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A GENRE: SPECIFICS AND STRUCTURAL 

COMPONENTS 

(a Study of the Publications on the Internet Portal of the 

Bulgarian National Radio) 

Elenitsa Marinova 

 

Резюме: Религиозните водачи се превърнаха във важни партьори при 

търсенето на решения за преодоляването на кризата, причинена от COVID-

19. Техните изказвания се превръщат в част от „влиятелното говорене”, а 

мнението им оказва влияние върху медийния дневен ред. Основен 

изследователски проблем на настоящата статия са публикациите в интернет-

портала на Българското национално радио, отразяващи обръщенията на 

религиозните водачи, разглеждани като радиожанр. Засиленото им 

присъствие в медиите е потвърждение за значимостта, която журналистите 

придават на този жанр – кратък и монологичен по своята същност, 

емоционално зареден и призван да убеждава.  

Ключови думи: радиожанр, журналистически жанрове, медиен дневен ред, 

религиозни водачи, пандемия от COVID-19.  

 

Abstract: Religious leaders have become important partners in finding solutions 

to the COVID-19 crisis. Their statements are part of  the "influential speech", and 

their opinion influences the media agenda. The main research problem of this 

article are the publications containing the religious messages, considered as a radio 

genre, on the Internet portal of the Bulgarian National Radio. The increased 

presence of the religious speech in the media is a confirmation of the importance 

that journalists attach to this genre - short and monologue in its nature, emotionally 

charged, called to spread values and views. 

Keywords: radio genre, journalistic genres, media agenda, religious leaders, 

COVID-19 pandemic.  
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Можем ли да обособим обръщенията на религиозните водачи към 

вярващите по различни поводи като отделен жанр на словото, което има 

друго значение в радио и телевизионния ефир? Това е писано слово, 

което има много ясен адресат и изпълнява функцията си, когато виждаме 

вярващите по телевизора или чуваме възгласите им по радиото. 

Публиката е неизменна част от това слово, което е особена речева 

ситуация, както пише Жана Попова (Попова, 2013: 28). В чл. 53 на 

Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) се казва, че Българското 

национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ) 

могат да дадат програмно време за обръщение към вярващите и за 

предаване на значими религиозни церемонии по искане от: 1. 

Българската православна църква; 2. други официално регистрирани 

вероизповедания. (Закон за радиото и телевизията). Словото, изречено в 

ефира на радиото, се превръща в писмен текст, когато бъде публикувано 

в интернет страницата на БНР. Затова е използвана подобна 

трансформация в настоящото изследване в опит да се очертаят 

контурите на религиозното обръщение като медиен жанр. За целите на 

изследването е избрана една специфична ситуация – проследяване на 

особеностите на словото на водачи на православни религиозни 

общности по време на пандемията от COVID-19 през 2020-2022 г.  

В условията на физическа дистанция и строги ограничения, 

наложени от пандемията от коронавирус, Църквата на много места по 

света се изправи пред сериозни предизвикателства, сред които 

отлагането на някои религиозни практики, заради риска от заразяване, и 

незабавното преминаване на религиозните служби към онлайн варианти 

чрез помощта на новите комуникационни технологии. Научно 

изследване показва „религиозно съживление” при драматични 

обстоятелства, дори в страни, в които тече процесът на секуларизация, 

отчитайки 50 % ръст на търсенията в „Гугъл”, свързани с молитви, 
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отколкото преди коронавируса (Molteni et al, 2020). На този фон ¼ от 

