране, което няма никакви 

претенции да бъде изчерпателно. Ще го направя през отговора на 

въпроса: какъв може да бъде обектът на сериализиране в 

международната журналистика? Веднага изпъкват събитията и 

годишнините, във връзка помежду си.  

Всяка година се съобщава за събития, които се случват веднъж 

годишно, например годишната сесия на Общото събрание на ООН.  

Международната журналистика информира за годишнини на: 

- оценени като важни събития, за които се пише всяка година 

или през по-големи периоди от време, например кръгли годишнини (5, 

10, 25, 50 и т.н. години): всяка година се отбелязва Международният ден 

на правата на човека, 10 декември; през 1999 г. беше отбелязана 50-

годишнината от създаването на НАТО; 100 години от началото на 

Първата световна война бяха отбелязани през 2014 г. Тук може да 

причислим годишнините от „революциите” в Източна Европа през 1989 

г., националните празници – като 3 март, обявяването на независимостта 

на България през 1908 г., които имат международен аспект; 

- спорни събития, или по-скоро такива, които се подлагат на 

преосмисляне и преоценяване, напр. влизането на Варшавския договор 

в Чехословакия през август 1968 г.; 

- датите на приемане на значими документи, напр. Всеобщата 

декларация за правата на човека.  

Тук поставям многоточие. 

Този неизчерпателен списък може да определим и като 

традиционно сериализиране в международния информационен поток. 

Към традиционното сериализиране в международната област бих 

добавила възобновяването на писането по сякаш приключили събития, 
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за които обаче се появява нова информация, правят се проучвания, или 

се разкриват неизвестни документи, а други се разсекретяват и това 

подновява интереса към такива събития. Тук причислявам примера, за 

който ще стане дума малко по-подробно по-нататък – т.нар. документи 

Тянанмън (The Tiananmen Papers). 

Бурното навлизане на новите технологии породи възможности за 

непознато преди това сериализиране, което се конструира около т.нар. 

брейкинг нюз. Това ни прави свидетели в продължение на дни на 

развитието на дадено събитие, както и на всичко съпътстващо го, до нас 

достига съдържание, което се разгръща в онлайн платформите на 

медиите. Такива събития може да са избори, изборите в Германия бяха 

неотдавна, преди това имаше избори в Русия, може да са природни 

катаклизми, или предизвикано от човека насилие, включително война. 

Случаен пример от Ал Джазира Инглиш от 29.07.2021 г.: рубриката е 

„История в развитие”, заглавието „Предупреждение за цунами след като 

земетресение с магнитуд 8,2 удари полуостров Аляска”. Няколко часа 

по-късно Ал Джазира Инглиш (Al Jazeera, 2021) съобщи, че – използвам 

само заглавието, за да се усети сериализирането и през него: 

„Предупрежденията за цунами бяха отменени след като земетресение с 

магнитуд 8,2 удари полуостров Аляска”. Този тип няколкочасово 

сериализиране стана възможно благодарение на технологиите. 

Линковете-заглавия в цитирания текст ни връщат десет години назад, 

към унищожителното земетресение в Япония (плюс цунами и авария в 

ядрената електроцентрала „Фукушима”), както и само около три месеца 

преди това, към земетресението на о. Ява, Индонезия, второ за една 

седмица. 

Може да се обособят също така явно и скрито сериализиране. През 

тези две разновидности преминават нови прочити на историята. 
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Заемащото сериализиране прокарва аналогии между исторически 

процеси. „Източниците на китайското поведение” (Westad1, 2019: 86–87) 

е статия, написана 72 години след прочутата статия от 1947 г. на Джордж 

Кенън „Източниците на съветското поведение”. Статията от 2019 г.2 

постави въпроса дали сме в условията на нова Студена война, в която 

САЩ са старият участник, а новият – Китай, е заел мястото на Съветския 

съюз. Сериализира се през сравняването на исторически развития от 

различни периоди, но и чрез заимстване на оригиналното заглавие, като 

в него се сменя само една дума. Широко разпространяваните медии 

заемат и използват по-скоро само словосъчетанието „Студена война”, 

 
1ВЕСТАД, Од Арне (WESTAD, Odd Arne) е професор по история и глобални въпроси в Йейлския 

университет и автор на „Студената война: световна история” (2017). 
2Следващият откъс от началото на статията „Източниците на китайското поведение” дава добра представа за 

идеята на прокараната в нея аналогия: „През февруари 1946 г., когато започваше Студената война, Джордж 

Кенан, временно управляващ американското посолство в Москва, изпраща на Държавния департамент 

телеграма от 5000 думи, в която се опитва да обясни съветското поведение и да очертае отговор на него. Година 

по-късно текстът на неговата прочута „Дълга телеграма“ е разширен в статия за „Форин афеърс” – 

„Източниците на съветското поведение“. Пишейки под псевдонима „X“, Кенан твърди, че съветската 

марксистко-ленинска идеология е реална и че този мироглед, плюс дълбокото чувство на несигурност, е това, 

което движи съветския експанзионизъм. Но това не означава, че откритата конфронтация е неизбежна, посочва 

той, тъй като „Кремъл не изпитва никакво угризение да се оттегли пред лицето на превъзхождаща сила“. 

Тогава това, което Съединените щати трябва да направят, за да осигурят собствената си дългосрочна 

сигурност, е да сдържат съветската заплаха. Ако това бъде направено, тогава съветската мощ ще се сгромоляса 

в крайна сметка. С други думи, сдържането е както необходимо, така и достатъчно. Посланието на Кенан се 

превърна в каноничен текст за онези, които се опитваха да разберат конфликта между Съединените щати и 

Съветския съюз. Винаги противоречива и често преразглеждана (не на последно място от самия автор), 

стратегията на сдържането, която Кенън изложи, щеше да определя политиката на САЩ до края на Студената 

война. И както Кенан прогнозира, когато краят наистина дойде, той дойде не само заради силата и 

непоколебимостта на Съединените щати и техните съюзници, но още повече поради слабостите и 

противоречията в самата съветска система. Сега, повече от 70 години по-късно, Съединените щати и техните 

съюзници отново са изправени пред комунистически съперник, който гледа на Съединените щати като на 

противник и се стреми към регионално господство и глобално влияние. За мнозина, включително във 

Вашингтон и Пекин, аналогията(курсив М.Н.) стана неустоима: има американо-китайска студена война и 

американските политици се нуждаят от актуализирана версия на сдържането на Кенан. Миналия април Кирон 

Скинър, директорът по политическо планиране (работата, която Кенан изпълняваше, когато беше публикувана 

„Източниците на съветското поведение“), изрично призова за нова статия „X“, този път за Китай. Но ако 

подобно изследване започне там, където това на Кенън – с опит да се разберат основните двигатели на другата 

страна – разликите стават толкова ясно изразени, колкото и паралелите. Именно тези различия, контрастът 

между източниците на съветското поведение тогава и източниците на китайското поведение сега, спасяват 

света от поредната Студена война” (Westad, 2019: 86). 
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без особено задълбочаване, и го използват за повърхностно етикетиране 

на сложни отношения. 

Подобен случай на заемащо сериализиране има и при идеята 

Вестфалският мир от 1648 г. да бъде използван „по-скоро като 

ръководство и инструментариум от идеи и техники за договаряне на 

бъдещ мир” (Axworthy, Michael, and Patrick Milton, 2016) в Близкия 

изток.С повече от 370 години отстояние от нашето време, през 2016 г. се 

появи статията „Вестфалски мир за Близкия изток” (Axworthy, Michael, 

and Patrick Milton, 2016), чиято основна идея е следната: 

„Всяко ново уреждане в Близкия изток трябва да се основава на 

традиционни религиозни, правни и други структури, родни за региона, 

точно както Вестфалия се основаваше на съществуваща, но 

предоговорена имперска система. Налагането на европейски шаблон е 

изключено; идеята е по-скоро да се приложат основните принципи и 

опитът на Вестфалия в Близкия изток” (Axworthy, Michael and Patrick 

Milton, 2016). 

Тук следва да се направи уговорката, че са необходими 

изследвания, които да докажат с емпирични данни кое е водещото: дали 

сериализирането в международния информационен поток се случва 

самостоятелно, или е предизвикано от важни събития в миналото, на 

които се посвещават събития в съвремието – отдава се почит на герои, 

организират се чествания, конференции и срещи, правят се възстановки 

и т.н.  

Обекти на сериализиране могат да бъдат също така личности със 

световна известност, организации, държави. При личностите със 

световна известност и голяма роля на международната сцена може да 

бъде изведено и хоризонтално сериализиране, при което всички 

глобални и всички големи медии посвещават публикации на една и съща 

личност. Най-пресният пример са многобройните публикации за Ангела 

https://www.foreignaffairs.com/authors/michael-axworthy
https://www.foreignaffairs.com/authors/patrick-milton
https://www.foreignaffairs.com/authors/michael-axworthy
https://www.foreignaffairs.com/authors/patrick-milton
https://www.foreignaffairs.com/authors/michael-axworthy
https://www.foreignaffairs.com/authors/patrick-milton
https://www.foreignaffairs.com/authors/patrick-milton
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Меркел във връзка с наближаващия край на 16-годишната й кариера като 

канцлер на Германия. Друг пример, от 2013 г., може да бъде видян в 

книгата „Монолог или диалог? Противоречивият свят в обектива на 

глобалните телевизии” (Нейкова, 2018: 398–400). 

Макар и през това грубо и повърхностно систематизиране на 

сериализирането в международната журналистика може да се долови 

ясно, че значителна част от изброените разновидности са тясно свързани 

с идеологията, през смяната на форма на управление, на принадлежност 

от една група държави и преминаване към друга, през привързаността на 

държавите към секретност или откровено скриване на истината за дадено 

събитие.  

Сега малко за примера, който обединява събитие, смятано за може 

би най-важно в новата история на Китайската народна република (КНР), 

разкриването на нови документи за него и идеологическото 

противопоставяне между страната и САЩ. Вероятно повечето хора, 

поне по-възрастните, са чували за случилото се на 4 юни 1989 г. на 

площад „Тянанмън” в Пекин, столицата на КНР. Само ще вметна, че този 

случай не е особено популярен в България, вече няколко десетилетия го 

отделят от младото поколение (но не е познат и на огромната част от 

младите китайци), а още по-малко популярни са новите епизоди, които 

разглеждам като последни части от сериал. 

Затова ще припомня накратко случилото се през пролетта на 1989 

г., като използвам различните хронологии за събитията на Би Би Си. Не 

на последно място, защото репортажите за настояващите за демокрация 

протести и за тяхното насилствено потушаване оказаха огромно влияние 

върху това как външният свят гледа на Китай. 

На 15 април 1989 г. умира от инфаркт бившият партиен лидер Ху 

Яобан, който е известен реформатор. По повод на смъртта му на площад 

„Тянанмън” в Пекин започват да се събират скърбящи хора, които обаче 
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изразяват и неудовлетворение от темпа на реформите в страната. В 

периода 18-21 април демонстрациите се разрастват: „Броят на 

протестиращите в Пекин се увеличава на хиляди (...), а демонстрациите 

се разпространяват в градовете и университетите в цялата страна. 

Студенти, работници и служители издигат лозунги, призоваващи за по-

голяма свобода и демокрация и прекратяване на това, което те наричат 

диктатура – други се оплакват от инфлацията, заплатите и жилищата” 

(ВВС, 2014). 

На 22 април, по време на възпоменателната церемония за Ху, на 

площада се събират десетки хиляди студенти. Въпреки 

предупреждението от управата на Пекин, че протестиращите рискуват 

да бъдат жестоко наказани, те връчват петиция с искания и настояват за 

среща с тогавашния министър-председател Ли Пън, която е отказана. 

На 26 април „Женмин жибао” публикува статия със заглавие 

„Необходимостта от ясна позиция за размириците”, в която 

протестиращите са обвинени, че отхвърлят Комунистическата партия. 

Статията отразява много близко възгледите, изразявани от Дън Сяопин, 

неофициалния лидер на държавата, и това допълнително нажежава 

обстановката. 

На 4 май десетки хиляди студенти организират поне в пет града 

демонстрации, които не са виждани от 40 години, т.е. от създаването на 

КНР през 1949 г. 

На 13 май стотици студенти започват безсрочна гладна стачка на 

Тянанмън с искания за политически реформи. Те посочват като причина 

за това крайно действие провала на правителството да отговори на 

молбата им за диалог. 

На 15 май Михаил Горбачов пристига на държавно посещение в 

Китай, което е първото от 30 години. Протестиращите осуетяват 

плановете на властите да приветстват съветския лидер на площада. Тук 
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само ще вметна, че това посещение довежда много чуждестранни 

журналисти в Китай, съответно в Пекин, и основното  им внимание се 

премества от съветско-китайските отношения и се насочва към 

студентското движение. 

На 20 май е обявено военно положение в няколко района на Пекин 

и войската се придвижва към центъра на столицата. На войниците е 

наредено да не стрелят по цивилните. 

От 24 май до 1 юни на „Тянанмън” атмосферата е ликуваща – няма 

видимо присъствие на сили за сигурност. 

Втори юни: Старейшините на Комунистическата партия одобряват 

решението „контрареволюционният бунт” да бъде потушен със сила 

(ВВС, 2014). 

Четвърти юни е ден на „гняв и шок”(ВВС, 2014).„Тянанмън” е 

разчистен след нощта на най-голямото кръвопролитие в Пекин под 

комунистическото управление. Хиляди ядосани и любопитни обитатели 

се тълпят до линиите на войниците, блокиращи североизточния вход на 

площада. Войниците отново откриват огън. През целия ден има 

спорадична стрелба. Правителството приветства военната намеса като 

голяма победа. В редакционна статия се казва, че армията силно и 

безмилостно ще накаже „необузданите хора, които планират бунтове и 

нарушават социалния ред”. Но английската секция на Радио Пекин, в акт 

на неподчинение, съобщава, че хиляди невинни цивилни са били убити. 

Управляваното от правителството радио нарича действията „грубо 

нарушение на правата на човека и варварско потискане на хората”. След 

това властите твърдят, че никой не е бил застрелян на самия площад 

(курсив М.Н.). Все още има дебати за това точно колко хора са били 

убити. Някои казват няколкостотин, други казват няколко хиляди (ВВС, 

2014). 
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На 5 юни армията контролира напълно Пекин. Светът обаче става 

свидетел на смайващ акт на открито неподчинение – невъоръжен човек 

блокира колона танкове по пътя й към площад „Тянанмън”. Към момента 

на публикуването в началото на юни 2014 г. на цитираната хронология 

съдбата на този човек не е известна. Тя продължава да бъде неизвестна 

и днес. 

На 9 юни, за пръв път след бруталната разправа, публично се 

появява Дън Сяопин, върховният лидер на Китай.  

В Китай събитията от пролетта на 1989 г., под тежестта на 

цензурата, отиват в забвение. Но младите хора в Хонконг черпят 

вдъхновение от тях за своите протести (до тази година, 2021), а по света 

те са припомняни по повод на годишнините. 

„Тянанмън” става тема табу в Китай. Но цяло десетилетие, до 

началото на новия век, продължават опитите да бъде променено 

официалното квалифициране на събитията като „контрареволюционен 

бунт”, а през 1999 г. в Комунистическата партия се водят остри дебати 

за реформи. Именно по това време привържениците и противниците на 

реформи започват да използват техника, която дотогава е рядкост в 

историята на КНР: изтичането на документи към външния свят– 

техника, чиетодраматично продължение са „документите Тянанмън“. 

„Документите Тянанмън” се появяват през 2001 г. Ето какво пише 

за тях Андрю Нейтън в сп. „Форин афеърс”: „За първи път изплуваха 

доклади и протоколи, които предоставят разкриваща и потенциално 

експлозивна представа за вземането на решения на най-високите нива на 

правителството и партията в Китайската народна република 

(КНР).Материалите рисуват ярка картина на битките между 

твърдолинейните и реформаторите за това как да се справят със 

студентските протести, обхванали Китай през пролетта на 1989 г. 

Протестите в крайна сметка бяха прекратени със сила, включително 
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кърваво разчистване на улиците на Пекин от войски, използващи 

истински боеприпаси. Трагичното събитие беше едно от най-важните в 

историята на комунистически Китай и последствията от него все още се 

усещат. Материалите бяха изнесени от Китай от симпатизант на 

членовете на Комунистическата партия, които искат възобновяване на 

политическата реформа. Те вярват, че поставянето под съмнение на 

официалната картина на „Тянанмън” като законно потискане на 

насилствен антиправителствен бунт ще помогне за размразяване на 

политическия процес. Обширната и драматична документална картина 

за това как китайските лидери реагираха на студентските протести са 

разкрити в „Документите Тянанмън: Решението на китайското 

ръководство да използва сила срещу собствения си народ – по 

собствените им думи” (Nathan, 2001: 2–3).  

По повод тридесетата годишнина от жестокото смазване на 3 и 4 

юни 1989 г. на протестите на площад „Тянанмън” издателството „Ню 

Сенчъри прес”, базирано в Хонконг, издава „Последната тайна: 

заключителните документи от репресиите на 4 юни”. „Сега 

новоизтеклите речи хвърлят светлина върху това какво се е случило след 

репресиите, правейки ясни уроците, които лидерите са извлекли от 

кризата на „Тянанмън”: първо, че Китайската комунистическа партия е 

под постоянна обсада от врагове у дома, сговорени с врагове в чужбина; 

второ, икономическата реформа трябва да отстъпи зад идеологическата 

дисциплина и социалния контрол; и трето, че партията ще падне в ръцете 

на враговете си, ако си позволи да бъде вътрешно разделена” (Nathan, 

2019). Тези нови епизоди от сериала „Тянанмън” се развиват от 

академични издания. Едва след това движението продължава в посока на 

достъпните за широката общественост медии.   

В България 30-годишнината минава като кратка телевизионна 

новина (Йорданова, БНТ, 2019), обстоен обзор, обединяващ историята и 
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съвремието (Николов, Би Ти Ви, 2019), а Клуб Z, по проекта Генерация 

Z, й посвещава пространна публикация (Римпопов, Клуб Z, 2019).3 

Никъде, доколкото поне успях да проверя, в българските медии не се 

споменават „документите Тянанмън”.Повтарящото се тъжно 

заключение е, че българската международна журналистика е изтикана в 

ъгъла и системно лишавана от възможността да се развиват автори, 

които да могат да представят на публиката важните световни развития и 

процеси. Не липсват само „документите Тянанмън”, гигантът Китай 

липсва от българското медийно пространство: няма публикации за 

„Един път, един пояс”, няма публикации за икономическите и военните 

му амбиции, няма публикации за проникването му на Балканите... 

Липсващите връзки между епизодите обаче не могат да обяснят на 

българската публика защо в речта си „За състоянието на Съюза” през 

септември 2021 г. Фон дер Лайен каза: „Ние сме добри във 

финансирането на пътища, но за Европа няма смисъл да изгради идеален 

път между медна мина и пристанище, които са собственост на Китай”. 

Ако мога да разтълкувам изречението: Китай не се е променил по 

въпроса за спазването на човешките права от времето на „Тянанмън”, но 

е станал по-силен и по-агресивен икономически. 

Когато съобщават за брейкинг нюз, начинът, по който 

журналистите го правят, умишлено или неумишлено подвежда 

потребителите на новини и често се разпространява невярна или 

недостатъчно точна информация. Рядкост обаче е новинарските 

организации да се връщат назад и да я коригират. С други думи, 

наблюдава се отказ от сериализиране. Медиите не обичат да се връщат 

 
3 Подобни публикации се появяват в Свободна Европа: Елица Симеонова. „Убийте тези, които трябва да бъдат 

убити.” 30 години от протестите на Тянанмън. Свободна Европа, 4.06.2019. Достъпно на: 

https://www.svobodnaevropa.bg/a/29978943.html; текстът е препубликуван от „Дневник” - 

https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/06/04/3915783_ubiite_tezi_koito_triabva_da_budat_ubiti_30_godini_ot/; 

Петър Нейков. 30 години след Тянанмън Китай е по-авторитарен, но и много по-успешен. Investor.bg. 

