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УВОДНИ ДУМИ 

 

Част от текстовете в този брой на списание „Медиалог“ бяха 

представени на VII-та Национална научна конференция 

„Идентичност, медийни репрезентации и криза“ на катедра „Радио и 

телевизия“, проведена на 21 – 23 септември 2022 г. Те зададоха и 

темата на настоящия 13 брой  – „Видеоигрите - отвъд индустрията 

на забавлението“. Така текстовете на Вяра Ангелова, Снежана 

Попова, Николай Колев, на дипломираните магистри Гергана 

Минкова и Северина Станкева (защитили отлично дипломните си 

тези през 2022 г. в магистърската програма на катедрата „Дигитални 

медии и видеоигри“) поставят различни акценти върху развитието на 

игрите като процес на общуване между създатели, играчи и 

посредници отвъд разбирането за тях само като бързоразвиваща се 

индустрия. 

В брой 13 се оформя още един тематичен център Около 

радиото, който обединява текстовете на Ралица Ковачева, 

Александра Илиева, Пламена Петрова и Ивелина Георгиева – в 

които радиото привлича изследователи с интереси в областта на 

дезинформацията, музиката, новите роли в социалните мрежи за 

инфлуенсъри и журналисти и езика на подкаста като междинна 

форма между радиото и платформата. 

В рубриката Varia поместваме текста на Никола Вангелов за 

връзката между реклама и изкуство. 

В първия брой за 2023 г. поместваме рецензията на Мариян 

Карагьозов за сборника „Журналистика, ценности, свят. Юбилеен 

сборник в чест на проф. д-р Мария Нейкова“ (УИ „Св. Кл. Охридски). 

Никола Вангелов представя монографията на Маринела Байха 

„Фирмената реклама в България през първите десетилетия на XX 

век“. 

В рубриката „Научен живот“ намира място и отзив за 

регулярните срещи и дискусии в рамките на Публичния семинар на 

катедра „Радио и телевизия“, в който бяха представени четири 



различни теми, свързани с развитието на медиите, журналистиката и 

игрите. Автор е студентът от магистърската програма „Дигитални 

медии и видеоигри“ във ФЖМК и бакалавър по радиожурналистика 

Виктор Чулев. 

 

     Съставител на брой 13/2023 

     доц. д-р Жана Попова  
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ОЖИВЯВАНЕ НА РАЗКАЗА.  

ЗВУКЪТ ВЪВ ВИДЕОИГРИТЕ1 

Вяра Ангелова 

 

BRINGING THE NARRATIVE TO LIFE.  

THE SOUND IN VIDEO GAMES 

Vyara Angelova 

 

Резюме: Текстът се занимава с ролята на звука във видеоигрите. Прави се 

преглед на различни категоризации на звуците, на тяхната функция, както и 

на връзката им с процеса на потапяне в игровата среда. Защитена е тезата, че 

звукът, заедно с останалите елементи на играта (картина, сюжет и музика), 

превръщат процеса на игра в особено преживяване със значими социални и 

психологически последици. 

Ключови думи: звук във видеоигрите, звукова среда, потапяне в игрите 

 

Abstract: The text discusses the role of sound in video games. Different 

categorizations of sounds, their function, as well as their relation to the process of 

immersion in the game environment are reviewed. The main author thesis is that 

the sound together with the other elements of the game (vision, narrative and 

music) make the gaming a special experience with significant social and 

psychological consequences. 

Keywords: sound in videogames, soundscape, game immersion 

 

Разчленяването на видеоигрите на съставните им единици 

изглежда нарушава цялостната им тъкан, внушение и концепция. И все 

пак раздробяването на конгломерацията звук – картина – сюжет, 

обединена от програмистки софтуер, има своя смисъл, за да се разгадае 

мощното влияние на видеоигрите, застанали на ръба между 

развлекателната индустрия и изкуството.  

Настоящият текст се обръща към ролята на звука във видеоигрите 

– на неговите разновидности, функции и философия. На неговия принос 

в общия продукт, наречен видеоигра. Изхождам от убеждението, че 

звукът „оживява“ историята. Заедно с останалите елементи той 

превръща геймърството в особено преживяване, чиито социални и 

 
1 Текстът е разработен в рамките на научноизследователския проект към Софийския университет 80-10-

196/27.05.2022 г. „Разказваческото творчество в гейминг индустрията в България“. 
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психологически последици далеч надхвърлят обичайното му 

заклеймяване като губене на време. 

Терминологични бележки 

В този текст говоря общо за видеоигрите, без да ги разграничавам 

по платформи, сюжети, принципи на игра. 

Често понятията „звук“ и „аудио“ се използват като синоними. В 

този текст използвам преди всичко „звук“ като по-общ термин, 

доколкото „аудио“ по-скоро се свързва със слуховото възприемане. 

Макар музиката също да е звуково явление, тя представлява 

отделно поле със своя логика. Ето защо тук разграничавам музиката от 

звуковите ефекти. 

С понятието „герой“ във видеоиграта наричам персонажа или 

аватара, който играчът използва в конкретна игра. 

 

1. Поява на звука във видеоигрите  

В своя интерактивен наръчник The essential guide to game audio: 

the theory and practice of sound for games Стийв Хоровиц и Скот Лууни 

проследяват навлизането на звука във видеоигрите през годините. 

Спират се и на някои от игрите, превърнали се в иконичен пример със 

своето звуково оформление и навлезли в различни пространства на 

попкултурата (Пак Ман или Супер Марио, например). 

Хоровиц и Лууни сравняват процеса с „проговарянето“ на киното, 

което също започва мълчаливо своя живот, за да се превърне днес в 

звуково пиршество не по-малко пищно от визуалното. За една от 

основните причини за постепенното зазвучаване на игрите те посочват 

технологията – с усъвършенстването на хардуерните и софтуерните 

възможности на компютрите, ако щете и със „забързването“ на 

интернет, „хоризонтът“ на звука се разширява. Звуковите решения до 

70-те години на 20 век не са приоритет в интереса на производителите. 

Те са силно технологично ориентирани и са под авторството на 
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програмисти и инженери (Horowitz and Looney, 2014: 23), а не толкова 

на музиканти и саунд дизайнери. С всяка игра от следващо поколение 

обаче съвместната дейност на технологичната иновация и творческото 

звуково оформление постигат последващо ниво на усъвършенстване. 

С напредването на времето и въвеждането на нововъведения, 

звукът става все по-„осезаем“, по-„плътен“. В известен смисъл той 

излиза от своята „изкуственост“ (да е само компютърно генериран) и се 

връща към своята „автентичност“ – звуковите картини се приближават 

все по-често и все повече до естествената човешка звукова среда, 

изпъстрена с множество природни и индустриални шумове. Този факт е 

свързан и с особеностите на слуховото възприятие – „защото вълните на 

записаните звуци се възприемат по абсолютно същия начин както 

вълните на звуците от реалния свят“ (Munday, 2007: 52). Доколкото 

играещите потребители също се развиват успоредно с гейм индустрията 

(включително навиците за асоциативно възприемане на определени 

звуци), то наличието на дигитално произведени звуци се запазва като 

отличителна характеристика на видеоигрите.  

 

2. Философия на звуковото оформление 

Потапяне 

Една от най-разпространените характеристики на видеоигрите 

като цяло и на звука в частност е неговото 

свойство/качество/функция/претенция напълно да потапя (immersion) 

потребителя в игровия свят. Състоянието на доволство се осигурява от 

комбинираното въздействие на визуално и звуково съдържание. 

Производителите на игри (гейм дизайнери) говорят за това доволство 

като за саморазбираема част от потребяването на игрите. 
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И все пак в какво се състои състоянието на потапяне? Този път не 

като цел на производителите2, а от гледна точка на индивида. Склонна 

съм да се съглася с редица изследователи на игрите (Sweetser, Johnson, 

Wyeth, Liljedahl и др.), които търсят конкретните измерения на 

потапянето в психологическата литература и по-специално в трудовете 

на Михай Чиксентмихай3. В книгата „Поток. Психология на 

оптималното преживяване“ Чиксентмихай въвежда понятието поток 

(flow), за да опише „състоянието, при което човек е така потопен в 

заниманието си, че сякаш нищо друго няма значение; самото 

преживяване доставя такава наслада, че човек е готов да положи 

огромни усилия просто за да го изпитва отново“ (Чиксентмихай, 2016: 

12-13). Това състояние, според него, става възможност чрез осем 

наблюдаеми компонента (най-малко един, а често и всички). Те са: 

„задачи, които имаме възможност да изпълним“ (имаме необходимите 

умения, за да се справим); способност за концентрация върху дейността; 

ясни цели; незабавна обратна връзка; изтласкване от съзнанието на 

„тревогите и фрустрациите на ежедневието“; контрол върху своите 

действия; „загрижеността за Аз-а изчезва и въпреки това, парадоксално, 

идентичността става по-силна, след като потоковото преживяване 

приключи“; „усещането за продължителност на времето се променя“ 

(Чиксентмихай, 2016: 69). 

За Чиксентмихай оптималното състояние, свързано с усещането за 

вътрешна балансираност и щастие, може да се постигне при най-

разнородни дейности – труд, спортуване, занимания с изкуство и пр. 

Стъпвайки върху разработките на Чиксентмихай, през 2005 г. 

Суитцер и Уайет разработват модел на Игровия поток (Game flow), 

 
2 Николай Колев говори за усилията, които полагат гейминг студиата, „за да удължат ефектите на потапяне, 

прилепчивост и задържане“ (Колев, 2023: 44). Снежана Попова разглежда потапянето като „геймърско 

преживяване“ в играта „Притчата за Стенли“ (Попова, 2023: 35). 
3 Мъндей намира, че потапянето има две значения – буквалното - потапяне във водата при ритуала на 

кръщението, и метафорично – „описва или засиленото усещане за конкретен аспект от непосредственото 

обкръжение на човека, или усещането за пренасяне в медиирана алтернативна реалност“ (Munday, 2007 56). 
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който да опише състоянието на играещия видеоигри човек4. Моделът им 

също се опира на осем елемента: „концентрация, предизвикателство, 

умения, контрол, ясни цели, обратна връзка, потапяне и социална 

интеракция“ (Sweetser, Johnson and Wyeth, 2013: 2). Вижда се, че до 

голяма степен двата модела се припокриват, а разликите между тях са 

няколко – в Игровия поток липсва задачата, доколкото самата игра 

представлява задача, която трябва да се реши; въвежда се социалната 

интеракция, тъй като общуването с други хора е важен елемент/мотив 

за играенето. И така потапянето в играта придобива следния облик – 

играещият е концентриран в усилията си да преодолява различни нива, 

достатъчно трудни, за да бъдат предизвикателни (т.е. не трябва да са 

нито прекалено трудни, нито прекалено лесни); в тях има ясни цели и 

достигането им става чрез обратна връзка (например такава, която 

индикира, че нивото е постигнато, мисията е свършена или друго); 

играчът се чувства погълнат от играта – забравя за ежедневието, за 

проблемите си, за времето (Sweetser, Johnson and Wyeth, 2013: 3). 

Подобно на Чиксентмихай, Суитцер и Вийт намират, че не е 

задължително всички елементи да се наблюдават, например социалната 

интеракция, за да се постигне състоянието на Игрови поток.  

В този смисъл с основание Сален и Цимерман заключават, че 

потапянето не зависи от играта сама по себе си, а от процеса на играене 

(цит. по Collins, 2008: 133).  

Трябва да отбележим, че не всеки играещ, не всеки път и не при 

всяка игра постига състояние на поток, на потапяне. Но без съмнение 

явлението съществува. Възможно е достигането на изживяването да е и 

цел сама по себе си, отвъд целите на играенето, ако се върнем към 

Чиксентмихай и желанието да го постигнем отново и отново. Не бива да 

 
4 За изобилието от литература, дебатираща този модел, само за няколко години след публикуването ѝ, може 

да се види в статията „Revisiting the GameFlow Model with Detailed Heuristics“ (Sweetser, Johnson and Wyeth, 

2013). 

Повече за други изследвания на потапянето в игрите виж при Колинс (Collins, 2008: 133-136). 
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забравя, че „злоупотребата“ с игровото потапяне може да доведе до 

болестотворни последици, разпознати от Международната здравна 

организация (WHO, 2018). Но ако не става дума за зависимост, то 

потапянето има своите позитивни психологически и социални 

последици – регенерираща функция (разтоварване и освобождаване от 

стреса); социализираща функция (приобщаване към нови общности; 

общуване и придобиване на нови социални умения); образователна 

функция (придобиване на нови знания за света) и т.н. 

 

Каква е връзката на потапянето със звуковото оформление? 

В количествено отношение ясно се вижда значимият превес на 

изследователски публикации, концентрирани около визуалния елемент 

на игрите, докато звукът се признава за важен, но сякаш второстепенен 

елемент. Въпреки това редица учени се занимават с проучването му и 

като самостоятелен, и като визуално обвързан компонент на игрите. 

Това се отнася и до контекста на потапянето. 

Матс Лилйедал разсъждава върху конкретиката как аудиото 

съдейства за потапянето в играта и намира, че силната страна на звука 

е в изпълнението на два компонента от Игровия поток – даването на 

обратна връзка и потапяне (Liljedahl, 2010: 28). До голяма степен 

обратната връзка е свързана с природата на слушане – ние живеем под 

постоянен звуков обстрел, като човешката еволюция и индивидуалният 

опит ни научават да „разпределяме“ съзнателно и несъзнателно звуците 

в категориите „безопасни“ и „опасни“. Звуковият дизайн на играта 

осигурява напълно идентичен на естествения живот стимул, който да 

задейства това „разпределяне“, както при достатъчно визуална 

информация, така и при недостатъчна такава. Например – играчът 

(идентифициран с героя си) чува приближаването на опасност 

(осигурено от недиегетични звуци, за които ще стане дума по-долу), а 

все още не вижда на екрана нищо, но което го кара да предприеме 
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определени действия – тръгва в друга посока, подготвя оръжието си, 

крие се или друго; или пък се „среща“ с опасността едновременно 

визуално и звуково (чрез диегетични звуци, които ще обсъдим малко по-

долу в този текст), което също му дава мигновена обратна връзка. Така 

играчът на практика се потапя в играта без усилие.  