възрастното население на САЩ твърди, че вярата им е станала по-силна, 

заради пандемията, а в Италия, първата западна държава, засегната от 

коронавируса, в семействата със заразен, се съобщава за по-висока 

религиозност – това важи както за проследяването на религиозни служби 

онлайн или в телевизионния и радиоефир, така и относно извършването 

на молитви и ритуали у дома. И обратното – в страни като Нидерландия 

религиозното поведение не е повлияно от COVID-19. В условията на 

несигурност и непредвидени обстоятелства, религиозните водачи могат 

да изиграят активна роля при овладяването на кризата, а социалните 

мрежи, благотворителните организации и комуникационните канали, 

които те поддържат, допринасят за „координирана, но комплексна 

стратегия в борбата срещу инфекциозните болести, включително 

управление на социалните последици, които те причиняват” (Yendell, 

Hidalgo, Hillenbrand, 2021). Благодарение на силните им функции, 

свързани с това да ориентират обществата, да осигуряват помощ, те 

„могат да изиграят важна роля в опазването на мира” и са разглеждани 

като „ресурс за надежда при спешни, извънредни ситуации”. Нещо 

повече, в извънградските райони в някои африкански, азиатски, 

близкоизточни и латиноамерикански страни, духовните водачи дори са 

единствените участници, които имат способността да достигнат до 

населението, живеещо там. Авторите на изследването припомнят, че и в 

Европа по време на кризата с бежанците от Сирия през 2015 г. е станало 

ясно, че властите имат нужда от подкрепата и опита на религиозните 

общности, дори разчитат на тях. В доклад, изготвен от администрацията 

на американския президент Джо Байдън (U.S. Department of State, 2021), 

се подчертава, че според САЩ участието на религиозни лидери е 

предпоставка за ефективната борба срещу коронавируса. Изтъква се 

още, че много от тези религиозни участници са на първа линия в отговор 
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на здравни и хуманитарни заплахи. Техният принос в преодоляването на 

настоящата криза, породена от COVID-19, е обобщен така – 

„религиозните представители помагат за преодоляването на колебанието 

за ваксините и изграждането на увереност, осведоменост и доверие към 

този подход”; „предоставиха своите места за поклонение и друга 

инфраструктура, за да създадат безопасни пространства, с което църкви, 

храмове, джамии и други религиозни обекти се превърнаха в COVID-

центрове за поставяне и съхраняване на ваксини”; „религиозните водачи 

продължават да поддържат и подкрепят човешките права и религиозната 

свобода, противопоставяйки се на речта на омразата и подбуждането на 

насилие по време на пандемията” (U.S. Department of State, 2021).  

Духовните водачи са натоварени със значителна роля в трудни 

времена – да дадат своя принос в предоставянето на психологическа 

помощ и разпространяването на важни новини и съобщения, 

предотвратявайки срив в комуникацията, паника и отчаяние, но „те 

могат също така и да задълбочават кризата” – например чрез опасното 

внушение, че пандемията е наказание на Бога заради греховното 

поведение на човечеството (Yendell et al, 2021). Така по време на 

пандемията от COVID-19 дейността на някои религиозни общности по 

света се превърна в „част от проблема, а не в част от решенията” за 

неговото преодоляване. Засилва се усещането, че хората не са 

осведомени, че се борят с опасно инфекциозно заболяване и част от 

религиозните водачи изказват съмнение в необходимостта от 

първоначално предприетите мерки, подценявайки съществуващата 

опасност, без да приемат, че представителите на дадено вероизповедание 

са също толкова застрашени, колкото и другите вярващи или атеистите. 

Църквата на Исус в Южна Корея, известна още като Църквата на 

Шинчхонджи, е обявена през пролетта на 2020 г. за първото голямо 

огнище на вируса извън Китай. Евангелските църкви в САЩ, Бразилия 



VARIA Еленица Маринова. Обръщението на 

религиозните водачи като жанр: специфика и 

структурни компоненти (изследване на 

публикациите в интернет портала на БНР)  

с. 246-260 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 11/2022  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

250 

и Франция, ислямското мисионерско движение в Делхи, ислямският 

религиозен фестивал, проведен в Куала Лумпур, и баптистките 

общности във Франкурт и Майн (Германия), също попадат в 

новинарските хроники. Този медиен фокус измести вниманието от 

същинските въпроси, свързани с начертаването на конкретни препоръки 

за сътрудничество и засилване на диалога между правителствата и 

религиозните водачи – ангажимент, който видимо не е изпълнен във 

всички държави дори в Европа и САЩ.  

В този глобален контекст въпросите за значението на религиозните 

послания за социалната устойчивост и стабилност излизат на преден 

план. Проявяват ли медиите интерес към гледната точка на духовните 

водачи за случващото се по света, каква част от призивите им показват 

на своята аудитория, но и под каква форма? Огромните последици от 

настоящата глобална здравна криза дават възможности за задълбочено 

научно изследване на проблема как се изпълняват религиозните 

практики и ритуали в условията на физическо дистанциране и строги 

ограничения, като подобни статии са цитирани и в настоящия труд.  

Анализът има за цел да се фокусира само върху обръщенията на 

духовниците и тяхната употреба като жанр от страна на медиите. 