Достъпно на: https://www.investor.bg/analizi/91/a/30-godini-sled-tiananmyn-kitai-e-po-avtoritaren-no-i-mnogo-po-

uspeshen-283393/. 



Медийният поток: програма, поредица, 

сериал 

Мария Нейкова. Сериализирането в 

международния информационен поток, с. 70-83 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 10/2021  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 
 

81 

назад и да поправят репортажите си. Така обаче в общественото 

съзнание остава първоначалната журналистическа версия, някои от 

детайлите на която с времето се оказват неверни, но вече са 

предизвикали определени нагласи. 

За един от редките подобни случаи на коригиране със задна дата 

научихме около 20-ата годишнина от събитията на площад „Тянанмън”. 

Джеймс Майлс, който тогава е кореспондент на Би Би Си в Пекин, 

разсъждава върху трудностите на отразяването на събитията на 3-4 юни 

1989 г. и признава допускането на грешка: 

„Първата чернова на историята може да бъде груба. Дори ако 

тласъкът на една история е добре описан от журналисти на мястото, 

някои от нейните детайли може да се нуждаят от прецизиране, а 

понякога дори от корекция. Такъв беше случаят с избиването в Пекин на 

3 и 4 юни 1989 г. Аз бях един от чуждестранните журналисти, които 

станаха свидетели на събитията онази нощ. Като цяло разбрахме 

историята правилно, но по един детайл аз и други създадохме 

погрешното впечатление. Нямаше избиване на площад Тянанмън (курсив 

М.Н.)” (Miles, 2009). 

Майлс разказва как при изключително голямото напрежение, при 

несигурна информация, включително поради неточности в превода или 

неразбирането му, през нощта, се е стигнало до подмяната. Но 

китайското правителство бързо започва да експлоатира слабостите на 

репортажите: „Като се фокусира върху случилото се на самия площад, 

то започна да сее семена на съмнение относно общата точност на 

западните репортажи сред китайците, които не са били свидетели на 

случилото се. Първоначално това нямаше голямо значение, тъй като 

повечето жители на Пекин поне имаха приятели на приятели, които сами 

се бяха уверили, че е имало избиване, макар и не на площада. Но с 
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течение на годините се появи ново поколение с малко разкази на 

очевидци, към които да се придържа” (Miles, 2009). 

В случая със събитията на и около площад Тянанмън може да 

говорим за затихващо с десетилетията сериализиране, както времето 

натрупва забрава върху отдалечаващите се събития, а медиите губят 

интереса си към тях.  

*** 

В това кратко изложение върху темата за сериализирането 

разсъждавам по  въпроса дали може да се говори за този подход в 

международния информационен поток и кога. В един начален опит за 

систематизиране извеждам възможни разновидности като традиционно, 

заемащо и хоризонтално сериализиране. Има нужда обаче от 

изследвания, които да ни помогнат да разберем какви са ефектите върху 

публиката от сериализирането в международния информационен поток. 
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РАЗНООБРАЗИЕ В ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ПРОГРАМИ НА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ 

ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ 

Десислава Сотирова 

 

DIVERSITY IN THE TV PROGRAMS OF THE PUBLIC 

TELEVISIONS IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES 

Desislava Sotirova 

Резюме: Дуалната телевизионна система в шестте страни от Западните 

Балкани поставя предизвикателства, но и създава възможности за 

увеличаване на разнообразието в телевизионната програма. В текста се цели 

да се отговори на въпроса има ли разнообразие на телевизионното 

съдържание, предоставено от обществените телевизионни оператори за 

аудиториите в държавите от Западните Балкани. Обществената им мисия ги 

задължава да осигуряват достъп до предавания на различни теми, за всички 

целеви аудитории, включително етнически малцинства и хора с увреждания.  
Ключови думи: обществени телевизии, обществена мисия, Западни 

Балкани, дуална телевизионна система, телевизионна програма 
 
Abstract: The dual broadcasting system in the six Western Balkan countries puts 
challenges but also creates opportunities to increase the diversity of the TV 
program. The paper aims to answer the question whether there is a variety of 
television content provided by the public broadcasters to the audiences in the 
Western Balkans. Their public mission obliges them to provide access to programs 
on diverse topics for all target audiences, including ethnic minorities and people 
with disabilities.  
Keywords: public televisions, public service mission, Western Balkans, dual 
broadcasting system, TV program 
 

 

Дигиталните технологии трансформират начина, по който хората 

консумират телевизионно съдържание. Тенденцията на фрагментация на 

аудиторията в световен мащаб (Божилова, 2016: 52) води до предлагане 

на разнообразни аудиовизуални услуги, достъпни на множество 

платформи и устройства. Това увеличава конкуренцията на пазара и 
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поставя в неизгодна позиция тези аудиовизуални оператори, които не са 

инвестирали (навреме) в прилагането на новите технологии. Желанието 

на зрителите за по-голям избор и контрол върху медийното съдържание 

поставя въпроса за готовността на обществените телевизии да отговорят 

на нуждите и предпочитанията на аудиторията.  

В доклад на босненския център за социално проучване Аналитика 

се споделя заключението на Европейския съюз за радио и телевизия 

(ЕСРТ) за ролите на телевизионните оператори в условията на дуална 

телевизионна среда. Според ЕСРТ търговските медии все повече 

предоставят индивидуално съдържание за нишова аудитория, докато 

обществените медии продължават да се припознават като универсални 

„медии за всеки“, които се отличават с това, че са достъпни до всички 

граждани (Ahmetašević; Hadžiristić, 2017:10).   

В региона на Западните Балкани1 е все още актуална темата за 

помирението между различните етнически групи в самите държави, 

както и между отделните страни. Войните в бивша Югославия са 

страховити военни конфликти от края на XX век, запомнени с актове на 

етнически прочиствания. Според доклад на Консултативната група по 

политика за Балканите в Европа (BiEPAG) (Djolai, M.; Nechev. Z, 2018: 

6-7) единият от четирите проблема2 в региона е въпросът, свързан с 

националните малцинства3. „Невидимата война на паметниците на 

 
1Терминът „Западни Балкани“ има географско, но и политическо значение. Той е изкуствено създаден след 

войните в бивша Югославия и разширяването на Европейския съюз към Централна и Източна Европа, за да се 

даде „нарицателно“ на тези страни от Балканския полуостров, които все още не са членки на Съюза. Към 2021 

г. това са: Република Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна 

гора. 
2Останалите са: гранични спорове; политически спорове и проблеми, възникнали вследствие на разпадането 

на бивша Социалистическа федеративна република Югославия/СФРЮ (изчезнали лица, военни престъпления, 

завръщане на бежанци).  
3В сайта на Съвета на Европа се посочва, че „Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на 

Съвета на Европа не съдържа определение за „национално малцинство“, тъй като няма общо определение, 

съгласувано с всички държави членки на Съвета на Европа. Следователно всяка страна по Рамковата 
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бойци от войните, приемани за герои, на жертви и предполагаеми военни 

престъпници засилват споровете, които първоначално са довели до 

конфликтите. Новите скулптурни произведения, разпространени в 

региона след войните през XX в., стават обект на ожесточени спорове 

между етническите общности в самите държави и между 

националностите“ (Сотирова, 2020: 180). В такива мултикултурни 

общества ролята на обществената телевизия да обединява и да възпитава 

в толерантност към различни вероизповедания и етнически произход 

придобива изключителна важност. 

Предвид близкото историческо минало на региона на Западните 

Балкани и наличието на етнически малцинства е съвсем уместен 

въпросът дали в действителност обществените телевизии в шестте 

държави предлагат съдържание за всеки4? За да отговорим на този 

въпрос, тук анализирам телевизионните предавания и елементи от 

програмите, като се взимат предвид техните жанрово-тематични 

характеристики. Обръщам внимание на телевизионното съдържание на 

малцинствен език, включително новинарски емисии. За целите на 

статията са използвани програмните схеми на телевизиите и анонсите на 

предаванията, а там, където е възможно, са преглеждани и отделни 

епизоди на предавания и сериали5.  

 
конвенция има свобода в преценката кои групи ще бъдат обхванати от Конвенцията на нейната територия.“ 

Все пак словосъчетанието се използва най-общо за малцинство от граждани на държава, които имат 

определени характеристики, различни от тези на мнозинството (например етнически, езикови, религиозни или 

свързани с традиции). Още информация на: Council of Europe.  
4Направен е съдържателен жанрово-тематичен анализ на актуалните телевизионни програми в седемдневен 

период 25 – 31 октомври 2021 г., който представлява моментна снимка на съдържанието, достигащо до 

зрителите. Анализът няма претенция за всеобхватност за цялата 2021 г. Включени са само телевизионните 

програми на първите канали на обществените телевизии в държавите от Западните Балкани заради 

политематичните им профили.  
5За възможно по-обстоен и точен анализ е направен обзор на наличните официални страници на предаванията 

в социалните мрежи (Фейсбук и Инстаграм), както и каналите на обществените телевизии в Ютюб. 
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За по-доброто разбиране на използваната терминология в 

настоящата статия се спираме на конкретни определения. Под 

„телевизионна програма“ се има предвид едно от определенията на 

Теодора Петрова: „Формата, под която са композирани и организирани 

за излъчване отделните предавания на дадена телевизионна станция“ 

(Петрова, 2002: 13). Употребата на „програмна схема“ се използва в 

смисъла на „графичен образ на програмата“ (По: Петрова, 2002: 96). 

Предварително се добавя уточнението, че програмата в делничните дни 

се различава от програмата в почивните дни.  

 

Oбществената телевизия в Република Албания/RTSH6  

Според петия доклад на Съвета на Европа, публикуван през 2021 

г., в Албания се увеличава телевизионното съдържание на различните 

езици на етническите малцинства (български, гръцки, ромски, 

македонски, сръбски и черногорски). От 2016 г. Албанската обществена 

телевизия предлага разнообразие от предавания на малцинствени езици, 

включително новини, информационни, музикални и културни 

предавания. Те се излъчват  по втория канал на обществената телевизия 

– RTSH 2, както и по радио Тирана. Затова в програмата на RTSH 1 не са 

включени предавания за етническите малцинства или новини на 

малцинствен език. 

Програмата на RTSH 1 е 24-часова (Programi ditor). В делничните 

дни започва със сутрешния блок от 7:00 часа и се запълва предимно със 

сериали и игрални филми (американски ситкоми „Малкълм, „Офисът“, 

китайски сериал „Стая на радостта“, мексикански сериал „Път на 

влюбените“, албански комедиен сериал „Нина“). Останалата част от 

 
6В текста се запазват официалните наименования на каналите. 
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програмата, незапълнена от художествени произведения, се заема от 

делничните информационно-развлекателни предавания, ориентирани 

към женската аудитория („Модерно време“ предиобед и „Ден след ден“ 

следобед). Документалистиката е важна част от програмната схема на 

RTSH 1, като обикновено е включена в прайм тайма след централната 

емисия новини.  

Правят впечатление честите повторения на епизоди на предавания 

и на сериали в програмната схема7. Случва се излъчени епизоди на 

предавания през седмицата да се преповтарят през почивните дни. 

Например публицистичното предаване „Публично“ се излъчва във 

вторник и петък от 21:00 часа, но има повторение в сряда от 13:20 ч. и в 

събота от 13:45 ч., както и ежеседмичното „Автор“ (всяка сряда от 17:55 

ч., с повторение в събота от 11:25 ч.). Изключение не прави и 

предаването за здраве „Тяло и здраве“, което се излъчва в петък 

следобед, а в събота в 12:00 ч. зрителите гледат повторение. 

Планирането на предаването „Град на легенди“ е на обратния принцип. 

Новите епизоди се излъчват в неделя от 18:00 часа, а повторенията са във 

вторник в същия часови диапазон.  

Телевизионната програма през почивните дни очаквано е с голямо 

жанрово-тематично разнообразие. Излъчват се детски анимационни 

филми рано сутрин (вместо сутрешен блок, както е по БНТ 1), 

американски ситкоми („Малкълм“, „Офисът“), сериали („Новият папа“, 

продукция на HBO, и сериалът „Нина“). В сравнение с делничната 

програма публицистичните дискусионни предавания през почивните 

дни са по-силно застъпени („Автор“, „Публично“ – повторение, „Гласът 

на народа“), предаване за селското стопанство „Зелено пространство“, 

 
7Освен през деня повторения на някои от епизодите на предаванията и на сериалите се предават и през нощта. 
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образователно предаване с юношеска и младежка целева аудитория 

(Auditor Arsimi8), предаване за музика („Град на легенди“), епизоди от 

документални поредици за известни албански личности от обществения 

живот на страната, предаване за здраве („Тяло и здраве“ – повторение), 

игрални филми.  

Може да се изведе заключението, че в делничните дни RTSH 1 

набляга на програма с предимно информационно-развлекателна 

функция, докато в почивните дни зрителите могат да гледат широк набор 

от тематични предавания с информационна, образователна и 

развлекателна функция.  

 

Oбществената телевизия в Босна и Херцеговина/БХТ  

В Босна и Херцеговина телевизионната система на обществените 

оператори е със специфична и многосъставна структура. Тя е резултат 

от усилията да се запази мултикултурният характер на държавата и да 

отговори на потребностите на различните етнически групи в двете 

административни единици на Босна и Херцеговина – Република Сръбска 

и Федерация Босна и Херцеговина. Сложното държавно устройство 

неминуемо се отразява и върху структурата на обществената медия. В 

страната съществуват три радио- и телевизионни операторa: един общ за 

цяла Босна и Херцеговина и по един за всяка административна единица. 

В настоящата статия се анализира само телевизионната програма на 

обществената телевизия в Босна и Херцеговина. Тя е задължена да 

излъчва съдържание и на трите официални езика в страната: босненски 

(известен и като бошняшки), хърватски и сръбски.  

 
8Образование за аудиторията, буквален превод. 
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Телевизионната програма на БХТ 1 (Преглед програма. ТВ 

Програм.) както през седмицата, така и през почивните дни се 

характеризира с наситеност – предлагат се кратки, но многообразни 

телевизионни предавания и форми. Програмата не е с 24-часова 

продължителност. Започва в 7:00 ч., като всеки ден приключва в 

различно време между 1 и 3 часа след полунощ. С началото на 

програмата започват кратки новини и нови епизоди или повторения на 

5-минутни рубрики („Нови медии: Без коментар“, „Тенденция – 

Шоубизнес“, „Зърна от миналото“), като следва сутрешният блок („Утро 

за всички“). Сутрешен блок се излъчва и в събота и неделя, но от 8:00 

часа с едночасова продължителност. 

Като цяло програмата както през делничните, така и през 

почивните дни се откроява с многото на брой предавания и телевизионни 

форми. Наситената откъм съдържание програмна схема предлага богат 

набор от различни в жанрово и тематично отношение предавания, което 

говори и за голямото разнообразие в програмата на БХТ 1.  

Детските анимационни филми са важна част от програмата на БХТ 

1, като се излъчват през цялата седмица, включително през почивните 

дни, след „Утро за всички“. За детско-юношеската аудитория се 

предлагат и предавания за игри и състезания за младежи („Младежки 

спортни игри“), както и образователни предавания („Смяна“, „Езикови 

дилеми“). 

Сред развлекателните предавания с широк набор от теми за 

култура, музика, изкуство, пътувания, лайфстайл са „Inbox“ (понеделник 

и сряда от 22:30 ч.) и вечерното шоу „Най-накрая петък!“, водено от 

известната телевизионна водеща Мая Миралем (петък от 20:00 часа). По-

тясно тематично ориентираните са „Арт депо“ (за култура, в събота в 

22:00 ч. и с повторение в сряда), „Агро-екология“ (за екология, в събота 
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следобед), „Гастро кът“ (кулинарно предаване за традиционни ястия в 

Босна и Херцеговина, в събота с повторение във вторник на обяд), 

„Пътища на здравето“ (в неделя от 18:25 ч.). Излъчват се и предавания 

за пътешествия в чужбина или в страната („Чек-ин“, в петък от 23:00 ч.), 

както и пътеписи от света (например от Италия и столицата на 

Китайската народна република Пекин). Съществува и предаване, 

посветено на новини от автомобилната индустрия – „Намали скоростта“ 

(в неделя следобед), в което се дават съвети за поддръжка на автомобили, 

съобщават се новини в тази сфера и се разказват истории за босненски 

автомобилни състезания. В сферата на науката, технологиите и 

иновациите е „Ново приключение“ (неделя, 18:00 ч.).  

По съвременните телевизионни програми дори на обществените 

телевизии сравнително рядко се представя юридическа тематика. По 

БХТ 1 обаче има предаване, в което се обясняват правата на 

потребителите – „Потребителски начин“ (в събота следобед).  

Обръща се голямо внимание на музикалните предавания, които се 

различават значително едно от друго. Например в предаването „Дъ 

Корнър“ се представят известни хитове от страната и чужбина в разговор 

с гост в студиото. По време на „Тамбури и ти“ зрителите гледат и слушат 

изпълнения на кавъри на добре познати народни песни на тамбурашкия 

оркестър на БХТ. „БХТ Денс Лист“ показва 15-те най-известни световни 

песни от последната седмица, докато в седмичното „БХТ топ 15“ се 

излъчват най-новите босненски хитове. Сравнително новото за БХТ 

предаване „United we stream Balkan“9,10 представлява проект, който 

 
9Проектът е подкрепен от германския Гьоте институт в Босна и Херцеговина. 
10Според информацията в официалния сайт инициативата United we stream Balkan е създадена в отговор на 

епидемията от Covid-19 и ограничаването на достъпа до клубната култура по целия свят. Започнала като 

дарителска кампания за нощните клубове в Берлин на 18 март 2020 г., тя „прераства в глобална културна 
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популяризира регионални изпълнители и тяхната музика, набира 

средства и инвестира в бъдещето на музикалната и клубната култура с 

акцент върху създаването на фестивални традиции. 

Специфични предавания за БХТ 1 от гледна точка на целевата 

аудитория са „Мълчалива реч“ и „Идентичност“. „Мълчалива реч“ е на 

жестомимичен език, ориентирано към хората с увреждания на слуха и 

говора (излъчвано в събота по обяд), като включва преглед на най-

важните актуални теми от последната седмица. Предаването 

„Идентичност“ е посветено на въпроси за националните малцинства в 

Босна и Херцеговина (събота следобед и повторение в сряда).  

Сериалите по БХТ 1 са с различен национален произход – турският 

сериал „Листопад“, италианският „Стъпка към небето“, босненският 

криминален сериал „Балканика“ и американският трилър сериал 

„Убивайки Ийв“. Тук е важно да се отбележи, че сравнително рядко се 

излъчват игрални филми, което през делничните дни обикновено се 

случва късно вечерта след 22 часа. За сметка на това се предпочитат 

документални поредици (например „В името на народа“ – всеки ден от 

12:30 ч.). 

Публицистичните предавания са четири: делничното „БХТ 1 на 

живо“ от 16:00 часа; вечерното „Едно“ (в четвъртък от 20:00 ч., с 

повторение в петък следобед) и „Обратно броене“ (в сряда от 20:00 часа, 

с повторение в четвъртък следобед) и „Глобално“. „Глобално“ изненадва 

с фокуса към международни политически и икономически новини 

(вторник от 20 часа, повторение сряда следобед). 

 

 
платформа и съвместно контролирана инициатива за стрийминг в дигиталното пространство с глобална 

аудитория“.  Повече за инициативата на: United we stream Balkan.  
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Обществената телевизия в Косово/РТК (Skema Programore; RTK 

Live; TV Programm. RTK 1) 

РТК 1 е с 24-часова телевизионна програма, като няколко минути 

преди началото на сутрешния блок „Добро утро, Косово“ от 7:00 ч. 

прозвучава химнът на Косово в ефир. С химна се слага началото на новия 

програмен ден. Обикновено през малките часове на нощта се предават 

повторения на епизоди на предаванията от деня. 

