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КЪМ НЯКОИ ВЪЗМОЖНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА 

ГРАМОФОННАТА ПЛОЧА КАТО МЕДИЯ 

Венцислав Димов 

 

TO SOME POSSIBLE INTERPRETATIONS OF THE 

GRAMOPHONE RECORD AS A MEDIA 

Ventsislav Dimov 

 

Резюме: Статията разглежда комерсиалните грамофонни плочи и се 

фокусира върху функционирането им като медия през първата половина на 

ХХ век. През първия етап на развитие на шеллаковата грамофонна плоча (от 

1900-та до края на 20-те години) грамофонната плоча става основен медиум 

на музикалната индустрия, има глобално разпространение и продажби, 

конкурира водещите медии и форми за репродуциране на музика и изкуство: 

кино и радио. Статията се фокусира върху няколко акцента. Пита се как да се 

изследват старите комерсиални грамофонни плочи днес: като исторически 

предмет, звуков документ или медия? Сочат се някои методологически 

проблеми и посоки за бъдещи изследвания. Дават се примери с историята на 

българската музикална индустрия и медийна музика през първата половина 

на ХХ век. 

Ключови думи: грамофон, исторически комерсиални записи, технологии, 

медиатизация, културно поле. 

 

Abstract: This article examines commercial gramophone records and focuses on 

their functioning as a medium in the first half of the twentieth century. During the 

first stage of the development of the shellac gramophone record (from the 1900s to 

the late 1920s), the gramophone record became the main medium of the music 

industry, had global distribution and sales, and competed with the leading media 

and forms of music and art reproduction: cinema and radio. The article focuses on 

several highlights. It asks how old commercial gramophone records should be 

studied today: as historical object, sound document, or media? Some 

methodological problems and directions for future research are pointed out. 

Examples are given of the history of the Bulgarian music industry and media music 

in the first half of the twentieth century. 

Keywords: gramophone, historical commercial records, technologies, 

mediatization, field of cultural production.  

 

Увод 

Комерсиалните грамофонни плочи се появяват като резултат от 

откриване и развитие на технологии за звукозапис, продуктите на които 

(фонограф, грамофон  и съответните им звуконосители – фонографски 
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цилиндри и грамофонни дискове) се възприемат като техническо чудо в 

края на XIX в. Само след няколко години техническото чудо се превръща 

в достъпен продукт за масова употреба, а носителите на звуково 

съдържание – в масов музикален медиум. 

Тази метаморфоза подсказва поне три измерения на ранната 

музикална индустрия, която се свързва с комерсиалната грамофонна 

плоча като медиум: технологични открития и индустриално 

производство на „хардуер“; търговски аспекти на записаната музика 

като „софтуер“ и звуконосител в системата на културната индустрия; 

културни измерения на грамофонната плоча и нейното обществено 

функциониране като медийни съдържания и контексти, като музикално 

изкуство, правено и потребявано от личности, общности, общества. 

Посоките, в които ще се опитам да формулирам възможните 

интерпретации на грамофонната плоча като медия, са: като се опирам, 

от една страна, на формулирани вече теоретико-методологични 

концепции и базисни изследвания; да проверя и проектирам идеите и 

концептуалните прочити върху емпиричен материал, малко известен 

преди, издирен и представен от мен в съответстващите му исторически 

и медийни контексти. 

Този текст1 е за ранното функциониране на комерсиалната 

грамофонната плоча в България през първата половина на ХХ век, 

поставено в изследователския фокус като поле на културно 

производство и потребление, според понятието на Пиер Бурдийо: 

специфичен социален свят, реалност, цялост, включваща художествено, 

културно, политическо, икономическо полета, място на борби със 

символни и властови измерения (Бурдийо, 1993: 127-154; 2012: 48-63). 

                                                           
1 Текстът е разработен в рамките на научноизследователския проект „Поп-култура, поп-политика: дигиталният 

обрат. Интердисциплинарни анализи на пресечността между медии, култури и политики“, с финансовата 

подкрепа на ФНИ–МОН, договор № Н55/2, от 15.12.2021 г. 
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Основните източници за проучването са синхронни и първични: 

грамофонни плочи със записана музика от България, свързани с тях 

каталози и дискографски данни, публикувана информация за продажби 

на грамофони и грамофонни плочи в България в продължаващи издания 

(печатна периодика) от началото на ХХ век (рекламни текстове и 

изображения). В този информационен масив грамофонните плочи ще се 

интерпретират както исторически, физически, като „неща“, т.е. 

обективистично; така и културологически, антропологически, като 

обекти на познание. Разбирането на грамофонната плоча като медия 

предполага и историографското и архивно фокусиране върху обект, 

конструиран приоритетно от данни на синхронни и първични източници, 

но не само това. Медийните характеристики на старата плоча днес 

(които са и интер- и трансмедийни, хибридни и конвергентни) я 

ревитализират и превръщат в нещо повече от архивен звуконосител или 

исторически артефакт на културната индустрия;  тя продължава да има 

своите медийни пулсации днес, сто години след нейното производство, 

обществено функциониране и активно потребление.  

Грамофонът и плочата като медиуми – технологични и 

индустриални щрихи 

Технологиите – пише Джефри Хъл –  винаги са играли централна 

роля в развитието на музикалната индустрия: технологичният напредък 

в производствения процес, от изобретяването на звукозаписа и неговото 

развитие разширяват и подобряват музикалния пазар, правейки записите 

по-висококачествени и по-достъпни за повече хора (Hull, 2004: VIII). В 

„Улавяйки звука: как технологиите промениха музиката“ Марк Кац 

описва процеса през ранните години на звукозаписа, преди въвеждането 

на микрофоните и електричеството в средата на 20-те години на ХХ в. 

Записите се правят с преносима апаратура чрез акустичен или механичен 

процес: музикантите пеят или свирят пред звукозаписна фуния (наричат 
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я „рог“, „тромпет“), която насочва звука към тесен отвор, покрит с 

гъвкава мембрана (правена от слюда или стъкло и наричана 

„диафрагма“), тя предава звуковите вибрации на стилус (писец, игла), 

който от своя страна гравира восъчен цилиндър или диск – матрица, 

която по-късно се копира върху метален диск или цилиндър, от който се 

тиражират фабричните копия (Katz, 2010: 37). 

Фонографът, първият практически работещ апарат за звукозапис и 

звуковъзпроизвеждане, е изобретен и произведен в Америка от Томас А. 

Едисон през 1877 г. и патентован през 1878 г. Едисоновата фонографска 

система с восъчни цилиндри може да прави две неща – да записва звуци 

и да ги просвирва на същата машина. Фонографът на Едисон още след 

първите демонстрации започва да се използва навсякъде по света: като 

диктофон, научен инструмент, играчка и машина за развлечение срещу 

заплащане. Между 1877 и 1890 г. новооткритата звукозаписна 

технология се използва главно за регистриране и прослушване на реч и 

само в ограничена степен на музика. Едисоновият фонограф е най-

важният инструмент за ранното документиране на звуци за научни цели, 

докато грамофонът на Берлинер става основен носител за комерсиалната 

звукозаписна индустрия (Malm, 1992: 350). Берлинеровият грамофон, 

който не прави записи, а само възпроизвежда музика, става достъпен към 

средата на 90-те години на ХІХ век и само за няколко години се 

превръща в масов медиум за групово слушане на музика и домашно 

забавление (Gronow, 1983: 54). Грамофонът е изобретен от немския 

инженер Емил Берлинер, патентован през 1887 г. в Германия, където 

започва производство на първите грамофони през 1898 г. от Deutsche 

Grammophon Gesellschaft – компания, основана от братята Емил и Якоб 

Берлинер в Хановер. През 1893-1896 г. с патента на Берлинер се поставя 

началото на производството на грамофони в САЩ, където през 1900 г. 

Deutsche Grammophon става акционерно дружество със запазената марка 
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His Masters Voice, регистрирана от Емил Берлинер. Gramophone 

Company, основана през 1898 г. в Лондон, става лидер на европейския 

пазар, завладява след Европа и Русия, Азия, Ориента – почти няма 

страна, в която да не се продава записана музика и музикални апарати с 

лейбъла Gramophone Company (Gronow, 1983: 55-56).  