Необходимо е да се направи уточнението, че към момента на изготвяне 

на тази научна статия пандемията от COVID-19 продължава и тези 

процеси все още са в ход. Първоначалната хипотеза е за висок интерес 

към религиозните изказвания, подчинени на събитийността. 

Анализирани са публикациите, отразяващи слова само на патриарха на 

Българската православна църква Неофит и католическия папа Франциск 

през 2020 г., която е знакова заради появата на пандемията от COVID-

19. Емпиричното изследване проследява публикациите в интернет-

портала на Българското национално радио, селектирани по ключовите 
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думи „патриарх Неофит” и „папа Франциск” в периода 01 януари 2020 – 

10 януари 2022 г.  

За периода на изследването са селектирани общо 229 публикации 

– 111 от тях са свързани с главата на Българската православна църква 

патриарх Неофит и 118 отразяват дейността и изказванията на папа 

Франциск: 

● Патриарх Неофит: 63 от публикуваните общо 111 медийни 

текста представляват новина по конкретно събитие, а 48 – съдържат 

обръщения, призиви и изказвания.  

● Папа Франциск: 50 от публикуваните общо 118 медийни 

текста представляват новина по конкретно събитие, а 68 – съдържат 

обръщения, призиви и изказвания.  

Въз основа на анализа става ясно, че информационните текстове 

(общо 113 регистрирани единици) се използват при отразяването на 

конкретни събитийни поводи и инициативи на духовните водачи като 

визити, посещения или благотворителни дейности. Изследователското 

внимание в настоящата статия е насочено към публикациите, 

съдържащи послания, приветствия и призиви, отправени от духовните 

водачи на двете църковни институции – общо 116 регистрирани 

единици. В предмет на анализ се превръща целия текст, заедно със 

заглавието и придружаващата го визуализация в интернет-портала.  

 Изследването дава възможност за очертаване на тенденции, 

както и за някои изводи: 

● Освен на празници, обръщенията на религиозните лидери 

попадат във фокуса на медийния интерес в контекста на 

външнополитически проблеми, човешки трагедии, насилие, кризи и 

бедствия.  

● Църковната комуникация има ясен адресат и цел – 

съхраняване на религиозната общност.  
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● Разглеждано като жанр обръщението на духовните водачи, 

пренесено в медийното пространство, е кратка форма, която има 

следната композиция – ударно заглавие; библейски цитати, които се 

редуват със съвети, поука и наставления, както и заключение, което 

задължително съдържа благословия.  

● В медийното онлайн пространство обръщението на 

духовниците съществува като самостоятелна форма, изоставена от 

журналистите – публикува се без авторска позиция и журналистически 

почерк.   

При отразяването на обръщенията БНР отдава предпочитание на 

кратките журналистически форми – поместените в интернет-портала 

текстове не са обемни и анализиращи, а конктретни, кратки и стегнати. 

От една страна, така се запазват значението и смисъла на публикацията, 

като се предотвратява размиването на първоналната идея, но от друга – 

редакторите често изпадат в ситуацията да преписват или „разместват 

думи в текстовете, изпратени от отдел „Връзки с обществеността”, по 

израза на Жана Попова (Попова, 2014: 62). Обикновено публикациите 

съдържат един-два цитата за автентичност, извадени от оригиналния 

текст, и няколко свързващи изречения, в които журналистите 

преразказват отправените послания. Избират се пасажи със светско и по-

неутрално, лесно разбираемо звучене, а позоваванията на библейски 

разкази и употребата на специфична богословска терминология и 

църковна лексика обикновено се пропуска и не присъства в 

редактираните текстове. Възможно е в края на публикацията да има 

препратка (хиперлинк) към цялото обръщение, опция, която ако бъде 

избрана, отвежда потребителите към сайта на църковната институция.   

Откроява се често използван медиен похват, при който 

препоръките и призивите на духовните водачи се извеждат като ударни 

цитати още в заглавието с цел привличане на вниманието: 
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„Патриархът: Нека не униваме”; „Патриарх Неофит: Нека 

временните трудности не подкопават вярата ни”; „Патриарх 

Неофит: Децата са най-скъпото и най-свидното”; „Патриарх 

Неофит: Да се молим за лекарите и за всички, които поемат най-

тежкия удар в битката за живота”; „Патриарх Неофит: Ще се 

помолим за успех на българския народ”; „Патриарх Неофит: Надяваме 

се, че изпитанието ни е направило по-мъдри”; „Папата: Европа да 

прояви солидарност при възстановяването от Covid-кризата”; „Папа 

Франциск: ЕС е изправен пред епохална битка, нужна е солидарност”; 

„Папа Франциск: Драстичните мерки невинаги са добри”; „Папа 

Франциск: Лекарите, медицинските сестри и свещениците са светците 

на нашето време”; „Папата: Дори и в най-тежките времена 

християните трябва да имат вяра в Бога”; „Папа Франциск: Исус ни 

кани да оценяваме малките неща в живота”; „Папа Франциск: 

Изтеглете инвестициите си от компании, които не пазят околната 

среда”. 