По РТК 1 се излъчват новини на езиците на част от малцинствата: 

турски, босненски, ромски и сръбски – от 16 часа всеки делничен ден, а 

в почивните дни от 14 часа. 

Няма голямо разнообразие на сериали, но за сметка на това всички 

са с национален произход от Косово: „Бюфет на Парламента“, „Какво 

става вкъщи“ и „Моят роден град“. Публицистичните делнични 

предавания са „Актуално“ (от 9:30 ч.) и „Образ на деня“ (от 17:20 ч.). 

Косовската обществена телевизия предлага на своята аудитория и 

документални поредици: „Нашите корени“ и „Архив“.  

Действително програмата през почивните дни на РТК 1 се 

отличава с голямо разнообразие. Особено в неделя, когато са включени 

планирани: „Дебат“ – предаване за икономика (от 16:00 ч.), за историята 

на Косово „Пътуване“ (от 17:15 ч.), „Тайни в кухнята“ – кулинарно 

предаване с гости в студиото (от 18:45), спортно дискусионно предаване 

„Арена спорт“ (от 21:00 ч.). 

Развлекателните предавания, в които се обсъждат теми за 

свободното време са „Два дни“ (в събота и неделя) и младежкото 

предаване „N’za“ (във вторник от 13:15 ч., събота от 18:00 ч.). Вечерните 

предавания също са две: шоуто „Нощ с Фатмир Спахуин“ (събота от 

22:30 ч.) и „Шоуто на Койшия“ (неделя от 22 ч.). 
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Телевизионното съдържание за деца е рядкост. Ориентираното за 

детска аудитория предаване „Нашите приключения“, което 

представлява тип работилница за деца, се излъчва в събота от 9:30 ч.  

В РТК 1 се обръща голямо внимание на предаванията със социална 

тематика. Такова например е предаването „Водолази“, което се излъчва 

и в праймтайма на телевизията (петък от 21:30 ч.). Освен това 

предаването е активно рекламирано. Две предавания, засягащи темите за 

законност и справедливост, са също много популярни:  „Клетва за 

справедливост“ – предаване, в което се търсят решения на проблеми на 

гражданите в Косово, и „Пътища“ – предаване за разследвания на 

злоупотреби в страната. 

Освен собствена телевизионна продукция РТК 1 излъчва и 

програми на Би Би Си: „Дума на улицата“ и на Дойче веле „Европа на 

фокус“. Възможно е с представянето на чужди предавания да се цели 

запълване на екранно време или покриване на квоти за излъчена 

чуждестранна продукция. 

Предаванията за култура са две: за литература „Градът на книгите“ 

(понеделник, вторник, събота и неделя), „Арт тема“ – с гости артисти в 

студиото (неделя от 12:20 и понеделник от 11:15 ч.). Същестува и 

предаването „Философия“ (вторник от 22:00 часа), като името му е 

достатъчно красноречиво за характера на разглежданите теми. Обърнато 

е внимание на селското стопанство: в предаването „Агро“ (събота) и  

„Земеделски производител“ (неделя).  

 

Oбществената телевизия в Република Северна 

Македония/МРТ (МРТ Продукциjа; МРТ. ТВ Програма) 

Телевизионната програма на МРТ 1 е 24-часова и започва със 

сутрешния блок „Македонско утро“ в 6:45 ч. Постоянна рубрика в 
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програмата в делничните дни е „7 минути здраве“, която се излъчва два 

пъти на ден – от 9:45 ч. и от 19:20 ч., като предлага информация за 

полезни храни, диети, здравословен начин на живот, хомеопатия, 

лекарства и превенция на заболявания. Рубриката е включена и в 

програмната схема в почивните дни, като само още едно предаване – 

кулинарното „Турлитава“11, се излъчва от понеделник до неделя, но в 

различни часови пояси (понеделник – петък от 14:35 ч., събота от 13:20 

ч. и неделя от 12:50 ч.). Друго кулинарно предаване е „Искам да готвя“ 

(вторник и сряда от 14:25 ч.) 

В делничната програма едно и също предаване се излъчва в 

различни часови пояси. Например в понеделник и вторник 

„Джентълмен“, ориентирано към мъжката аудитория, е позиционирано 

в часовия пояс от 16:15 ч., като в сряда часът е друг – от 21:15 ч. В петък 

зрителите отново могат да гледат „Джентълмен“ следобед, но от 15:20 ч. 

Същата тенденция се забелязва и в предаването за женска аудитория 

„Просто съблазнителна“ (понеделник и вторник от 15:20 ч., сряда от 

18:30 ч.), както и „История“ (понеделник и вторник от 21:15 ч., сряда от 

15:20 ч.). Възможно е да се излъчват повторения, въпреки че такава 

информация не е упомената изрично в програмната схема.  

Предаването за екология „Изчиствам!“12 (в понеделник и вторник 

от 17:45, в сряда от 16:05 ч.) запознава зрителите с начините да 

предпазват водите от замърсяване, както и да използват земните ресурси 

 
11Традиционна македонска яхния със зеленчуци на фурна, наподобява гювеч. 
12Предаването възниква от едноименната кампания на Института за комуникационни изследвания и Алианса 

за застъпничество и лобиране, която се фокусира върху два конкретни въпроса: 
(1) управление на водните ресурси (как да се опазва водата) и (2) инспекция срещу прекомерното използване 

на природни ресурси (подземни богатства, гори, почви и води). Кампанията има за цел да повиши 

информираността на гражданите по тези въпроси, да доведе до промяна на недействащите политики за 

опазване на околната среда и да увеличи техния ефект, както и да даде възможност за по-голям диалог с 

компетентните институции в процеса на изработване на политики. Повече на: Разбистри сè!  
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с мисъл за устойчивото развитие на планетата. Седмични предавания са 

„Витраж“ – за литература, култура, изкуство, архитектура (петък от 

17:45 ч.), и „Седмично предаване“, в което се говори за теми като 

здравословен начин на живот, хобита, творчество (четвъртък от 15:25 ч.). 

Не липсват и музикално-развлекателни предавания: „Натисни плей“, в 

което се представят македонски изпълнители, „Музиката: моят живот“ и 

„Македонски джубокс“ – с жива народна музика.   

„Бумеранг“ (сряда и събота от 12:30 ч.) е специфично жанрово-

тематично предаване, което е посветено на професията на 

преподавателя, видяна през неговите истории от работната среда. 

Героите в предаването са преподаватели от държавните и частните 

училища, от танцови и музикални школи, от академии по изкуство и 

актьорско майсторство. 

„Петият ангел“ е предаване за деца с увреждания, като разглежда 

темите за интеграцията им в образователната система, за начините за 

развитие на техните таланти и общуването с деца на тяхната възраст 

(вторник от 13:35 ч.).  

„Научен спектър“ представя теми от сферата на науката, 

технологиите и иновациите (понеделник, вторник, четвъртък и петък от 

11:50 ч.). 

Сериалите по МРТ 1 не се отличават с голямо разнообразие. 

Излъчват се американската сапунена опера „Момичетата Гилмор“ от 

2000 г. и македонският комедиен сериал „Заспах“. Видимо ограниченото 

предлагане на сериали и игрални филми е компенсирано с множество 

документални поредици („Македония от въздуха“, „Откриване на 

Китай“, „Музикална индустрия“, „Експедиция със Стив Бекшал“, 

„Некрополите на Мали дол“).  
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За детската аудитория е предвидено голямо разнообразие от 

детски анимационни филми както през делничните, така и през 

почивните дни („Лалалупси“, „Имало едно време“, „Светът на Биби“, 

„Супер Гроувър“, „Рецепти за бисквитки“), както и детски сериали 

„Дайте музика“13, „Македонски народни истории“.  

 

Обществената телевизия в Сърбия/РТС (РТС 1: Програмска 

шема) 

Програмата започва в 6:05 ч. със сутрешния блок, който се излъчва 

и през почивните дни по същото време. Подобно на албанската 

обществена телевизия и по програмата на РТС 1 не е предвидено 

значително ефирно време за детската аудитория. Съществува само едно 

предаване за деца, което е с образователно-развлекателна функция 

„Сините птици“ (събота, 12:05 ч.).   

Впечатление правят сравнително големият брой сръбски сериали 

в ефира на РТС 1: „Ягоди“, комедиен сериал „Радио Милева“, продукция 

на РТС – „Защитник“, „Черна сватба“, „Тетрадката на професор 

Мишкович“. Сръбска продукция е и документално-игралната поредица 

„Йованка Броз и тайните служби“. Изключения от гледна точка на 

националния произход са два американски сериала: полицейският „Синя 

кръв“ и криминалният „Фарго“. 

Предлага се само едно предаване за националните малцинства14: 

„Гражданин“,  с епизоди от райони в Сърбия с етнически представители. 

Предаванията от тази поредица са на сръбски език и на малцинствени 

 
13Излъчвани от понеделник до неделя в различни часове – през делничните дни от 11:20 и 18:15, в събота и 

неделя – рано сутрин. 
14По информация на сайта на Министерския съвет на Република Сърбия в страната са признати 21 национални 

малцинства, сред които българи, унгарци, германци, бошняци, гърци, словенци, власи, македонци, чехи, 
румънци и други. Повече информация: The Government of Republic of Serbia.  
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езици със съответния превод (сряда и петък от 13 ч.). Важно е да се 

добави обаче, че всеки делничен ден от 17:00 ч. се излъчват новини от 

радио- и телевизия Войводина15. 

Постоянен сегмент от делничната телевизионна програма са: 

информационното  предаване „Това е Сърбия“ от 15:30 ч., предаване със 

социални теми „Белградска хроника“ от 17:25 ч., публицистичното 

политическо предаване „Какво правиш?“ от 18:00 ч., дискусионното 

„Окото“ от 18:25 ч. и „Културен дневник“ от 23:00 ч.  

Отдава се значение и на предаванията с патриотични послания: 

„Моята красива Сърбия“ чрез документален подход представя по-

малките общини и различните региони на Сърбия, както и сръбските 

традиционни ценности (събота от 13:30 ч.), „Шареница“: предаване за 

музика и традиции в облеклото, строителството и готвенето (събота от 

9:00 ч.), „Моя дедовина“ – предаване за малките населени места в 

Сърбия (петък от 20:50 ч.), „Аз Обичам Сърбия“16 – телевизионна игра 

(събота от 17:00 ч. и неделя от 21:00 ч.), „Кухнята на моя район“ (неделя 

от 15:20 ч.), „Когато сърцето пее“ – музикално предаване за вечните 

сръбски хитове и най-големите музикални звезди (четвъртък от 21:50 ч.). 

Освен „Аз обичам Сърбия“ предаване тип игри на знанието е 

„Стигни ме, ако знаеш“ (петък от 21:50 ч.), докато при „Пъзел“ 

участниците разчитат повече на късмет и бърза мисъл (всеки делничен 

ден от 19:00 ч.).  

 
15РТ Войводина е регионалната обществена телевизия в автономната сръбска провинция Войводина, със 

седалище в гр. Нови Сад. Тя е създадена през 1975 г. заради етнически разнородното население (сърби, 
унгарци, румънци, словаци, хървати, русини, включително мюсюлмани и други (26 различни етнически 

групи). Когато Косово все още е било област в Република Сърбия, също е имало отделна обществена медия: 

Радио и телевизия Прищина, но спира да излъчва през юли 1990 г. след забрана на сръбското правителство. 

Повече информация на: Аутономна Покрајина Војводина. 
16По подобие на нидерландската телевизионната игра „Аз обичам моята страна“/„I love my Country“. В 

българския телевизионен ефир също се излъчваше наша версия на предаването: „Аз обичам България“ по 

„NOVA“ телевизия.  
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„Приключенска Сърбия“ (събота от 15:00 ч.) e риалити формат с 

кауза, в който три отбора по двойки се състезават в решаването на 

загадки и пъзели с над 70 локации из цяла Сърбия. Отборът, който стигне 

първи до финала, печели 200 000 сръбски динара, които дарява за 

лечението на деца в Сърбия.  

Тясно специализирани предавания са: кулинарното 

„Гастрономад“ (вторник и петък от 13:30 ч., събота от 13:50 ч.), „Лов и 

риболов“ (понеделник от 13:00 ч.), здравното „РТС практика“ (неделя от 

14:00 ч.), „Знание“ – предаване за земеделие, агробизнес и селски 

туризъм (неделя от 11:00 часа), „Напълно натурално“ – предаване за 

екология, опазване на околната среда и минимализъм (сряда и неделя от 

18:25 ч., четвъртък от 13:35 ч.) и „Квадратура на кръга“ – за 

историческото минало на Сърбия, за религия и архитектура (събота 

18:25 ч.). 

Единственото чуждестранно предаване в ефира на РТС 1 е руското 

предаване за известни личности „Телевизионни лица“ (събота от 14:00 

ч.).  

 

Обществената телевизия в Черна гора/TVCG (Programska 

Šema. TVCG 1; TVCG 1 najave)  

Програмата започва със сутрешния блок „Добро утро, Черна гора“ 

от 6:30 ч., който се излъчва и през почивните дни по същото време.  

Веднъж седмично по TVCG 1 се излъчват новини на ромски език 

(в събота от 17:30 ч. и повторение в понеделник от 9:30 часа), но не и на 

други малцинствени езици. Само в едно телевизионно предаване се 

разглеждат културата, традицията и историята на етническите 

малцинства в Черна гора – „Мостове“ (неделя от 17:30 ч.).  
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Делничните предавания от понеделник до петък са 

публицистичното „Мрежа“ (от 17 часа) и лайфстайл предаването с 

женска целева аудитория „Дневна“ (от 18:00 ч.).  

Сериалите са с най-различен национален произход: френски 

политически трилър „Бюро“, американски трилър „Наркос“, германски 

военен сериал „Подводница“, американски уестърн „Синът“, френски 

драматичен сериал „Марсилия“, руски „Интернат за благородни 

дъщери“, италиански драматичен „Раят на дамите“. Епизодите на 

посочените сериали се излъчват винаги в праймтайма както в 

делничните, така и в почивните дни. На зрителите се дава възможност да 

гледат и документални поредици („Черногорски роман“  – в понеделник 

от 21:05 ч.). 

За детската аудитория има две предавания: „Книга със снимки“ 

(през почивните дни от 19:10 ч.) и новини за деца „Вада Черна гора“ 

(сряда от 9:30 и неделя от 19:00). В ефира на TVCG 1 липсва съдържание 

за младежите до 18-годишна възраст. 

Много важно предаване от гледна точка на обществената функция 

на TVCG е предаването „Хоризонти“ (четвъртък от 16:00 ч.). То е 

посветено на хората с увреждания и представя теми като интеграцията 

им в обществото, начини за взаимопомощ, условията за труд, 

възможности за откриване на работни места, съобразени с техните 

потребности.  

 В „Меридиани“ (понеделник от 19 ч.) се представят новини от 

целия свят и се разглеждат теми от различни сфери на живота, 

включително медицина, култура, технологии, екология и др. Превеждат 

се и материали от Телевизионната мрежа на аборигените (APTN) и от 

обмена между членовете на Европейския съюз за радио и телевизия 

(ЕСРТ). 
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Предлага се и предаване за конкретна възрастова група: „Третата 

възраст“ (неделя от 18:30 ч.), като се обсъждат проблемите на 

пенсионерите, предлагат се съвети за добро здраве и превенция на 

заболявания. 

Останалите предавания в ефира на TVCG 1 са „НПО сектор“ – 

представя инициативи и проекти от НПО организации (понеделник,  от 

16:00 ч.), предаване за кино „Седми континент“ (неделя от 20:05 ч.), 

телевизионна игра, викторина „Ти знаеш това!“ (сряда, четвъртък и 

петък от 15:10 ч.). 

 

Изводи 

Всеки от анализираните обществени телевизионни оператори 

предлага съдържание въз основа на историко-политически контекст, 

който би могъл да отговори на въпросите, поставени в настоящия текст. 

В ефира на обществените телевизии в шестте държави се представят 

разнообразни предавания за по-голямата част от обществото.  

По отношение на малцинствата се отчитат усилия в посока 

информиране на малцинствения език на отделни етнически групи 

относно актуалните новини в страната и по света (БХТ 1, RTK 1, 

TVCG1). Има и единични предавания, посветени на живота, 

идентичността и проблемите на етническите малцинства по БХТ 1, РТС 

1 и TVCG 1.  

 Налице са и някои съществени липси, които засягат едни от най-

маргинализираните групи – етническите малцинства и хората с 

увреждания. 

От направения анализ на програмите на първите канали на 

обществените телевизии в шестте държави от Западните Балкани могат 

да се направят следните изводи: 
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 Дори и когато има предавания на малцинствени езици, те не 

обхващат всички етнически малцинства.  

 В никоя от шестте програми не се предлага жестомимичен 

превод на емисиите новини17. 

 В програмите на БХТ 1, МРТ 1 и TVCG 1 се представят 

предавания за хора с увреждания. 

 В програмите на обществените оператори (с изключение на 

МРТ 1) липсва телевизионно съдържание за деца с увреждания 

(например образователни или развлекателни предавания). 

 От гледна точка на жанрово-тематичното разнообразие с най-

ограничена програма в сравнение с останалите обществените телевизии 

е RTSH 1. 

 Документалните форми остават запазена марка на 

обществените телевизии в Западните Балкани, като по RTSH 1 и БХТ 1 

дори се излъчват в праймтайма. 

 Обръща се внимание на детската аудитория (с особен акцент в 

програмите на обществените телевизии в Босна и Херцеговина и 

Република Северна Македония). 

 В предаванията темите за женска аудитория са много по-често 

представени в сравнение с темите за силния пол.  

 Предаванията за младежка аудитория са рядкост. 

Открояващи се послания в програмите на МРТ 1 и РТС 1 са 

родолюбието и    патриотизмът.  

 Въпреки че ислямът е преобладаващата религия в Албания, 

Босна и Херцеговина – и по-конкретно Федерация Босна и Херцеговина, 

 
17Освен ако в онлайн стрийминга не се премахва жестомимичният превод. 
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Косово, както и в северозападната част на Република Северна 

Македония, турските сериали не са преобладаващи. 

Регионът на Западните Балкани периодично бива осветяван от 

медийния прожектор поради предприсъединителните процеси на шестте 

страни към Европейския съюз и Организацията на 

Северноатлантическия договор (НАТО). Медийният, а и 

изследователският фокус, рядко се съсредоточава върху медийната 

среда в региона поради наличието на други водещи проблеми във 

вътрешно- и външнополитически план. Анализът на телевизионните 

програми на първите канали на обществените телевизии в държавите от 

Западните Балкани е продиктуван от факта, че в българската научна 

литература сравнително рядко става въпрос за актуални изследвания на 

телевизионното съдържание, предлагано от обществените им оператори. 

Причините, поради които в настоящата статия се обръща внимание и на 

етническите малцинства, са три: 1. вече поясненият исторически 

контекст и нуждата от „изграждане на мостове“ към етническите 

малцинства; 2. от кандидат-членките18,19 на ЕС и НАТО се изисква да 

гарантират правата на човека и на малцинствата; 3. на 8 ноември 2021 г. 

по проект за Западните Балкани (EBU: Western Balkans Project), 

финансиран от Европейската комисия, се приемат препоръки за 

обществените медии в региона, с които допълнително да се насърчи 

предоставянето на съдържание за етническите малцинства. 