Още през първото десетилетие на ХХ век плочите, предназначени 

за прослушване от грамофоните, стават един от предметите за масова 

употреба: дискове с диаметър най-често 10 инча (250 мм), честота на 

въртене около 78 оборота в минута, направени от природен материал 

(шеллак), обикновено черни на цвят, от твърд и чуплив материал, с 

хартиени етикети в средата, които указват името и лейбъла на фирмата, 

името на артиста и музикалната единица, матрични и каталожни номера. 

През първия етап на развитие на шеллаковата грамофонна плоча (от 

1900-та до края на 20-те години) – период на усъвършенстване на 

грамофона и грамофонната плоча от ранния акустично-механичен запис 

до въвеждането на електромеханичния звукозапис – плочата става 

основен медиум на музикалната индустрия, има глобално 

разпространение и продажби, конкурира водещите медии и форми за 

репродуциране на музика и изкуство: кино и радио (Gronow, 1996: 17-

18). Една от причините е, че грамофонът не изисква някакви специални 

умения за боравене, можел е да бъде използван от всеки и навсякъде, с 

усъвършенстването на техниката и разширяването на записаните 

репертоари търсенето нараства и цената намалява. Звукозаписните 

компании скоро установяват, че за да продават грамофони, те трябва да 

произвеждат и записи, насочени към потенциалните клиенти. В Западна 

Европа и САЩ леката и художествената музика на елитите, които са 

потенциални клиенти на все още скъпите грамофони и плочи, са 

сравнително хомогенен репертоар от интернационални музикални 

стилове (танцова музика, оперни арии). В другите части на света, обаче, 
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пазарът иска записи на локална музика и компаниите работят в това поле 

(Malm, 1992: 350-352). Където нямат клонове и офиси (както е в 

България), компаниите търсят местни партньори и изпращат агенти, 

които издирват и записват изтъкнати локални артисти, за да си осигурят 

пазарен успех. Балканските страни, като второстепенни пазари, са 

ръководени от поделението на Gramophone Company в Австро-Унгария 

(Виена и Будапеща); в страни като Гърция, Сърбия и България 

компанията няма офис или клон, обслужва се от местни агенти – 

бизнесмени, които имат задачата да издирят най-популярните локални 

артисти, за да бъдат записани от екип от пътуващи „експерти“ – 

звукозаписни инженери (Gronow, 1981: 251-254; Pennanen, 2007). 

Записите се осъществяват най-често в големите градове на Балканите 

(столиците), в които пристигат експертите на компанията със 

звукозаписната апаратура и дисковете за запис; местните артисти се 

записват обикновено в подходяща зала на местен хотел или театър, след 

което „дисковете-майки“ се пресоват в Хановер, където е най-голямата 

фабрика на Gramophone Company. 

Грамофонът и плочата – изкуство, технологии и медии 

Логично е първите въпроси, които следват от въвеждането на 

грамофонната плоча като изследователски обект в полето на 

хуманитарните и социални научни дисциплини, които изучават 

исторически, етномузикологически и културноантропологически 

музиката (тук се включват и медийните изследвания), да се отнасят към 

вижданията за обекта и инструментите за неговото изследване. 

Има ли визии за грамофона и записаната върху грамофонните 

дискове музика в медийните теории? Какви са основанията да разбираме 

грамофонната плоча като медия? 

В един ранен текст за филма и радиото Рудолф Арнхайм ги 

интерпретира като подраздели на „едно-единствено ново изкуство, което 
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може да бъде наречено репродуктивно изкуство“. В общата група на 

„новите изкуства“, развиващи се през последните 100 години (статията 

ги ситуира между 1830-та и 1930-та), Арнхайм вписва сред 

фотографията, филма, радиото и звуковия филм и звукозаписа („когато 

звуковите вълни се записват върху восъчния слой“), за да посочи общата 

им природа: репродуктивно изкуство, в което „действителността се 

отразява сама“ (Арнхайм, 2011: 147). Валтер Бенямин сочи 

грамофонната плоча и записаната на нея музика като пример за 

репродукция на изкуство в епохата на технологичната му 

възпроизводимост в едноименната си студия от 1936 г.: „…техническото 

възпроизвеждане може да постави копието на оригинала в ситуации, 

които са непостижими за самия оригинал. И преди всичко тя му дава 

възможност да достигне до възприемащия, било то под формата на 

фотография, или на грамофонна плоча … хоровата творба, която е била 

изпълнявана в концертна зала или под открито небе, може да се слуша и 

в стая“ (Бенямин, 2000: 131). Отбелязаната от Бенямин загуба на 

ауратичността на музиката като автентичност, времева и физическа 

уникалност на „живото“ музикалното изпълнение, когато бива записано 

и копирано, според Кац се компенсира с репродукциите, които вече не 

са обвързани с обстоятелствата на тяхното създаване, могат да насърчат 

нови преживявания и да генерират нови традиции, където и да се 

намират – качество на уловения звук, който той назовава „преносимост“ 

и определя като „контекстуален промискуитет, която позволява на 

музиката да придобива нови, богати и неочаквани значения (Katz, 2010: 

14-16). Етномузиколозите са използвали звукозаписа на терен с научна 

цел с убеждението, че улавят и запазват традицията в новите времена на 

промяна, но самата технология на запис става агент на промяната и това 

е още по-ясно при комерсиалните записи и експлоатирането им от 

музикалната индустрия. Характеристиките на записаната и масово 
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разпространявана музика като репродукция върху грамофонна плоча, 

която има характеристиките на медия, са свързани с процеси на 

комуникация, социални обмени, движения и промяна, акултурация. 

Тъкмо тези валенции в системата на социални и културни 

комуникации мотивира разбирането за книгата като медия на Милена 

Цветкова, което може да подскаже някои гледни точки към 

грамофонната плоча като медия. Цветкова следва теоретиците на 

инструменталния подход към медиите (най-известен сред тях е Маршал 

Маклуън), според които всички човешки артефакти (медиуми като 

книгата, телефона, радиото, телевизора и др.) са екстензии, продължения 

на човешкото тялото, но и „протези на паметта“. Характеристиките на 

книгата като медия, според Цветкова, не са свързани само с нейната 

материалност и тиражираност като писмено средство за масова 

комуникация, с нейните качества на средство за съобщение, носител на 

информация, с нейната социалност и масмедийност, а и с присъщите ѝ 

нематериалност и човекоцентричност, съчетаване на интимно  и 

публично съдържание, диалогичност, обмен и взаимодействие на 

участниците в комуникационния процес (автор, текст, читател), 

съществуване в паралелни медии и трансмедийност (Цветкова, 2012). 

Подобни качества има и (старата) грамофонната плоча – тя не е само 

вещ, средство за съхраняване и разпространяване на звуци и музика, не 

е само исторически артефакт на културната индустрия, а ревитализация 

на отминали средства и съобщения, комуникация чрез изкуство, 

нематериално съществуване, спомен и памет. С появата си като „нова 

обслужваща среда“, грамофонната плоча променя не само музиката 

(изкуството в епохата на техническата му възпроизводимост), но и 

хората и обществото: подобно на другите медиуми (средствата по 

Маклуън), които дълбоко променят самата натура и образ на хората, 

които ги използват (Маклуън, Е. и М., 1995: 96). 
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Тези качества на грамофонната плоча като медия се разкриват и 

извън инструменталния подход в медиазнанието. Сред ключовите 

понятия в изследванията на популярната култура и музика, както и на 

културните изследвания на медиите, има пряко указващи медийния 

характер на грамофонната плоча – едно от тях е „медиатизация“. Стиг 

Хярвард дефинира това понятие така: „Медиатизацията трябва да се 

разглежда като двустранен процес на висока модерност, в който 

медиите, от една страна, се очертават като независима институция с 

логика, която другите социални институции трябва да приемат. От друга 

страна, медиите едновременно стават интегрирана част от други 

институции като политиката, работата, семейството и религията, тъй 

като все повече и повече институционални дейности се извършват както 

чрез интерактивни, така и чрез масови медии“ (Hjarvard, 2008: 105). 