Кога има шанс религиозните послания да попаднат в медиите? 

Декември, март, април, май – това са периодите със силни религиозни 

конотации, тъй като включват датите на големите годишни празници, 

както за православната, така и за католическата общност. Освен 

внушителния брой текстове, за значимостта, която журналистите 

придават на обръщенията на религиозните водачи, говори и фактът, че 

изказвания на патриарх Неофит и папа Франциск се появяват в обща 

публикация заедно с поздравите на правителствени ръководители и 

световни лидери – например при отправянето на новогодишните 

поздрави. И още – приветствието на патриарх Неофит по случай първия 

учебен ден е събрано в един обзорен материал с обръщението на 

просветния министър. Това не само подчертава важността на църковната 

комуникация, но и нещо повече – подсилва образа/фигурата на 

https://bnr.bg/horizont/post/101257349/papa-francisk-da-si-vazvarnem-nadejdata
https://bnr.bg/horizont/post/101257349/papa-francisk-da-si-vazvarnem-nadejdata
https://bnr.bg/horizont/post/101354601/papa-francisk-prizova-horata-da-izteglat-investiciite-si-ot-kompanii-koito-ne-pazat-okolnata-sreda
https://bnr.bg/horizont/post/101354601/papa-francisk-prizova-horata-da-izteglat-investiciite-si-ot-kompanii-koito-ne-pazat-okolnata-sreda
https://bnr.bg/horizont/post/101354601/papa-francisk-prizova-horata-da-izteglat-investiciite-si-ot-kompanii-koito-ne-pazat-okolnata-sreda
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духовните водачи. Горното заключение, относно трансформацията на 

обръщенията на духовниците във „влиятелно говорене”, намира 

илюстрация и в друг конкретен пример – католическата общност се 

превърна във важен опозиционен глас по време на настоящата криза, 

породена от COVID-19. Изразявайки многократно, дори в отворено 

писмо, своето безпокойствие относно курса на управление на шведското 

правителство, което наложи сравнително леки ограничения, кардинал 

Андерс Арборелиус допринесе за развитието на демократичната 

дискусия в обществото. Впоследствие неговите критики бяха 

последвани от интервюта на шведския водещ епидемиолог Андерс 

Тегнел, който призна за недостатъците в шведската политика, чиято 

стратегия беше не спиране на коронавируса, а поддържане на нивата на 

заразените. 

Освен по време на празниците, когато броят на текстовете 

нараства, изказванията на висшите духовници се появяват в контекста 

на разнородни проблеми, предимно външнополитически – войни, 

бедствия и трагедии. Религиозното говорене допълва и разнообразява 

радиожанровата палитра. То не се появява в портала на медията във 

връзка с нови и необичайни теми, които за първи път попадат в медийния 

дневен ред, а напротив – представлява продължение на вече разисквани 

злободневни теми, засяга актуално и социално значими въпроси. 

Съпътстващите медийните текстове лексика и фразеология 

потвърждават описаните изводи: 

 „Насилие”, „трагедия”, „драматични събития”, „извънредна 

ситуация”, „притеснение”, „световни беди”, „риск за диалог”, 

„обръщане на гръб на демокрацията”, „хуманност”, „смърт”, 

„лишения и глад”, „герои в ужасяваща съвременна одисея”, „голямо 

гробище”, „отчаяние и заблуди”; „епохална битка”; „непримирими 

различия”, „помирение и единство”, „жертви”, „расизъм”, 
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„конфликт”, „най-голямото изпитание на епохата”, „омраза”, 

„отмъщение”, „драматична ситуация, заредена със страдание и 

тревожност”, „опасност”, „хуманитарно бедствие”, „разрушение и 

насилие”, „варварски удар”, „религиозни конфликти”, „чудовищни 

жестокости”, „преврат”, „преследване”, „климатична криза”, 

„социални проблеми”, „милост”; „изпитания”, „мъка”, „болка”, 

„погубени човешки животи”, „неправди”, „противоречия”, „грехове”, 

„невиждан егоизъм и егоцентризъм”, „консуматорство”.  