 

 
 

 
18Към октомври 2021 г. кандидат-членки със започнати преговори за присъединяване са: Черна гора и 

Сърбия, кандидат-членки са: Република Албания и Република Северна Македония, и потенциални 

кандидатки: Босна и Херцеговина и Косово. 
19Към октомври 2021 г. само три от шестте държави са членки на НАТО: Република Албания, Република 

Северна Македония и Черна гора. 
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БЪЛГАРСКИ МЕСТА НА ПАМЕТ, ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ 

ЧЕСТВАНИЯ В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ И 

ТЕХНИТЕ МЕДИЙНИ ОТРАЖЕНИЯ1 

Лозанка Пейчева 

 

BULGARIAN PLACES OF MEMORY, MEMORIAL 

CELEBRATIONS IN THE REPUBLIC OF NORTH 

MACEDONIA AND THEIR MEDIA REFLECTIONS 

Lozanka Peycheva 

 

Резюме: Фокус на изследването са възпоменателни практики около фигурата 

на Мара Бунева и нейната паметна плоча в центъра на Скопие, която може да 

се интерпретира като българско място на памет. В проучването са следвани 

само онлайн отражения на практиките, без наблюдения върху 

съответстващите им офлайн събития. Изследвани са: онлайн-варианти на 

електронни медии и агенции (сайтове на телевизии, радиа, информационни 

агенции); онлайн медии (информационни сайтове) и социални „ние-медии“ 

(сайтове за видеообмен, блогове, социални мрежи и др.). Проучените 

материали разкриват грижите на едни общности и групи за утвърждаване на 

паметната плоча като специално българско място на памет в Северна 

Македония и усилията на други групи, стремящи се към окончателна амнезия 

и крайна делегитимация на преживяното минало, свързано с Мара Бунева. 
Ключови думи: Български места на памет, Възпоменателни чествания, 

Медийни отражения, Северна Македония, Мара Бунева 
 
Abstract: The research focuses on commemorative practices around the figure of 
Mara Buneva and her memorial plaque in the center of Skopje, which can be 
interpreted as a Bulgarian place of memory. The study tracked only online 
reporting of the practices, without observing the corresponding offline events. 
Online versions of electronic media and agencies (TV, radio, news agency 
websites); online media (information websites) and social ‘we-media’ (video 

sharing websites, blogs, social networks, etc.) were researched. The studied 
materials reveal the care of some communities to establish the memorial plaque as 
a special Bulgarian place of memory in Northern Macedonia and the efforts of 

 
1 Настоящата статия е резултат от работата по научноизследователски проект „Конструиране на национално 

културно наследство в чужбина: трансгранични поклоннически и възпоменателни практики“, финансиран от 

Фонд  „Научни изследвания“ в конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017. 
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other groups seeking complete amnesia and ultimate delegitimization of the past 
related to Mara Buneva. 
Keywords: Bulgarian places of memory, Commemorative celebrations, Media 
reflections, Northern Macedonia, Mara Buneva 

 

Помненето на миналото е решаващо важно за нашето чувство 

за идентичност (Лоуентал, 2002: 317) 

 

Местата на памет, според Пиер Нора, са пространствата – 

материални и конкретни, но и абстрактни и умозрителни, където паметта 

се е въплътила в „нейни най-ярки символи: празници, емблеми, 

паметници и чествания“ (Нора, 2004: 23). „Паметниците на загиналите“ 

са първият пример, който изследователят сочи още в предговора на 

цитираната книга „Места на памет“, но това не са само конкретни места 

в пространството, а „средищни места, в които се пресичат множество 

измерения“ – за Нора такива измерения са „историографски“, 

„етнографски“, „психологически“, „политически“, „литературни“ (Нора, 

2004: 24). Следвайки разбирането му, че паметта е по-скоро рамка, 

отколкото съдържание, можем да добавим към важните за изследване 

нейни измерения медийните отражения: медийните разкази предават 

история, но и „безвремеви“ истории, каквито са митовете  (Попова, 2017: 

9-21).  

Напоследък Северна Македония се възприема в България като едно 

от най-чувствителните символно натоварени места на българска памет, 

където българи, обсебени от потребността да възвърнат своето потънало 

минало, конструират възпоменателни събития в настоящето. Както пише 

Пиер Нора, местата на памет се раждат и живеят от усещането, че няма 

спонтанна памет, че трябва да се поддържат годишнини, да се 

организират чествания, да се произнасят надгробни слова. 
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Разнообразните чествания се интерпретират като „бастиони, в които се 

търси някаква опора“ (Нора, 2004: 45). В Северна Македония са 

изградени различни символни места на българска памет, където чрез 

разнообразни възпоменателни чествания се реактивира и поддържа 

чувството за осъзната общностна принадлежност. В последните години 

в медийния поток се вливат отражения на разнообразни практики за 

възкресяване и ревитализиране на българска памет в Република Северна 

Македония. Традиционни печатни и електронни медии; техни онлайн 

издания; онлайн съдържания в дигитални платформи и нови медии 

сякаш непрекъснато излъчват послания от печатани текстове, снимки, 

аудиовизуални репортажи, коментари, художествени творби 

(литературни произведения, игрални филми, песни и видеоклипове и 

др.), които отразяват както копнежа към „неоткриваемата идентичност“ 

(Нора, 2004: 57), така и динамиката на различни отношения към 

миналото, паметта и забравата. Всички медийни отражения са като един 

поток, в който се вливат разнообразни възпоменателни прояви, които се 

развиват постоянно около тезата за Северна Македония като част от  

българската културна памет. 

Една от линиите в този медиен пейзаж е свързана с възпоменателни 

практики около фигурата на Мара Бунева и нейната паметна плоча в 

центъра на Скопие, която може да се интерпретира като българско място 

на памет. 

 

Мара Бунева 

Коя е Мара Бунева? Какъв е случаят, който се отбелязва в 

публичното пространство чрез различни възпоменателни форми?  

Мара Бунева (1901-1928) е българска революционерка, родена в 

Тетово, член на ВМРО, станала известна с геройската си саможертва в 
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борба с чуждото насилническо господство против униженията и 

поруганото човешко достойнство – ликвидацията в Скопие на висш 

сръбски чиновник, „прочулия се с издевателствата си над българите В. 

Прелич“ (Павлов, Спасов, 2021: 209). В спомените си Иван Михайлов 

свидетелства, че скоро след саможертвата ѝ в България и сред 

емиграцията в Америка се организират тържествени панихиди и 

чествания, Мара Бунева става символ на борбата срещу произвола и 

терора на сръбските власти над българското население в Македония 

(Михайлов, 1967: 363-376). Публикациите в печатни и електронни 

издания на българи в Северна Америка и Европа в продължение на 

повече от 90 години изграждат медиен разказ за Мара Бунева като 

„българската героиня“, „мъченица за свободата на Македония и 

македонските българи“, извършила подвиг „по силата на една 

необикновена любов и преданост към своята родина – Македония“ 

(Николова, 1936; Захариева, 2007; В Скопие, 2019). В България 

медийният разказ за Мара Бунева е най-плътен и постоянен в годините: 

включва информация и коментари за атентата, причините, героинята, 

публикувани на страниците на софийски вестници като „Македония“ 

още през първите години след случката; свидетелства за изграждане на 

символен образ чрез театрални спектакли и чествания преди 

политическите промени през 1944 г. – в Неврокоп (гр. Гоце Делчев) „в 

памет на безсмъртната македонска героиня Мара Бунева“ е издадена 

пиеса „За свободата“ (КонстанТ, 1932), в Скопския театър по време на 

българското управление се организира тържествена вечер в нейна памет 

като „национална героиня“ (Горянски, 1942). След 1989 г. името на Мара 

Бунева увеличава символните си измерения в българския медиен разказ: 

нейният „забележителен подвиг“ ѝ отрежда специално място в 

популярни исторически публикации и в българската историография 
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(Църнушанов, 1995; Билярски, 2010), във връзка с годишнините и 

честванията се множат публикации в печатни, електронни  и дигитални 

медии вече не само в България (Паметна плоча, 2014; Китанова, 2019; 

Българите в Скопие, 2020), но и в Северна Македония (Траjановски, 

2015: 55; ГДУ jа чествуваше, 2021). Българският медиен образ я 

провижда като храбра и силна жена, способна да се справя с 

предизвикателства: „върху безсмъртното чело на Мара Бунева грее и 

друг ореол – обстоятелството именно, че тя, бидейки жена, можа да 

извърши тоя безпримерен мъжествен подвиг“ (Попов, 2019). 

Какъв е този акт, определян като „мъжествен подвиг“? 

В центъра на Скопие – столицата на Северна Македония – на 

Каменния мост над река Вардар, на 13 януари 1928 г. е извършен атентат 

срещу сръбския управник Велимир Прелич (юридически съветник на 

Скопска Бановина, разстрелян от Мара Бунева заради извършените от 

него множество зверства и жестокости над местното българско 

население и жестоките изтезания, на които подлага студенти – дейци на 

Македонската младежка тайна революционна организация). Известно е, 

че през втората половина на 1920-те в Кралството на сърби, хървати и 

словенци (от 1929 г. Югославия) се извършват сръбски репресии във 

Вардарска Македония срещу хора с българско самосъзнание (Дечев, 

2019: 356). В хода на системно провеждания процес на сърбизация на 

населението на Вардарска Македония „по време на сръбската окупация 

от 1913 до 1941 г.“ се прокарва една просръбска и антибългарска линия, 

която „дава солидна база при налагането на отделна кодификация и 

идентичност на езика и народа“ (Тренески и др., 2021: 13).  

Саможертвеният атентат, извършен от Мара Бунева, се вписва в 

съпротивата срещу репресиите на сръбските власти. Борбите около 

поставянето на паметни знаци на мястото на нейните подвиг и 
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погребение (веднага след смъртта ѝ български младежи покрили гроба с 

цветя, сръбските власти заличили гроба; след установяването на 

българско управление в Македония през 1941 г. българските власти 

поставили възпоменателна плоча на мястото на подвига ѝ, но след 1944 

г. комунистическата Югославска власт премахнала тази плоча – вж. 

Михайлов, 1967: 373-374) превръщат символа Мара Бунева в едно от 

най-горещите символни места на българска памет, която репрезентира 

миналото. 

 

Възпоменания за Мара Бунева 

Паметната плоча на Мара Бунева, поставена през пролетта на 1941 

г. на мястото на атентата в центъра на Скопие, има важна роля като обект 

за създаване на обществено място на българска памет в историята и 

политическия живот на Македония. В продължение на десетилетия 

паметната плоча нееднократно е поругавана и чупена от вандали – 

последователи на македонизма, и неколкократно е възстановявана от 

местни българи, които продължават да пазят спомена и паметта за 

храбростта и саможертвата на младата героиня, като отслужват 

панихиди в нейна памет. 

През изминалите две десетилетия местни активисти от Скопие 

започват да организират възпоменания за Мара Бунева. Участници в тези 

възпоменателни форми са граждани на РС Македония и посетители от Р 

България (депутати, политически активисти, граждани и др.). Групите от 

България пътуват през държавната граница до Скопие, за да почетат и 

съживят паметта за Мара Бунева. Маршрутите на българите, 

посещаващи това място на памет в Скопие, са различни, защото те 

пътуват от различни български градове. 
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Възпоменанието за героичната смърт на Мара Бунева традиционно 

се организира от общността около Българския културен клуб в Скопие 

(Траjановски, 2015: 61). Във възпоменателната церемония се включват 

различни партийни и граждански организации от България и Северна 

Македония: ВМРО-БНД; Български национален съюз (91 години, 2019); 

Движение „Възраждане“ (Възраждане, 2019); представители на 

патриотични организации на българи от различни държави  (В Скопие, 

2019); Българско сдружение на родовете от Македония (Китанова, 2019) 

и др. 

На лобното място на Мара Бунева, което се осмисля като български 

символен топос, публично се институционализира паметната плоча и 

възпоменателната церемония (която е ритуален комплекс от различни 

елементи: отслужва се заупокойна молитва на панихида в църквата 

„Свети Димитър“; провежда се шествие до паметната плоча; поднасят се 

цветя и венци пред паметната плоча; произнасят се официални речи; 

участниците коленичат и с едноминутно мълчание в памет на героинята 

почитат нейното дело).  

Медийните разкази около възпоменанията за Мара Бунева в 

Скопие като място за памет и символен ресурс на колективната 

идентичност се активират и разрояват във връзка с контраверсните 

актове „за“ и „против“ паметната плоча и възпоменателните чествания. 

В сайта на предаването „Сите българи заедно“ Никола Григоров 

обяснява мотивите да издаде книга за Мара Бунева така: „След 1944 г. 

паметната плоча в чест на героинята Мара Бунева на мястото на 

покушението е разбита от сръбско-коминтерновските палачи. Както се 

разбиват всички новопоставени плочи в памет на героичната българка от 

1989 година до сега. Типично варварство и ежедневна практика на 

сръбските еничари от сега действащия концлагер само за българи – 
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Македония. А за нас, българите, подвигът на Мара Бунева заслужава 

най-величествения и най-запомнящия се паметник“ (Григоров, 2010). В 

рубрика за българската диаспора на списание на българите в Чехия се 

прави ретроспекция на актовете на памет и на нейно заличаване, за да се 

очертае образът на Мара Бунева като символ на българщината в 

Македония: „Поставена през 1941 г. на мястото, където Мара Бунева се 

самоубива, след като застрелва управителя на Вардарска Бановина в 

Скопие Велимир Прелич. Плочата е поставена след освобождението на 

Вардарска Македония през 1941 г. През септември 1944 г. паметната 

плоча била разрушена по заповед на Лазар Колишевски, секретар на 

Македонската комунистическа партия и един от най-големите 

противници на българите в Македония. На 13 януари 2002 г. на мястото 

на атентата, извършен от Мара Бунева, отново е поставена паметна 

плоча, която три дни по-късно е залята с боя и разрушена от вандали и 

изхвърлена в река Вардар. На 13 януари 2003 г. плочата е възобновена и 

още на следващия ден е разрушена. Тогава македонски граждани с 

българско самосъзнание събират оцелелите парчета от плочата и ги 

предават в Националния исторически музей в София. На 13 януари 2005 

г. отново е поставена паметна плоча. Три дни по-късно, през нощта, 

плочата на Мара Бунева отново е счупена и открадната. През януари 

2006 г. активисти на ВМРО от България слагат нова стоманена паметна 

плоча на Мара Бунева и организират панихида в църквата „Свети 

Димитър“ в Скопие. На 15 януари 2006 г., след панихидата в църквата 

„Свети Димитър“ български политици, заедно с граждани на Скопие, 

други македонски градове и гости от българските крайгранични райони, 

освещават за пореден път възстановената паметна плоча на лобното 

място на Мара Бунева край брега на Вардар в центъра на града и я 

освещават. На 13 януари 2007 г. организирана група хулигани нападат 
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мирното панихидно шествие в чест на 79-годишнина от гибелта на Мара 

Бунева. Ден по-късно плочата на героинята е изкъртена и унищожена за 

пореден път“ (Захариева, 2007: 25). 

През последните четири години (2018-2021) официалното значение 

на тази паметна плоча като възпоменателно място и символ на борбата 

за отстояване на българско самосъзнание и национална идентичност се 

легитимира от интензивни възпоменателни чествания около датата на 

атентата (13 януари) и гибелта на Мара Бунева (14 януари). Мара Бунева 

се чества като национална героиня на България и Северна Македония. 

Във възпоменателните церемонии се мобилизират социални актьори 

(участници) от двете държави, за да създадат споделено публично 

пространство, в което участват хора с българско и македонско 

гражданство, които заедно препрочитат миналото и го (съ)преживяват в 

светлината на настоящето. 

 

Медийни отражения на възпоменателните чествания 

Как тези добре известни исторически факти намират свои онлайн 

отражения в медийния поток? 

Възпоменателните чествания за Мара Бунева са отразени в 

български и в македонски онлайн места. Ясно се вижда, че гледните 

точки към историческото разбиране за този случай са различни в 

прегледаните онлайн издания от двете държави – България и Северна 

Македония. Те отразяват противоречията и промяната в начина на 

възприемане на делото на Мара Бунева и символното място на памет, 

напомнящо това, което трябва да се знае за ключовата дата и събитие, 

предназначено да обезсмърти смъртта. 

В български медии се откриват няколко типа съдържания, свързани 

с Мара Бунева. Публикуват се текстове, които описват случая, 
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фокусирани върху факти за това единствено по рода си историческо 

събитие, възпоменателните чествания и церемониите, свързани с тях. 

Във връзка с разбиването и поругаването на паметната плоча има 

реакции в официални български електронни медии. Така например, в 

предаването на БНТ „Денят започва“ от 14 януари 2014 г. се споменава, 

че паметната плоча на Мара Бунева отново е счупена (Паметната плоча, 

2014). В сайта на БНТ има информация за честването на 92 години от 

смъртта на Мара Бунева на 12 януари 2020 г. с акцент върху участието 

на ВМРО в това възпоменание (Василева, 2020).  

Прегледът на материалите по разглеждания случай показва, че най-

активни и разнообразни са свързаните с Мара Бунева и възпоменанията 

като място за  памет интернет-форми на медийния разказ. Те следват 

изведените от Снежана Попова черти на медийния разказ (Попова, 2017: 

48-58), които са: трансмедийни (различни медийни платформи 

възпроизвеждат една история), съчетават микроразкази (конкретни) и 

макроразкази (сюжетът в комплекс от текстове, съчетава обща картина 

от информационни късове и аргументация), включват и активират 

потребителите като „множествени разказвачи“ и като възможност за 

диалози между тях в интернет дискусии. Онлайн-местата съчетават 

информация и коментари, журналистически кореспондентски разкази и 

свидетелства на участници, текстове и изображения: характерно е в 

дигиталните платформи възпоменанията да се описват, като се 

публикуват снимки и видеоматериали от честванията. 

Информацията се публикува в различен тип медии – онлайн-

варианти на електронни медии и агенции (сайтове на телевизии, радиа, 

информационни агенции), онлайн медии (информационни сайтове) и 

социални „ние-медии“ (сайтове за видеообмен, блогове, социални 

мрежи и др.).  
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В социалните медии има фейсбук страница „Мара Бунева“ (група, 

свързана с публична личност, която към датата на последното посещение 

има 1583 последователи), в която активни потребители качват различни 

съдържания, свързани с местата на българска памет в Северна 

Македония. На тази страница са публикувани сведения не само за 

паметната плоча на Мара Бунева, но и за унищожаване на културно-

историческо наследство – паметници на комити и войници, загинали за 

свободата на Македония. Последните публикации са: от 29 септември 

2021 г. – за разрушен паметник на войводата Велко Скочивирчето  и 

герои от неговата чета в село Клепач (загинали 1904 г.); от 14 октомври 

2021 г. – за костите на близо 400 български войници, загинали в Първата 

световна война, изринати от две масови гробища заради строителството 

на магистрала (Мара Бунева, 2021) 

В сайт на Информационна агенция „Фокус“ Елисавета Шапкарева 

(внучка на Кузман Шапкарев) говори за няколко поредни опита за 

конструиране на памет за това минало събитие и за последователни 

вандалски актове, свързани с възстановките на паметта за историческата 

дата: „В края на септември 1944 г. веднага след изтеглянето на 

българските войски и администрация в началото на месеца, паметната 

плоча е разрушена по заповед на Лазар Колишевски, секретар на 

Македонската комунистическа партия. На 13 януари 2002 г. активисти 

на ВМРО-БНД и местни българи от Република Македония поставят 

паметна плоча на мястото на атентата и провеждат панихида в църквата 

„Свети Димитър“. За съжаление плочата системно е чупена и поставяна 

наново, а през 2007 г. дори се стига до побой над участниците в 

събитието (за който има медийни отражения в интернет – бел. Л.П.). 

През 2013 г. новата плоча отново беше поругана веднага след честването 

на 85-ата годишнина от смъртта на Мара Бунева. Плочата отново е 



Медийният поток: програма, поредица, 

сериал 
Лозанка Пейчева. Български места на памет, 

възпоменателни чествания в Република Северна 

Македония и техните медийни отражения, с. 106-
127 

 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 10/2021  
ISSN 2535-0846 
www.medialog-bg.com 
 

117 

поставена и засега е на мястото си, но мястото се превърна в символ на 

дискриминацията срещу македонските граждани с българско 

самосъзнание“ (Цит. по Китанова, 2019). През 2014 г., когато се 

навършват 86 години от саможертвата на Мара Бунева, паметната плоча 

отново е осквернена и разбита, за което съобщава Лазар Младенов, 

председател на Българския културен клуб в македонската столица в 

скайп връзка за предаването „Денят започва“ на БНТ: „Всяка година се 

сблъскваме с един и същи проблем – унищожават плочата и венците. За 

разлика от други години, този път имаше и опит за провокации. (...) Днес 

официално ще бъдат сигнализирани както местните власти и медиите, 

така и българските евродепутати. (...) Този път сме решени да натиснем, 

за да може това вече да не се повтаря“. Младенов се надява полицията 

да открие вандалите (Паметната плоча, 2014). 