Според Бенямин Креймер понятието медиатизация означава социалното 

изграждане и структуриране на музиката в медиите и се базира на 

идеята, че музиката е навсякъде в днешните медии и общества – важна 

част от медийното съдържание е музика, съдържа музика, или е за 

музика. От друга страна, в повечето общества днес музиката се 

консумира чрез съвременните медии (Krämer, 2011: 471). Това схващане 

опровергава остарялата теза, че музиката е универсален език, израз на 

емоции или резултат на природен талант, и следва разбирането, че 

музиката изразява социални конструкции, в които медиите са не само 

технически средства за предаване, а фактор в реализирането на музиката 

като процес на социално конструиране и поле на културно производство 

и потребление. 

Друго сродно понятие е въведеното от Роджър Уелис и Кристер 

Малм „медиазиране при музиката“. Медиазацията, разбирана като 

„адаптиране на музиката към медиите“ обозначава процесите на 

промяна, следствия на въвеждането на технологии и музикална 
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индустрия, различните пътища на музикалните форми към медийните 

системи, които засягат начина, по който се изпълнява музиката и хората, 

които я изпълняват медийно (Wallis, Malm, 1984: 278-281). Музиката на 

ХХ век има медийна природа – тя рядко се среща в не-медиирана форма, 

защото се мисли, създава, произвежда и потребява чрез различни 

технологии и медии; това с особена сила се отнася до популярната 

музика (Wall 2003: 108). Медийната природа на музиката произтича 

както от технологичните и инструменталните аспекти на връзката на 

музиката с медиите, така и от социалните, културни и антропологически 

аспекти на музиката като човешки и обществен продукт, процес от 

практики на хора и институции, които участват в правенето и 

консумирането на музика. Тези дейности, според Кийт Нигъс, са 

свързани със социални взаимоотношения на власт и влияние (Negus 

1996: 65-71). 

Различни са посоките, в които грамофонът и музиката му биват 

осветени от радикалната медийна теория на Фридрих Китлер. В книгата 

„Грамофон, филм, пишеща машина“ чрез метода на медийна археология 

грамофонът е изведен като една от метафорите на цялостната картина на 

медийния пейзаж и неговите бури в края на XIX и началото на XX век. 

Според Китлер грамофонът е медия, която записва „истинското“ 

(царството на нещата), докато филмът предизвиква „въображаемото“ 

(царството на образите); а пишещата машина дефинира „символичното“ 

(царството на думите). Като успоредява описания на технологични 

иновации, литературни наративи, истории от медиите, изображения на 

снимки и карикатури, Китлер описва грамофона като „технология за 

механично съхранение“, но и носител на естетически мутации; медиум, 

разбиващ монопола на писменото слово (фонографът разбива 

призраците на немската романтична литература), но и един от водачите 

в революцията на масмедиите като „технологии на властта“ – медиите са 
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инструменти на война и подчинение, според Китлер, и фонографът е 

пример как медиите възникват като военни машини (Kittler, 1999: 21-

114). 

Ако се върнем към ранната звукозаписна индустрия и нейните 

медии – комерсиалната грамофонна плоча и грамофона – музиката, 

носена от тези медии, може да се разглежда като медиатизирана или 

медиаирана, винаги най-малко двойно медиирана. Като технологичен и 

медиен продукт тя е терен на всекидневни практики на производство и 

потребление, на отношения между актьорите в конструиращата се 

културна индустрия (продуценти, представители на звукозаписната 

компания, местни агенти  и търговци, местни артисти, публика), на 

взаимодействия между музикални и не-музикални области (културни 

влияния и политики, икономически и военни кризи, финансова и 

политическа власт и др.). Като агенция, взаимодействие и семиотични 

активности в „изграждането на света“, тя е ангажирана с конструирането 

на идентичност, памет, със сътворяването на личността, с 

репрезентацията на света. При това медията грамофонна плоча прави 

музиката достъпно изкуство, но и нещо повече от звуково послание на 

музикално тоново изкуство – спецификата и единството на 

съдържанието и средството водят до извода за синтез на изкуство, 

технологии и медии, човешки и обществени употреби. Грамофонната 

плоча като медия се характеризира с интермедиалност: среща, пресечни 

точки и сливане на различни медийни характеристики. Дори и 

доминиращите черти като звукова медия не са еднозначни, доколкото 

има нееднородна звукова фактура – в ранните комерсиални плочи 

преобладава записана музика от певци, инструменти, хорове, оркестри, 

но има и записи само на човешки глас (хумор, скечове, рецитации), 

пиеси с характер на звукови картини (синтез на музика с имитации на 

природни и културни звуци, илюстрации на исторически събития). Но 
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плочата не е само музика: етикетите съдържат текстова информация, 

лого на фирма, символни изображения; каталозите и рекламните карета 

в пресата – рисунки и снимки; по-късните хартиени обложки на плочи и 

нотни свезки, свързани с продукция на конкретни фирми през 30-те и 40-

те години, правят първи стъпки в иконичния обрат и освен надпис с име 

и лого на фирмата, предлагат понякога цветни рисунки или снимки на 

артистите. Технологичните характеристики и развойни процеси при 

ранните грамофони и плочи бележат друга динамика на медията: 

първоначално масивни и луксозни, грамофоните имат функцията на 

символична мебел в дома, а плочите се просвирват като форма на 

домашни концерти; по-късно грамофоните стават по-малки, леки и 

преносими, все още не са електрически и това позволява 

възпроизвеждане на музика лесно и навсякъде: на селския мегдан, на 

излет в гората, по време на пътуване с железница или автомобил. В 

годините на „нямото кино“ грамофоните са част от ритуала на 

представлението, музика от грамофонни плочи озвучава прожекциите. 

Възможни етномузикологически интерпретации: исторически 

предмет, звуков документ и медия 

Според Пека Гроноу, технологията, оказала най-голямо влияние 

върху музиката, е изобретяването на звукозаписа и фонографа през 1877 

г., защото благодарение на това откритие за първи път хората имат 

възможност да съхраняват, транспортират и възпроизвеждат звуци, 

произведени в друго специфично време и място (Gronow 1983: 54). Ще 

припомня, че грамофонната плоча е този исторически артефакт, който 

бележи възхода на комерсиалната звукозаписна индустрия в света, 

започнал от началото на ХХ век. Прогресът на музикалната индустрия 

се базира върху продажби на грамофони от няколко водещи световни 

компании. Като технология и организация на производството те дължат 

успеха си на съчетаване на технологични иновации (звукозапис, 
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устойчив, траен и качествен носител, усъвършенстваща се апаратура) с 

глобална програма за развитие чрез превземане на локални пазари. 

Компании, като първата, която насища България с грамофони и плочи – 

Gramophone Company са производители на системи за звукозапис и 

звуковъзпроизвеждане (фабрика на Deutsche Grammophon-

Aktiengesellschaft в Хановер, Германия); същевременно звукозаписни 

компании. Те развиват технологично ноу-хау на звукозаписа, обучават 

няколко инженери, които пътуват със звукозаписната апаратура и с 

помощта на местни представители издирват и записват на място най-

популярните за времето си местни артисти и репертоар. Записите стават 

в подходящи пространства (концертни зали, салони на хотели) върху 

матрица (диск, направен от восък с примеси, издържащи на висока 

температура, който е поставен в записващата машина и се върти с 

определените обороти, за да запечата звуците като бразди от резец, 

преобразуващ акустичния сигнал в механична следа. Матриците се 

тиражират по-късно във фабриката в Хановер, след което се връщат на 

местните пазари за продажба в музикалните магазини, които предлагат 

на клиентите записи (грамофонин плочи), оборудване за прослушване 

(грамофони), консумативи (игли), рекламни и информационни 

материали (каталози). Това са черти на една прогресираща музикална 

индустрия, която развива комплексно звукозаписно оборудване, 

звукозапис, производство: процеси на мастериране и на тиражиране, 

продажби и потребление. Последното е заложено в технологично-

организационната програма на компаниите, които печелят локалните 

пазари, като предлагат като необходим за употребата на „хардуера“ 

(грамофоните), предпочитан от локалните пазари „софтуер“ – записана 

върху грамофонните плочи музика, която разпознават и харесват 

местните клиенти (Gronow 1983: 54-55; Malm 1992: 350-352; Kunej, D., 

2014: 147-148; Ceribašić 2021: 327-328). 
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Въпреки опита на някои изследователи да въведат ранните 

комерсиални записи на грамофонни плочи като обект на 

етномузикологически изследвания (вж. Gronow, 1983; 1996; Pennanen, 

2007; Kunej, D., R., 2017; Ceribašić, 2021), те остават все още периферни 

и маргинализирани. Подобна е картината в българските изследвания, в 

които, като изключим няколко първи опита на пишещия (вж. Димов, 

2005; 2006а; 2006б) етномузикологическите проучвания на комерсиални 

грамофонни плочи остават изследователско място с  много бели полета. 