В същото време не бива да забравяме, че „звукът оставя 

сравнително голямо пространство, в което ние можем (или сме 

принудени) сами да попълним подробностите и да направим 

предположения и интерпретации въз основа на нашите индивидуални 

спомени, преживявания и асоциации“ (Liljedahl, 2010: 30). Видеоигрите 

ни дават възможност да правим грешки в тълкуването, които не носят 

фатални последици – да подцениш или недооцениш звука от 

приближаващ се камион в дадена игра би означавало в най-лошия 

случай рестартиране на играта, докато в живия живот последиците биха 

били катастрофални. В играта, за разлика от живота, имаме гарантиран 

втори шанс да покажем, че сме научили коя е правилната интерпретация 

на звука. 

Може да твърдим, че тази проява на реакция на звуците в игрите 

има и своя обучителна стойност, доколкото дава възможност за 

разпознаване и класифициране на повече звуци, отколкото 

всекидневният опит би могъл да осигури. Развитият „звуков опит“ може 

да бъде лесно трансфериран в реалния живот, тъй като игрите се стремят 

към все по-голяма автентичност на звученето. И така може да допуснем, 

че при еднаква липса на непосредствен житейски опит, един играещ ще 

реагира по-бързо и по-адекватно от звука на наближаващ природен 

катаклизъм (например) от един неиграещ човек. 

Друга проява на обратната връзка във видеоигрите чрез звук това 

е гласът. Тази най-естествена проява на човешката комуникация се 

появява под различни форми в игрите.  
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Глас (може да) озвучава съобщения за хода на играта 

(предистории, цели и пр.), за постигнатите нива. Глас (може да) е част 

от характеристиките на персонажите, включително и на този, който 

играчът избира за свой герой. С въвеждането на софтуера за 

разпознаване на гласа (voice recognition) в някои платформи играчът има 

възможност да контролира хода на играта чрез собствения си глас5. Така 

въвличането на играча в случващото се става още по-пълно. На него 

вече не му се налага да се идентифицира със софтуерно предложения му 

глас, а „работи“ с целия си телесен капацитет. Играещият човек 

зазвучава автентично в звуковата среда на игровия свят. Впрочем, 

играчът участва гласово по-отдавна – чрез възможностите за играене в 

мрежа с други играчи6 . Така се оформят две успоредно съществуващи 

звукови среди – тази на играта (програмирана по определен начин) и 

тази на общуващите съ-играчи (различна всеки път и зависеща от 

конкретните индивиди). И в двете фигурират стимули, на които играчът 

реагира, макар вероятно те да са от различен порядък. Коалирането на 

двете среди в съзнанието на индивида го ангажират с играта особено 

силно. Струва ми се, че това е едно от добрите доказателства, че за 

потапянето в играта важен елемент е социалната интеракция. 

Не на последно място като провокатор за потапянето в игрите 

трябва да посочим музиката. Във видеоигрите тя има допълнителна 

стойност, отвъд познатите ѝ функции. Лилйедал основателно отбелязва, 

че „Днес границите между музика, звукови ефекти, околни фонови 

звуци и гласове стават все по-размити и музиката се използва като 

звуков ефект, а звуковите ефекти могат да се използват като музика. 

Следователно може да се предположи, че емоционалните качества на 

музиката до известна степен са валидни и за други видове звуци“ 

 
5 Повече за примери и история на въвеждането на разпознаването на гласа, вж. тук – Summa Linguae, 2021. 
6 Различни са възможностите за играене в мрежа – чрез възможностите на самата игра или чрез успоредно на 

играенето комуникиране на други платформи, които играчът използва, за да общува с останалите познати или 

непознати играчи. 
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(Liljedahl, 2010: 33). Музиката във видеоигрите съществува и се 

възприема като част от цялостния игрови свят, а не като самостоятелна 

единица. За да се постигне комплексното ѝ влияние в тази среда, 

музиката се композира по нелинеен принцип, при който едни фрагменти 

следват действията на играещия, но други го ръководят.7 

Високата стойност на звука в потапянето на играта лесно се 

илюстрира с все по-усъвършенстващата се технология, която играещият 

използва (слушалки, колони и пр.), която (да) го отделя от външния свят 

и (да) му помага да се концентрира върху звуковата среда на играта. 

 

3. Видове звуци 

Диегенични и недиегенични звуци 

За да вникнем по-добре във философията, а оттам и в практиката 

на изграждането на звуковата среда в играта, ще направим кратък 

преглед на видовете звуци, които се използват в нея. Опит за известна 

класификация на звуците би допринесла за по-систематично разбиране 

ролята, която те (могат да) изпълняват за играещия. 

Първото разграничение на звуците може да бъде по линия на 

диегезиса – понятие, въведено от Платон (заедно с понятието мимезис) 

и често използвано при анализ на различни художествени 

произведения8. „Диегезисът тук може да се счита за разказ за света от 

първо лице, в който говорещият изразява своите идеи, своята позиция, 

своето лично мнение (действа „самостоятелно“). Докато мимезисът или 

имитацията се появяват, когато поетът копира външния вид 

(видимостта) на нещата“ (Деникин, 2013). Деникин проследява 

утвърждаването на понятието диегезис във филмовите изследвания след 

50-те години на ХХ век (най-вече благодарение на Кристиан Мец) на 

миналия век като „цялата съвкупност на измисления екранен свят“ 

 
7 Мъндей коментира различната функционалност на музиката във видеоигрите, включително и по линия на 

естетическите теории (Munday, 2007:51-67).  
8 Повече по темата – за литературата (Петкова-Сталева, 2018) и за сценариите на филмите (Христова, 2008). 
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(Деникин, 2013). В тези анализи се поставя началото на 

разграничаването на диегетичните от недиегетичните звуци. 

Диегетичните звуци и музика във филмите произтичат от самия 

въображаем свят; персонажите ги чуват и реагират на тях (дори зрителят 

да не вижда откъде идват звуците). Сред тях спадат в определени случаи 

музиката, диалозите, звуци от създания и/или предмети и пр. Тези звуци 

създават „своеобразна „реалност“ на измисления свят, позволяват на 

зрителя да чува звуците на тази реалност“ (Деникин, 2013). Обратно, 

недиегетичните звуци не произтичат от филма и съответно персонажите 

не могат да ги чуят, за разлика от зрителя. Коментирайки музиката във 

филмите като недиегетична, Ричардс дава още светлина: „Други 

определения за този тип музика включват „подчертаване“, 

„акомпанимент“, „коментираща музика“, „добавена музика“ и може би 

най-често „фонова музика” (Richards, 2013). В такъв случай функцията 

на музиката е да даде авторов коментар върху случващото се и/или да 

предизвика емоционален отговор у зрителя.  

Доколко е приложимо това разграничаване на звуците в киното в 

полето на видеоигрите? 

Във видеоигрите има звуци, които са диегетични („чуват“ се 

едновременно от играещия и от героя) и недиегетични (чуват се само от 

играещия). Хоровиц и Лууни намират гласовете на героите, звуците и 

музиката, които са част от игровия свят за диегетични, а за недиегетични 

всички онези, които съпътстват игровия свят, но не са част от него (като 

драматични звукови ефекти, глас на разказвача, музикален саундтрак и 

пр.) (Horowitz and Looney, 2014: 76).  

Във видеоигрите обаче и двата вида звуци функционират по-

различно отколкото във филмите. Най-малкото поради това, че в средата 

на видеоигрите нямаме категоричното разграничаване на зрител-

персонаж, характерно за киното. В игрите, както казахме и по-горе, 

играещият не просто наблюдава героя си. Той Е героят. В този смисъл 
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виртуалният измислен свят зависи от решенията на играча (за разлика 

от филма, където този свят е изначално предрешен от режисьора), 

пространството „не е абсолютно, не е фиксирано“ (Деникин). Това дава 

основание на Кристин Йоргенсен да заключи, че „Има нужда от 

изобретяване на терминологичен апарат, който да обхваща напълно 

уникалността на звука на играта, без да го омаловажава или обърква със 

сродни, но различни характеристики в други медии“ (Jørgensen, 2010: 

87). Тя въвежда понятието трансдиегетични звуци, които „прекрачват“ 

границата между диегетични и недиегетични звуци, взимайки под 

внимание тяхната функционална роля (Jørgensen, 2010: 85). 

Хюбертс и ван Тол предлагат т.нар. IEZA рамка за изследване на 

звука. В тяхната двумерна концептуална категоризация се разполагат, 

от една страна, диегетичните и недиегетични звуци (по вертикалата) и – 

от друга страна – действията и настройките на играта (по 

хоризонталата). В получените квадрати влизат следните категории: 1. 

Интерфейс (Interface): Звуци, които показват какво се случва в играта. 

Те са недиегетични и принадлежат на играта като система (например 

бар, отчитащ здравето на героя). 2. Ефект (Effect): Звуци директно или 

индиректно предизвикани от действията на играча. Звуковите ефекти са 

диегетични и са резултат от активността в игровия свят. 3. Зона (Zone): 

Звуци, свързани с игровия свят. Те са диегетични и принадлежат към 

настройките на игровия свят. 4. Афект (Affect). Звуци извън игровия 

свят с основна задача да изграждат определено настроение. Те са 

недиегетични и често се използват да предизвикват очакване. 

Карън Колинс намира, че въз основа на това поделяне на звуците, 

може да се направи следващо, което да отделя динамични от 

нединамични; на интерактивни от неинтерактивни и на адаптивни 

звуци, като ги обвързва с конкретни действия и функции в играта. 

(Collins, 2008: 125-126) . 
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Разделянето на диегетични от недиегетични звуци е плодотворно, 

доколкото игровият свят е сложно съставен и в него фигурират както 

звукови знаци пряко ангажирани с развитието на сюжета (помагат на 

играча да управлява героя), така и непряко ангажирани (информират 

играча за различни неща). Двете категории въздействат едновременно 

върху играча и си струва по-задълбочено да се разсъждава върху 

дълбочинното им влияние. 

 

Категоризации на звуците 

Амбициозна задача е опитът да се направи пълноценна 

категоризация на звуците. Причината за това е, че игрите са множество 

видове и съответно звуците в тях вероятно не са краен брой. Въпреки 

това някои изследователи се опитват да систематизират теоретично 

видовете звуци. 

Фрайберг и Герденфорс предлагат следната категоризация: 

1. Звуци на героя. Звуци, предизвикани от определени действия 

на героя. 

2. Звуци от предмети.  

3. Звуци на други персонажи. 

4. Орнаментни звуци. Звуци, които не са пряко свързани с 

развитието на играта, но придават атмосфера на играта (Liljedahl, 2010: 

32) 

И във видеоигрите (както в живота) особено голяма роля 

изпълняват звуците от четвъртата категория, които създават околната 

среда (т.нар. ambient звуци). Те създават плътността на играта, без 

задължително да са водещи за играча. Аарон Маркс ги разделя на 

постоянни и случайни (Marks, 2001: 224). Постоянните могат да описват 

пространството (шумът на вълните, например), а случайните 

(неочаквани) интервенират средата в зависимост от поставената от 

саунд дизайнера задача.  
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Хоровиц и Лууни разделят звуците на динамично, интерактивно и 

адаптивно аудио (Horowitz and Looney, 2014: 101-102), а Мъндей 

(Munday, 2007: 54) различава звуци от околната среда, звукови ефекти, 

тишина, глас. Може би най-пълна е категоризацията, която предлага 

Алекс Стокбъргър. Йоргенсен намира, че той е първият научен 

изследовател, който предлага метод за класифициране на звуците 

(Jørgensen, 2010: 82), като се опира на идеята за „архитектура на играта“, 

в която различните елементи са дефинирани като обекти. Стокбъргър 

въвежда понятието „звукови обекти“, за да опише връзката между 

аудиото и видео, както и връзките между самите звуци. Той отделя пет 

типа „звукови обекти“, анализирайки играта MGS2:  

1. Глас (независимо дали компютърно генериран или в 

актьорско изпълнение) 

2. Звукови ефекти 

2.1. Свързани с героя 

2.1.1. „външни телесни звуци“ – на движение и други 

дейности 

2.1.2. „вътрешни телесни звуци“ – на сърцебиене, вдишване 

и пр. 

2.2 Свързани с предмети, използвани от героя (например оръжия, 

дрехи и пр.) 

2.3 Ефекти, свързани с други персонажи в играта (звуци на 

движение или други дейности) 

2.4 Звуци на предмети от игровата среда (врати, транспортни 

машини и пр.) 

2.5 Звуци, свързани с конкретни събития в играта (например 

избухвания) 

Зона. 

Стокбургер предпочита това наименование пред по-често 

употребяваните „териториални звуци“ или „звуци от околната среда“ 
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(амбиантни звуци), за да опише звуците, свързани с конкретни 

места/звукови среди. 

Звуци, оригинално произведени за конкретната игра (Score sounds 

objects). Те принадлежат към недиегетичната част от играта. 

3 Интерфейс 

Звуци, свързани с промяна на настройките на играта; звукови 

емблеми на играта. (Stockburger, 2010: 4-8) 

 

Предложените варианти за класифициране и категоризиране на 

звуците само показват изобилието от елементи на звуковата игрова 

среда. Разбира се, няма изискване всички те да присъстват 

задължително в дадена игра. Подборът на звуци не зависи само от 

концепцията на звуковия дизайнер. В известен смисъл някои звукови 

решения се взимат под различни „принуди“, в това число и 

технологични. Има параметри на играта, които „диктуват“ избора на 

звуци. Някои от тях са систематизирани от Хоровиц и Лууни: 

1. Вид на платформата. Има значение дали играта е 

предназначена за телефон или за Playstation. Става дума не само за 

„богатството“ и разнообразието от звуци, но и за качественото им 

възприемане. И не само – някои игри се проектират така, че да могат да 

бъдат пълноценно „превъртани“ и с изключен звук. 