Тези наблюдения върху многократното поругаване на 

възпоменателните знаци, което мнозина наричат вандализъм, 

свидетелстват за напрежението, което възниква около паметната плоча 

на Мара Бунева – възпоменателен знак, припомнящ нейната саможертва. 

Опитът показва, че свалянето на паметници, вандализирането на 

паметни плочи и други възпоменателни знаци с цел унищожаване на 

паметови следи е практика, която съществува отдавна и не само в 

Скопие.  

След подписването на Договора за приятелство, добросъседство и 

сътрудничество между Република България и Република Македония 

(2017) атаките срещу паметната плоча и анахроничните вандалски 

практики са прекратени. В конкретния случай Договорът изиграва важна 

охранителна роля в преднамерените опити за заличаване на паметовите 

следи, свързани с Мара Бунева. 
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Прегледаните материали за Мара Бунева в македонски онлайн 

медии са по-малко. Как се преценява значението на събитието от 

северномакедонска гледна точка?  

Информация за възпоменателните чествания в памет на Мара 

Бунева за пръв път се появява в северномакедонски всекидневник през 

2001 г., което не означава, че името и делото на Мара Бунева отсъстват 

от македонския печат в предходни години (Траjановски, 2015: 58). 

Името на Мара Бунева предизвиква противоречия в македонската 

историография – твърди се, че повечето македонски историци са единни 

в оценката си, че не бива да се чества нейното дело  (Траjановски, 2015: 

56; 59), което е явен признак за стремеж към откъсване на историята от 

паметта. Отношението на македонското общество във връзка с атентата, 

героинята и възпоменателните чествания е амбивалентно. За днешните 

македонски граждани героинята е спорна фигура. Мара Бунева бива 

наричана от едни медийни разказвачи от Северна Македония 

„атентаторката на Прелич, която не е в паметта на македонците“, 

„противоречива тетовчанка, прославяна от българите“ (Траjановски, 

2015: 59); „тетовка, която се смятала за българка“; „живее в паметта на 

българския, а не на македонския народ“ (Форум. Цветаноски, 2007). 

Според други северномакедонски медийни гласове Мара Бунева е 

„голямата Българка от Македония“, „храбрата тетовчанка“ (ГДУ jа 

чествуваше, 2021). Възпоменателните чествания в Скопие се 

интерпретират като „политически конструирани“ (Траjановски, 2015: 

60). 

В някои от наблюдаваните македонски сайтове се представят 

факти за дейността на Мара Бунева и за нейната саможертва. 

Коментарите към подобни публикации са малобройни. В един от 

коментарите към публикация в „Утрински вестник“, за автора на която 
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се прави квалификацията „новинарски плитък мозък“, се казва: „Една 

реченица ми беше доволна да прочитам, за да разберем дека Виктор 

Цветановски сака да ги насочи читателите дека Мара Бунева и ВМРО се 

виновни што србите правеле зулуми после атентатот (ко пред това да 

немало). Значи просто кажано. Ако овие правеа зулуми! Не се тие криви, 

криви се ВМРО затоа што го ликвидираа Прелик“ (Форум. Цветаноски, 

2007). Това мнение отразява съществуващи пробългарски ценностни 

нагласи сред някои от дебатиращите в мрежата по случая  с 

възпоменанията за Мара Бунева. 

В онлайн изданието Meta.mk Новинска Агенциjа, се твърди, че в 

българския вестник „Телеграф“ е публикувана фалшива новина, че 

паметната плоча на Мара Бунева е строшена през 2020 г. от 

„сърбоманите“. Изложението внушава, че текстът, подписан от Румен 

Жерев (кореспондент на „Телеграф медия“), не съответства точно на 

случилото се. Към това се добавя, че в публикацията в българския 

вестник „има напълно измислено изявление на председателя на 

Българския културен клуб в Скопие Лазар Младенов (Българите в 

Скопие, 2020). Подобни публикации свидетелстват за поляризиране на 

емоциите около възпоменателните чествания и по линията истина-лъжа. 

 

„Песен за Мара Бунева“ в медийното огледало 

Наблюдаваните в интернет пространството отражения показват, че 

чувствителността към темата за саможертвата на Мара Бунева е висока, 

което води до интензивни и добре структурирани граждански 

мобилизации, свързани с изразяването на различни идентичности. Една 

от възможните форми за пропагандиране на идеи и за „мобилизации 

около твърди идентичности“ в интернет (Спасов, 2011: 306), е „Песен за 

Мара Бунева“, която съхранява спомена за нейното дело, цели да 
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въздейства върху емоциите на гражданите и да ги мобилизира. 

Историята на медийно експониране на тази песен може да се разбира и 

като медийно огледало на динамичните преливания от политика в 

попкултура и обратното.   

Песента е публикувана в няколко интернет места. В YouTube канал 

на група, именувана „Свобода или смърт“ (липсва информация дали 

става въпрос за личност, група или организация, но при всички случаи 

каналът е за съдържания, свързани с патриотична кауза) се 

разпространяват песни, свързани с исторически събития и герои, борци 

за свободата на Македония. В канала се публикуват народни и 

новосъздадени авторски песни, посветени на герои и събития от първата 

половина на 20 век: „Песен за войводата Тома Давидов“; „Капитан“; 

„Слушай как шумат шумите“; „Песен за Арсо войвода“; „Песни за Тодор 

Александров“; „Нещо ке те питам, бабо“; „Песен за Борис Сарафов“; 

„Ден денувам“ и др. Една от песните е „Песен за Мара Бунева“, 

публикувана през 2014 г., която има 61 861 показвания към датата на 

последното посещение. Липсва клип, песента е илюстрирана със 

страница от старо периодично издание: статия „Мара Бунева – подвиг и 

безсмъртие“ с портретна снимка и подзаглавие за годишнина на 

героичната ѝ смърт (Песен за Мара Бунева, 2014). Вероятно най-ранната 

публикация в мрежата за видеообмен You Tube на песента е от 2007 г. – 

клипът показва в снимки поставената през 2003 г. паметна плоча, 

ранните възпоменателни чествания с шествие през Каменния мост, 

поклонение пред плочата с развети българско национално знаме и знаме 

на ВМРО. Това е клипът с най-много показвания: 95 хиляди за 14 години 

(Песен за Мара Бунева, 2007). Последната публикация е от 2021 г. – 

същата песен, илюстрирана с живописно изображение на героинята в 

момента на атентата в наивистичен стил (Песен за Мара Бунева, 2021). 
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Един от вариантите на клиповете, поместени в YouTube, документира 

изпълнителите на песента – мъжка група към Ансамбъл „Гоце Делчев“, 

София (Песен за Мара Бунева, 2012). Изпълнителите в клипа са 

представени с обща снимка на групата „Сите българи заедно“, водена от 

Никола Григоров и свързвана с едноименното телевизионно предаване. 

Предаването се излъчва по различни телевизии като „телевизионна 

седянка“ (в телевизиите СКАТ, Евроком), където водещият Григоров и 

музикантите и танцьорите от Ансамбъл „Гоце Делчев“, заедно с техни 

гости – историци, лингвисти, етнографи и др., просвещават зрителите за 

„невероятните български народни песни, изключително атрактивните 

български хорá и старите най-мъдри български народни традиции“, 

разкриват „истинската история на българския народ“ и претендират „да 

разобличават фалшификаторите и крадците на нашата история“ (ТВ 

предаване „Сите българи заедно”, 2010). Песента като текст, мелодия и 

аранжимент носи чертите на късната, новосъздадена авторска песен на 

фолклорна основа (Пейчева, 2019). Към момента не са намерени нейни 

варианти, записвани „на терен“ и публикувани в известните песенни 

сборници с македонски песни на Панчо Михайлов, Коста Църнушанов, 

Илия Манолов и др. Най-ранната нейна публикация е в песнопойка, 

втора част от поредица, издавана от Никола Григоров (Б.а., 2008). Може 

да се предполага, че песента е авторска, създадена от или по поръчка на 

Григоров, който в песните от телевизионното предаване и в 

тиражираните песнопойки съчетава стари народни песни, възрожденски 

и новосъздадени революционни песни и нови авторски песни и още в 

началото на дейността си ги поставя под общия етикет „народни песни“ 

(Красивата лудост, 2003). Според програмните отчети на медиите, 

публикувани от организацията за авторски права в България 
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Музикаутор, песента за Мара Бунева е народна, част от списъка на 

произведения, които нямат идентифициран автор (Музикаутор, 2021). 

През 2021 г. в медиите се появява нова интерпретация на песента 

за Мара Бунева в изпълнение на певческия дует Лилия Стефанова и 

Борис Солтарийски, показана във Вечерното шоу на Слави Трифонов на 

6 януари 2021 г. След изпълнението на песента Бойко Василев, водещ на 

публицистичното предаване „Панорама“ в Българската национална 

телевизия, коментира в телевизионното студио: „Стана ми тъжно. (...) 

Младежите, осъдени по скопските процеси, са последното поколение, 

което опитва да защити българщината в Македония и плаща за това 

много жестоко. (...) Не е забравено делото на тези хора, за които пеем в 

момента. (...) Истината е една. Обаче рикошетът, зловещият рикошет на 

историята е един върху нас, друг върху тези хора. Според мен ние не 

можем да говорим за Македония без емоция. Особено когато става 

въпрос за такива съдби“ (Вечерното шоу, 2021). Тук Бойко Василев 

акцентира върху връзката история-памет и разликата между тях, 

въведена и добре описана от Нора (2004: 38). Историята, според Нора, е 

неизменно проблематичното и непълно възстановяване на това, което 

вече го няма, тя е репрезентация на миналото; за разлика от паметта, 

която е винаги актуално явление, връзка, изживявана в непрекъснатото 

настояще: „Паметта полага спомена в сакралното, историята го вдига от 

там, тя винаги е прозаична“. Казаното от Бойко Василев потвърждава 

писаното от Нора, че по своята природа паметта е афективна, 

множествена и размножена, колективна, плуралистична и 

индивидуализирана. А контекстът на казаното – вечерно токшоу на поп 

и медийна звезда, превърнала се в политически лидер – поставя 

маршрутите между памет и история, сакрално и прозаично, в 

кръговратите на медийно случващите се игри на поп-политика. 
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Заключение 

Показаните онлайн отражения на някои активности и факти, 

свързани с възпоменателните чествания около разглеждания случай, 

разкриват интерпретационните рамки, в които се конструира 

колективната памет за Мара Бунева сред интернет общностите; сочат 

какви са някои от употребите на тази памет в зависимост от 

убежденията, интересите и преобладаващото чувство за идентичност 

сред определени групи граждани на днешните държави България и 

Северна Македония. 

Представените противопоставяния и борби на силно поляризирани 

групи (обединени и разединени около случая Мара Бунeва), отворени 

към динамиката на паметта и забравата, превръщат паметната плоча на 

Мара Бунева в едно от най-уязвимите места на българска памет в 

Северна Македония – както заради противоречивите употреби и 

манипулирания, така и заради чувствителността на паметта, доколкото 

тя е афективна и магическа, според Нора (2004: 38).  

Разгледаните възпоменателни практики могат да се интерпретират 

като огнище на противопоставяне между хора с разколебана 

идентичност по отношение на своя мит за произход, широко отразена в 

съвременното устно творчество (примерите са част от „македонската 

серия“ анекдоти: „Сите луге потекнуваат од маjмуни, само Македонците 

от Бугари“; „Какво става когато македонец се изкъпе? Чист българин“; 

„Самуил е знаел, че е македонец, но се е писал бугарин, за да може да 

пътува безвизово до Рим и Константинопол“; „Баща ми е бил българин, 

синът ми е македонец, а аз какъв съм?“ и т.н.). Тази разколебана 

идентичност се подхранва постоянно от собствените си разцепления и 

от силните поляризации, върху които е изградена („Що прави бугарин 

во македонски музеj?... Краде историjа“; „Тате, разкажи ми приказката 
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за Македония!... Нямало едно време...“; „Коj е наjкраткиот бугарски виц? 

– Македонски народ“ и т.н.). Цитираните примери, емпирично родени от 

съвременното народно творчество, което става все по-малко устно и все-

повече дигитално-медийно, донякъде помагат за разбирането на 

двояката представа за Мара Бунева и разночетенията на нейната 

трагична история в България и в Северна Македония, откъдето 

произтича и биполярното разделение на конструираната за нея памет в 

огледалото на медиите.  
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ЗА АВТОРСТВОТО В ПОПУЛЯРНАТА МУЗИКА ПРЕЗ 

ПОГЛЕДА НА УИЛ СТРО 

Михаил Луканов 

 

ON AUTHORSHIP IN POPULAR MUSIC FROM WILL 

STRAW’S PERSPECTIVE 

Mihail Lukanov 

 

Резюме: Статията третира тема, свързана с комплексния проблем за 

авторството в сферата на музикалнопопулярното в съвременността, както и 

с предизвикателствата пред опита да се открои „образа“ на автора в 

контекста на съвместните и споделени творчески усилия, въвлечени в 

създаването на крайния музикален продукт. Текстът анализира така 

зададената проблематика през интерпретативната оптика на професор Уил 

Стро – съвременен канадски изследовател, който работи в областта на 

медийните изследвания. Разсъжденията, представени по-долу, се облягат 

върху неговия коментар за „дифузния“ образ на автора в популярната музика 

с оглед на специфични тенденции в нейното развитие през втората половина 

на XX в. 

Ключови думи: Популярна музика, автор, авторство, интертекстуалност, 

идентичност, Уил Стро 

 

Abstract: The article addresses a topic related to the complex problem of 

authorship in the field of popular music today, as well as the challenges of trying 

to highlight the ‘image’ of the author in the context of the joint and shared creative 

efforts involved in creating а final music product. The text analyses these issues 

through the interpretive optics of Professor Will Straw, a contemporary Canadian 

researcher in the field of media studies. The presented reflections are based on his 

commentary on the ‘diffused’ image of the author in popular music in view of 

certain specific developments in the second half of the 20th century. 

Keywords: Popular music, author, authorship, intertextuality, identity, Will Straw 

 

 

Трудностите в опита за „дестилиране“ на фигурата на автора в 

популярната музика, особено в съвременността, са понякога 

значителни. Това се дължи на обстоятелството, че в крайния продукт са 

въвлечени множество различни и дори разнопосочни „стъпки“ – 

създаване на мелодия, аранжимент, респективно хармонизация и подбор 
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на тембри, звукозапис, семплиране, мастериране1 и т.н. Ако един и същи 

индивид съвместяваше всички тези дейности, профилът на творческия 

принос би бил очертан еднозначно. Те обаче са често „разхвърляни“ 

между различни музиканти или артисти, което ситуира „автора“, 

образно казано, в зоната на здрача. В този текст ще разгледам така 

очертаната проблематика през интерпретациите на професор Уил Стро 

– съвременен канадски автор, професионално ориентиран към сферата 

на медийните изследвания. Казаното по-долу се базира предимно (но не 

само) на коментара му за естеството на авторството в популярната 

музика с оглед на определени насоки в нейното развитие през втората 

половина на XX в. 

Според Стро възможен подход към авторството, особено при 

съвместно участие в реализацията на един музикален артефакт, е то да 

се разглежда като споделено. Тогава би било възможно да съдим за него 

„като взаимодействие от умения и практики, като заслуга на различни 

хора“ (Straw, 1999: 200), при което „точният принос на композитор или 

продуцент, тонрежисьор и поддържащи музиканти остава неясен“ 

(Straw, 1999: 200). Подобни концептуализации обаче не са лишени от 

своите уязвимости – те пораждат повече въпроси, отколкото отговори… 

От една страна съществува нагласа музикалните записи да се 

схващат като резултат от дейността на отделен артист или ръководител 

на художествения процес. Възможно е също да се разглежда целият 

екип, въвлечен в креативния процес, като едно цяло, но това отново 

поставя въпросителната чия в крайна сметка е заслугата за крайния 

продукт. За разлика от написването на роман или рисуването на картина 

(действия в значителна степен незасегнати от главоболията на 

сътрудничеството и привиждани като лично начинание), популярната 

музика често предполага набор от вече наличен материал. 

 

 
1 Мастерирането е постстудийната работа върху запис или поредица от записи, т.е. процес на прехвърляне на 

записаното аудио от източника с окончателно изработения вариант върху даден носител на данни. 
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Интертекстуалност в популярната музика: изпълнителски 

традиции, конвенции, патентоване 

Уил Стро прави препратка към понятието „интертекстуалност“, 

използвано в литературно-критическия дискурс, за да опише подобни 

процеси в популярната музика. Интертекстуалният подход предполага 

вглеждане в свързаността на даден текст с други, които го предшестват 

или заобикалят. Музикалните изпълнения също се облягат на вече 

налични изпълнителски традиции, което съвместява, но и поражда 

особено напрежение между предходното, съхраненото, инвариантното 

спрямо привнесеното, новото и оригиналното. Този на пръв поглед 

чисто естетическо-теоретичен проблем може да придобие и правни 

измерения. Когато Мадона, да речем, ползва модели от музиката, 

облеклото и маниеризмите на определени субкултури, обикновено не се 

счита, че тези неща принадлежат на съответните култури в някакъв 

юридически смисъл. Когато обаче те се превърнат в част от защитените 

с авторско право изпълнения на Мадона, тяхното „заемане“ от друг би 

било разглеждано като пряка имитация или дори плагиатство. 

 

Споделено авторство между песнописец (songwriter) и 

изпълнител 

През втората половина на изтеклото столетие съществено място в 

проблематиката на поп музиката заема отношението между т.нар. 

“songwriter” (т.е. „песнописец“) и изпълнител. Това дава материал за 

размишления в по-друга посока … Дали един поп певец е съизмерим с 

изпълнител на театрални текстове, пребиваващ във вече дефинирано 

художествено пространство? Или той по-скоро се превръща в говорител 

на своята общност, артикулиращ теми и нагласи посредством 

продължителен и колективен процес? Бих напомнил, че в популярното 

пеене маниерът на вокализиране, т. нар. от Филип Таг „вокална персона“ 

(Вж. Tagg, 2013: 343), както и редица визуално възприемани 

маниеризми, представляват интегрална част от популярната песен и 
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могат да придобият по-голяма значимост от самия музикален текст! 

„Вокалната персона“ е също свързана с електронните технологии, чрез 

които се медиира голяма част от поп музиката – навлизането на 

микрофона например довежда до своеобразно „приближаване“ на гласа 

до слушателя. Саймън Фрит уместно отбелязва, че микрофонът в 

популярното пеене в много отношения изпълнява функцията на близкия 

кадър в киното (Вж. Frith, Simon, 1986: 263-279). Той дава не само ново 

усещане за близост с артистите, но става и предпоставка те да бъдат 

оценявани през призмата на качества като откровеност, интимност и 

„автентичност“, а не толкова на базата на чисто музикално-технически 

умения. Стига се до едно леко некомфортно разграничение между акта 

на пеенето и създаването на песен, казано иначе – в прокрадването на 

някаква особена разделеност в артистичния продукт. 

Идеята за авторство тук опира както до ситуирането на поп 

музиката като „стока“, така и до статуса на изпълнителя. Той се 

превръща в нещо като „лице“ за маркетинг на музикални изпълнения – 

обстоятелство, внасящо известен ред и удобство в музикалната 

индустрия поради наличието на предсказуемост, тъй като 

идентичността на изпълнителя помага на музикалните производители да 

планират бъдещата си дейност. Така фигурата на „прочутия 

изпълнител“, на поп звездата, започва да взима връх над създателя на 

песента, поддържащите музиканти и студиото. Достатъчно е да се 

запитаме в каква степен песните „на“ Елвис Пресли се свързват с 

неговата личност и в каква – с авторите им. 