Освен че е интензивна и емоционално заредена, в своята същност 

църковната комуникация провокира разсъждения – изразява 

официалните позиции на религиозните институции, които в своите 

обръщения интерпретират фактите и сюжетите от действителността:  

„Ваксините не са вълшебно средство за излекуване, но със 

сигурност представляват най-разумното решение за превенция на 

тежкото заболяване заедно с други решения, които трябва да бъдат 

разработени”; „Вярвам, че е етично всички да се ваксинират. Не е по 

желание, а е етичен избор, защото рискуваш не само собственото си 

здраве и живот, но и този на другите, ако не се ваксинираш”; „Европа 

е раздирана от националистически егоизъм”.  

По отношение на езиковите и стилистични особености силно 

впечатление прави изказът в църковната комуникация – дълбоко 

затрогващ и трогателен. Информационният факт, който става повод за 

изказването на духовните водачи е не само коментиран от тях, но и 

съпреживян. Присъствието на духовните послания във времена на кризи 

се превръща в източник на знание и сигурност за аудиторията. 

Обръщенията на религиозните лидери повишават осведомеността, 

разпространяват ценности и възгледи за заобикалящия ни свят и винаги 

имат ясен адресат – представителите на религиозната общност: „чедата 

на Светата Църква”, „възлюбени в Господа братя и сестри”. Чрез 
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употребата на този „жанр” медиите подкрепят и подсилват вярата на 

хората и подобен извод не е изненадващ, защото в православните страни 

в Европейския съюз е „немислимо нацията да съществува без 

православната вяра”, а поддържането на православно общество се 

разбира като „необходимост за оцеляването на нацията” (Tudor, M., 

Benea, A & Bratosin, S., 2021). С други думи, сред факторите, определящи 

критериите за поднасянето на определено медийно съдържание попадат 

и ориентацията и нагласите на аудиторията – медията предоставя на 

публиката информацията, която съвпада с нейните ценности и социално-

психологически характеристики. Читателят може сам да се убеди в 

присъствието на множеството думи, от които лъха надежда, спокойствие 

и подкрепа: 

„Спасение”; „очакване”; „светлина”; „безгранична божествена 

любов”; „мира и любовта”; „себеотдаване”; „саможертвата и 

добротворството”; „милост и човеколюбие”; „във взаимопомощ”; 

„повече радости, сбъднати надежди и мечти”; „скромност”; „прости 

семпли неща”, „братство”; „здраве”; „единение”;  „мир”; 

„съчувствие”; „подкрепа”; „грижа за околната среда”; „солидарност 

с бедните”; „диалог с различните”; „грижа за творението на Бог”; 

както и призивите: „да се започне един нов живот след претърпените 

неуспехи”; „мислите и действията ни постоянно да бъдат насочени 

към всички около нас, които са в нужда или в беда, изоставени или 

отхвърлили от обществото, страдащи от едно или друго физическо или 

духовно страдание”; „нека не се тревожим за това, което ни липсва, а 

да помислим, какво добро можем да сторим за другите”; „трагедията, 

която преживяваме в наши дни, ни призовава да се замислим върху 

значимите неща в живота ни, че братството е по-трайно от 

братоубийството, че надеждата е по-силна от омразата, че мирът е 

по-могъщ от войната”. 
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В изследваните публикации не се открива журналистически 

почерк, както при репортажа, кореспонденцията и интервюто например. 

При отразяването на  обръщенията на религиозните водачи авторската 

позиция отсъства за сметка на неутралността – журналистът е слязъл от 

тази сцена, а църковната комуникация съществува самостоятелно в 

медийното онлайн пространство. Стилът на списване на онлайн 

публикациите е по-скоро телеграфичен и в кратките материали отсъства 

журналистическа сугестия. БНР пренася в своя интернет-портал 

селектирани елементи от обръщенията на църковните водачи, без да 

прави допълнителни позитивни или негативни обозначения. Следващите 

примери онагледяват тази теза, без представените пасажи да имат 

претенции за представителност:  

„Папа Франциск осъди насилието над жени, като го нарече 

„обида към Бога“. В новогодишната си проповед папата се позова на 

Евангелските текстове за Света Богородица и раждането за Исус 

Христос, като посочи, че майките даряват живот, а жените „пазят 

света“. „Да нараниш една жена е като да обидиш Бог, който от една 

жена прие нашата човечност“, заяви Светият отец. За 

католическата църква днес е Световен ден на мира”. 