2. Големина на играта в мегабайти. Размерът на играта 

предполага колко звук може да се „вложи“ в нея. 

3. Вид на играта (жанр). Има значение дали иде реч за сложно 

сюжетна игра с голям бюджет или за „лека“ игра. Роля играе замисълът 

на звука – дали той е водещ за ориентиране в играта или има добавена 

стойност. Различните жанрове предполагат диференцирано значение на 

звука. 

4. Скорост на действието. Има значение дали става дума за игра 

с активни и бързи действия или за бавно развитие на сюжета. 
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5. Целева аудитория. Важно е дали става дума за деца или 

възрастни; за жени (момичета) или за мъже (момчета) (Horowitz and 

Looney, 2014: 81). 

 

Функции на звука 

Разглеждайки типовете звуци, под една или друга форма вече 

засегнахме тяхната функционалност. Тук ще се опитам още веднъж по-

систематично да отделим функции, които те (биха могли да) изпълняват. 

Обобщено погледнато, звуците „информират, дават обратна 

връзка, задават настроението, ритъма и темпото, предават разказа“ 

(Stockburger, 2010: 1). 

При анализирането на конкретни игри може да открием още 

предупреждаваща функция (когато звукът сигнализира играча за 

действие, което трябва да предприеме); фокусираща функция (когато 

концентрира вниманието върху конкретен обект/действие/събитие); 

разпознавателна функция (когато определени звукови лайтмотиви се 

асоциират с персонажите9); ориентиране (когато помага на играча да се 

ориентира не само в пространството, но и в необходимите цели и 

задачи); структурираща функция (когато чрез звука се индикира 

завършен епизод/етап от играта или ново начало); съпровождаща 

функция (когато става въпрос за фонова/акомпанираща звукова и 

музикална среда) и т.н. Звукът може да бъде мотивиращ и да изпълнява 

обучителна функция. Колинс дава примери за игри, свързани с развитие 

на кинетичните способности на играча (Collins, 2008: 128-129) под 

влиянието на звукови стимули. 

Една от най-важните функции на звука е дали той помага за 

реконструирането на реалността или изгражда нова реалност. В единия 

 
9 Впрочем тази функция е позната и от филмите. Типичен пример в това отношение са двете музикални линии, 

които разграничават силите на доброто и злото в „Междузвездни войни“. 
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случай звукът се предполага, че трябва да е автентичен, а в другия – да 

„изглежда автентичен“.  

 

Заключение 

Не би могло да се говори за самостоятелно влияние на звука във 

видеоигрите. Нещо повече, редица игри се играят (или могат да се 

играят) и при изключен звук – т.е. той може да бъде избегнат и 

пренебрегнат. По правило обаче звукът е съществена част от всяка 

видеоигра. 

Може да се разграничат два подхода в изследването на неговата 

роля: или като визуално зависим елемент, или като самостоятелно 

функционално тяло. И двата имат своята изследователска аргументация.  

Звукът (като породен от визуалната страна на видеоигрите) 

спомага за потапянето в игровия свят, за по-пълноценното му 

изживяване в емоционален и когнитивен план, за по-пълно разгръщане 

на сетивните усещания. В този план звукът се разглежда като допълващ 

визуалния замисъл на играта, като негов добавен смисъл. 

Все повече белези обаче се виждат в опита звукът да излезе на 

равностойна на визуалността позиция. Не само в професионализирането 

на звуковите композиции, но и в преминаването им в други сегменти на 

попкултурата и бита – „заемане“ на звукови опаковки на игри от филми 

и като тонове за звънене на мобилните телефони; изпълнение на 

музикални теми от професионални оркестри; разрастване на платени и 

безплатни звукови библиотеки и т.н. Това дава основание на 

изследователите да търсят и самостойното влияние на звука в процеса 

на игра. 

Настоящият текст започна с деконструиране на видеоигрите на 

съставните им елементи и с отделянето на звука като обект на анализ. 

Сега на финала може отново да съберем цялото и да заключим, че е 

невъзможно да говорим за пълнокръвно игрово преживяване ако не 
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добавим звука в общия дизайн на видеоиграта. Гейминг индустрията 

реабилитира ролята на звука в иначе силно визуално центрирания свят 

(реален и виртуален), който обитаваме.  
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НА РЪБА НА ИГРАТА:  

„ПРИТЧАТА ЗА СТЕНЛИ“/"THE STANLEY PARABLE" 

Снежана Попова 

 

ON THE EDGE OF THE GAME:  

"THE STANLEY PARABLE" 

Snezhana Popova 

 

Резюме: Видеоиграта „Притчата за Стенли“ на Galactic Cafe (2013), с римейк 

от 2022 г. като „Притчата за Стенли Ultra Delux“, става база за размисли 

около комуникативните граници на играта в нейните класически измерения. 

Ключови думи: „Притчата за Стенли“, игра, история 

 

Abstract: Galactic Cafe's videogame The Stanley Parable (2013), with a 2022 

remake as The Stanley Parable Ultra Delux, becomes a base for reflections about 

the communicative boundaries of the game in its classical parameters. 

Keywords: The Stanley parable, game, story 

 

На 27 април 2022 г. се появи The Stanley Parable: Ultra Deluxe – 

римейк на видеоиграта The Stanley Parable/Притчата за Стенли, излязла 

през 2013 г. и почти веднага попаднала в списъка на „шумните“ игри и 

отбелязана с награди. Издател е Galactic Cafe, гейм дизайнери са Дейвид 

Редън и Уилям Пю. В определянето на жанра се споменават 

интерактивна драма, приключенска игра, разказно приключение, 

изследователска игра и т.н., включително „визуален роман“. В 

представянето на изданието от 2022 г. се говори за разширяване на 

достъпността чрез прибавяне на конзолите към вече поддържаните 

платформи, за усъвършенстване на графиката, за „непретенциозно“ 

въвеждане на допълнения. Говори се обаче най-вече за запазване на 

цялото съдържание на оригинала. Това е напълно разбираемо, предвид 

качествата на играта от 2013 г., предизвикали възторзи и отрицания, 

оценки и коментари, изследователски текстове и най-разнообразни 

философствания.  
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Историята преди всичко1 

В описанията на играта винаги присъства акцент върху 

наративността ѝ. В текст, появил се дни след появата на римейка на 

„Притчата за Стенли“, играта е наречена „разказен шедьовър“ (billy16, 

2022: 1 май). Казано по-сухо и в стила на платформите за видеоигри, 

става дума за „изследователско приключение от първо лице“2. 

Приключенската игра силно зависи от историята в нея. 

Представата за „същинско съчетаване“ на играта и историята се 

свързва с изпълнението на две условия: играчът да играе заради 

историята (не за победа/резултат) и да я създава чрез действията си (не 

да я открива като предварително установена) (Ryan, 2007: 32). Именно 

историята свързва играта с извънигровата реалност. В случая със Стенли 

всичко започва много леко, ето така: „Това е историята на човек на име 

Стенли. Стенли, или служител №427, работел в компания, 

разположена в огромна сграда. Работата на служител 427 била 

проста: седял на бюрото си в стая 427 и натискал клавишите на 

клавиатурата. Чрез монитора си получавал указания кои именно 

клавиши да натиска, в какъв ред и колко време да ги задържа 

натиснати. С това се занимавал всеки ден от всеки месец на всяка 

година, колкото и някои да считат тази работа за твърде скучна. 

Стенли просто бил роден за нея. Чувствал се като риба във вода. Като 

цяло Стенли бил щастлив.“ Изгражданият игрови свят не е пищно-

фантазен, а е близък до всекидневния и бързо влиза във връзки с реалния: 

гигантска компания, атомизиран човек-изпълнител, самота… 

Видеоиграта „мисли“ чрез играча, играчът „актуализира наративната 

потенциалност“, в която интерпретациите му са предвидени (Ringot, 

2018: 6). Играта работи с очаквания. Позитивното очакване в 

 
1 Текстът е разработен в рамките на научноизследователския проект към Софийския университет 80-10-

196/27.05.2022 г. „Разказваческото творчество в гейминг индустрията в България“. 
2 A first person exploration game. Вж. The Stanley parable. 

https://store.steampowered.com/app/221910/The_Stanley_Parable/ 

https://store.steampowered.com/app/221910/The_Stanley_Parable/
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гореописания „свят“ е за свобода и власт над собствените действия, но, 

доколкото става дума за игра, изненадите също се очакват. 

„Но веднъж се случи нещо необичайно“ – компютърът мълчи, 

№427 е сам в стаята, в офиса няма жива душа. Осъзнавайки ситуацията 

като странна и дори тревожна, Стенли – героят на разказа – започва да 

броди из празните помещения, в които има врати за отваряне, бутони за 

натискане, пароли за въвеждане, телефони за вдигане; коридори водят 

към стълби и асансьори, към централни и скрити места в празната 

сграда; истински лабиринт – и това е основната алюзия – в който Стенли 

обикаля по начин, който не предполага преразказване, още повече 

защото паралелно с движението му непрестанно тече разказ на 

Разказвача.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Команден пункт за управление на съзнанието“ 

Източник на изображението: https://www.pockettactics.com/the-stanley-parable-

ultra-deluxe/release-date 

 

Разказвачът е част от самата история, от света на играта. Той е глас 

(на британския актьор Кевън Брайтинг), който описва Стенли, 

коментира действията му, обръща се към него пряко. Владее цялостно 

разказа. Промъкват се долавяния за прилика с литературния герой на 

Оруел, които се подсилват чрез други наративни детайли. На Стенли е 



Видеоигрите - отвъд индустрията на забавлението Снежана Попова, На ръба на играта: 

„Притчата за Стенли“/”The Stanley Parable”, с. 28-37 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 13/2023  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

31 

нужно време, за да осъзнае в каква „среща“ се е озовал и в какви 

отношения с Разказвача могат да го въведат собствените му избори. 

Всъщност „разбирателството“ с Разказвача в следване на неговите 

указания води героя до единствения оптимистичен от 20-те края на 

„Притчата“: Стенли взривява „командния пункт за управление на 

съзнанието“ и напуска сградата-затвор; той става свободен – каква 

ирония – без, на практика, да е действал свободно. Проследил е една 

предварително замислена разказна сесия/маршрут, следвал е 

наративност, близка до „статичната“ (Marti, 2014). Без да е „играл“.  

От Хьойзинха насам играта е преди всичко свободно действие. Но 

в самите игрови схеми могат да се въвеждат не само сериозното, редът и 

правилата, ролите, време-пространството, а така също и свободата и 

принудата. „Притчата“ „играе“ със свободата – играта фактически 

започва тогава, когато играчът престава да се подчинява на Разказвача. 

 

Игра за двама? 

Разказвачът и играчът приличат на класическа двойка роли в 

позиционно противопоставяне от типа учител-ученик. Някои анализи на 

играта съдържат точно такова заключение и съобщават за „пряк 

сблъсък“ между тях: Разказвачът, който е „алегорична фигура“, държи 

играча под контрол; с действията си играчът/Стенли може да се 

съпротивлява – може да се бори за власт над историята (Hoare, 2021)3.  

Ограниченията, чрез които Разказвачът упражнява контрол, са най-

разнообразни (Вж. The Stanley Parable вики. Реплики рассказчика). Има 

предупреждения, които насочват към подчинение4 и напомняния, че 

става дума за игра, в която, в крайна сметка, се участва по собствена 

 
3 Заглавието на статията е „Играчът срещу разказвача“. 
4 „А ако му се наложи сам да взема решения, за които после да отговаря? Не, такова нещо явно не е за Стенли. 

Може да завърши твърде зле… И без това скоро всичко трябва да свърши. Ще му обяснят и ще му кажат какво 

да прави, само малко трябва да почака. Съвсем малко“. 
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воля5. Извисяват се груби интонации, съчетани с низходящи сравнения – 

иронии, насмешки и подигравки6. Стига се до саркастични обобщения7. 

Самият образ на Разказвача предизвиква към неподчинение и съпротива 

и играчът практикува своята „негативна свобода“ – игнорира 

коментарите и указанията и гради своите безредни преминавания през 

игровия лабиринт. Както казва по-горе цитираният автор, „Притчата за 

Стенли е парадоксална игра, тъй като симулакърът на деструкция е 

единствената възможна игра. Не можем да играем по друг начин, освен 

да разрушаваме историята на другия (тази на разказвача), и самото това 

разрушаване по същността си създава нашата игра“ (Hoare, 2021).  