 

Радиоформатът „Топ 40“ и рок албумите (AOR или Album 

Oriented Rock) 

Представата за авторство е силно обвързана и с медийните форми 

за „консумация“ на поп музика. От 50-те години на XX в. насам много 

радиостанции залагат на записана музика. Например форматът на 

американското радио „Топ 40” започва да привлича вниманието повече 
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към отделен песенен сингъл и позицията му в класациите, което извежда 

на преден план вниманието към самата песен и го оттласква леко от 

певеца. И обратно, рок албумите (т. нар. “Album Oriented Rock”), където 

всеки трак се свързва с имиджа на изпълнителя, насочват погледа 

именно върху него като основна артистична фигура. През годините 

редица радиостанции са залагали на слушателски интерес към 

определени поп артисти, да речем Селин Дион, Уитни Хюстън и др. 

 

В дискотеките 

С избуяването на дискомузиката през 70-те години се случва нещо 

ново. Диджеите ползват песенни албуми или сингли в своята работа. 

Производителите, разбира се, изискват имената на певците или 

песнописците да бъдат анонсирани, но това невинаги се случва при 

пускане на множество тракове един след друг – дискотечната практика 

е свързана с други приоритети. Сравнителната незаинтересованост на 

танцуващите към изпълнител/автор, както и неспоменаването му от 

страна на диджеите, води до ситуации, където той може да остане 

напълно неизвестен (поне в дискотеките). Така вокалният компонент се 

оказва в служба на поддръжката на продължителен, почти непрекъсващ 

инструментално-вокален поток. В неговото протичане тонрежисьорите 

играят по-важна роля от певците или музикантите. Някои диско групи 

като „Ричи фамили“ представляват „халтурен“, или поне временен сбор 

от участници, събрани за записи без ясна концепция за колективно 

съществуване извън студиото. Тази специфика, според Стро, се оказва 

спънка в опитите на подобни формации да гастролират и придобият 

статус на поп звезди, което би могло да се осъществи при изпълнения на 

живо (Straw, 1999: 205). 

Така дискотеките започват да поставят предизвикателства пред 

големите звукопроизводителни компании, основно ориентирани към 

изграждането на имидж на изпълнителя и позиционирането му в ролята 

на своеобразен „автор“. Тъй като рекламирането на дискомузика не 
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изисква промотиране на групи и мащабни медийни събития, малките 

звукозаписни фирми успяват да влязат в дископазара с малко 

инвестиции. Такива фирми нямат особен интерес към конкретна 

артистична персона и още по-малко към издаване на албуми и каталози. 

Бързите промени в танцовите моди означават, че подобни албуми биха 

станали неактуални в периода между пускането на успешен сингъл и 

сглобяването на албум. 

 

Данс рокът 

Приблизително в същия период (70-те години) крупните 

звукопроизводители започват да говорят за „данс рок“. Те приветстват 

появата на танцова музика, чиито изпълнители (напр. “Blondie” или 

“The Cats”) предлагат нов модел за популярност и авторство, различен в 

някаква степен от диско формата. Същевременно в дискотечната 

практика се развива противоположна тенденция – ролята на 

професионалния продуцент или тонрежисьор постепенно взима връх 

над фигурата на изпълнителя. Когато наблюдателите на тези процеси 

говорят за „наводняването“ на пазара с дискотечни записи, те визират 

целия музикален „поток“, където не изпъква образ на поп звезда или 

конкретен музикант. „Идентичността“ и „авторството“ в диското, 

доколкото ги има, „пребивават“ в индивидуални продуценти или малки 

фирми. 

Твърденията, че статусът на музикално авторство се е 

трансформирал значително през последните години, се основават и на 

практики като семплиране2, т.е. смесване и комбиниране на по-стари 

записи, което също подкопава представите за авторство и оригиналност. 

Бих напомнил за понятието „симулакрум“ на френските 

постмодернисти (Бодрияр), заредено с доза скептицизъм към наличието 

на нови и свежи идеи в популярното изкуство. Подобни рефлексии, 

 
2 Това е техниката на вплитане на стари обикновено добре известни музикални откъси в дадена композиция 

или запис. От тук шеговитата ремарка, че „семплирането запознава „млади уши“ със „стара музика“. 
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споделя Клер Леви, „съзират в съвременната ситуация единствено 

мрачната сянка на фалшиви, псевдохудожествени реалии“ (Леви, 2005: 

205). Небезизвестна е и пейоративната фраза „рециклиране на кодове“, 

носеща подсказката, че днес неща като иновации, творчество и 

авторство вече само се „симулират“ чрез преработка на стари артефакти. 

От друга страна, такова „рециклиране“ може да получи и положителен 

ценностно-смислов знак, особено в контекста на World Music, където 

„колажът като постмодернистична картина на света“, като „средство за 

изразяване и техника на структуриране на музикална цялост може да се 

провиди и като израз, изява на музикалната картина на света през 

електронната епоха“ (Димов, 2001: 141). 

Уил Стро привлича също вниманието към тезата на Брайън Ено, 

който твърди, че креативността сега „оперира“ на макро ниво, т.е. в 

пределите на цели жанрове, а не на „микронивото“ на отделни артисти. 

Ено използва интересна игра на думи, именно „genious” и „scenius”, 

които игрово бих превел като гениус и сцениус. Намекът тук е, че 

представата за гения е вече изместена от сцената или фигурата на 

сцената (т.е. „сцениуса“), а индивидуалният принос е нещо дребно и 

преходно. 

Стро се позовава на интересен пример, посочвайки артист като 

Норман Кук, ползвал различни псевдоними на различни музикални 

„сцени“, например “Pizzaman“, когато създава хаус музика и “Fatboy 

Slim“, когато пуска „биг бийт“3 записи, което показва, че е възможно 

един артист да пребивава в „различни режими на естетическа и 

икономическа стойност“ (Straw, 1999: 207). Това се оказва възможно, 

тъй като в танцовата практика се придава твърде малко значение на 

идеята за автор и авторски принос. Така артисти като Кук успяват да 

„раздробят“ идентичността си, „генерирайки“ различни свои „авторски“ 

версии в „производствения режим“ на различни жанрове. 

 
3 Биг бийт е вид електронна музика, която използва хип хоп перкусии и повтарящи се синтезаторно-

генерирани модели подобно на жанра асид хаус или техно. 
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Заключение 

Като лична ремарка бих добавил и още нещо. Подобни тенденции 

в поп музиката неволно напомнят за емблематичното есе на Ролан Барт, 

именно „Смъртта на автора“. Вярно е, че там иде реч за явления в света 

на литературата и текстовата критика, т.е. за читателското „създаване на 

творбата“ в акта на интерпретацията. Една духовита ремарка гласи, че 

текстът има много бащи, но творбата е сираче. Това хвърля известни 

препратки към обсъжданото. От една страна, въпросът с авторството 

при наличието на колажна техника, семплиране и рециклиране често 

има колективно-споделен характер, но от друга – има творци, които 

съумяват да съберат в едно всички тези креативни дейности – Борислав 

Гочев например, български музикант в Мексико, създава оригинална 

музика в стилистиката на своеобразен нео-прогресив рок4. Той 

разполага с лично студио и инструменти, композира музиката, сам 

изпълнява и записва музикалните партии, изработва ефектите, 

мастерира крайния продукт и т.н., тоест Б. Гочев би могъл да бъде 

легитимно разпознат като автор на крайния продукт. Той, разбира се, не 

е единствен случай. В този смисъл бих извел извода, че въпреки 

комплексния характер на креативните роли в съвременната ситуация, 

поставила прегради пред „разпознаването“ на автора, съобщенията за 

неговата „смърт“ остават все още леко преждевременни (Burke, 1989: 

25-27). 
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РАЗКАЗЪТ НА ЕДИН МУЗИКОВЕД 
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THE STORY OF A MUSICOLOGIST 

(Review of Rosemary Statelova's book 

‘The Story of a Musicologist’ (Sofia: Riva, 2020) 

Ventsislav Dimov 

 

Резюме: Рецензия на най-новата книга на Розмари Стателова „Разказът на 

един музиковед“ (София: Рива, 2020). Книгата, определена като „мемоарно-

автобиографична“, е не само животоописание на Розмари Стателова, на 

нейната семейна и професионална среда, а и биографична история на 

сгъстеното българско време през последните 70 години, изградена като 

фрагменти от спомени и текстове. 

Ключови думи: Розмари Стателова, мемоари, биографичен разказ, 

музикознание, медии 

 

Abstract: Review of Rosemary Statelova's latest book ‘The Story of a 

Musicologist’ (Sofia: Riva, 2020). The book, defined as ‘memoir-autobiography’, 

is not only a biography of Rosemary Statelova, her family and professional 

environment, but also a biographical history of the packed Bulgarian time in the 

last 70 years, structured as fragments of memories and texts. 

Keywords: Rosemary Statelova, memoirs, biographical story, musicology, media 

 

Най-новата книга на Розмари Стателова е озаглавена „Разказът на 

един музиковед“, но не е музиковедска. Предходните опуси на автора 

вероятно са настроили неговите читатели на академична вълна: 

Стателова е професор, доктор на изкуствознанието, музиколог и 

културолог, автор на цели 14 монографии, учебни помагала и  стотици, 

ако не хиляди научни критични и журналистически статии. Изненада – 

само на пръв поглед. Защото познаващите работата и текстовете на 

учения Розмари Стателова знаят, че тя не се побира в сякаш 
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монохронните академични визии за науката, пъстра е и надскача 

стандарта на рамките, с които сме свикнали. В предговора към сборника, 

посветен на нейната 70-годишнина бях писал: авторът, който ни кани на 

своя юбилеен литературно-научен бенефис, е все нависоко – от високите 

майстори, които са архитекти и разрушители, защото огъват 

пространството около своя глас, променят гледната ни точка, проектират 

с текстовете си нови конструкти на художествената и социалната 

реалност, рушат порядъка на кабинетната наука с нови полета, подходи 

и резултати. И бях ѝ пожелал да ни събере със следващия си юбилеен 

сборник (Димов, 2011: 7). Розмари Стателова обаче все пак ни изненадва, 

като продължава да се извисява нависоко… и над себе си в нашите 

очаквания. Събира ни, за да ни почерпи за кръглата годишнина като 

читатели не с академична монография или сборник, а с нещо ново и за 

нея – мемоари.  

Но дали са мемоари? Не точно. И не са само „разказ на музиковед“. 

Замисленото като „мемоарно-автобиографична книга“ се оказва ключ 

към Розмари Стателова. Така Розмари, която разказва Розмари, на свой 

ред става ключ към разбирането на сгъстеното българско време през 

последните 70 години. Ще припомня Тимъти Снайдър, който обяснява 

как Тони Джъд учи „да мислиш двайсети век“: през растящата си 

способност да разбира, което ще рече да се освободи от идейната рамка, 

в която едно събитие бива разглеждано, да приеме, че са валидни повече 

от една съществуващи в едно и също време рамки (Снайдър, 2018: 13). 

Розмари Стателова успява да постигне това в новата си книга поради 

няколко причини. Първо – както неведнъж е признавала, има няколко 

Розмари в себе си и може да ги извади наяве, без да се срамува от тях. 

Второ – постоянно иска да ги разбере и това споделено в текстовете 

себетърсачество става интересно и за другите. Трето – Розмари 

Стателова, дори да се самоопределя като музиковед, е антрополог на 
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музиката, т.е. знае професионално как биографичният разказ може да 

бъде инструмент за разбиране на музициращия човек, неговото 

общество и време. Четвърто – тя има удивителен, богат, интересен 

живот, семейна история, научни траектории – при това съхранени като 

памет не само в личните ѝ спомени, но и в събираните и запазени от нея 

писмени следи на тази памет: снимки, ръкописи на непубликувани 

разкази, доклади и лекции, публикувани научни текстове, дневници, т.е. 

историята е документално подплатена. Пето – описана е от сладкодумен 

разказвач. Няма да посягам към пръстите на другата ръка – препоръчвам 

да вземете в ръка книгата и така, в диалог с разказа на Розмари Стателова 

да потърсите цаката на разбирането, което се опитвам да обясня. 

Защо си струва да се направи това?  

Сещам се за една епиграма на историка академик Димитър 

Ангелов: „Главните ни цели – ние да сме цели“. Розмари Стателова, дори 

да е целяла да се опише цялата, не го е сторила монолитно, а във 

фрагменти. В писането за себе си тя настоява да си остане 

фрагментирана, като мозайка и пъзел. Затова книгата е изградена като 

фрагменти от спомени и текстове. Но читателят е въвлечен в една игра, 

подобна на метафората, с която започва „Животът: начин на употреба“ 

на Жорж Перек: да разчетеш историята като фрагментиране на една 

някога цялостна картина, която бива превърната в пъзъл, за да се събере 

и изгради отново. „Разказът на един музиковед“ се ражда като импулс да 

се съберат и фиксират на белия лист спомени, писането ѝ минава през 

вътрешни борби, оказва се не само история на миналото, но и фиксация 

на днешното; спомени за видяното и преживяното – „белият свят“, но и 

опит да се назоват сенките на вътрешния свят. Накрая, след лъкатушене 

през амплитуди на воля и неволя за писане и след фази на затишие и 

активиране, се е получил един квантово-подскачащ в пространство-



Рецензии Венцислав Димов. Разказът на един музиковед, с. 

137-143 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 10/2021  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

140 

времето разказ между преди и сега: „Така в тия спомени влезе и голямо 

парче днес“ – признава Розмари Стателова.  

Но нека читателите, които са изкушени от разбирането на нашето 

„вчера“, са спокойни: разказите от първо лице уплътняват онова близко 

минало, което все повече привлича. През биографичния разказ 

преминават руснаци и германци, Варна през 40-те и 50-те, София през 

60-те и 70-те, музиканти и композитори, журналисти и учени… За 

професионално интересуващите се от историята на българската 

хуманитаристика има много информация: за Института за култура и 

срещите там с Кръстьо Горанов, Елит Николов и Жельо Желев, за 

Института за музикознание, по-късно Институт за изкуствознание (днес 

Институт за изследване на изкуствата - БАН) и диалозите с учените 

Елена Тончева, Димитър Христов, Светлана Захариева и др. В мозайката 

са вградени и протоколи от заседанията на Изследователската група по 

етномузикология, и становища от Научните съвети и 

атестирания…Редом с българските учени, форуми и институции, 

„Разказът на един музиковед“ оживява и пластичната картина на 

българското откриване на световната наука и обратното – как през 

Розмари Стателова като един от пионерите в новите за България научни 

полета: изследване на популярната музика, на музиката на малцинствата, 

на етнопоп музиката, в Германия, Русия, САЩ, Великобритания, 

Холандия откриват българската музикална култура и музика. За 

изследователите на медиите – печатната периодика и културните 

рубрики, музикалната критика в специализирани издания и 

всекидневници в България през социализма, телевизията, звука и 

музиката в нея, сербското радио в Германия и пр. – биографично 

описаната информация е необходима и важна. За търсещите преживяна 

история на близкото минало, всекидневната култура през социализма, 

контрола и културното инженерство на властта, организацията на 
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музикални фестивали („Златният Орфей“, „Варненско лято“, „Фестивал 

на турската песен“ и др.), официалните сцени и неофициалните срещи 

на поети с китари и т.н. – безценна информация. За изкушените от 

родовите истории, при това срещащи българи, наследници на 

възрожденски просветители, с немци и руснаци в една „поликултурна 

семейна среда“, допълващите спомените на Розмари Стателова разкази 

на наследници на фамилията Стателови би бил интересен. И още, и още. 

Сменям режима на изброяване на съдържателни акценти, за да 

обобщя. Казват, че всяка книга си има свой живот. Сигурен съм, че 

„Разказът на един музиковед“ вече го живее и този живот ще става все 

по-интересен и многопосочен. И заради богатата и ценна информация от 

първо лице. И заради качествата на разказа – богат, ярък и сладкодумен. 

И заради високата и нестандартна фигура на разказвача. И – не на 

последно място – заради добре облечения от издателите „Рива“ разказ: 

корицата ни грабва с многозначителната снимка (направена през 1993 г. 

в далечен Татарстан) на разказващата Стателова, която ни говори и с 

изкривеното крайче на устната, и с чувствителните пръсти; снимките са 

много, добре подбрани като животопис и визуална информация, 

качествени полиграфски. 

„Разказът на един музиковед“ е ценна книга, защото продължава и 

огласява интимната история, превръща я от спомени и устни разкази в 

памет, която е жива, наситена с лица и гласове. Още по-ценна я прави 

фактът, че това е лична, изстрадана и споделена житейска и 

професионална история на един висок интелектуалец, понякога ръбат, 

но винаги истински, автентичен, честен. Признавам, след първия прочит 

си мислех, че разказаните в книгата истории не са съвсем точни и пълни, 

че между фрагментите и подскоците понякога са „изпаднали“ делата и 

имената на личности, песни, книги… Сигурно съм натоварвал 

написаното от Розмари Стателова с очакването то да бъде нещо като 
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споделено място на памет, при това колективна, съвкупност от факти и 

спомени. Но това не е книга-паметник, мемоарите не са мемориал на 

своя автор и на общата ни памет. Това – май по подобен начин си бе 

описал Луис Бунюел книгата „Последен дъх“ – е една разказана история, 

така истински разказана, че по следите на паметта, която се променя и 

променя, историята става различна и от случилото се, и от интенцията 

на автора… Историята, разказана в книгата, събира – така бе на 

последния семинар на Катедра „Радио и телевизия“ на 3 ноември 2021, 

когато Розмари Стателова ни събра с книгата си: преподаватели и 

студенти от ФЖМК, но и спътници в науката и приятели (великолепно 

бе, че се включиха от Варна, София, Благоевград и Дрезден колегите 

Светлана Христова, Любомир Кутин, Елка Чернокожева, Лозанка 

Пейчева). Ние, читателите, вече можем да сме сигурни: паметта, която 

носи „Разказът на един музиковед“, е жива, защото във вените ѝ текат 

чувства, въображение и мечти. И те са не съвсем присъщи на „една 

възрастна жена … която трудно приема старостта и самотата“. Млада 

памет. И несамотна – вече споделена със своите читатели. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЯТА „РЕКЛАМНИ 

КАМПАНИИ ВЪВ ФЕЙСБУК И ИНСТАГРАМ” 

Венцеслав Бондиков 

 

A REVIEW OF THE MONOGRAPH ‘ADVERTISING 

CAMPAIGNS IN FACEBOOK AND INSTAGRAM’ 

Ventseslav Bondikov 

 

Резюме: Монографията разглежда двете социални мрежи – Facebook и 

Instagram, като извежда предпоставките за реклама именно в тях. Детайлно 

са анализирани стъпките от успешната онлайн рекламна кампания – задаване 

на правилните цели, рекламна честота и обхват, сегментиране и таргетиране 

на аудиторията, пласиране на рекламно съдържание. Обръща се специално 

внимание на едни от най-работещите рекламни формати в двете социални 

мрежи и са изследвани маркетинговите комуникации чрез инфлуенсърите. 

Ключови думи: рекламна кампания, маркетингови комуникации, Фейсбук, 

Инстаграм, инфлуенсъри 

 

Abstract: The monograph analyzes the social networks Facebook and Instagram 

and reveals the motives to use them as an advertising channel. The steps for a 

successful advertising campaign are examined – setting the correct goals, 

advertising frequency and reach, segmentation and positioning of the audience, ad 

content placement. Some of the most effective ad formats for the two social 

networks are analyzed, as well as influencer marketing.  