Българският случай, при който най-ранните записи са на комерсиални 

плочи и те изпреварват с 30 години с първите записи, правени с научна 

цел, потвърждава необходимостта те да попаднат в 

етномузикологически фокус. Комерсиалните записи на местна музика, 

макар и отразяващи пазарния интерес на международни компании и 

записани извън естествения си контекст, като фиксиран звук на местната 

традиция са ценен обект за етномузикологически изследвания (Ceribašić 

2021: 327-328). Но те са важни за етномузиколозите не само защото са 

единствени във  времето, когато все още няма звукорегистрации с научна 

цел. Съгласен съм с наблюденията на изследователите на словенската 

записана музика Ребека и Драго Куней, че старите грамофонни плочи 

представляват само това, което е било популярно по време на записа им 

и не се влияят, за разлика от правените с научна цел теренни записи, от 

синхронния интерес на изследователите, които записват само важното 

според тях (Kunej, R. 2013; Kunej D. 2014). Към това неочаквано 

предимство могат да се добавят още ресурси и посоки за 

етномузикологически и антропологически прочити: като иконични 

образи, символен капитал, източници за историческа антропология, 

звуково маркиране на пространства, медийни репрезентации и т.н. 
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Някои методологически посоки и примери 

Етномузикологическите прочити на ранните комерсиални записи 

се срещат както с проблема за тяхното многопосочно изследване 

едновременно като исторически и технологически предмет 

(ревитализиран в съвременни контексти), звуков документ от миналото 

(музикално и текстово съдържание) и медия (функциониране, контексти, 

човешки и обществени употреби); така и с редица методологически 

проблеми като нов обект в етномузикологията (Dimov 2006). Основният 

проблем е в разминаването на предметно-методологическите фокуси на 

етномузикологията, която анализира съвременни процеси и приема 

теренната работа като основна методологическа практика, заедно с тези 

на историческите изследвания, които са насочени към миналото, вместо 

на терен работят в архиви, интерпретират исторически източници 

(Ziegler et al., 2017: 1). Върху този проблеми етномузиколозите работят: 

примери има в някои нови публикации на Изследователската група по 

исторически източници на традиционна музика в рамките при ICTM (вж. 

текстовете на Сузане Циглер, Драго Куней, Сузана Сардо и др. – Ziegler 

et al. 2017). Полезни са теоретичните опори от „етномузикологическия 

ъгъл“ на Найла Церибашич, която обобщава класическите за 

етномузикологията диференциации между „комерсиални“ и 

„моментални“ записи, записи „за продажба“ и такива „за изследване“, но 

сочи полетата, в които съвременната етномузикология вече е 

проблематизирала записите с търговска цел: в критични дебати за World 

Music като присвояване, хибридизация и властови политики на Запада 

спрямо Третия свят; звукозаписното студио като терен и изследването 

на „кръга от актьори“, които участват в музикалната индустрия; 

етномузикологическите изследвания на историческите комерсиални 

записи в работите на Пека Гроноу и последователи (Ceribašić, 2021: 325-

327). Етномузикологическите изследвания в полето на ранните 
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комерсиални записи досега следват няколко методологически посоки. 

Едната се базира на етнографско описание на първични исторически 

източници, главните сред които са дискографските данни, съдържащи се 

във фирмена документация и самите грамофонни плочи като 

звуконосители (Gronow, 1996; Pennanen, 2005). Ристо Пенанен, който 

изследва ранните записи в Босна и Херцеговина, съчетава историческите 

прочити на дискографиите с историко-антропологическа интерпретация 

на вторични синхронни източници, основни сред които са месните 

вестници (Pennanen, 2007). Използването на масива от печатни 

продължаващи издания (вестници) като основна информационна база 

вече има плодотворни резултати в  изследванията на ранната история на 

българското кино (Kържилов, 2016; вж. публикацията на същия автор в 

този брой – Кърджилов, 2022). Посочените изследователски опити и 

практики сочат пътя на многообразието и съчетаването на техники и 

инструменти, емпирични и теоретични подходи, диалози на научни идеи 

и подходи от сферите на етномузикология, културна антропология 

(съчетаване на инструментариума от етнографско описание, плътна 

интерпретация, анализи на символи, включено наблюдение, 

биографичен подход, автоетнографски подход и др.), изследване на 

популярна музика, история на музиката, медиазнание, медийна 

археология. 

Грамофони и плочи, пеещи „на български“ – към някои черти 

на първите български музикални медии 

За това, че Gramophone Company открива свои партньори в 

България през първите години на века, свидетелстват тогавашните 

български вестници. В рекламни съобщения се появяват имена на 

търговци, дистрибутори на грамофони и грамофонни плочи, като 

търговецът Макс Вебер (Русе-София), който през 1903 г. предлага 

грамофони и плочи, все още не на български изпълнители (Б.А., 1903; 
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Б.А., 1904а). Година по-късно в пресата се появяват реклами за плочи, 

които вече са „на български” от същия местен представител на Deutche 

Gramophon (Б.А., 1904в в. Вечерна поща, г. V, бр. 1007/14.V.1904; 

рекламата се повтаря и през следващите седмици и месеци – вж. в. 

Вечерна поща, бр. 1010, 1015, 1020 и др., като адресанти вече са два 

различни представители – Вебер и Грауер). През същата година в 

софийските вестници се появяват реклами на новооткрития магазин на 

Грауер в столицата София (на централния Александров площад, до 

известния локал „Червен рак“), който се рекламира като „огромен, 

специален за грамофони и плочи… които възпроизвеждат музика, песни 

и декламации“ с такова качество, че „човек би помислил, че се намира в 

един концертен салон и в някоя първостепенна опера“ (Б.А., 1904г). В 

спомените за културния живот на София това заведение се определя като 

„луксозна бирария“, средище на „хайлайфа“, в което свири Гвардейският 

оркестър – една от първите български оркестрови формации, записвани 

от Gramophone Co.; а магазинът на Грауер се описва като катализатор на 

масовото навлизане на грамофонните записи с масовото предлагане, 

намаляването на цените и повишаването на качеството на иглите, 

плочите и записите (Каназирски-Верин, 1947: 95-96; Костенцева, 1979: 

283). През първите години на звукозаписната индустрия в България 

основни потребители на грамофони и плочи са представители на 

местните елити, клиенти от средната и висша класа, разполагащи със 

средства за закупуване на скъпото по това време оборудване – преди 

1910 г. цената на един обикновен грамофон е колкото месечната заплата 

на първоначален учител, а в началото на 30-те години на ХХ  век (когато 

след Първата световна война и световната икономическа криза започва 

да се развива българска музикална индустрия) цената на едни грамофон 

пада до 2-3 дневни работнически надници (Георгиев, 1983: 272). 
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Ако разгърнем вестниците от началото на ХХ век, ще видим, че 

рекламите на скъпите за времето си апарати са обкръжени от реклами, 

пропагандиращи висок стил на живот – козметика, модни дрехи, 

атрибути за маскени балове и карнавали. Често в слоганите на рекламите 

за грамофони може да се разчете безрезервен възторг от авангардното 

техническо чудо: „...най-усъвършенствания апарат в целия свят, който 

говори, смее се, играе и пее на всички езици, между които и български“ 

(Б.А., 1904в). Рекламните послания са насочени към тези, които могат да 

си позволят скъпата нова техника (те са сред неголямата група читатели 

на официозите в началото на века), за които тя е част от високия стандарт 

на живот. Затова в една от рекламите, заемаща цяла страница на 

вестника, са поместени снимките на няколко европейски монарха, а 

текстът акцентира върху факта, че за предлаганата марка грамофони 

(носеща символичното име „Монарх“) са отворени всички дворци на 

света (Б.А.,1909). 