Но действията в рамката на двойката с Разказвача не изчерпват в 

случая възможностите на игровата позиция на играча. За създателите на 

играта това е недостатъчно; „наративната потенциалност“ е по-богата. В 

преобладаващата част от действията си играчът управлява Стенли (той е 

Стенли), но – както вече показахме – в хода на играта героят поема ред 

описания и квалификации, т.е. присъства също така и „коментираният 

Стенли“, налице е движение между „аз“ и „мен“. Ако противодействието 

спрямо Разказвача отрежда на Стенли една позиция във 

взаимодействието, то преминаването му в обект на оценки и коментари 

му отрежда и допълнителна и това повлиява действията му 

нееднозначно, но неминуемо. В своите размишления за „рамката на 

участие“ (participation framework) Гофман разграничава „утвърдените 

участници“ (ratified participants), пряко включени във взаимодействието, 

 
5 „И Стенли мислено похвали разработчиците за създаването на толкова разклонената сюжетна линия и така 

богатото използване на разказни средства“. 
6 „А, Вие отново сте в килера? Разберете, тук няма нищо, ни-що. Ако бях казал „Стенли минал покрай килера“, 

то бихте имали повод да дойдете тук, но това и в ум не ми е минавало и това сервизно помещение няма никакво 

отношение към историята, ни-как-во! Ясно ли е?“. 
7 „О, Стенли! Ти какво, сам си включил тази машина? Толкова години са управлявали живота ти и си решил, 

че е дошъл твоят ред, сега ти искаш власт?… Боя се, че властта ти не е толкова голяма, колкото мислиш. Какво 

ще кажеш за такъв обрат в сюжета?“ - Стенли разбра, че е включил механизма за аварийно самоунищожение.“ 

„Искаш да знаеш къде са отишли колегите ти? Мислиш, че ще те утеши преди края? Добре, в добро настроение 

съм, а и ти няма да живееш, така че ще ти кажа. Изтрих ги… Е, така го измислих. Понякога разказвам как 

седиш в офиса и натискаш бутони, докато умреш сам…“ 
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от „страничните наблюдатели“ (bystanders), които чуват, но са извън 

играта на разговора (вж. Менгьоно, 2000: 75-76). Стенли съвместява 

ролите на утвърден участник и страничен наблюдател. Стенли е играч, 

който се самонаблюдава чрез изграждания му образ; той е не само 

актьор, но и зрител на самия себе си. 

Раздвоението на Стенли отключва авторефлексиите. За това 

говорят ред фрагменти в диалога, които продължават да усложняват 

мястото на героя в историята: „Но какъв  е този глас в главата ми, който 

непрекъснато описва какво правя и за какво мисля?“… „А ако и други 

хора чуват този глас, когато спят?“… Но Стенли не спял, съзнанието му 

било ясно… Значи този глас бил всъщност част от самия Стенли?“ (The 

Stanley Parable вики. Реплики рассказчика). Моментната 

идентификацията на играча с Разказвача поставя в някакъв смисъл край 

на въпросите каква именно игра играе Стенли – игра на…, игра за…. 

Разбъркването достига степен, в която играчът/Стенли вече играе със 

себе си, от „първо“ и от „трето лице“, в условия на преплетени роли и 

превъплъщения. 

Как може да се излиза от подобни ситуации, освен със смях? 

Изглежда това очакват разработчиците и точно това правят играещите 

„Притчата“, поне когато показват възможностите на играта и я 

коментират. Смехът, както казва Хьойзинха, е в известен смисъл 

противоположното на сериозността, но по никакъв начин не е свързан с 

играта (Хьойзинха, 1982: 29). В „Притчата за Стенли“ смехът е 

пунктуация на играта – прекъсване, което позволява тя да продължи. 

 

Игра с правилата  

Според Хьойзинха правилата са задължителните и неоспорими 

закони, които управляват временния свят, създаден от играта 

(Хьойзинха, 1982: 35). Временният фикционен свят на „Притчата“ се 

управлява чрез дигиталната технология от предвидените от създателите 

интерпретативни хипотези и възможни реакции на играча. Вече стана 
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дума за това, че той бързо напуска наративната рамка, която би 

представлявала „оптимистичен край“ на играта. Би могло да се каже, че 

играта продължава като „еволютивна“ (Marti) – отдалечена „от 

каноническите модели на разказа преди всичко чрез позицията на 

играча. Той […] e оставен в голяма степен свободен, благодарение на 

многобройните възможности за интеракции, които са му предложени. 

Тези интеракции могат да бъдат „естествени“, както е в онлайн 

мултиплейър игрите, или „изкуствени“, създадени от ИИ. Играта 

обикновено няма край“ (Marti, 2014: 42-43).  

Усещането за отсъствие на край в „Притчата“ се поддържа чрез 

всяко автоматично връщане на играча след игрова сесия към начало. 

Всъщност тази цикличност придава на играта известен „вътрешен 

порядък“. Ако прибавим и вече отбелязаното „откритие“ (постигано от 

всеки играч поотделно), че играта започва от момента на 

„неподчинение“ на Разказвача, можем да кажем, че сме споменали 

основни положения от нейния ред. Стремежът на играча към свобода в 

игра без край се съпровожда с множество поредни игрови неуспехи. И 

както в „Плешивата певица“ на Йожен Йонеско ефектът на съвпадението 

и повторението довежда съпрузите до откриване на „правилото“, че 

когато звънецът звъни, значи отвън няма никой, така и в „Притчата за 

Стенли“ печалните финали на опитите за преодоляване на офиса-

лабиринт парадоксално водят историята към „Притча за невъзможната 

свобода“. Воден от илюзията за постижимостта на свободата, 

амбициозният играч може, разбира се, да постигне и всичките финали на 

играта, в шест от които умира, а в останалите се проваля многообразно 

или се оказва подигран. 

Въпросът за правилата на играта и неговото конкретно решение в 

„Притчата“ напомня за себе си по още една важна причина: игрите с 

неясни правила пораждат напрежение между външната реалност и 

реалността, създавана от играта (Гофман по Blum, 1964: 2). В търсене на 

тънката теоретична граница между тези две реалности, изследователи 
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(Esquere, 2017) се съсредоточават върху двойката „игра – вън-игра“, 

които „се конституират заедно и взаимно се ограничават“. „Вън-играта 

не предшества играта, за да ѝ се противопостави впоследствие […] Ако 

няма вън-игра, не би имало и игра, каквито и да са различните смисли на 

думата – play, game, gambling, дискутирани още от Хьойзинха и 

Бенвенист. Ако човек играе, в момента няма вън-игра, т.е. пространство, 

в което играта отсъства“ (Esquerre, 2017: 103). „Вън-играта“ е мястото за 

проектиране на правила, за наблюдение за тяхното спазване, за критика 

към играта (Esquerre, 2017: 104). 

Направеното поделяне ни връща към нещо много важно – към 

„геймърското преживяване“ (т.нар. „потапяне“) и неговата позиционна 

противоположност – дистанцирането.  Мнозина се позовават на текст на 

Мари-Лор Райън от 2001 г., в който „потапянето“ се предполага като 

пълно отсъствие на саморефлексия („За да може интерактивността да се 

съгласува с потапянето, тя трябва да е лишена от всяко саморефлексивно 

измерение“) (Ryan, 2001: 284). Как стои въпросът с „потапянето“ и 

„дистанцирането“ в случая с „Притчата за Стенли“? Говорейки така 

много в текста по-нагоре за саморефлексия, за дистанциране, поставяме 

ли под съмнение качествата на играта и потенциала й за вживяване на 

играча в нея? 

Отговорът на въпросите по-горе може да започне от идеята за 

„удоволствие от играта“, което може да идва както по линия на 

„потапянето“, така и по линия на „дистанцирането“ (Ryan, 2013)8. 

Отново именно Райън влага двойственост в понятието „потапяне“, тя 

говори за игрово/лудическо и наративно потапяне. „Първото е да бъдеш 

цялостно погълнат от реализацията на определена задача, както 

математикът се съсредоточава върху доказването на теорема или 

солистът свири на концерт […] Докато игровото потапяне предполага 

физически активен участник, наративното е ангажимент на 

 
8 Авторката разполага разсъжденията си върху двата типа игра – paidia и ludus – свободна и с правила. 
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въображението в конструирането и наблюдението на виртуален свят, 

основаващ се единствено на ментална активност“ (Ryan, 2013: 24)9. 

Всъщност талантливото въвеждане на авторефлексията в 

„Притчата за Стенли“ изглежда е голямото достойнство на тази 

видеоигра. „Потапянето“ в нея е двойно гарантирано – тя се разгръща в 

постоянно движение между „игрово“ и „наративно“ потапяне. 

Авторефлексивният пласт е, който съединява цялата вътрешна 

разпокъсаност; „[в]идеоиграта действа като огледало и, показвайки на 

играча какъв е той чрез неговите собствени действия, се оказва способна 

да произвежда уместен дискурс“ (Ringot, 2018: 11). 

  

Игра за играта 

„Притчата за Стенли“ върви по границите на самата игра и 

„настоява“, че тези граници всъщност ѝ пречат да се разгърне. Така както 

границата реално-фикционно е бивала напрягана векове наред чрез 

различни творби, търсещи бляскав успех, неотразим ефект и въобще 

забележителност, така и границите на видеоиграта днес са под огромно 

напрежение, доколкото по ръба ѝ с реалността и с други фикционни 

светове се наместват възможностите на напредващите интерактивни 

технологии. За играта собствените нейни граници стават все по-тесни. 

И все пак „Притчата за Стенли“ все още разбърква „класическия 

ред“, утвърден от текстовете на Хьойзинха до днес: играе със 

сериозното, ролите, реда и правилата, време-пространството. И все пак 

със своите средства тази игра утвърждава свободата срещу всяко нейно 

отрицание. А това означава, че разширява игровите граници и съдейства 

за разцвета на жанровете. Играта остава над всичко, или, както го е казал 

Исак Паси в предговора си към „Homo Ludens“: „Може и да няма 

изкуство за изкуството, наука за науката, религия за религията, но при 

 
9 За потапянето пише и Вяра Ангелова (Ангелова, 2023: 12-18) 
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всички случаи играта е за играта, макар към нея да могат да се прибавят 

извънигрови компоненти като печалба и слава“ (В: Хьойзинха,1982: 9). 
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ВЪЗХОДЪТ НА АУДИОВИЗУАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ 

ЗА КОМПЮТЪРНИ ИГРИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 

Николай Колев 

 

THE RISE OF AUDIOVISUAL CONTENT  

FOR VIDEO GAMES ON SOCIAL MEDIA 

Nikolay Kolev 

 

 

 

Резюме: От 70-те години на ХХ век досега гейминг индустрията се е 

превърнала в културен, социален и икономически феномен. До настъпването 

на друга бурна социална промяна или процес, дигиталната трансформация 

ще диктува тенденциите за плавно преливане на границите на виртуалния и 

реалния свят за настоящите и бъдещите поколения. На фона на тези процеси 

се откроява и възходът на аудиовизуално съдържание за компютърни игри. 

Хибридно явление, което превръща една компютърна игра в смесица от 

активно и пасивно забавление, както и в социално преживяване.  

Ключови думи: компютърни игри, социални мрежи, поколения, дигитална 

трансформация, пандемия 

 

Abstract: Since the 1970s, the Gaming Industry has grown rapidly into a cultural, 

social and economic phenomenon. Until another major tumultuous social change 

or process occurs, Digital Transformation will dictate the trends of blending the 

borders of virtual and real worlds for current and future generations. Parallel to that 

the Rise of Audiovisual Content for Video Games also stands out. A hybrid process 

that turns a computer game into a mix of Active and Passive Entertainment as well 

as a social experience.  

Keywords: Gaming, Social Media, Generations, Digital Transformation, COVID-

19 Pandemic 

 

 

Дигиталната трансформация от края на XX в. и началото на XXI в. 

доведе до революция в много обществени сфери. Появиха се нови 

явления като компютърните игри. Цифровизацията на игрови механики 

или сюжети и пренасянето им в дигитална среда създаде изцяло 

различна индустрия. В сборника „Индустрията на видеоигрите“ двамата 

редактори Питър Закариасън и Тимъти Уилсън открояват ‘Galaxy Game’ 

от 1971 г. като първата компютърна игра, в която трябва да платиш 
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определена сума, за да можеш да играеш (Zackariasson, Wilson, 2012). 

Става въпрос за автомат с две ръчки и шест бутона, в който може да се 

пуснат монети от 10 цента за една игра или 25 цента за три игри. Двамата 

автори посочват именно тази игра като началото на гейминг 

индустрията, защото в нея се използват транзакции на средства между 

доставчик и потребител. Преди нея е имало много други разработки, но 

всички те са били по-скоро военни или научни експерименти, насочени 

към възможностите на технологията към онова време, а не успешни 

бизнес начинания (Zackariasson, Wilson, 2012: 12). Тази статия няма 

амбицията да оспорва или затвърждава тезата коя е първата компютърна 

игра, от която тръгва гейминг индустрията, но е факт, че тази индустрия 

съществува от повече от половин век и се развива със стремглави 

темпове.  

В своята статия „Това не е софтуерна индустрия“, Кейси О′Донъл 

защитава тезата, че видеоигрите са много повече от компютърни 

програми (O′Donnell, 2012). Според автора, видеоигрите не са просто 

игри и всеки опит да се генерализира, че гейминг индустрията е само дял 

от софтуерната индустрия неглижира широка социална, културна, 

техническа и политическо-икономическа система (O′Donnell, 2012: 17). 

Изследователят Миколай Димек нарича видеоигрите – субкултурна 

индустрия, която е извървяла пътя от нещо непознато до мейнсрийм 

култура. Димек проследява еволюцията на видеоигрите от нещо 

езотерично, което вече може да се открие навсякъде, от ниша – в явление 

с размерите на пандемия, от периферия – в център, от изолирана 

експериментална медия – в универсална масмедия (Dymek, 2012: 34).  

  



Видеоигрите - отвъд индустрията на забавлението Николай Колев, Възходът на аудиовизуалното съдържание 

за компютърни игри в социалните мрежи, с. 38-55 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 13/2023  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

40 

 
 

 
 

 

Фигура 1: Newzoo Global Games Market Report 2022 

 

По данни от доклада ‘Global Games Market Report 2022’ на 

организацията Newzoo, зa 2022 г. гейминг индустрията се очаква да 

достигне приходи от общо 196,8 милиарда долара, сума която надхвърля 

значително печалбите на филмовата и музикалната индустрия взети 

заедно за същия период (Newzoo, 2022: 21). Повече от половината от 

тези приходи идват от игри за мобилни устройства, следвани от 

конзолните игри, където се забелязва спад за последната година с 2,2%. 

На трето място са игрите за настолни компютри, където е отчетен ръст с 

1,6% спрямо 2021 г.  