Keywords: advertising campaign, marketing communications, Facebook, 

Instagram, influencers 
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Книгата „Рекламни кампании във Фейсбук и Инстаграм“ 

представлява завършена монография на д-р Никола Вангелов. Тя е 

логическо продължение на неговата изследователска, преподавателска и 

практическа дейност в областта на рекламната комуникация, като 

закономерно поставя и решава проблеми, свързани със съвременната 

теория и практика. За специалистите по маркетинг, маркетингови 

комуникации и най-вече реклама е важно да познават дигиталната среда 

– нейната същност, специфики, както и разнообразните канали за 

достигане до желаната целева аудитория. В монографията са изведени 

съответни тенденции както по отношение на самата среда, така и по 

отношение на потребителите и тяхното взаимодействие с нея. По този 

начин рекламните съобщения може да се прецизират, за да се реализират 

рекламни кампании и да се постигне ефективно въздействие. 

Актуалността на този труд е продиктувана от необходимостта да 

се обогати научната литература по рекламна комуникация чрез 

комплексни научни изследвания за елементите на рекламните кампании 

в онлайн пространството. В науката всеки опит да се формулира, да се 
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изведе, да се определи нов подход се цени високо, особено ако за него 

има съответните научни или практико-приложни потребности. В това 

отношение монографията на д-р Вангелов поражда научен интерес. От 

една страна, тя представлява нов научно-приложен подход в една 

динамична област като маркетинговите комуникации в Интернет, от 

друга страна, разширява теоретичните знания за рекламните кампании в 

социалните мрежи. Всичко това е достатъчно основание, за да може да 

се твърди, че избраната проблематика е актуална и представлява интерес 

за теорията и практиката в рекламната комуникация.   

Структурата на монографията логически следва най-важните 

елементи от планирането и провеждането на рекламните кампании в 

двете социални мрежи Фейсбук и Инстаграм. Изведени са и 

предпоставките за провеждането на рекламни кампании в тях.  

Чрез задълбочен и критичен теоретичен анализ на многобройни 

литературни източници се открояват добрите практики, свързани със 

създаването на ефективни онлайн рекламни кампании. Посочени са 

възможностите, които социалните мрежи и по-специфично Facebook 

предлагат на организациите с цел достигане до набелязаната целева 

аудитория, което е предпоставка за подобряване на тяхната 

маркетингова комуникация. Направен е опит за преценяване на 

ефективността на каналите на Facebook и как те спомагат за достигане 

на целите на рекламната кампания. Ясно е формулиран научният 

проблем – да се изведат и анализират работещи и ефективни рекламни 

формати и стратегии, които са подходящи за социалните мрежи Фейсбук 

и Инстаграм. В тази връзка детайлно са анализирани различни рекламни 

кампании, техните характеристики, формати, използвани канали, 

достигната аудитория и др. Аргументацията на становищата и изводите 

по формулирания проблем е издържана, като са откроени новостите.  

Поставени са няколко основни проблема за анализ. Първият е 

свързан със „социалните мрежи и дигиталната комуникация“. Това са 
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теоретичните аспекти, свързани с дефинирането на социалните мрежи и 

разграничаването им от социалните медии: „платформи, в които 

потребителите създават различни по достъпност лични профили. Това 

им позволява да се приобщят към даден сайт на социална мрежа (SNS). 

Веднъж създали своя профил (акаунт), те могат да се свържат с всички 

останали в определената мрежа (общност). По този начин те могат да 

публикуват, споделят и обменят информация в социалната мрежа“ 

(Вангелов, 2021: 13). Авторът проследява развитието на двете социални 

мрежи Фейсбук и Инстаграм. Изведени са съответните етапи от 

еволюцията на рекламната комуникация във Фейсбук, от първите 

банерни реклами (Вангелов, 2021: 19) до едни от последните рекламни 

формати (Вангелов, 2021: 30). По аналогичен начин е проследено 

развитието на социалната мрежа Инстаграм. Направен е сравнителен 

анализ между двете социални мрежи, като са изведени разликите във 

връзка с употребата на устройства, обхват, аудитория, съдържание, цел 

на кампанията (Вангелов, 2021: 40-41). 

Вторият основен проблем, разгледан в монографията, се отнася до 

„предпоставки за реклама в социалните мрежи“. Анализът започва със 

сравнителен анализ на традиционните рекламни канали като телевизия, 

радио, печат, билборд и дигиталните канали. Представени са техните 

преимущества и недостатъци, отнасящи се до: бюджет, аудитория, 

запаметяване на съобщението, живот на рекламата, взаимодействие на 

потребителите, информацията, времето за реакция, ефективността, 

въздействието върху потребителите (Вангелов, 2021: 43-48). Вангелов 

логически продължава анализа с дигиталните рекламни канали, като 

обръща внимание на банерната реклама. Предложени са рекламни 

стратегии, които целят да повишат ефективността на рекламното 

съдържание. Изведени са променливите, които оказват влияние в това 

отношение: „таргетиране на потребителите, когато сърфират с ниски 

нива на познавателно усилие; повишаване на релевантността на 
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рекламното съдържание; предоставяне на стойностно съдържание за 

потребителя“ (Вангелов, 2021: 60). Анализирани са заплахите за онлайн 

рекламата – програми за блокиране на онлайн реклами, ментални 

модели, банерна слепота. Детайлно е изследвана рекламата чрез 

мобилни устройства, като е обърнато специално внимание на видовете 

рекламни формати за мобилни приложения, защото рекламата в тях 

„предполага по-ниски нива на съпротива у потребителите, тъй като в по-

голямата си част не е натрапчива, а интересна, релевантна и от полза за 

потребителите“ (Вангелов, 2021: 94).  

Третият основен проблем, който авторът прецизира, е свързан с 

дефинирането на понятието „Рекламни кампании“ и техните елементи. 

Авторът извежда определение за рекламна кампания на базата на 

теоретичен анализ: „рекламната кампания представлява серия от 

рекламни съобщения, които са интегрирани в единен по съдържание и 

форма модул, биват разположени в предварително избрани медии, за 

определен времеви период и с определена честота, с цел достигане на 

целева аудитория и постигане на определен комуникационен ефект“ 

(Вангелов, 2021: 113). Интерес за теорията и практиката представляват 

анализираните елементи от рекламната кампания в двете социални 

мрежи, които са свързани с нейното планиране, провеждане и 

анализиране – дефинирането на цели на кампанията; рекламната 

честота; рекламният обхват; сегментиране и таргетиране на 

аудиторията; творческите изисквания за рекламните формати и др. 

Изведени са ефективни и работещи стратегии. Анализирани са 

инфлуенсърите като възможност за маркетингова комуникация в 

социалните мрежи и по-специално Инстаграм. Направена е авторска 

класификация на инфлуенсърите (Вангелов, 2021: 267-276).  
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УДВОЯВАНЕ ИЛИ ЗА ЛЮБОСЛОВИЕТО НА 

ФИЛОЛОГИЯТА 

(Рецензия на „Модерният мимесис: Саморефлексията в 

литературата“ на Камелия Спасова, 2021 

Миглена Николчина 

 

DUAL CODING: ON THE LOVE FOR WORDS  

(Review of the monograph Modern Mimesis: Self-reflexivity in 

Literature, author Kamelia Spassova, 2021). 

Miglena Nikolchina 

 

Резюме: Модерният мимесис: Саморефлексията в литературата е 

пламенна защита на филологията, която прекосява разстоянията от Древна 

Елада до днешна Япония, от Одисей до робота. Това движение следва 

логиката, определена от авторката като репонятизация, и създава 

концептуални гнезда, конфигурирани чрез хоризонтални и вертикални, 

времеви и пространствени авторефлексивни удвоявания. Така широката 

дъга от библиотеките на Александрия и Пергам до миметичните долини на 

роботиката се оказва подплатена от репонятизацията на античния спор 

между „аналогията“ и „аномалията“, превръщащ всеки опит за подреждане 

в „безкрайна серия от преподреждания“. 
Ключови думи: Мимесис, филология, аналогия, аномалия, саморефлексия 
 
Summary: Modern Mimesis: Self-Reflexivity in Literature is a passionate defence 
of philology that traverses the distances from Ancient Hellas to present-day Japan, 
from Ulysses to robots. This movement follows a logic described by the author 
as reconceptualization, and creates conceptual nodes configured through 
horizontal and vertical, temporal and spatial self-reflexive reduplications. The 
broad arc from the libraries of Alexandria and Pergamum to the mimetic valleys 
of robotics thus turns out to be underpinned by the reconceptualization of the 
ancient dispute between ‘analogy’ and ‘anomaly’, turning any attempt at ordering 
into an ‘endless series of rearrangements’. 
Keywords: Mimesis, philology, analogy, anomaly, self-reflexivity 
 

„Модерният мимесис: Саморефлексията в литературата“ от 

Камелия Спасова е мащабно изследване, което впечатлява с размаха си. 

Глава след глава то ни превежда от елинизма (но вгъвайки в този 
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елинизъм неговите философски и литературни предходници) до 

роботиката и трансхуманистичната проблематика с днешна дата. Тази 

траектория до голяма степен обхваща, систематизира и придава 

цялостност на множество от публикациите на Спасова от последните 

години, като заедно с това продължава, задълбочава и прави видими 

теоретичните залози на предходния етап в работата й, най вече на 

предишната й теоретична книга „Събитие и пример у Платон и 

Аристотел“ (Спасова, 2012). Един от резултатите е убедителната 

обосновка в „Модерният мимесис“ на редица особености в научния 

почерк на Спасова, които в по-ранните работи понякога будеха 

възражения поради впечатлението за прекомерна хетерогенност, 

анахроничност и произволност на прокарваните връзки. Всъщност всяка 

от тези особености – хетерогенността, анахроничното засрещане и 

силовото съпоставяне най-вече, но не само, на понятийно ниво – са 

защитени в „Модерният мимесис“, като самият обем (не просто като 

количество текст, а като обхват) очевидно е осигурил онова богато 

разгръщане на литературоведската визия на Спасова, което да 

демонстрира оперативната й сила. 

Това е само по себе си успех, но това не значи, че е лесно да се 

преразкаже какво се случва в книгата, освен ако разказът не я повтори и 

удвои в духа на собствената основна операция на „Модерният 

мимесис“, която е именно удвояването. Т.е. рецензията би трябвало да 

артикулира оня странен ефект на „модерния мимесис“, конципиран от 

авторката – работещ в случая като теоретичен, а не художествен 

инструмент – да превръща всяка исторически и теоретически дискретна 

концептуална конфигурация в прекодиране на всяка друга, след като 

обаче е влязъл във всяка от тях, преповторил ги е, удвоил ги е и така 

оразличил в собствената им тъждественост.  В известен смисъл това 

изследване говори непрестанно за едно и също нещо – и то е обявено в 



Рецензии Миглена Николчина. Удвояване или за 

любословието на филологията, с. 150-155 
 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 10/2021  
ISSN 2535-0846 
www.medialog-bg.com 
 

152 

заглавието, мимесисът като саморефлексия – като модерното, което го 

квалифицира, е предложено като типологична, а не времева категория: 

„Саморефлексивната позиция, в която миметичното е 

рефлексивно, опосредено и дистанцирано, наричам модерна – тя не е 

присъща на определен исторически период, а е типологична.“ (Спасова, 

2021: 39) 

Това едно и също се оказва обаче поредица от генериране на нови 

кодове, нередуцируеми различия и в крайна сметка на един пъстър, жив, 

подвижен, вкусен, пищно разнообразен космос, при това космос изцяло 

направен от говоренето с думи за думи (за да перифразирам по памет 

едно ранно стихотворение на Албена Хранова). Миметично в 

процедурата си да удвоява казаното и протеично, доколкото винаги има 

още нещо, което някой е казал, изследването на Спасова непрестанно 

разказва за това как разказва, то е саморефлексивно и самоудвояващо се 

като предмета, който изследва. Така то създава своя библиофилско-

филологически свят - свят, който всъщност е обитаван и в лирическото 

творчество на Спасова, особено в стихосбирката й Кеносис. В този свят 

корабите плават в степента, в която носят товари от ръкописи, 

царствените страсти се проявяват в подаряване не на територии, а на 

библиотеки, а цивилизационните и политическите катаклизми се 

измерват в преместването от една читалня в друга (като изгнанието на 

Ауербах в Истанбул, което отваря за него достъп до библиотеката в 

доминиканския манастир „Сан Пиетро“) и от един материален носител 

(да кажем, папирус) в друг (пергамент). По тази траектория Камелия 

Спасова прекосява разстоянията от Омир до българските си 

съвременници, от Древна Елада до днешна Япония, от Одисей до 

робота. Това движение обаче не е нито хронологическо, нито 

пространствено: то следва логиката, определена от нея като 

репонятизация, и създава концептуални гнезда, конфигурирани чрез 

хоризонтални и вертикални, времеви и пространствени 
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авторефлексивни удвоявания. Подобно на щипците на рака, удвояващ 

крилцата на пеперудата в очарователна част за festina lente (или на 

делфина, „втечняващ“ котвата), подходът на Спасова удвоява 

мъжeствения филологически канон (другаде съм се опитвала да покажа 

защо присъствието на съвременнички сред цитираните автори няма 

значение) през една процедура, която бихме могли да изведем от Люс 

Иригаре. Но аз няма да правя това тук. 

Един от множеството репери, които Спасова ни е поставила, за да 

навигираме теченията в нейната книга (която е в някакъв смисъл книга 

от репери), гласи, че  

„Аргументът на Квинтилиан за отношението между аналогията и 

примера хвърля светлина върху една от водещите линии в тази книга: 

аналогията не е „паднала от небето“, тя стъпва не върху правилото 

(ratio), а върху примера (exemplum).“ (Спасова, 2021: 39) 

Самият пример обаче, бързам да уточня, е винаги стъпил върху 

пример. Преди да има пример, има … пример. Иначе казано, ако 

Спасова говори за Данте и саморефлексивната му героиня Франческа, 

това е направено през Ауербах; ако говори за „Пясъчният човек“ на 

Хофман или за „Човекът, който дойде от Америка“ на Светослав 

Минков, това е през Фройд и Йенч. При двойното кодиране – което ще 

придобие теоретичната си артикулация през частта върху Лотман, но 

работи като методология на Модерният мимесис от самото начало – 

материалността, пък била тя и проблематичната материалност на 

литературната творба, непрестанно анихилира, за да бъде произведена 

именно и само като код. Тази неартикулирана онтологична 

предпоставка на работата на Спасова, която на древен догматичен език 

би могла да бъде определена като философски идеализъм, е една от 

поразителните й връзки с днешния свят на нарастваща виртуализация с 

уговорката обаче, че тази връзка е щастливо разположена сред 

граматиците, скептиците и реториците на античността. Защото ако 
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трябва да говорим за книгата на Спасова като стил на изложение, може 

би тъкмо там би трябвало да търсим нейните образци. 

Иначе казано, манифестираното връщане към филологията, което 

в книгата на Спасова преобръща преобръщането на Ницше от филолог 

във философ и работи като преобръщане на философската 

проблематика във филологическа метемпсихоза, отива отвъд мисленето 

на „една литературна история в парадигми“ (Спасова, 2021: 39). 

Подходът на Спасова несъмнено прави и това. Литературната история е 

мислена в парадигми и дори самото съдържание на Модерният мимесис 

е пример за такова мислене. Всяка от главите – за да прибегнем до още 

едно понятийно сдвояване, с което Спасова работи – е едновременно 

хронос и кайрос, времева последователност и епифанийно излизане от 

времето. Най-вече обаче изследването на Спасова е пример за 

преминаване отвъд базата данни, отвъд машинното подреждане и 

алгоритмизацията на хуманитарното мислене тъкмо през и чрез 

достъпността на алгоритмизацията като инструмент. Така широката 

дъга от библиотеките на Александрия и Пергам до миметичните долини 

на роботиката се оказва подплатена от непредсказуемата новост на 

проследяването на феерията от „аномия и аномалия, превръщащa всеки 

опит за подреждане в безкрайна серия от преподреждания“ (Спасова, 

2021: 56).  

При това преподреждане Камелия Спасова е вместила и един 

значим епизод от историята на българската естетическа мисъл, 

включващ сблъсъка около „теория на отражението“ между Тодор 

Павлов и Исак Паси. Интересен и важен и сам по себе си, и заради 

теоретичните си залози, този епизод маркира също така своеобразния 

пробив, който Модерният мимесис прави в една зона, тежко 

идеологизирана по времето на социализма и поради това в много 

отношения табуирана. Това е един от пунктовете, в които изследването 

не само предлага серия от преподреждания, но и отваря бъдещи редици, 
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при които специфичният български случай се оказва вход към нови 

репонятизации.  

Едва ли е нужно да подчертавам след казаното до тук колко 

интересен и продуктивен е според мене погледът на Камелия Спасова 

както към разбирането на мимесиса като теоретичен проблем, така и към 

едно ново мислене на литературната история през аномалното, така 

често изпадащо от разказите ни за българската литература. Най-сетне 

нейната книга носи и утеха – утехата, че библиотеките, макар и 

опожарявани, потопявани, забранявани, пренебрегвани, все пак имат 

аномалната способност да оцеляват. В епоха, в която – за да цитирам 

едно заглавие на Криста Волф – като че ли вече „няма място никъде“, 

Модерният мимесис идва да напомни, че има и места, надарени с по-

трайна жизненост. 

 

Използвана литература 
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Aristotel. Sofia, Fondatsia ‘Literaturen vestnik’] 
СПАСОВА, Камелия (2021). Модерният мимесис: Саморефлексията в 

литературата. София, УИ „Св. Кл. Охридски“. [Spasova, Kameliya (2021). Moderniat 
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ЛИЛЯНА ДЕЯНОВА И ГРАДИНИТЕ НА ПАМЕТТА 

Приятели и колеги около юбилейния сборник  

„Време и памет“ 

Жана Попова 

 

LILYANA DEYANOVA AND THE GARDENS OF MEMORY 

Friends and colleagues around the anniversary anthology ‘Time 

and memory’ 

Zhana Popova 

 

Резюме: В края на септември 2021 г. се състоя един от празниците за 

академичната общност – проф. Лиляна Деянова бе поздравена от колеги и 

приятели с издаването на юбилейния сборник „Време и памет“. Съставители 

и организатори на академичното тържество са: Майя Грекова, Петя 

Кабакчиева, Момчил Христов, Милена Якимова.  
Ключови думи: Лиляна Деянова, памет, време, социология, история 
 
Abstract: In the end of September 2021 one of the celebrations of the academic 
community took place – colleagues and friends congratulated prof. Lilyana 
Deyanova with the publishing of the anniversary anthology ‘Time and Memory’. 

Compilers and organizers of the academic celebration are Maya Grekova, Petya 
Kabakchieva, Momchil Hristov, Milena Yakimova. 
Keywords: Lilyana Deyanova, memory, time, sociology, history 
 

 

Много е трудно да се пише за празника около проф. Лиляна 

Деянова. Не върви да го направя и чрез Деянова, защото ще убием 

изненадата в читателите на юбилейния сборник. Проф. Лиляна Деянова 

се озова сред приятели, празнуващи сборника по случай  70 години. В 

края на септември в Ботаническата градина на СУ беше шумно. И няма 

как да е другояче – проф. Деянова винаги приятно смущава 

спокойствието ни с оная усмивка, която е последвана от разговор за нов 

текст или филм.  

За да се самоутвърждава, всеки университет има своите 

церемонии. Но за да продължава да съществува, академичната общност 
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е изградила своите ритуали. Празникът около нов юбилеен сборник 

винаги е важно университетско събитие – там някъде виждаш школата, 

която ученият поражда. Историята на юбилейните сборници, които 

обединяват съмишленици и ученици, е непрекъснато питане за смисъла 

на науката, вглеждане, чрез което се пораждат нови въпроси. 

Завинаги ще остане загадка кога се разбягва тайната на 

съзаклятното организиране около идеята да се състави сборник, но 

знанието, че приятелите ти правят нещо за теб не помогна на проф. 