 

Фигура 1. 

Българска реклама на грамофоните „Лорд“ и „Монарх“ на „Грамофон“ – 

международните фабрики Лондон-Париж-Берлин, публикуювана върху цели 

страници на вестниците „Вечерна поща“, „Ден“ и др. през 1909 г. 
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Мемоарите на представители на елита разкриват детайли от 

културното поле в България, което репрезентират грамофонът и плочите. 

В западноевропейските страни най-престижните и скъпи плочи са с 

„класически“, „висок“ репертоар, записван от световноизвестни оперни 

певци (Енрико Карузо, Фьодор Шаляпин), които имат собствени серии и 

етикети на плочите, или от военни оркестри, записващи западен 

репертоар от лека художествена (потпури, увертюри към опери), танцова 

(валсове, полка) и военна музика (маршове) – тази медиизирана 

художествена и популярна музика става първата европейска музика, 

която навлиза в периферията на Европа (на Балканите) и в 

неевропейските страни, за да зададе стиловите маршрути на местната 

медийна музика (Gronow, 1996; 20-22; Dimov, 2008). Но това не е най-

предпочитаната музика на местните елити. В България през първото 

десетилетие на ХХ век високопоставените притежатели на грамофони 

търсят редом с „европейското“ и „ориенталското“ като висока музика и 

„хайброу“ – плочите, каталозите, рецепцията им сочат как турската 

музика, например, се възприема по-скоро катко alla franca, отколкото 

като alla turca. За това свидетелства разказът на Султана Рачо Петрова 

(гранд-дама, част от хай-лайфа, съпруга на премиер, заради 

дипломатическите приеми и соарета я наричали „първата българскаф 

дипломатка“) за прием у новопристигналия в София посланик на 

Османската империя Садък паша – „турчин в пълния смисъл на думата, 

в религиозно и нравствено отношение” по думите на българската първа 

дама. Тя си спомня със симпатия ориенталските детайли на 

преживяването и най-вече музиката: „буквално всички заболяхме от 

чисто ориенталския му обед, приготвен с овча лой, придружен с пушене 

на наргилета и на когото един грамофон непрекъснато пееше красиви 

турски маанета” (Петрова, 1991: 52-53). По същото време българската 

компания, която въвежда авангардния тогава символ на високи 
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технологии и европейска мода – грамофона – се нарича „Ориент“ (Б.А., 

1904а, Б.А., 1904б). А българският каталог на Gramophone Company – 

„Временен лист на нови плочи за месец януарий 1909“ предлага повече 

заглавия в рубриката „Нови турски плочи“, отколкото всички останали 

в рубриките „Немски песни“ и „Италиански песни с оркестър“ 

(Gramophon, 1909). 

 

 

Фигура 2. 

„Временен лист на нови плочи за месец януарий 1909“, един от 

българските каталози на Gramophone Company: визуалните послания 

са западни, музикалното съдържание с турски шаркии, маршове, 

оперетни откъси от „Леблебеджи Хорхор ага“ и др. – ориенталско 

(Личен архив на автора). 

 

Ориенталското съдържание на плочите в България в началото на 

ХХ век сочи  „промискуитетните“ черти на културното поле: то е сред 

музикалните предпочитания на столичния хай-лайф, „хайброу“, част от 
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звуковия пейзаж на софийските салоните и високата култура; но и 

любима музика на селската публика и малцинствата, „лоуброу“, част от 

звуково-танцовия пейзаж на кръчмите. В едно от показателни за 

лавинообразното навлизане на грамофона в по-малки български градове 

и дори села се съдържа в етнографски сведения за село Ръжево Конаре, 

в което към края на първото десетилетие на ХХ век селския кръчмар 

привличал „мющерии“ с народни песни и хора и турски маанета, които 

звучали от „дукяна“, хората се трупали да слушат, а някои цигани „се 

кълчели“  (Петров, 1974: 120). 

Провокиран от определението на Китлер за грамофона като 

„военна машина“ и тезата му, че медиите са „технологии на властта“, 

свързани с „война и подчинение“, ще посоча някои примери за връзката 

на грамофона и записаната музика с армията и войните през първите 

десетилетия на ХХ век в България. Една от най-старите плочи в моята 

колекция показва как образовани музиканти, капелмайстори на военните 

оркестри, са записвани от френската компания Pathé с локален 

репертоар: „Пайдушко Русенско“ и „Ръченици“, изпълнени от Музиката 

на VІ. Полк (Pathé, №56979). Плочата може да се датира към 1907-1908 

г., когато капелмайстор на Музиката на VІ. Търновски полк, дислоциран 

в София, е Венцеслав Кауцки, популярен по това време с концертите на 

открито в София пред широка публика, на която се изпълнявали 

маршове, негови китки и посочените хорá (Каназирски-Верин, 1947: 83-

84). Каталозите и плочите от първото десетилетие на ХХ век съдържат 

регистрации на български военни и граждански оркестри, които 

отвеждат към важни събития, дати и места от времената на военни 

действия, маневри и сражения: Съединението и Сръбско-Българската 

война през 1885 г., революционните борби за свободата на българите в 

Македония, изграждането на българските държавност и армия. 

Музиката на Лейбгвардейския на НЦВ полк записва „Смяна на караула 
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(Двореца)“; Оркестър „Шоп“ записва „Песен за Панагюрското 

въстание“, „Бомба в Солун“, „Смущението в град Търново и действието 

на 6. Полк (Боят при Сливница)“,  „Телеграма от Южна България. 

Пренасянето на войските от Търново-Сеймен“, „Настъплението при 

Драгоман“ и др. (Gramophon 1908). Този записан репертоар 

свидетелства, че скоро след ключови исторически събития с голямо 

значение за българите грамофонната плоча става медията, която чертае 

в звуковия си разказ траектории на народни въстания, революционни 

борби, военни маневри, войскови походи, сражения през войната; 

включва в медийния си разказ хронотопа на българското време-

пространство; превръща се в среща на индивидуалната памет и 

колективната история. Артистите, които регистрират българската 

история в записите, го правят с интенцията на национална институция 

(Гвардейският оркестър е първият държавен оркестър в България) и 

граждански дълг (Група „Шоп“, ръководена от Никифор Кръстев, 

изпълнява композиции на Маестро Георги Атанасов за Сръбско-

българската война). Отвън тази интенция, но съзвучни с нея са нагласите 

на аудиторията, очакванията на публиката, които са накарали 

представителите на Gramophone Co. да запишат и тиражират немалкото 

количество подобни заглавия през първото десетилетие от историята на 

българския комерсиален звукозапис. 

Историческа плътност в реконструирането на политиките на 

репрезентация, които съдържат звуците и образите на ранната записана 

музика дава фрагмент от спомените на журналиста Георги Каназирски-

Верин, който описва вкуса на публиката от началото на ХХ век към 

военната музика, маршовете, китките, звуковите картини с историческо 

съдържание:  „На малката възвишена площадка в Градската градина 

срещу Военното министерство два пъти в седмицата свиреше военната 

музика на 6 пехотен полк под диригентството на Кауцки (…) Публиката 
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обичаше да слуша „Изгубена поща“, при който един флигорнист 

напускаше оркестъра и се отдалечава на другия ъгъл на градината срещу 

Народната банка, откъдето даваш музикалните си реплики. Също голям 

успех имахте една музикална илюстрация със сюжет войната от 1885 

година, под името „Гургулят“ от Хохола. Успехът не се дължеше на 

художествената стойност на композицията, но на вмъкнатите в нея 

сигнали за атака „на нож“, „отбой“, „вечерна проверка“, на погребалния 

марш, Шуми Марица, топовни гърмежи и пушечен огън (Каназирски-

Верин, 1947: 83-84). 