Данните от 2022 г. за разпределението на приходите от гейминг 

индустрията от Фиг. 1 сочат именно това – възходът на игрите за 

мобилни устройства подчертава напредъка в технологиите, 

достъпността на устройствата, годни за гейминг, свързаността на 

устройствата с интернет и социалните мрежи. За да следва тенденциите, 
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гейминг секторът се преориентира от производството на „продукт в 

кутия“ към създаването на игри като услуга, които се развиват 

постоянно, следват нуждите и желанията на потребителите във 

виртуалния и реалния свят.  

Фокусът на тази статия е поставен върху аудиовизуалното 

съдържание за компютърни игри. От казаното дотук е логично 

видеоигрите да имат огромна притегателна сила върху аудиторията си. 

Но паралелно с тях се развива мащабно поле за съпътстващо 

аудиовизуално съдържание, което привлича основна част от същата тази 

аудитория. Това е аудиовизуално съдържание, което произлиза от вече 

създадени компютърни игри, независимо дали е дело на гейминг студиа, 

потребители в мрежата, медии или друго, независимо дали целта му е 

реклама, маркетинг, развлечение, финансова изгода или друго. От 2013 

г. до 2019 г. гейминг канал е на първо място по брой абонати в YouTube, 

а през 2022 г. все още е в топ пет (Petrova, Gross, 2017). И това не е 

изолиран пример. В редица платформи за видеосподеляне, сред които 

YouTube, Twitch, Facebook, Mixer и др. се наблюдава ръст на така 

нареченото споделяне на геймплей съдържание (предаване на живо или 

на запис от сесия в игра). Важно е  уточнението, че през 2022 г. светът 

започна да излиза от тригодишен период на строги ограничения, 

наложени заради пандемията от COVID-19. В условията на 

безпрецедентната световна здравна криза бяха ускорени процесите на 

четвъртата индустриална революция. А именно въвеждането на 

изкуствения интелект, Интернет на нещата, автономни превозни 

средства, роботизация и дигитализация във всички сфери на живота 

(Schwab, 2017:1). Търсенето на всички видове медии, телевизионни 

програми (линейни и до поискване), кратките видео формати, 

стриймингът (предаването на поток от данни в реално време) на музика 

и онлайн игри, особено в географски райони, засегнати от временните 
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забрани да се напускат домовете, се увеличи значително (Pogorel & Preta, 

2020). 

В тази статия нарастващото създаване и потребление на 

аудиовизуално съдържание за компютърни игри се обвързва с 

поколенията, родени в условни граници от 80-те години на миналия век 

до края на 20-те години на XXI век. За целта са използвани данни от 

проучвания в гейминг сектора, направени от 2020 г. до 2022 г. , данни от 

Google Trends, YouTube аналитики и резултати от проучвания на Ipsos и 

Statista. Основният изследователски въпрос, който цели да открои 

свързващата нишка между всички налични данни е: на какво се дължи 

тенденцията потребителите на компютърни игри да гледат толкова 

много аудиовизуално съдържание, направено за компютърни игри? 

 

 

Фигура 2: Newzoo Global Games Market Report 2022 

 

За да разберем на какво се дължат всички тези процеси, първо 

трябва да се обърне внимание на тенденциите сред потребителите. 
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Според проучването ‘Global Games Market Report 2022’ в глобален 

мащаб прогнозата е броят на играещите компютърни игри да продължи 

да расте поне до 2025 г. В началото на пандемията броят на 

потребителите на продукти и услуги, създадени от гейминг индустрията 

е бил 2,9 милиарда души. Очаква се броят им да надхвърли 3,5 милиарда 

в края на първата четвърт от XXI век. По време на пандемия, когато 

много от хората по света бяха принудени да останат по домовете си и до 

голяма степен да подчинят ежедневието, работата, свободното време, 

времето със семейството пред мониторите вкъщи, логично е гейминг 

индустрията да отбележи нови рекорди в продажбите и потреблението. 

Към компютърните игри в периода 2020-2022 г. се присъединяват много 

нови играчи, както и бивши геймъри.  Пандемията все още не е 

отшумяла, но най-рестриктивните мерки отпадат на все повече места. 

Въпреки че хората вече могат свободно да излизат, да се срещат с близки 

и приятели, да спортуват на открито и да се върнат към обичайните 

дейности от живота си преди пандемията, мнозина продължават да 

отделят време за компютърните игри, които са играли по време на 

локдауните. Причината е в явлението „прилепчивост“ (stickiness) към 

компютърните игри, което се изразява в това потребителите да 

изграждат дълготрайна връзка с любимата си игра. В своето изследване 

„Оживяване на разказа. Звукът във видеоигрите“ Вяра Ангелова 

разглежда друг ключов ефект при гейминг съдържанието, а именно 

потапянето – усещането за откъсване от реалността тук и сега и 

пренасяне изцяло в света на играта (Ангелова, 2023). „Една от най-

разпространените характеристики на видеоигрите като цяло и на звука в 

частност е неговото свойство/качество/функция/претенция напълно да 

потапя (immersion) потребителя в игровия свят. Състоянието на 

доволство се осигурява от комбинираното въздействие на визуално и 

звуково съдържание. Производителите на игри (гейм дизайнери) говорят 

за него като за саморазбираема част от потребяването на игрите“ 
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(Ангелова, 2023: 12). От гледна точка на индустрията, ефектите на 

потапяне и прилепчивост се постигат, когато се инвестира в наратив и в 

стратегии за задържане (retention) на вниманието. Изводът, който може 

да се направи, е, че често видеоигрите имат силна притегателна сила, 

която изгражда дълготрайна връзка на потребителя с играта и общността 

около играта, а гейминг студиата са проактивни в намирането на 

механизми да удължат ефектите на потапяне, прилепчивост и задържане. 

Подход за разбирането на актуалните тенденции при развитието на 

гейминг индустрията е да бъде разгледана тази огромна маса от геймъри 

през призмата на теориите за съвременните поколения и 

потребителските нагласи, които проявява всяка възрастова група.  

 

Фигура 3: Данни и визуализация 

 Източник: Newzoo How Different Generations Engage with Gaming 2021 

Може да проследим началото на теориите за поколенията от 20-те 

и 30-те години на миналия век на Хосе Ортега и Гасет, както и на Карл 

Манхайм. Основният елемент в техните трудове е схващането, че 

различните поколения се рамкират от сходен житейски и исторически 



Видеоигрите - отвъд индустрията на забавлението Николай Колев, Възходът на аудиовизуалното съдържание 

за компютърни игри в социалните мрежи, с. 38-55 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 13/2023  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

45 

 
 

 
 

път. В своя труд „Проблемът на поколенията“ Манхайм изследва 

концепциите за „позитивната“ и „романтично-историческата“ 

формулировка на проблема с поколенческата теория, в търсене на 

обяснението за основите и предпоставките за прогрес, развитие на 

обществата и социална промяна (Mannheim, 1952). Германският 

социолог определя поколенията като социален феномен, който 

представлява нищо повече от определен вид локална идентичност, 

включваща свързани възрастови групи, въвлечени в социално-

исторически процес (Mannheim, 1952: 292). Дали ще се дефинира ново 

поколение на всяка година, всеки 30 години, всеки сто години или дали 

изобщо това ще се случва ритмично зависи от драстичността на 

настъпващата промяна в социалния и културен процес (Mannheim, 1952: 

310). 60-те години на XX век са белязани от протести и социални 

вълнения. Тогава се оформя теория около усещането за пропаст между 

поколенията, а от средата на 90-те, с появата на мрежовото общество, се 

появява и теорията за цикличност/повторяемост на поколенията. Тя 

съвпада със ситуацията, в която младите поколения са по-напред от 

старите поколения в иновациите, свързани с дигиталните технологии 

(Leccardi, Flexa, 2010: 7). Така се обособяват няколко поколения, които 

са добили приемственост в маркетинговите проучвания от началото на 

XXI век като „Бейби Бумъри“ (Baby Boomers), „Поколение Хикс“ 

(Generation X), „Милениъли“ (Millennials) и „Поколение Зет“ (Generation 

Z). В тези категории попадат съответно хората на възраст между 56 и 65 

години (Baby Boomers), възрастовата група от 41 до 55 години 

(Generation X), следвани от поколението на 25 до 40-годишните 

(Millennials) и най-младото поколение – това на 10 до 24-годишните 

(Generation Z).  

От данните във Фиг. 3 може ясно да се откроят общи модели на 

поведение при различните възрастови групи, когато става въпрос за 

потребление на съдържание за забавление в свободното време. 
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Поколение Зет и Милениъли предпочитат така наречените „модерни 

забавления“, като стрийминг платформите, социалните мрежи и 

видеоигрите за сметка на смятани за по-традиционни дейности като 

четене, слушане на музика и гледане на телевизия. По-младите 

поколения прекарват повече от половината си свободно време в 

интернет, като една четвърт от него отделят за компютърни игри. 

Постига се някаква форма на баланс между пасивно и активно 

забавление. Пространството, където се разгръща най-масово това 

забавление, е интернет, като онлайн платформите са от ключово 

значение за разбирането на причините за възхода на аудиовизуалното 

съдържание за компютърни игри.  

 

Фигура 4: Данни: Google Trends – 2005г. до 2022г. 

 

За да проследя тенденциите при едни от най-популярните 

платформи онлайн, използвах данни от Google Trends. Сет Стивънс-

Давидовиц е американски учен, доктор по икономика от университета 

Харвард и бивш служител на Google. Той изследва огромни масиви от 

информация (big data). В своята книга „Всеки лъже. Какво интернет 
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може да ни каже за това кои наистина сме всъщност“ Стивънс-

Давидовиц предизвиква дискусия за традиционните методи за събиране 

на информация като анкети и обществени допитвания, като ги съпоставя 

с данни от агрегатора Google (Stephens-Davidowitz, 2017). В неговите 

експерименти от 2016 г. има пряка връзка между американските щати, в 

които има най-голям брой търсения на думата „негър“ в Гугъл и щатите, 

които издигнаха Доналд Тръмп за президент. Множество проучвания по 

метода на обществени допитвания към онзи момент създават картината 

за пост-расова утопия в САЩ, но в действителност разделение в 

американското общество все още има и по темата расизъм. В книгата са 

поместени редица примери от подобни изследвания в сферата на спорта, 

медицината и т.н., като авторът прави заключението, че: „информацията 

от търсените думи в Гугъл сама по себе си е информация. Когато и 

където хората търсят факти, цитати, шеги, места, други хора, неща или 

помощ, излиза, че това може да даде много повече информация  за какво 

човек мисли, желае, от какво се страхува или прави, каквото никой друг 

не би могъл дори да предположи“ (Stephens-Davidowitz, 2017: 4). 

Американският изследо-вател смята, че данните от търсенията в Google 

са най-важната колекция от информация за човешката психика 

(Stephens-Davidowitz, 2017: 14)  

Агрегаторът позволява безплатно използване на данни за 

произволен период от време от съществуването на търсачката, като 

измерва количеството търсения на дадена дума в този период. Така за 

периода от  2005 г. до 2022 г. ясно се виждат три тенденции. Вляво на 

Фиг. 4 са платформите, които са отбелязали отдавна своя пик на 

популярност и бележат спад. В средата са три типа платформи, които  

през 2022 г. се намират в своя пик или са в плато, след отбелязване на 

своя пик, като прогнозата е по-скоро за спад на популярността им. А 

вдясно на графиката се виждат три платформи, които все още не са 

отбелязали своя пик и популярността им расте. Последните три 
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платформи може условно да се нарекат платформите на бъдещето, 

дигиталните пространства на младите поколения, в които може да се 

очакват най-бурните развития. Ако разгледаме всяка от социалните 

мрежи поотделно, може да се направят заключения на базата на 

конкретни стъпки или спънки в развитието им, които насочват 

вниманието защо една или друга са били популярни в годините и след 

това отмират. Но ако погледнем по-мащабната картина от времето на 

mIRC, ICQ, Skype, MySpace, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, сякаш 

има модел, чрез който дадена платформа изгрява, увлича съответните 

поколения в различна степен, след което технологично или 

алгоритмично се задъхва да задържи вниманието едновременно на 

младите, които постепенно остаряват докато ползват платформата и 

младите, които тепърва прохождат в приложението. Обособяват се 

платформи, в които съответни поколения или възрастови групи са по-

активни. В резултат популярността на старите платформи отшумява и на 

тяхно място се настаняват приложенията, които носят новото, 

модерното, технологичния прогрес. След което цикълът се повтаря. 

Платформите изгряват и залязват, но носителите на прогреса са 

потребителите и съдържанието, което споделят или потребяват. Затова 

следва да се обърне поглед върху това – какъв тип съдържание е 

популярно сред гейминг общностите в интернет? 
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Фигура 5: Данни и визуализация 

Източник: Newzoo How Different Generations Engage with Gaming 2021 

 

В доклада “How different generations engage with gaming in 2021’ 

(„Как различните поколения са ангажирани с компютърни игри 2021 г.“) 

се открива интересна взаимовръзка между играенето на компютърни 

игри и гледането на съдържание за компютърни игри. Бейбибумърите 

подхождат много консервативно що се отнася до аудиовизуалното 

съдържание за видеоигри, като едва 19% от потребителите на дадена 

игра гледат съдържание, свързано с нея в онлайн платформите. Още по-

логични са и причините за това – основно търсят в мрежата ревюта, за 

да се ориентират при следваща покупка на игра, геймплей и 

разяснителни видеа как да бъде преминато дадено ниво. При 

поколението Хикс (Generation X) вече се наблюдава припокриване от 

51% във времето за играене и гледане, но причините не са много по-

различни. Основно се търси геймплей съдържание, разяснителни видеа 
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и в най-малък процент – компилации от кадри от игри, които имат 

развлекателен характер. Социализиращата функция на аудиовизуалното 

съдържание за компютърни игри не е от водещо значение при тези два 

типа поколения, което е в подкрепа на данните от Фиг.3, където ясно се 

открои тенденцията – по-възрастните поколения да използват 

свободното си време за „по-традиционни забавления“, по-скоро не в 

онлайн среда.  