Както вече беше отбелязано, при отразяването на църковните 

послания журналистите на БНР не правят свой коментар върху 

религиозните текстове. Въз основа на направения анализ може да бъде 

направен следния извод  – вместо свои съждения, редакторите на 

публикуваните материали, предават мнения на други издания, без обаче 

експлицитно да се идентифицират с тях: „След началото на пандемията 

от Covid-19, преди около 2 години, папа Франциск на няколко пъти е 

говорил против домашното насилие. Подобни инциденти се увеличиха, 

защото много жени по света се оказаха ограничени в рамките на 
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домовете им заедно със съпрузи или други лица, които упражняват 

насилие спрямо тях, посочва Гардиън”.  

„Римският папа поиска от воюващите в Етиопия да спрат 

враждата помежду си. В призива си от площада "Свети Петър" папа 

Франциск подчерта, че конфликтът в африканската държава 

продължава повече от година и вече е причинил твърде много жертви 

и дълбока хуманитарна криза, предаде АФП”. 

"Нека жените да бъдат уважавани и защитавани! Нека да им се 

обръща внимание и да им се дават възможности!", подчерта Франциск. 

По този повод Франс прес припомня, че процентът на трудещите се 

жени в Ирак е най-нисък в света, а същевременно едно на 10 

домакинства е оглавявано от жена, тъй като продължилите 40 години 

военни конфликти често пъти са отнели живота на бащата, съпруга 

или на синовете в семейството”. 

Настоящата статия направи опит да обясни присъствието на 

църковната комуникация в онлайн-портала на БНР, отчитайки 

характерните особености при отразяването на религиозната тематика. 

Публикуването на обръщенията на религиозните лидери не е нов етап в 

журналистическата работа, нито произлиза от актуалността на 

световните събития, свързани с COVID-19, защото, както анализът 

показва, интересът към тях се запазва и през 2021 година, когато 

отразяването на посланията на духовните водачи продължава и обхваща 

различни теми извън обхвата на здравната криза. Така интернет-

пораталът на обществената медия се превръща освен в източник на 

информация, но и в трибуна за призиви и средство за комуникация 

между църковните институции и широката общественост. Изследваният 

емпиричен материал в посочения период потвърждава първоначалната 

хипотеза за засилен интерес към религиозното говорене, което е силно 

представено в БНР. Може да се твърди, че отразяването на обръщенията 
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на религиозните водачи е неутрално – журналистите преразказват 

отправените послания, но без да коментират и ангажират аудиторията 

със свои съждения. Прави впечатление, че интензивността на отразяване 

на религиозните послания, направени от папа Франциск и патриарх 

Неофит, е относително еднаква, но с лек превес е честотата на главата на 

Римокатолическата църква. Разглеждано като жанр обръщението на 

духовниците представлява кратка монологична жанрова форма. 

Характерно за медийното му отразяване е неговата поява на празници, 

но и в контекста на външнополитически новини, войни, природни 

бедствия, насилие и човешки трагедии. Следователно религиозното 

говорене се появява в общественото пространство, отразявано от 

медиите, като кризисна комуникация и дебат за повишаване на 

осведомеността и разпространение на хуманни и демократични 

ценности и възгледи, изразени от църковната институция. В този смисъл 

духовните водачи се превръщат в част от „влиятелното говорене”, а 

тяхното мнение влияе върху медийния дневен ред. Предложеният в 

настоящото изследване анализ на църковната комуникация извежда на 

преден план и още други структурни компоненти – обръщенията на 

духовниците съдържат техен коментар, който задължително е 

съпроводен от емоционално изказване или оценка; невъзможно е да 

отсъстват и призивите за добро поведение и съхранение на вярата. 

Печатните материали рядко са съпроводени от звуков аудиофайл, но във 

всяка публикация присъстват визуализации, на които са изобразени 

духовните водачи. Визуалното възприятие обаче не допълва вербалното, 

защото често изображенията не отразяват действителността и 

конкретните събития, а се избират като подходящи и релевантни към 

темата. Първоначалното обобщение и анализът на резултатите от 

изследването дават всички основания да смятаме, че религиозното 
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говорене ще запази своето активно присъствие в националната медия и 

занапред.  
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