 

 

Фигура 3. 

Български войни слушат грамофон на румънския фронт при р. Серет по 

време на Първата световна война. 18 май 1917 г. (ДА – Перник, фонд 

1038, опис 2, а.е. 27, л. 7). 
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Грамофонът и плочите са музикалната медия, която е свързана с 

българското преживяване на Първата световна война. От многото 

свидетелства: звукови в съдържането на самите плочи, визуални за 

фронтовия живот и мястото на грамофона в него, мемоарни свидетелства 

и пр., ще посоча няколко, свързани с войната на Добруджанския фронт 

през 1916-1917 г. В мемоарите на офицера от Първа дивизия при III 

Българска армия (герои в сраженията за освобождаване на Добруджа, 

наричали ги „железните шопи“) Георги Ст. Георгиев описва бита на 

войните, настанени в зимни квартири в румънското село Перишори: „В 

стаята – маса, столове, огледало, голяма лампа. Грамофон. Плочите – с 

една от друга по-весели песни. Едни румънски шлагери – не ти е работа! 

Не бяха много, а ние навиваме ли, навиваме (…) в самото наше 

Перишори си ходим на гости – по роти, дружини. Черпим се. Даваме си 

празненства. Който има, отива с грамофона си. Който няма, отива там, 

където има“ (Георгиев, Г. Ст., 1992: 89, 106). Грамофонът е не само част 

от споделения воински празник, разказът го извежда като символ на 

празнуването, мирните мигове, отдиха сред фронта с шлагерите на 

румънците, които се оказват не само с румънска реч, а и с френски, 

турски и български думи. Вероятно подобен миг на отдих на 

Добруджанския фронт документира архивна снимка на български 

офицер и войници на румънския фронт при р. Серет по време на Първата 

световна война, направена на 18 май 1917 г., в която до военните карти 

на масата, в центъра на изображението е грамофон с фуния (ДА – 

ПЕРНИК, фонд 1038, опис 2, а.е. 27, л. 7). Снимката не дава информация 

каква музика са слушали, но спомените сочат, че освен шлагерите на 

румънците българските военни са слушали български маршове. Такъв е 

случая с химна „Шуми Марица“ – многократно изпълняван като марш 

от военните музики и популяризиран чрез грамофонни плочи по време 

на Първата световна война. Известно е, че през есента на 1916 г., когато 
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българските войски влизат в Букурещ и настаняват комендантството в 

хотел „Капша“, пред хотела поставили грамофон – „патефон денонощно 

да свири „Шуми Марица“ (Керчова-Пъцан, Велчов, 2013: 62). 

Българските каталози на Gramophone Co. сочат, че през първото 

десетилетие на ХХ век „Шуми Марица“ като национален химн са 

записвали на плочи Първо българско тамбурашко дружество, Музиката 

на Лейб-гвардейски на негово царско величество ескадрон, Струнния 

оркестър на трупата на Швертнер и др. (Gramophon 1908; Kelly, 2021). В 

навечерието на Балканската война сръбският каталог на Мите Палич 

включва пропагандни плочи за войната, заедно със снимки на 

държавните глави на страните от Балканския съюз, сред плочите има 

серия „Народни химни на Съюза на балканските държави“, сред които е 

и плоча със запис на „Шуми Марица“ и „Смяна на караула в двореца“ 

(Палић, 1913: 12-13). Описаните факти предполагат по-задълбочено 

анализиране и интерпретиране, което би показало ролята на грамофона 

и плочата като агенти на национализми, властови мобилизации, 

политически съюзи и битки – тема за друг текст.  

Заключение 

Старата шеллакова грамофонна плоча със скорост 78 об./мин. е 

нещо повече от архивен запис и предмет с историческа стойност. Като 

звуков документ, плочите съдържат „живи гласове“ на останали в 

миналото артисти и локални традиции, често са единствена или най-

ранна регистрация, представляват запис с качествата на уникален 

първичен източник. Но те са и нещо повече – медия, артефакт на 

медийната култура от първите години на масовото звуково регистриране 

и техническо възпроизводство на музика, копие, което измества 

оригинала (вж. Бенямин, 2000). Медийната музика е част от популярната 

медийна култура, която съдържа връзките между човека и обществото, 

човешкото в неговите технологически, комуникационни, икономически 
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контексти, които следва да бъдат разбрани и обяснени като обществени 

явления, съдържащи социални връзки, отношения с институции, 

дискурси и практики (Durham, Kellner, 2006: XI-XII).  

Изследването на грамофонната плоча като медия означава да се 

проучат начините, по които комерсиалните звукозаписи са осъществени, 

фигурите и процесите в тяхното правене, изборите на артисти и 

репертоар, търговското предлагане  и рекламата, потреблението като 

купуване на продукт, възприемане като слушателски ритуали, 

дискурсите на грамофона, грамофонната плоча и записаната музика и 

т.н. – все данни, факти, процеси, които заедно с техните образи и разкази 

за тях (звукови, визуални, словесни, литературни, трансмедийни)  следва 

да са разчетени и разработени исторически в едно интердисциплинарно 

изследователско поле, което да отчита грамофонната плоча и записаната 

на нея музика като комплекс от технологически, индустриални, 

търговски, културни и антропологически аспекти. Съдържайки 

практики и политики на репрезентация – записите отразяват 

исторически контексти, икономически и индустриални фактори, 

властови отношения и не на последно място нагласите на аудиторията в 

акта на комуникация (Димов,  2018: 23) – старите грамофонни плочи не 

само документират и описват своето време и българската 

действителност, те са участници в актовете на конструиране на това 

време и действителност. Още един довод за разбирането на 

грамофонната плоча като медия. 

 

Използвана литература 
АРНХАЙМ, Рудолф (2011). Филмът и радиото (1933). Репродуктивното 

изкуство (2004). В: ЙОТОВ, Стилиян (съст.) Когато медиите не бяха 

постмодерни. София: Агата-А, с. 147-150. [Аrnhaym, Rudolf (2011). Filmat 

i radioto (1933). Reproduktivnoto izkustvo (2004). V: Yotov, Stiliyan (sast.) 

Kogato mediite ne byaha postmoderni. Sofiya: Agata-A, s. 147-150]. 

БЕНЯМИН, Валтер (2000). Озарения. София: Критика и хуманизъм. 

[Benyamin, Valter (2000). Ozareniya. Sofiya: Kritika i humanizam]. 



Изкуство. Журналистика. Критика Венцислав Димов. Към някои възможни 

интерпретации на грамофонната плоча като 

медия 

с. 45-75 

 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 11/2022  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

71 

БУРДИЙО, Пиер (1993). Казани неща. София: УИ „Св. Климент 

Охридски“. [Burdiyo, Pier. 1993. Kazani neshta. Sofiya: UI „Sv. Kliment 

Ohridski“]. 

БУРДИЙО, Пиер (2012). Полета. Том I. Полета на духа. София: Изток-

Запад. [Burdiyo, Pier. 2012. Poleta. Tom I. Poleta na duha. Sofiya: Iztok-Zapad]. 

ГЕОРГИЕВ, Георги (1983). София и софиянци. София: „Наука и 

изкуство”. [Georgiev, Georgi. 1983 Sofiya i sofiyantsi. Sofiya: „Nauka i 

izkustvo”]. 

ГЕОРГИЕВ, Георги Ст. (1992). Един от Първа дивизия. София: Военно 

издателство [Georgiev, Georgi St. 1992. Edin ot Parva diviziya. Sofiya: Voenno 

izdatelstvo]. 

ДИМОВ, Венцислав (2005). „Към изследване на записаната музика в 

България от първата половина на ХХ век: архиви и колекции“. Българско 

музикознание, № 1, с. 144-172. [Dimov, Ventsislav (2005) “Kam izsledvane na 

zapisanata muzika v Balgariya ot parvata polovina na ХХ vek: arhivi i kolektsii”. 

Balgarsko muzikoznanie, № 1: s. 144-172]. 