 

Фигура 6: Данни и визуализация 

Източник: Newzoo How Different Generations Engage with Gaming 2021 

 

Фиг. 6 представя данните от същото проучване, където 

представителите на двете най-млади изследвани поколения показват 

значителен интерес – за  приблизително 70% от тях гледането на 

аудиовизуално съдържание, свързано с любимите им заглавия е също 

толкова важно, колкото и играенето на компютърни игри. В топ три на 
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причините анкетираните в тези възрастови групи посочват гледането на 

канали на инфлуенсъри (лидери на мнение) и гейминг влогъри, редом с 

геймплей видеата и развлекателните компилации. Това са поколенията, 

чиято социална среда прескача непрекъснато границата между 

виртуален и реален свят, това са потребителите, които търсят постоянна 

връзка с мрежата, за да са свързани с хората, които са важни за тях и са 

активни онлайн, заедно със съдържанието, което потребяват. През 2017 

г. Екатерина Петрова и Нета Грос публикуват статия в блога на Гугъл, 

на базата на резултати от изследване на Ipsos и Flamingo, използвайки 

данни от платформата YouTube. Изследователският въпрос, който двете 

авторки си задават, е защо някой би гледал аудиовизуално съдържание 

за компютърна игра, когато може просто да я играе (Petrova, Gross, 2017). 

Резултатите от проучването могат да се обобщят в 4 основни категории:  

1. За общността – заради усещането да си част от нещо, което е 

по-голямо от теб самия. 

2. Заради приобщаването – чувството да бъдеш приет. 

3. Заради забавлението – бягство от реалността. 

4. Заради желанието да се развиваш, да подобряваш уменията си 

и да учиш нови неща. 

Структурирани данни от изследването на Ipsos показват, че още от 

2017 г. близо половината от анкетираните геймъри в YouTube споделят, 

че прекарват повече време в гледане на гейминг съдържание, отколкото 

в игри. Използващите платформата за видео споделяне, за да поддържат 

връзка с техните гейминг общности, са 56%, а 73% твърдят, че обичат да 

гледат как други хора играят игри в мрежата. Причините могат да бъдат 

много, но водещата, според мен, е в разликата между активно и пасивно 

забавление. Играенето на компютърни игри ангажира в голяма степен 

сетивата, концентрацията, ума на играещите. Видеоигрите имат силата 

да създават усещането за пълно потапяне (immersive experience) в 

историята, сюжета или игровата ситуация. Играенето изисква 
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определени умения, бързина и сръчност, което може да бъде 

натоварващо за организма. От друга страна, стои пасивното забавление 

– гледането на гейминг съдържание. При него организмът и съзнанието 

са максимално разтоварени, като потребителят може да се наслади в по-

пълна степен на историята, сюжета, механиката или дадена ситуация. Да 

съпреживее пътя на героя, който се развива в играта, да се възхищава на 

бързината, уменията и сръчността на играча, който стои зад съответния 

герой. Подобно нещо се наблюдава и при гледането на масови спортни 

събития, където голяма част от публиката следи по телевизията мачовете 

на любимите си отбори, но отделните фенове едва ли стъпват на терена 

толкова често, колкото професионалните играчи.   

 

Фигура 7: Данни – Statista 2020 

 

Statista публикува през 2020 г. проучване за нагласите сред 

геймърите в САЩ, като един от водещите въпроси цели да се разберат 

основните причини, поради които хората играят компютърни игри.  

Проучването открива пет основни мотива:  

1. Бягство от ежедневието. 

2. Запълване на време. 

3. Постигане на цели/мисии в играта. 
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4. Игрите са завладяващи. 

5. Откриване на нови светове и истории. 

Ако се опитаме да направим паралел между изследването на Ipsos 

от 2017 г. и на Statista от 2020 г., откриваме много сходства в 

мотивацията на голяма част от гейминг общностите (основно в 

англоезичния свят, заради спецификата на събраните данни за 

проучванията) да играят и да гледат съдържание за видеоигри. Ясно е, 

че едното не може да замести другото, но комбинацията от двете е 

предпоставка за още по-мащабна експанзия на гейминг индустрията. На 

лице са: растяща като брой аудитория, бранш с големи възможности и 

креативен потенциал, технология, която непрекъснато се развива в 

посока по-голяма достъпност и качество на стрийминг услугите и 

устройствата, изобилие от канали и платформи за взаимодействие.  

 

В заключение, от 70-те години на XX век досега гейминг 

индустрията се е развила стремглаво в културен, социален и 

икономически феномен. Това показват данни за приходите от 

компютърни игри, както и тенденцията за стабилен ръст в броя на 

потребителите. До настъпването на друга бурна социална промяна или 

процес, дигиталната трансформация ще диктува тенденциите за плавно 

преливане на границите на виртуалния и реалния свят за настоящите и 

бъдещите поколения. На фона на тези процеси се откроява и възходът на 

аудиовизуално съдържание за компютърни игри. Хибридно явление, 

което превръща една компютърна игра в смесица от активно и пасивно 

забавление, както и в социално преживяване за милиони потребители по 

света. Това води до развитие на нови и съществуващи платформи за 

планиране, производство и разпространение на аудиовизуално 

съдържание за компютърни игри с многомилионна аудитория. 

Цитираните в тази статия проучвания с данни от Google, YouTube, Ipsos, 

Statista и Newzoo открояват сходни причини защо потребителите играят 
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и в същото време гледат аудиовизуално съдържание за компютърни 

игри. Социалният елемент – чувството да си част от общност, бягството 

от ежедневието и развитието на нови умения – са три насоки за бъдещи 

изследвания в сферата на компютърните игри и на огромния ефект, 

който те имат във формирането на съвременните общества.  
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ЖИВОТЪТ КАТО ИГРА  

И ИГРАТА КАТО ЖИВОТ:  

КАЧЕСТВА И ОСОБЕНОСТИ НА 

УСПЕШНАТА СИМУЛАЦИОННА ИГРА  

Гергана Минкова 

 

LIFE AS A GAME AND THE GAME AS LIFE: 

CHARACTERISTICS AND FEATURES OF A 

SUCCESSFUL SIMULATION GAME 

Gergana Minkova 

 

Резюме: Изследването e част от по-голямо проучване в сферата 

на гейминга, като са разгледани характеристиките и 

особеностите на симулационните игри, конкретизирайки се 

върху едни от най-добре познатите имена в жанра – The Sims, 

Animal Crossing и Second Life. Какво прави една симулация 

успешна и как може тя да задържи вниманието на публиката? 

Текстът предлага хипотези и възможни отговори, развиващи се 

върху основата на поведението на фенбазите, естетическите 

качества и възможности на продуктите.  

Ключови думи: гейминг, наратив, симулации, естетика  

 

Abstract: The study, based on part of an even larger study in the 

gaming field, examines the characteristics and features of simulation 

games, focusing on some of the most widely recognized benchmarks 

in the genre - The Sims, Animal Crossing and Second Life. What 

makes a simulation successful and how can it hold the attention of 

the audience? The text offers hypotheses and possible answers, 

developing on the basis of fan base behaviour, aesthetic qualities and 

product capabilities.  

Key words: gaming, narrative, simulations, gaming aesthetics  

 

Симулационният жанр в гейминга е изключително 

богат и развит в множество различни насоки. Към него спадат 

всички продукти, които по определен начин имитират 

съответна човешка дейност. Това включва т.нар. „сериозни“, 

образователни, трениращи конкретни качества или умения 

игри, както забавни и занимателни игри. Изследването се 

фокусира върху втория вид, по-конкретно life simulation 

игрите. Този тип продукти предоставят геймплей, който 

имитира реалността. Тя подтиква определени психологически 
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потребности и изяви, проявяващи се в подобна 

правдоподобна виртуална среда, в която играчът има свобода 

на действията и проява на морални ценности. 

Игрите, които симулират живота, са важни за 

изследване не само от гледна точка на техническа сложност, 

но и заради специфичните изяви на характер, на принципи на 

етика и морал. Този поджанр не изисква определени игрови 

качества като бързина и опит, които са необходими при екшън 

игрите. Изразяването на Аз-а, изграждането на образ и 

представянето на собствената идентичност в подобни игри са 

комплексна дейност, която предизвиква редица въпроси. 

Свободата на решенията, която предлагат симулационните 

игри, но и реалистичността на всекидневните ситуации, в 

голяма степен могат да дадат различни предложения за 

прояви на самата личност на играещия. Симулиращите 

живота игри имат сложни вътрешни правила и конструкции, 

поставящи пред разработчиците задачи, чието решение 

изисква дългогодишен труд и константно обновление, за да 

бъде постигната ситуация на максимално освободен от 

правила и правдоподобен сторителинг (разказвачество).  

Игрите, които симулират живот, са винаги актуални и 

търсени от определени потребители. Фен базите са активни и 

динамични, основавайки се на определени отношения със 

създателите. Голяма част от тях имат пряка връзка в 

развитието на продукта. В някои случаи феновете и 

разработчиците са почти зависими едни от други. Верните 

почитатели отделят много внимание на конкретни продукти, 

посвещават им години и по този начин изграждат специфична 

връзка, която рядко се среща в гейминга. Ежедневната нужда 

от досег с даден вид геймплей и изразходване на определени 

финансови средства, е характерно за тези среди.  
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През годините се наблюдава интересна тенденция на 

изразена динамичност, продуктите в сферата на симулациите 

се превръщат в култови класики или бързо биват забравени. 

Някои игри печелят верни фен бази, за които играта е редовно 

забавление, прерастващо в ежедневно хоби.  

Докато някои продукти от други жанрове могат да си 

позволят фриволност в графичното оформление, 

компенсирайки със сюжет и действие, то ситуацията със 

симулациите не е такава. Въпреки че наративът и 

разказвачеството в тях са водещи, естетиката и високото 

визуално качество са приоритет. Това се дължи на визуалното 

въздействие на тези продукти, които стимулират 

въображението. Симулацията в известен смисъл 

материализира действието като симулира конкретна 

ситуация, което означава, че привеждането му в подходящ 

двуизмерен или триизмерен вариант е належащо за още по-

пълноценното преживяване на играча. Имерсивността 

(„потапянето“) е важен фактор, който може да бъде достигнат 

чрез естетически създаден свят, който има хомогенна стилова 

структура. Анализирайки някои от водещите симулационни 

игри, може да бъде направена констатацията, че те са 

триизмерни. Подобна особеност подчертава нуждата от 

приближаване до усещане за имерсивен свят, макар той да не 

е подобен на естествения. Това е друга важна характеристика 

– създаването на правдоподобнo изглеждащ свят не означава 

изграждане на фотореалистични образи и сцени. 

В анализа са разгледани два типа симулационни игри – 

социални, или симулиращи социален контакт чрез чат 

функция, и такива, които залагат на сюжетното развитие, 

превръщайки играта в средство за интерпретиране на 

ситуации. Първият вид пресъздава възможно най-

реалистично средата и героите, за да внуши на играча 
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достоверност. Характерна особеност на тези игри е стремежът 

към наподобяване на „естественост“, търсена от играчите, за 

да се доближи геймплеят максимално до реална социална 

ситуация. Вторият тип залага на обобщени, стилизирани и 

опростени образи, които умело разграничават играта от 

действителността. Естествено, съществуват изключения, като 

Robolox, крайно стилизирана социална игра, и 

модификациите, с които играчите на The Sims постигат 

реалистичност в геймплея си. Ако игрите са 

хиперреалистични, в определен момент и ситуация те ще 

въздействат твърде достоверно, а при някои играчи това ще 

доведе до психологически дискомфорт. Дистанцирането от 

достоверността позволява повече свобода, напомняне, че 

играта е фикционално пространство, което освобождава от 

отговорност. От друга страна, онлайн социалните симулатори 

търсят именно тази подобност на естествени ситуации, за да 

засилят имерсивното чувство и да направят преживяването 

възможно по-истинско. 

Друга характеристика на продуктите от този жанр е 

тяхното позициониране в двата края на естетическия спектър 

– максимална реалистичност или характерна стилизация на 

образите. Зад тази опозиция има няколко обяснения.  

На първо място, използването на различни в стилово 

отношение елементи води до решения, които лишават 

образите от органичност и хармоничност. Смесването на 

няколко стила в един обект довежда до разпадане на 

органиката и цялостната същност. В този процес екипите се 

допитват до артистичните директори, за да подсигурят 

единното звучене и усещане на фикционалния свят. 

Хомогенната същност на играта зависи именно от подобни 

естетически решения, които определят характерната визия, 

въпреки че по нея работят различни автори. Опитът показва, 
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че придържането към определена стилистика е подходящо за 

развитие на игри с по-сложен геймплей, които трябва да 

съвместят качество на действието с висок стандарт външен 

вид, изискван от фен базата. 

На второ място, селектирането на реалистична или 

нереалистична естетика оказва влияние и върху психологията 

на играчите. За игрите с чат функция е изключително важно 

да са близки до действителността, тъй като симулират 

разговори с действителни хора. Тяхната основна 

характеристика е междуличностният контакт и често те са 

лишени от голямо развитие в друга игрова посока. 

Реалистичността е онова, което може да спечели феновете.  

Възникват множество въпроси. Какво кара MMO 

(Massive Multiplayer Online Games)1 игрите да изгубят 

привлекателността си на даден етап от развитието си? Какво 

кара продукта да изгуби релевантността си, а сървърите да 

опустеят? Могат да бъдат предложени много конкретни 

отговори, вписващи се в определени ситуации и примери, но 

генерално може да бъде затвърдена една константа – 

релевантност. Всеки игрови продукт има „технологичен“ срок 

на годност, тясно свързан с развитието на технологиите, 

преди графиките и механиките да бъдат наречени „outdated”2 

или остарели. Тъй като симулациите не предлагат основна 

сюжетна линия, която да задържи играча десетилетия след 

излизането на играта на пазара, естетическият аспект е от 

огромно значение за популярността.  