Деянова да не се вълнува. Съставителите на сборника са Майя Грекова, 

Петя Кабакчиева, Момчил Христов, Милена Якимова.  

И този разказ за събитието в Ботаническата градина на СУ би се 

сблъскал с различните интерпретации, но все пак ще се опитам да предам 

поне малко от емоциите на празника. Проф. Деянова се опита накратко 

да премине през смисъла на всички свои срещи, бягства от срещи, диалог 

между учени, разминавания с различни учени и най-вече спомени за 

разговори със студентите и докторантите й. Тя беше кратка! По нейния 

начин. А той винаги е удоволствие да я слушаш. Академичното 

тържество я притискаше и ограничаваше, гънеше черновата й, защото 

задължително трябваше да изкаже благодарност. Затова не е учудващо, 

че толкова много хора искаха да върнат този жест на щедрост, за който 

говориха и доц. Тодор Христов, и д-р Вероника Димитрова. 

Затова и сборникът „Време и памет“ е като сериал в сериала – в 

него виждаме не само епизоди от работата на проф. Деянова, а 

завръщания чрез спорове и разговори с колеги, които са се отразили и в 

текстовете на авторите. Или както пишат съставителите на сборника: 

„Многообразието на текстовете е свидетелство за изследoвателското 

любопитство и значимата ерудираност на Лили, и за влиянието, което тя 

е оказала върху всеки от нас.“  

Сборникът „Време и памет“ е издаден от Университетското 

издателство „Св. Климент Охридски“. 
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НАУЧЕН ОТЗИВ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА: НОВИТЕ 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” 

Ралица Ковачева 

 

CONFERENCE REPORT ON THE INTERNATIONAL 

SCIENCE CONFERENCE ‘DISINFORMATION: THE NEW 

CHALLENGES’ 

Ralitsa Кovacheva 

 

Резюме: Международната научна конференция „Дезинформацията: новите 

предизвикателства” събра 16 участници – утвърдени изследователи, 

докторанти и журналисти – от България, САЩ, Канада, Германия. 

Представените доклади отразяват различни аспекти на проблема за 

дезинформацията: отражението на дезинформацията върху политическите 

процеси, регулаторните подходи за ограничаване на дезинформацията, 

журналистическата практика на проверка на фактите и опровергаване на 

дезинформацията, ролята на социалните медии за разпространението и 

усилването на дезинформацията.  

Ключови думи: дезинформация, медии, социални медии, фактчекинг, 

политика 

 

Summary: The International scientific conference "Disinformation: the new 

challenges" brought together 16 participants - established researchers, PhD 

students and journalists - from Bulgaria, USA, Canada, Germany. The presented 

papers reflect various aspects of the problem of disinformation: the impact of 

disinformation on political processes, regulatory approaches to curbing 

disinformation, journalistic practice of fact-checking and debunking 

disinformation, the role of social media in disseminating and amplifying 

disinformation. 

Keywords: disinformation, media, social media, fact-checking, politics  
 

Международната научна конференция „Дезинформацията: новите 

предизвикателства“ се проведе на 14 октомври 2021 г. Във форума се 

включиха 16 участници – утвърдени изследователи, докторанти и 

журналисти от България, САЩ, Канада, Германия. Конференцията се 
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проведе в хибриден формат, наложен от ограничителните мерки срещу 

разпространението на Ковид-19. По-голямата част от българските 

участници се събраха в Ректората на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“, а участниците от чужбина се включиха онлайн.  

Форумът беше отразяван в реално време от репортер на 

Българската телеграфна агенция и беше излъчван на живо във Фейсбук, 

където беше проследен от над 260 зрители. Публикувани са и 

видеозаписи на отделните изказвания, които са достъпни онлайн1. За нас 

като организатори достигането до по-широка аудитория е изключително 

важно, тъй като справянето с дезинформацията изисква създаване на 

широк „обществен фронт“.  

Представените доклади отразяват различни аспекти на проблема 

за дезинформацията, както от научноизследователска, така и от 

практикоприложна перспектива. Проф. д-р Мария Нейкова откри 

форума със своя доклад „Защо е толкова трудно противодействието?“, в 

който акцентира върху влиянието на пет основни фактора: технологии 

и платформи; политици; идеологическо противопоставяне; журналисти; 

население (в измерението образование).  

В рамките на панела „Дезинформация и политика“ проф. д-р 

Мария Попова (McGill University, Montreal,  Канада) представи 

изследването „Коя е истинската конспирация?“, разработено съвместно 

с доц. Николай Маринов. Проф. д-р Димитър Вацов анализира 

„Антибългарските дискурси в македонските медии онлайн през 2020 г.“, 

а доц. д-р Ралица Ковачева – дезинформацията в българските 

предизборни кампании през 2021 г. 

В панела „Дезинформация и регулация“ проф. дпн Нели Огнянова 

направи преглед на европейските действия по темата, проследявайки 

 
1 Записите на изказванията могат да се гледат свободно на адрес: 

https://www.facebook.com/events/257499532906380/?active_tab=discussion 
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изпълнява ли ЕК обещанието от 2018 г., че „няма да има Министерство 

на истината в ЕС“. Възможните европейски регулативни подходи към 

справянето с дезинформацията и сравнението им с британския подход 

бяха теми на докладите, предстставени от докторантите в катедра 

„Европеистика“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ Мария Юрукова и Иглика Иванова.  

В панела „Дезинформация и журналистическа практика“ д-р 

Цветелина Соколова (журналист в Mediapool.bg) и докторантът в в 

катедра „Европеистика“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ Божидар Ангелов анализираха възможностите на проверката 

на фактите в справянето с дезинформацията. Младен Петков, 

кореспондент на БНР и докторант в American University във Вашингтон, 

акцентира върху ролята на журналистите в отстояването на истината и 

обществения интерес. Д-р Кристофър Неринг (гост-преподавател във 

ФЖМК от Медийната програма на Фондация Конрад Аденауер) 

направи интересни исторически паралели между дезинформацията на 

тема СПИН и Ковид-19. 

В панела „Дезинформация и социални медии“ доц. д-р Катерина 

Огнянова (School of Communication and Information, Rutgers University, 

САЩ) представи темата „Технологични и социални корекции на 

политическа и здравна дезинформация“. Д-р Христофор Караджов 

(California State University, Long Beach, САЩ) анализира ролята на 

социалните медии и специално Фейсбук по отношение на пандемията от 

Ковид-19, а докторантът във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“ 

Анелия Петрова – по отношение на предизборната кампания за 

президентските избори в САЩ през 2016 г. Валентин Пенчев (Indiana 

University, САЩ) и д-р Никола Тулечки („Онтотекст“ и „Данни за 

добро“) представиха инструменти за проверка на информацията онлайн 

и в социалните медии.  
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Предстои публикуването на сборник с доклади от конференцията 

от университетското издателство „Св. Климент Охридски“, който ще 

бъде предоставен на публиката безплатно и с напълно свободен достъп. 

Научният форум продължава и надгражда идеите на 

конференцията „Фалшиви новини и дезинформация: българският 

контекст“, проведена през октомври 2018 г. в СУ „Св. Климент 

Охридски“. Сформираната тогава изследователска група стои и зад 

настоящата международна научна конференция. 

Организационен комитет: проф. д-р Мария Нейкова, проф. дпн 

Нели Огнянова, проф. д-р Димитър Вацов, доц. д-р Ралица Ковачева, 

докторант Анелия Петрова. Технически сътрудник: Добромир Добрев.  

Проектът „Дезинформацията: новите предизвикателства“ е 

финансиран от средствата, отпуснати целево от държавния бюджет 

на СУ „Св. Климент Охридски“ за научни изследвания. 

 

Доц. д-р Ралица Ковачева е преподавател по международна 

журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ 

"Св. Климент Охридски". Публикувала е книгите „Новините от света. За 

смисъла и ползите от международната журналистика“ (2020), „Център и 

периферия на европеизираните публични сфери“ (2017) и „Медиатизираното 

измерение на външната политика“ (2017, в съавторство с Мария Нейкова). 

Изследователските ѝ интереси са насочени към медийното отразяване на 

европейски теми, с фокус върху дезинформацията и пропагандата. 

 

Dr Ralitsa Kovacheva is an Associated Professor in International journalism 

at the Faculty of Journalism and Mass Communication at Sofia University ‘St. 

Kliment Ohridski’. She has published three books: ‘News of the World. On the 

Meaning and Value of International Journalism’ (2020), ‘Centre and Periphery of 

the Europeanised Public Spheres’ (2017) and ‘The Mediatised Dimension of Foreign 

Policy’ (co-authored by Maria Neikova, 2017). Her research interests are media 

coverage of the EU and EU-related issues focusing on disinformation and 

propaganda. 
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НАУЧЕН ОТЗИВ ЗА КРЪГЛАТА МАСА НА ТЕМА: 

ОБРАЗИ НА ПРЕХОДА: КИНО, ТЕАТЪР И ВИЗУАЛНИ 

ИЗКУСТВА 

Елена Фучеджиева 

 

SCIENTIFIC REVIEW OF THE ROUND TABLE ON: 

IMAGES OF THE TRANSITION: CINEMA, THEATRE AND 

VISUAL ARTS 

Elena Fuchedzhieva 

 

Резюме: Как различните изкуства – киното, театърът, литературата, музиката 

– разказват прехода към демократизация? Това беше основният въпрос на 

Кръглата маса, проведена в края на септември от изследователите по проекта 

„Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, 

социалния опит и културната памет в съвременната българска 

литература“, провела се в кино Г8.  Културното наследството на прехода бе 

в центъра на дискусиите за паметта, сблъсъка между образа на свободата и 

пазарните механизми на управление на културата и изкуството, ролята на 

медиите.  

Ключови думи: образ, политически преход, кино, театър, музика, културна 

памет, медии 

 

Abstract: How do different arts - cinema, theater, literature, music - tell the story 

of the transition to democratization? This was the main topic discussed at a Round 

Table, held in the end of September at G8 Cinema by researchers for the project 

‘The Transition after 1989 - Interpretations of Historical Change, Social 

Experience and Cultural Memory in Contemporary Bulgarian Literature’. The 

cultural heritage of Transition was at the center of discussions about the memory, 

the clash between the image of freedom and the market mechanisms of governing 

culture and art and the role of the media. 

Keywords: image, political transition, cinema, theater, music, cultural memory, 

media 

 

 

Преходът след 1989 г. и неговите образи в различни изкуства беше 

темата на Кръглата маса, провела се в края на септември в кино Г8. 

Дискусионният форум се организра от екипа на изследователския проект 
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към ФНИ Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата 

промяна, социалния опит и културната памет в съвременната 

българска литература1. Ръководител на проекта е доц. д-р Ани Бурова, 

а Кръглата маса беше организирана и модерирана от д-р Галина 

Георгиева. 

Участниците представиха свои наблюдения по темата, а всяко 

изказване бе съпътствано от дискусия, въпроси и коментари. 

Проф. Камелия Николова направи въведение в темата, а 

обобщението ѝ на ситуацията в българския театър от периода 1989-2007 

г. открои една от най-важните характеристики на периода. „Ако трябва 

ударно да се започне с някаква ключова дума, с основен образ (…) това 

е образът на свободата. Имагинерна, пожелана, желана, дълго чакана, 

мечтана, но и настъпила рязко, някак си бързо, изведнъж, от една дата 

нататък. (…) В театъра тази свобода е много силно експлоатирана“. През 

90-те години на ХХ век театралната ни сцена се задъхва в запълването 

на много празнини и в наваксването на пропуснати текстове, нови 

стилове, постмодерни похвати и като цяло на всичко онова, което 

десетилетия не е било допускано от соцрежима. Именно 

систематизацията на това многообразие бе и фокусът на доклада на 

проф. Николова. Наред с ретроактивното набавяне на класически за ХХ 

век текстове, свободният вече български театър се опитва да осмисли и 

случващото се след 1989 г. Така продължи темата проф. Виолета Дечева, 

като коментира: „българската драматургия беше в абсолютно незавидна 

позиция спрямо конкуренцията, с целия поток, който се изсипа след 89-

а година, но пък постфактум, връщайки се към онова, което тя е 

оставила, бих казала, че то е доста солидно и дава доста добра представа 

за онова, което преживя българското общество в този период“.  

 
1 Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания с базова организация СУ „Св. Климент Охридски“, а 

екипът му включва изследователи от полето на литературата, културологията, социологията, историята, 

медийните изследвания, киното.  
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Българското кино след 1989 г. беше в центъра на изказванията на 

доц. Андроника Мартонова и д-р Деян Статулов. Мартонова разгледа 

образа на Другия в очите на българина, като предложи и обратната 

перспектива: българинът през очите на чужденеца. „Съвременното 

българско кино конструира по нов начин идентичността – смята 

изследователката – чрез  активиране на крос-културното сравнение по 

оста Свое – Чуждо. Въпросът, който седи, особено що се отнася до 

националните репери, е какво правим с тях – препотвърждаваме ги, 

трансформираме ги или ги отричаме? Потребността да се огледаме в 

Другия през екрана всъщност става още по-наложителна.“ Изказването 

на д-р Статулов беше под наслов: Киното като политика и отказът от 

политика в българското кино. Според него обаче в процеса на Преход 

политическият хоризонт, политическото като мислене, все по рядко 

присъства в родните филми, особено в игралното кино: „Единствено 

документалистите се опитват с променлив резултат да търсят и 

интерпретират теми и събития от близкото ни минало и настоящето.“ 

Последва размисъл върху причините  за отказ от екранна интерпретация 

на политическите промени в България, който преля в широка дискусия.  

Доц. Жана Попова представи част от изследване върху медийните 

образи на т.нар. „естрадна музика“. Сред въпросите, които изследването 

поставя, са: Какви метаморфози преживяват през този 30-годишен 

период музикантите и какви образи им изграждат медиите? Как 

естрадните музиканти разказват за края на естрадната музика? Ключова 

е тезата, че медийните биографии на музикантите на естрадна музика са 

важна част от „културната памет“ за общественото ни развитие.  

„Културната памет“ бе и в центъра на изказването на доц. Ирина 

Китова, но поставена в контекста на липсващите, приватизирани или 

изоставени кина и културни пространства. Кината винаги са били нещо 

повече от сгради, нещо повече от прожекционни зали, напротив – както 

за малките градове, така и за микроклимата на столицата традиционно 
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те са били важен топос в обществения живот, място за срещи, дискусии, 

придобиване на нови знания чрез лектории и неформални сбирки. 

Приватизацията на кината се мисли и до днес от представителите на 

филмовата, а и културната общност въобще като централна грешка на 

Прехода, а образът на полуразрушеното, умишлено нестопанисвано 

кино е неизменна част от ежедневието ни в лицето на един от най-

старите кинотеатри в Европа, кино Модерен театър, чиято сграда стои 

празна на бул. Мария-Луиза.  

От местата за срещи и културните пространства като формиращи 

общности, дискусията премина към въпроса за мястото на 

производствения процес и администрирането на изкуствата в условията 

на Преход и днес. Дали и до каква степен обаче финансирането и 

менажирането на култура са определящи за художествените търсения и 

визуалната естетика на авторите, е въпрос, който ще остане да отзвучава 

и да търси своите отговори далеч след приключването на Кръглата маса 

и дори след приключването на проекта Преходът след 1989 г. – 

интерпретации на историческата промяна, социалния опит и 

културната памет в съвременната българска литература. 

 

Елена Фучеджиева е докторант в катедра „Радио и телевизия“ във Факултета 

по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“. Под 

ръководството на доц. д-р Жана Попова работи по темата „Експертното знание 

по време на кризи и критичната функция на журналистиката“.  

 

Elena Fuchedzhieva is a PhD student at the Department of Radio and Television at 

the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University ‘St. Kliment 

Ohridski”. Under the supervision of Assoc. Prof. Dr. Zhana Popova, she is working 

on a dissertation on ‘Expert knowledge during crisis and the critical function of 

journalism’. 
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Основен текст: Обемът на предлаганите за публикуване текстове в 

списанието следва да е от 3 (рецензии, научни съобщения) до 25 (научни 

статии и студии) страници – между 5 400 – 55 000 знака. Текстовият файл да 

се представи в шрифт Times New Roman, 12 пункта, подравнен от ляво и от 

дясно (justified), във формати .doc и .docх или .rtf. 

Цитирането на библиографски и информационни източници става по т. нар. 

„Харвардски стандарт“, с позоваване на автори в текста: фамилия, година на 

издаване, страница, в кръгли скоби (Лаш, 2004: 31). В списъка с литературата 

се поместват всички монографии, студии и статии, като се подреждат по 

азбучен ред на фамилното име на автора, първо заглавията на кирилица, след 

това на латиница. В списъка с източниците се поместват електронни 

източници, сайтове, архивни материали, интервюта и др. 

Електронните публикации се цитират с името на автора или качващия 

съдържанието (при клипове, музика, мнения във форуми и др.), като се 

посочва хиперлинк и дата на последното посещение. Хиперлинкът трябва да 

е деактивиран (remove hyperlink), така че да остане само като чист текст, 

поставен в скоби <…>. Архивните източници се въвеждат със сигнатури, а 
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интервютата – с име или инициали на интервюирания. Примерно цитиране: 

www.dbc 

 
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

АНГЕЛОВА, Вяра (2007). Световното радио – модели на развитие. София: 

Камея. /монография/ 

АНГЕЛОВА, Вяра, Мария НЕЙКОВА, Жана ПОПОВА (съст., ред.) 

(2014). Радио, разказ, реч. Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана 

Попова. София: УИ „Св. Климент Охридски”. /сборник/ 

БОЯДЖИЕВ, Георги (1967). Росна китка. Кръстев, Венелин (гл. 

ред.). Енциклопедия на българската музикална култура. София: Издателство 

на БАН, с. 381. /статия в сборник или енциклопедия/ 

ДЕЯНОВА, Лиляна (2005). 1948. Символна еуфория, символен 

терор. Електронно издателство Liter Net. Достъпно на: 

<https://liternet.bg/publish14/l_deianova/1948.htm> /цитиране на онлайн 

публикация/ 

ПЕТРОВА, Ангелина (2018). Словесният коментар на българските 

композитори спрямо канона на соцреализма и авангардния канон. Българско 

музикознание, №2, с. 59-69. /статия в научно списание/ 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 

ФОНД №1Б – Централен комитет на Българската комунистическа 

партия. Оп. 15. Отдел „Пропаганда и агитация“ (1944-1964). А. е. 6, 8, 102, 

519, 562, 607, 627. /архивни източници/ 

O’REILLY, Tim (2006). Web 2.0. Compact definition: Trying again. 

<http://radar.oreilly.com/2006/12/web-20-compact-definition-tryi.html> 

(последно посещение 25 април 2018). /сайтове/ 

БЕШКОВ, Илия (1940). Новият народен будител (карикатура). Мир, № 

12075, 31 октомври 1940. /публикация в периодичен печат/ 

ЛОРД БЪНДИ ОТ СОФИЯ (2013). Документален филм, реж. Иван 

Трайков (You Tube видео, публикувано през 2016 г.). Достъпно на: 

<https://www.youtube.com/watch?v=6XjYBZL66-k&t=124s> . (последно 

посещение 23 май 2019). /клипове и филми в сайтове за видеообмен/ 

СПАСОВ, Божидар /име или инициали на интервюирания/ (2015). Интервю 

на Ангелина Петрова /интервюиращ/, осъществено на 25 май 2015 г. София: 
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Изображенията да са във формат .jpg, с резолюция между 150 dpi и 300 dpi, 

да се изпращат в отделен файл. Изисква се посочване на източника на 

визуалния материал (автор, източник, публикация, хиперлинк – ако е от 

интернет). Авторът следва да прати в текстов файл заглавие или пояснение 

към изображението, като подреди текстовете с арабски цифри: ил. 1., ил. 2., 

и т.н. 
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	В случая със събитията на и около площад Тянанмън може да говорим за затихващо с десетилетията сериализиране, както времето натрупва забрава върху отдалечаващите се събития, а медиите губят интереса си към тях.