ДИМОВ, Венцислав (2006а). „Комерсиалните записи на фолклорната 

музика – нов обект в етномузикологията”. Вълчинова-Чендова (ред.) Нови 

идеи в музикознанието. София: СБК, с. 176-194.[ Dimov, Ventsislav (2006) 

“Komersialnite zapisi na folklorna muzika – nov obekt v etnomuzikologiyata”. 

Valchinova-Chendova (ed.)  Novi idei v muzikoznanieto, Sofiya: SBK, s. 176-

194]. 

ДИМОВ, Венцислав (2006б). Ранни записи на традиционни инструменти в 

България (Научни и комерсиални записи върху грамофонни плочи на 

традиционни аерофонни инструменти от България през първата половина 

на ХХ век). Българско музикознание, год. ХХХ, № 3, с. 77-96. [Dimov, 

Ventsislav (2004). Ranni zapisi na traditsionni instrumenti v Bulgaria (Nauchni 

i komersiali zapisi vurhu gramofonni plochi na traditsionni aerofonni instrumenti 

ot Bulgaria prez purvata polovina na XX vek). Balgarsko muzikoznanie, god. 

ХХХ, № 3, pp. 77-96]. 

КАНАЗИРСКИ-ВЕРИН, Георги (1947). София преди 50 години. София: 

Българска книга [Sofiya predi 50 godini. Sofiya: Balgarska kniga]. 

КЕРЧОВА-ПЪЦАН, Лулу, Деде Лука ВЕЛЧОВ (2013). Букурещ отблизо. 

Timişoara: Waldpress. [Kerchova-Patsan, Lulu, Dede Luka Velchov. 2013. 

Bukuresht otblizo. Timişoara: Waldpress]. 

КОСТЕНЦЕВА, Райна (1979). Моят роден град София преди 75 години и 

после [Moyat roden grad Sofiya predi 75 godini i posle]. София: Издателство 

на ОФ [Sofiya: Izdatelstvo na OF]. 

КЪРДЖИЛОВ, Петър (2016). Озарения в полите на Витоша. Летопис на 

ранното кино в София (1896–1915). [Ozareniya v polite na Vitosha. Letopis 

na rannoto kino v Sofiya (1896–1915)]. София: Академично издателство 

„Проф. Марин Дринов“ [Sofiya: Akademichno izdatelstvo „Prof. Marin 

Drinov“]. 

КЪРДЖИЛОВ, Петър (2022). Рекламата за „чудото на XIX век” – 

„първичният океан”, от който произлиза съвременната филмова критика. 

Свидетелства в българския периодичен печат (1896–1914). Медиалог, № 11. 

[Kardzhilov, Petar (2022). „Reklamata za „chudoto na XIX vek” – „parvichniyat 

okean”, ot koyto proizliza savremennata filmova kritika. Svidetelstva v 

balgarskiya periodichen pechat (1896–1914). Medialog, № 11]. 

МАКЛУЪН, Маршал и Ерик (1995). Закони на медиите. София: УИ „Св. 

Климент Охридски“ [Makluan, Marshal i Erik. 1995. Zakoni na mediite. 

Sofiya: UI „Sv. Kliment Ohridski“]. 



Изкуство. Журналистика. Критика Венцислав Димов. Към някои възможни 

интерпретации на грамофонната плоча като 

медия 

с. 45-75 

 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 11/2022  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

72 

ПЕТРОВ, Любомир (1974). Ранното разпространение на грамофона в 

Пловдив и селищата от Пловдивски край. Годишник на народния 

етнографски музей – Пловдив, № 2, с. 99-137. [Petrov, Lyubomir. 1974. 

“Rannoto razprostranenie na gramofona v Plovdiv i selishtata ot Plovdivskiya 

kray”. Godishnik na narodniya etnografski muzey – Plovdiv, no. 2, pp. 99-137]. 

ПЕТРОВА, Султана Р. (1991). Моите спомени. София: Издателство на 

БАН. [Petrova, Sultana R. 1991. Moite spomeni. Sofiya: Izdatelstvo na BAN]. 

ЦВЕТКОВА, Милена (2012). Книгата като медия. София: Ентусиаст 

[Tsvetkova, Milena. 2012. Knigata kato mediya. Sofiya: Entusiast]. 

CERIBAŠIĆ, Naila (2021). Music as Recording, Music in Culture, and the 

Study of Early Recording Industry in Ethnomusicology: A Take on Edison Bell 

Penkala. IRASM,  vol. 52, no. 2, pp. 323–354. 

DIMOV, Ventsislav (2008). On some Early Evidence of Musical Hybridization: 

Observation on Commercial Gramophone Records from Bulgaria. The Human 

World and Musical Diversity. Proceeding from the Fourth Meeting of the ICTM 

Study Group “Music and Minorities” in Varna, Bulgaria 2006. Sofia: Institute 

of Art Studies, pp. 43-50. 

DURHAM, Meenakshi G., Douglas M. KELLNER (Eds.) (2006). Media and 

Cultural Studies. Key Works. Malden & Oxford: Blackwell Publishing. 

GRONOW, Pekka (1981). The Record Industry comes to the Orient. 

Ethnomusicology,  vol. 25, no. 2, pp. 251-284. 

GRONOW, Pekka (1983). The Record Industry: Growth of a mass medium. 

Popular Music № 3, pp. 53-76. 

GRONOW, Pekka (1996). The Recording Industry: An Ethnomusicological 

Approach. Tampere: University of Tampere. 

HJARVARD, Stig (2008). The Mediatization of Society: A Theory of the Media 

as Agents of Social and Cultural Change. Nordicom Review, vol. 29, no.2, pp. 

105-134. 

HULL, Geoffrey P. (2004). The Recording Industry. New York and London: 

Routledge.  

KATZ, Mark (2010). Capturing Sound: How Technology Has Changed Music. 

Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 

KITTLER, Friedrich (1999).  Gramophone, Film, Typewriter. Stanford: 

Stanford University Press.   

KRÄMER, Benjamin (2011). The mediatization of music as the emergence and 

transformation of institutions: A synthesis. International Journal of 

Communication, no. 5, pp. 471–491. 

KUNEI, Drago (2014). Slovenski posnetki na gramofonskih ploščah z 78 o/min. 

Traditiones, vol.43, no. 2, pp. 11-29. 

KUNEJ, Drago and Rebeka KUNEJ (2017). Music from both sides: 

gramophone records made by Matija Arko and the Hoyer Trio. Ljubljana: 

Založba ZRC. 

KUNEJ, Rebeka (2013). Looking at Folk Dance. The Overlooked Resources of 

Old Gramophone Records. (Drago Kunej and Urša Šivic, eds.) Trapped in 

Folklore? Studies in Music and Dance Tradition and Their Contemporary 

Transformations. (Musikethnologie / Ethnomusicology, vol. 7). Zürich, Berlin: 

LIT Verlag, pp. 161–179. 

MALM, Krister (1992). The Music Industry. Myers, Helen (Ed.). 

Ethnomusicology. An Introduction. London: MacMillan Press, pp. 349-364. 

NEGUS, Keith (1996). Popular Music in Theory: An Introduction. Cambridge: 

Polity Press. 



Изкуство. Журналистика. Критика Венцислав Димов. Към някои възможни 

интерпретации на грамофонната плоча като 

медия 

с. 45-75 

 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 11/2022  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

73 

PENNANEN, Risto Pekka (2005). Kako Koristiti Komercijalne Snimke za 

Muzicko Istrazivanje: Metodoloski Pribor za Prvu Pomoc. Muzika. IV. 

Medunarodni Simpozij “Muzika u Drustvu”, Sarajevo, Musicological Society of 

the FbiH, pp. 28-44. 

PENNANEN, Risto Pekka (2007). Immortalised on Wax: Professional Folk 

Musicians and Their Gramophone Recordings Made in Sarajevo, 1907 and 1908. 

Božidar Jezernik et al. (eds), Europe and Its Other: Notes on the Balkans. 

Ljubljana: Filozofska fakulteta, pp. 107-148. 

WALL, Tim (2003). Studying Popular Music Culture. London & New York: 

Arnold. 

WALLIS, Roger, Krister MALM (1984). Big Sounds from Small Peoples: The 

Music Industry in Small Countries.  London: Constable. 