По този начин може да бъде обяснен успеха на 

симулационните франчайзи. Ключът се крие именно в думата 

„франчайз“. The Sims обогатява геймлпея си константно чрез 

 
1 Масова мултиплейър онлайн игра. Игри с множество играчи. Съществуват поджанрове в 

зависимост от жанра. MMORPG игрите са „роул-плей“ продукти, а като примери могат да бъдат 

посочени World of Warcraft, RuneScape, Age of Wushu. MOBA игрите включват арена за битки, в 

отбори или еднолично – Leaue of Legends, Fortnite. 
2 В превод от англ. ез. това означава „с изминал срок на годност“ – бел. а. 
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нови добавки, експаншън пакове, гейм пакове и т.н3. Те 

отговарят на всички тенденции и естетически търсения на 

публиката. На даден етап самият геймплей и графиките губят 

очарованието си и започват да изглеждат остарели. Щом този 

момент настъпи, франчайзите The Sims и Animal Crossing 

предлагат следващата базова игра и стартират процеса на 

допълването ѝ отново. Съвсем скоро след излизането на този 

продукт на пазара започва подготовката за следващия, тъй 

като остаряването му е неизбежно, що се отнася до гейминг 

технологии. 

Онлайн игрите като IMVU и Second Life, които 

предлагат единна безплатна платформа, страдат от липсата на 

развитие в тази насока. Това твърдение е валидно за всеки 

онлайн реализиращ се продукт. Разработчиците трябва да 

актуализират геймплея визуално, чрез пачове, което не е 

толкова лесна задача при действащ продукт. За разлика от 

игрите със състезателен елемент, които имат своя отдадена 

публика, социалните симулатори трябва да отделят 

значително внимание на визуализацията си.   

Огромно значение за симулационните игри има 

културата на участие, която се превръща в изключително 

важна база за всеки продукт. В труда си “Convergence culture: 

Where old and new media collide” Хенри Дженкинс разглежда 

изключително значимата за фен базите „култура на участие“, 

съгласно която потребителите не приемат медията пасивно, а 

участват активно в обогатяването ѝ (Jenkins, 2006). Този 

феномен засяга преработването, промяната и добавянето на 

произведения в други медийни канали, като това включва 

рисунки, фен теории, фенфикшъни, миймове и т.н.  

Културата на ремикса, също разглеждана от Хенри 

Дженкинс, онагледява трансформацията на професионални 

 
3 „Паковете“ са разширения, които се инсталират в допълнение на основната игра – бел. а. 
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културни продукти от аматьори – при стимулационните игри 

това е изключително често срещана практика. Още повече, 

базирайки се на естетическите изисквания, тези фен намеси 

тук са по-често срещани, от колкото в който и да е друг жанр. 

Тяхното значение е толкова голямо, че продуктите не биха 

постигнали успехите си без помощта на феновете. Модовете 

или custom content са основополагаща част от някои 

конкретни симулационни игри. Те се превръщат в статукво и 

елемент, който е присъщ за почти всеки фен. По въпроса за 

фен труда Джин Ким пише: „От гледна точка на 

политическата икономика, продуктивното прекарване на 

свободното време на геймърите, като например 

модифицирането на компютърни игри, е „несигурен труд“ 

или „playbour“ (Kim, 2014) , който се експлоатира от пазара 

като „безплатен труд“ на потребителите.“. Културата на 

участие, във всичките ѝ форми, е незаплатен труд, но както 

вече стана ясно, при симулациите случаят не е напълно такъв. 

Те функционират чрез стратегически обмислени планове за 

заплащане и насърчаване на подобна работа. 

Всички инсталации на The Sims позволяват намесата на 

играча в кода на играта, което обуславя появата на т.нар. 

„Custom content”. Това са модове, създавани от играчите, 

които се отразяват на геймплея и външния вид на играта. 

Използвайки The Sims като база, всеки играещ може да 

изгради своя естетика и преживяване. С годините франчайзът 

започва да се счита за непосилен за игра без подобна намеса 

от феновете. Продуктът на EA Games се крепи изцяло на 

културата на ремикса.  

Съществуват множество големи сайтове, в които може 

да бъде намерен „Custom Content”, а много от феновете са 

готови да платят за по-добро качество на дрехи, коси и грим 

за симовете си. С времето тези уеб страници се разрастват и 
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част от тях лимитират функциите си, за да включат платени 

VIP планове, радващи се на множество потребители. Много 

от създателите на модове са наясно с есенциалната си роля за 

общността, много от тях започват да предлагат творенията си 

срещу месечен абонамент в платформата „Patreon”. В 

резултат на тази дейност през 2017 г., за кратък период от 

време, откриването на безплатно съдържание е невъзможно. 

Това поставя общността в критична ситуация, защото не 

всеки е готов да плаща за малки естетически добавки, но 

същевременно никой не иска да играе без тях. EA Games се 

принуждават да направят изявление4 по въпроса, 

разрешавайки създателите да продават модовете си, но само в 

рамките на месец. След като този период изтече, добавката 

трябва да бъде пусната в онлайн пространството безплатно. 

Ако това не се случи, компанията има правото да съди 

създателя ѝ. Ситуацията е доказателство, че разработчиците 

на The Sims са напълно наясно с нуждата от custom content за 

качественото функциониране на продукта им. Същевременно 

тя е и показателна за осъзнаването на феновете, че тяхната 

роля е важна за развитието на играта. Рядко други фендъми 

дръзват да поискат заплащане за работата си, ако не става 

дума за изключително важен и трудоемък мод. В този етап на 

развитие, франчайзът The Sims се играе без Custom Content от 

малцина и дължи устойчивата си популярност на намесата на 

феновете. Ежедневното актуализиране посредством нови 

материали и „предизвикателства“ правят играта различна и 

адекватна на времето си. Факт е, че всеки фендъм утвърждава 

дадения продукт, но в този случай връзката между създатели 

и ползватели е много по-силна и взаимно зависима.  

 
4 Коментар от Sim Guru Drake, в който обяснява новото решение на екипа през 2017 г. 

https://forums.thesims.com/en_US/discussion/comment/16175450/#Comment_16175450  
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През двете десетилетия на своето съществуване, 

създателите на The Sims правят редица грешки. Много от тях 

се коренят в различията между нуждите на общността и това, 

което разработчиците им предоставят. Така се заражда 

програмата EA Game changers – компанията обединява по-

известните влогъри, инфлуенсъри и създатели в общността, 

които да представляват останалите играчи. Те имат ранен 

достъп до новите ъпдейти, пряк контакт със дивелоперите 

(т.нар. “Sim Gurus”) и участие в създаването на промени. 

“Връзката на EA с играчите винаги е била най-ценното ни 

предимство. Стремим се да създадем автентично и естествено 

преживяване между екипът ни и “Game Changers”, което се 

крепи на честност и прозрачност”5. В ъпдейтите могат да 

бъдат срещнати препратки към по-известните инфлуенсъри, 

участващи в програмата, като по този начин EA Games 

разрушават границата между феновете и света на самата игра. 

Още повече, чрез спонсорството си на влогъри и стриймъри, 

те постигат много добра и достъпна реклама в общност, която 

разчита изключително много на именно такива видими и 

познати личности. 

До тук бяха разгледани примери за хипер-намеса на 

общността във външния вид и функциите на игрите. 

Запитването6 на играчи на Animal Crossing показва коренно 

 
5 Информация от сайта на EA Games: https://www.ea.com/game-changers/about 

6 В подкрепа на труда, през 2022 г. бе проведена онлайн анкета, в която се включиха над 3,000 

чуждестранни играчи на симулации. Те бяха разделени на групи, според това кой продукт 
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различни отговори. 1,124 от 1,465 запитани (76,7%) казват, че 

не използват модове или “custom content”, създаван от фенове 

на франчайза.  Възниква въпросът: на какво се държи 

противоположното мнение относно елементите, създавани от 

потребители? Причината за тази разлика се корени в 

трудността в инсталирането на модификациите. Тя се 

обосновава от самата платформа Nintendo Switch, която не е 

толкова широко разпространена, колкото PC геймингът. 

Конзолата изисква свои определени и сложи начини, 

включващи няколко стъпки за инсталиране на създадено от 

феновете съдържание.  

За разлика от останалите примери, “custom content” за 

Animal Crossing се създава в самата игра, а не чрез външни 

програми като Adobe Photoshop или Blender. Следователно, 

всеки играч има достъпна възможност за пряка намеса в 

съдържанието на играта. Друга разлика е фактът, че Animal 

Crossing има лимитиран брой места за добавяне на чужди или 

лични промени, за разлика от останалите примери, които не 

са лимитирани в това отношение. 

IMVU и Second Life са продукти, които също разчитат 

изключително много на феновете във връзка с визуалното им 

обогатяване. 94,1% от анкетираните фенове на Second Life и 

100% от почитателите на IMVU използват елементи, 

генерирани от други потребители.  На първо място, 

социалните игри и мястото им в онлайн пространството 

предразполагат друг вид интеграция и взаимодействия между 

играчите, дори и когато се отнася към Custom Content. Голяма 

част от геймплея им е концентриран върху аватара, начина, по 

който дадена личност се представя пред онлайн обществото. 

Дрехите, гримовете, косите и всякакви други аксесоари, които 

 
използват най-често. При споменаването на „изследване“, „проучване“ и „анкета“ в текста се има 

предвид това изследване. 
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обогатяват образа, са вид валута, с която общността търгува. 

Чрез закупуването на онлайн валута и влагането ѝ в 

козметични детайли, компанията се явява в ролята на 

печеливш посредник между купувач и творец. И двете игри 

трупат финансови дивиденти, стимулирайки тази търговия. 

Платформата е безплатна, а това е перфектен начин чрез 

самия геймплей тя да бъде маркетирана. Същевременно, The 

Sims изисква закупуване на всяка инсталация на играта, 

самата база е заплатена. Следователно, разработчиците се 

изправят пред два избора – платен геймплей и безплатен 

контент или безплатен геймплей и платен контент (подобно 

на логиката на повечето мобилни игри). Съчетаването на два 

безплатни или два платени елемента би повлияло зле на 

създаването и разпространението на играта, тъй като тя се 

превръща в твърде скъпа за играчите  или финансово 

неосъществима за създателите. 

Може да се заключи, че Second Life и IMVU са 

типичните pay to play7 игри с безплатна платформа. Онлайн 

геймплеят предразполага към споделяне и общуване между 

играчите. Липсата на тази връзка в „симър“ обществото 

подсказва колко специален е случаят му в гейминг средите. 

От single-player игра, която може да бъде играна офлайн, не 

се очаква толкова силно развит, единодушен и работещ за 

общото развитие фендъм, докато за онлайн продуктите това е 

нещо съвсем предвидимо. Second Life и IMVU предлагат 

обезпечаване на прекараното време в създаване на контент, 

докато EA Games санкционират този тип търговия и все пак 

производството продължава. Макар да са сходни като жанр, в 

този контекст двата типа игри имат коренно различни 

направления на развитие. 

 
7 Плати, за да играеш. Най-често срещани при мобилните игри – бел. а. 
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От друга страна, трябва да се отбележи, че The Sims е 

платен продукт, който може постоянно да бъде надграждан. 

Базовата игра непрестанно е обогатявана и развивана от 

разработчиците чрез своите допълнения. Безплатните онлайн 

игри нямат такава възможност. С течение на времето, 

развитието на технологиите, графиките, дори модните 

тенденции, те остаряват и спират да бъдат актуални. Това 

отблъсква голяма част от играчите и именно на този фактор 

се дължи неизбежното опустяване на сървърите. Запълването 

на появяващите се пукнатини може да бъде извършено чрез 

подобни добавки от страна на самия фендъм. 

Не на последно място, двата споменати социални 

симулатора си служат единствено с фен генерирани елементи. 

Техните каталози от коси, дрехи и други аксесоари са 

изградени изцяло от потребителите на платформите. Докато 

игри като The Sims и Animal Crossing могат да бъдат играни 

дори без custom content, то това не е валидно за другата 

разглеждана група. Самите разработчици отреждат специално 

място на модовете на играчите и не концентрират работата си 

върху естетическо визуално надграждане на платформите.  

Чрез социалните мрежи почитателите използват играта 

като основа, върху която да създадат своя история. Това се 

случва посредством снимки от самия геймплей, придружени 

с текстове или чрез кратки, обработени клипове, често 

изключително професионално, наподобяващи късометражни 

филми. Все по-нашумели стават стриймърите, които 

публикуват записи от геймпея си, заедно с коментар в реално 

време, като някои от тези така наречени let’s plays, 

playthroughs или просто streams достигат милиони гледания. 

Създаването на собствен сюжет и свят, подобно на писането 

на художествен тип литература, е съпроводено от желанието 

за разпознаване от публиката. От тук следва и още един 



Видеоигрите - отвъд индустрията на забавлението Гергана Минкова, Животът като игра и играта като 

живот: качества и особености на успешната 

симулационна игра, с.  56-79 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 13/2023  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

68 

 

пределно ясен и логичен белег на „успешната“ игра – солидно 

присъствие на продукта и феновете му в онлайн средите. 

В заключение, основните фактори за създаването на 

успешна симулационна игра е естетическа и технологична 

релевантност. Константното подновяване на базовата игра 

или обогатяването ѝ, съпътствано от намеса на самата фен 

база, поддържат някои продукти живи десетилетия след 

първоначалното им разпространение. Симулационните игри 

предлагат голяма сторителинг свобода, примесена с 

психологичен и субективен характер, която разкрива 

множество възможности за бъдещи изследвания. 