ZIEGLER, Susanne, Ingrid Åkesson, Gerda Lechleitner and Susana Sardo 

(Eds.) (2017). Historical Sources of Ethnomusicology in Contemporary Debate. 

Cambridge Scholars Publishing. 

 

Използвани източници 
Б.А. (1903). „Най-добрите в света грамофони“ (реклама на фабрика 

„Ориент“, Макс Вебер, Русе). в. Вечерна поща, София, г. ІV, № 740, 8. 

Август 1903. [B.A. (1903). „Nay-dobrite v sveta gramofoni“ (reklama na 

fabrika „Orient“, Maks Veber, Ruse). v. Vecherna poshta, Sofiya, g. ІV, № 740, 

8. Avgust 1903] 

Б.А. (1904а). Grammophon (реклама на Макс Вебер, Русе). в. Мир, София, 

г. Х, № 1370, 4 януари 1904 [B.A. (1904a). Grammophon (reklama na Maks 

Veber, Ruse). v. Mir, Sofiya, g. H, № 1370, 4 yanuari 1904] 

Б.А. (1904б). „Електро-техническо отделение на фабрика за велосипеди 

„Ориент“.  Само аз в България продавам най-прочутите в света истински 

грамофони“ (реклама на Макс Вебер, Русе). в. Вечерна поща, г. V, № 901, 

25 януари 1904 [B.A. (1904b). „Elektro-tehnichesko otdelenie na fabrika za 

velosipedi „Orient“.  Samo az v Balgariya prodavam nay-prochutite v sveta 

istinski gramofoni“ (reklama na Maks Veber, Ruse). v. Vecherna poshta, g. V, 

№ 901, 25 yanuari 1904] 

Б.А. (1904в). „Грамофон на Deutsche Grammophon Gesellschaft е най-

усъвършенстваният в целия свят, който говори, играе, смее се и пее на 

всички езици на света, между които и български“ (реклама на В. Грауер, 

София). в. Вечерна поща, г. V, № 1007, 14 май 1904 [B.A. (1904v). 

„Gramofon na Deutsche Grammophon Gesellschaft e nay-usavarshenstvaniyat v 

tseliya svyat, koyto govori, igrae, smee se i pee na vsichki ezitsi na sveta, mezhdu 

koito i balgarski“ (reklama na V. Grauer, Sofiya). v. Vecherna poshta, g. V, № 

1007, 14 may 1904] 

Б.А. (1904г). „На Александровия площад фирмата Грауер е открила един 

огромен специален магазин за грамофони…“ (реклама на В. Грауер, 

София). в. Вечерна поща, г. V, № 1035, 12 юни 1904 [B.A. (1904g). „Na 

Aleksandroviya ploshtad firmata Grauer e otkrila edin ogromen spetsialen 

magazin za gramofoni…“ (reklama na V. Grauer, Sofiya). v. Vecherna poshta, 

g. V, № 1035, 12 yuni 1904] 

Б.А. (1909). „Международните грамофонни фабрики Лондон-Париж-

Берлин…“ (реклама на М. Вебер, Русе-София). в. Вечерна поща, г. ІХ, № 

2636, 6 януари 1909 [B.A. (1909a). „Mezhdunarodnite gramofonni fabriki 

London-Parizh-Berlin…“ (reklama na M. Veber, Ruse-Sofiya). v. Vecherna 

poshta, g. ІH, № 2636, 6 yanuari 1909] 



Изкуство. Журналистика. Критика Венцислав Димов. Към някои възможни 

интерпретации на грамофонната плоча като 

медия 

с. 45-75 

 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 11/2022  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

74 

ДАА – ЦДА, ДА – ПЕРНИК, фонд 1038, опис 2, а.е. 27, л. 7.  Български 

войници слушат на румънския фронт при р. Серет по време на Първата 

световна война. 18 май 1917 г. [DAA – TSDA, DA – PERNIK, fond 1038, 

opis 2, a.e. 27, l. 7.  Balgarski voynitsi slushat na rumanskiya front pri r. Seret 

po vreme na Parvata svetovna voyna. 18 may 1917] 

ПАЛИЋ, Мите Ђ. (1913). Илустровани ценовник грамофона (говорећих 

машина) и списак најновијих српских плоча. Панчево: Трговина грамофона 

Палић [Paliћ,  Mite Ђ. (1913) Ilustrovani tsenovnik gramofona (govoreћih 

mashina) i spisak naјnoviјih srpskih plocha. Panchevo]. Online: 

http://digitalna.nb.rs/sf/NBS/MuzikaIZvuk/katalozi_izdavackih_kuca  [accessed 

on 23. 06. 2022] 

GRAMOPHON (1908). Грамофон. Временен лист на български. Нови 

грамофонови плочи за май-декември  1908. Генерално представителство и 

фабричен склад за България М. Вебер, Русе и София. [Gramofon. Vremenen 

list na balgarski. Novi gramofonovi dvoyni plochi za may-dekemvri 1908. 

Generalno predstavitelstvo i fabrichen sklad za Balgariya M. Veber, Ruse i 

Sofiya] 

GRAMOPHON (1909). Gramophone Company. Временен лист на нови 

плочи за месец януарий 1909 [Gramophone Company. Vremenen list na novi 

plochi za mesets yanuariy 1909] 

KELLY, Alan (2021). Kelly On-line Database. Online: 

https://www.kellydatabase.org/Entry.aspx [accessed on 30. 05. 2022] 

PATHÉ, №56979. Пайдушко Русенско – Музиката на VI. Полк. Pathé, 56979 

G.R. No. 16822. [Paydushko Rusensko – Muzikata na VI. Polk. Pathé, 56979 

G.R. No. 16822]. 

 
Венцислав Димов [д-р (1999); дн (2018)] е професор в СУ „Св. 

Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова 

комуникация. Ръководител на изследователска група 

„Етномузикология” в Института за изкуствознание при БАН. Автор 

на над 200 научни изследвания и статии, сред които монографиите 

“Eтнопопбумът” (2001); „Добруджа: памет и песен” (2012); 

“Музиката за народа на медийния фронт” (2019) и др.; съавтор с 

Лозанка Пейчева на книгите „Зурнаджийската традиция в 

Югозападна България” (2002 г.); „С хоро и песен, с перо и слово (120 

г. от рождението на Райна Кацарова)” (2021 г.) и др. Области на 

научни интереси – социални и хуманитарни науки, медийни 

изследвания, етномузикология, антропология на традиционната и 

популярна музика, медии и записана музика, идентичност и музика, 

музикални традиции и малцинства, музика на Балканите и др. 

Ventsislav Dimov [PhD (1999); DSc (2018)]: Professor at Sofia 

University ‘St. Kliment Ohridski’, Faculty of Journalism and Mass 

Communication . Head of the research group ‘Ethnomusicology’ at the 

Institute of Art Studies, BAS. Author of over 200 scientific studies and 

articles, author of the monographs “Ethnopopbum (The Ethnopopboom)” 

(2001); “Dobrudzha: pamet i pesen (Dobrudzha: memory and song)” 

(2012); “Muzikata za naroda na mediyniya front (Mekata vlast na 

narodnata i populyarna muzika v Sotsialisticheska Bulgariya) (Music for 

the people on the media front (The soft power of peoples and popular 

http://digitalna.nb.rs/sf/NBS/MuzikaIZvuk/katalozi_izdavackih_kuca


Изкуство. Журналистика. Критика Венцислав Димов. Към някои възможни 

интерпретации на грамофонната плоча като 

медия 

с. 45-75 

 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 11/2022  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

75 

music in Socialist Bulgaria)” (2019) and others; co-author with Lozanka 

Peycheva of the books “The Zurna Tradition in Southwest Bulgaria” 

(2002); “With horo dance and song, with a pen and word (120th 

anniversary of the birth Rayna Katsarova)” (2021). Areas of research 

interests – social sciences and humanities, media studies, 

ethnomusicology, anthropology of traditional and popular music, media 

and recorded music, identity and music, musical traditions of 

ethnocultural communities and minorities, music in the Balkans, etc. 