 

Изследване на нагласи на феновете 

Начинът, по който играчът подхожда към самата игра, 

говори много за него самия. Изборът на конструиране, 

подтикване и решаване на геймплей ситуации може да бъде 

счетен за персонално проявление. Според Джанет Мъри 

игрите са  “шанс да изиграем най-елементарните си връзки 

със света…ритуални действия, които ни позволяват 

символично да изиграем моделите, придаващи смисъл на 

живота ни“ (Prahl, 2014). Идентичността и сблъсъка със света 

са още по-засегнати, когато става дума за продукти, 

симулиращи именно истинския свят, заобикалящата среда и 

нещо познато на всеки. Те се превръщат в инструмент за 

комуникация и изказване на вътрешни потребности и 

търсения, дори на несъзнателно ниво.  

Потребителят има пълна свобода над историята, но 

почти всички геймъри предпочитат в процеса на играта да има 

елемент на изненада. Той се постига чрез засилването на 

„свободната воля“ на самите симове. Героите се превръщат в 

активна страна при създаването на сюжет, като проявяват 

собствени желания, настроения и дейности, продиктувани от 
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характерите им. Именно заради това The Sims игрите се 

превръщат в добра основа за психологически изследвания. 

Така например, проф. Бет Вайсър от университета 

„Лейкхед“,използва третата инсталация на играта, за да 

развие свой труд, базиран на хипотезата Cheater-Hawk8, 

според която при психопатията се проявяват нагласи за 

манипулация или агресия. По този повод Бет Вайсър твърди 

следното (Dowan, 2021): 

Тази теория предполага, че психопатията е развита 

стратегия за експлоатация на други хора и ресурси чрез 

измама (измамници) и агресия (ястреби). Теоретизираме, че 

хората с психопатични черти обикновено избягват други 

агресивни индивиди, но приемат тревожните, мили хора 

като по-лесни за експлоатация. Използвайки видеоиграта 

The Sims, бихме могли да подложим на тест нашите 

хипотези, без да навредим на никого (Visser,2020). 

За изследването е проведена игра с три предварително 

създадени героя, които представляват даден архетип – 

измамник (чаровен, потаен, измамен), ястреб (груб, 

агресивен, зъл) и гълъб (невинен, мил и добър). Участниците 

в проучването са хора с психопатични проявления, но и 

такива в добро психическо здраве. Изследването доказва, че 

психопатичните участници проявяват много по-голяма 

агресия в начина си на игра и също така подчертано нападат 

героите тип „измамник“ и „гълъб“, без подобно поведение 

спрямо „ястреба“.  

Симулационните игри дават свобода на играча да 

избира роли, да влиза в определени режисирани от него 

ситуации, да съпреживява във виртуалното пространство. 

Този вид игри са бягство от ежедневието и действителността, 

предлагайки една паралелна действителност, над която 

 
8 Cheater – измамник, hawk – хищник, превод от англ. 
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играещият има контрол.  Социалните симулатори като IMVU 

и Second Life дават още по-голяма свобода на изразяване, 

подтиквана от анонимността на аватара, който се превръща в 

по-добра версия на играча или това, което той иска да бъде. В 

подобни условия личността се проявява без угризения и 

задръжки.  

Изразяването на Аз-а, изграждането на образ и 

представянето на собствена идентичност в онлайн 

пространството е интересен и комплициран въпрос. 

Свободата на решенията, която предлагат симулационните 

игри, както и реалистичността на битовите ситуации, могат да 

дадат много добра представа за същността на човека – как 

подрежда времето си, до колко е отговорен за ангажиментите 

си, от какво значение са отношенията му с другите хора около 

него. По този повод Доминиканския университет в щата 

Илинойс прави изследване на значимостта на конкретни 

поведения в играта The Sims 2 и начина, по който те отразяват 

личността на играча (Griebel, 2006). Изследването доказва, че 

дори когато симът не репрезентира самия геймър, неговият 

морал се пренася в геймплея. На първо място от значение за 

развитието на играта те поставят симът им да намери любов, 

да поддържа дома си чист и да се развива кариерно. Като най-

неприятни дейности за тях са поставени героите им да 

изневеряват, да обиждат останалите или да се хвалят.  

Същото проучване показва, че „27 от 30 участници се 

идентифицират с един от техните симове, като най-близко 

рефлектиращ същността им“ (Griebel, 2006). Подобно 

твърдение може да бъде приложено към характерите и 

отношенията на симовете, начина им на живот, материалното 

им положение. 

Участниците от разведени домакинства са по-склонни 

да накарат своите симове да се разведат; 50 % от 
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участниците от разведени домакинства са избрали да 

накарат своите симове да се разведат, докато 0 % от 

участниците от женени домакинства са накарали своите 

симове да се разведат (Griebel, 2006).  

За да бъдат постигнати по-конкретни отговори и 

заключения на въпросите по какъв начин симулационните 

игри се отразяват на живота на феновете си, от какво значение 

са те за ежедневието им и какви начини на игра възприемат, 

през 2022 г. бе преведено онлайн изследване с над 3,000 

участници, което да обогати това проучване. В него се 

включиха играчи на The Sims, Animal Crossing, Second Life и 

IMVU, разделяйки ги формално на две групи – онлайн (с чат 

функция) и офлайн симулатори. Въз основа на проведените 

изследвания, в които се включиха 3247 геймъри, е възможно 

да бъдат достигнати интересни заключения, свързани с 

активността на играчите в игровото пространство и честотата 

на използване на конкретните продукти.   

Резултатите са красноречиви – по-голямата част от 

запитаните играят симулации ежедневно. Приведено в по-

конкретни статистики, заключенията могат да бъдат 

представени по следния начин: 

Най-убедителни са резултатите свързани с онлайн 

симулациите на живот. 48 от 52 запитани играчи (92,3 %) на 

Second Life отговарят, че се включват в онлайн света 

ежедневно. Трима играят повече от веднъж в седмицата, а 

само един – по веднъж на месец. Никой не е избрал опцията 

„Веднъж в седмицата или по-малко“. 

В случая на Animal Crossing 508 анкетирани от 1,469 

(34,6%) отделят време за игра ежедневно. Като любопитен 

резултат, на второ място се нарежда коренната 

противоположност на този избор – 452 човека (30,8%) 

посещават симулацията веднъж в месеца или по-малко. 
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Следвани са от тези, които играят повече от веднъж седмично 

(261 потребители, 17,8%), и тези които играят по-малко от 

веднъж в седмично (248 потребители, 16,9%). 

Най-разнородни са отговорите на анкетите на симърите. 

448 (26,2%) от 1,707 отговорили играчи на The Sims отговарят, 

че отделят време на играта ежедневно, ако графикът им го 

разрешава. 475 (27,9%) души заявяват, че посещават 

франчайза повече от веднъж в седмицата. На трето място са 

онези, които играят по-малко или веднъж в месеца (402, 

23,5%), следвани от посещаващите играта по-малко от веднъж 

в седмица (382, 22,4%) 

Резултатите от анкетите, проведени с играчи на Second 

Life и IMVU говорят красноречиво, че те отделят ежедневно 

голяма част от свободното си време за играта. Това може да 

се обясни с нуждата на социален контакт и създаването на 

връзки по време на самия геймплей. Срещата с определени 

играчи кара потребителят да се „логва“ отново. Развитието на 

персонажа в самия свят предпоставя към все по-често 

завръщане към него. Определено се потвърждава, че този тип 

социални симулатори развиват пълния си потенциал, само ако 

им бъде отделено достатъчно време. При завръщане към 

играта веднъж на месец играчът няма познати, приятели, 

задълбочени връзки и изграждането на такива е много по-

сложно. Ежедневните потребители градят отношения, които 

ги стимулират да отделят повече време на този геймплей. 

В другия тип симулации също водещо е завръщането 

към геймплея всеки ден, но е възможно това да се случва 

веднъж на месец или на по-дълъг период от време, което не е 

типично за социалните симулатори. Този резултат може да 

бъде обяснен по два начина. На първо място игрите, които се 

разглеждат, не изискват ежедневен принос. В тях не се градят 
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истински взаимоотношения, нищо не се променя докато 

играещият не е във виртуалното пространство. 

В допълнение, The Sims е игра, на която трудно може да 

бъдат отделени само десетина минути, тъй като всеки път тя 

зарежда тежка система, предразполагаща множество функции 

и сложен геймплей. Още повече, тя не е лесно достъпна в 

ежедневието, имайки възможност за игра единствено от PC, 

Mac, PlayStation 4 и Xbox One, докато всички останали игри, 

за които са правени анкети, са свързани с продукти, които 

имат лесно преносими версии, включително мобилни. 

Като заключение може да бъде формулирано 

твърдението, че подобен тип симулации поддържат 

изключително специфична връзка с потребителите си, която е 

дългосрочна и честа. Резултатите подсказват почти 

всекидневна игра, което представлява изключително 

показателен факт. Геймплеят се превръща в константа в 

ежедневието, дори навик, който трудно може да бъде 

пренебрегнат. В този контекст, последвалите въпроси 

относно продуктите, върху които се позовава анкетата, 

подсказват колко действително голямо е влиянието на тези 

игри върху играчите. 

Внушителните 92% от симърите отговарят, че The Sims 

е в топ 3 любими игри или е най-любимата им игра, т.е. 1,567 

от 1,704 запитани. Само 8% от анкетираните я харесват, но не 

биха я определили като една от фаворитите им. Резултатът 

при Animal Crossing е подобен – 81% или 1,191 анкетирани я 

определят като един от любимите им продукти. 266 души я 

харесват, но не биха я поставили в топ 3, а 6 нямат особено 

мнение по въпроса. Общият брой участници са 1,466. При 

социалните симулатори процентите са по-ниски, но все пак 

утвърждават играта в посока на предпочитано занимание. 

Позиционирането на тези конкретни продукти в топ любими 
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игри отново подсказва колко голямо може да бъде влиянието 

им върху живота и ежедневието на хората.  

Логично, последва запитването на важния въпрос „по 

какъв начин липсата на достъп до конкретната игра би се 

отразил на начина ви на живот?“. Предварително очакваните 

резултати бяха потвърдени. По-голямата част от феновете 

споделят, че липсата на геймплея в ежедневието им би довело 

до негативни преживявания. В проценти тези резултати 

изглеждат по следния начин:  от 1,707 анкетирани симъри, 902 

човека са категорични, че играта е важна за тяхното 

положително емоционално преживяване – или 52,8%. 490 

(28,7%) смятат, че ограниченият достъп до това занимание не 

би им се отразило, а 316 (18,5%) не могат да преценят.  

Резултатите при останалите групи не са толкова 

красноречиви. 640 фена на Animal Crossing (43,6%) отговарят, 

че  липсата на играта би имала негативен ефект върху тях, 556 

(37,8%) споделят обратното на това мнение, а 273 (18,6%) не 

могат да преценят. Статистиката за Second Life е подобна – 23 

(44,2%) отговарят с „да“, 19 (36,5%) с „не“ и 10 (10,5%) с „не 

мога да преценя“. 

Що се отнася до социалните симулации, разликата 

между негативния и положителния отговор не е драстична. 

Имайки предвид характера им, може да се предполага защо 

тази група има по-малко влияние върху геймърите. Първата 

хипотеза е лесната заменимост на този продукт с друг чат 

формат, било то сайт за запознанства или друга платформа за 

виртуални интеракции. Скъпи и качествени симулационни 

продукции като The Sims се правят рядко, което ги определя 

като незаменими. При хипотетичното изчезване на 

франчайза, геймърите ще останат без солидна алтернатива, а 

предлаганите на пазара опции биха ги подтикнали към 

занижаване на критериите им откъм графики и геймплей. В 
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допълнение, другата възможна хипотеза би подчертала 

връзката на играчите с виртуалните светове, които сами 

градят в Animal Crossing и  The Sims. Те отделят време за 

създаване на домове, дори градове, образи, характери, 

сюжетни линии и разгръщането им. Потребителите на Second 

Life и IMVU развиват социални взаимоотношения, като те не 

са постоянни, а ако са сериозни, то са пренесени в реалния 

живот. 

Тези игри са не само важна част от ежедневието, но и 

очевидно изпълват голяма част от живота на играчите, 

съдейки по резултатите, които подсказват, че липсата им би 

се отразила негативно на потребителите. Забелязва се особена 

и рядка, почти обсесивна връзка на играчите с продуктите. 

Докато онлайн игрите като IMVU и Second Life са базирани 

във виртуално пространство и редовността в подобни среди 

не е рядко срещана, то отдаването с години на една 

единствена игра, като The Sims и  Animal Crossing, е рядко 

срещан феномен. В този ред на мисли, възниква въпросът на 

какво се дължи тази силна зависимост? За да се достигне до 

това заключение, първоначално трябва да се постави 

въпросът какво харесват всички тези играчи, какво търсят и 

какво ги кара да се завръщат отново към тези продукти? 

Във фендъма на The Sims над 53,1% (908 човека) 

отговарят, че водещ за тях е геймплеят, създаването на 

ситуации, сторителингът и т.нар. „игра на бог“, в която 

играчът може да предприема всякакви решения спрямо 

животите на героите. 48,7% от запитаните играчи на Animal 

Crossing споделят подобно мнение, за тях най-приятен е 

самият геймплей, развитието в процеса на игра и т.н. На второ 

място и в двете анкетирани групи са поставени графиките, 

естетическите качества и естетическата намеса, в смисъла на 

създаване на герои и декориране на домове. 
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На трето място при Animal Crossing, със 174 гласували 

(11,9%), се намесва носталгията по детството, а много хора 

споделят, че в този си контекст тя има успокоителен ефект. На 

трето място за симърите и на четвърто място за Animal 

Crossing се нареждат предизвикателствата, които запазват 

геймплея жив и създават условия в игри, в които няма 

състезателен елемент.  

Като заключение, в следствие на този въпрос от 

анкетата, може да бъде изтъкната значимостта на самия 

геймплей и контрола. Възможностите са безкрайни и най-вече 

усещането за т.нар. „игра на бог“. Пълният контрол, 

демиургските способности, изграждането на собствен 

имагинерен свят привличат и задържат мнозина. Тази свобода 

на геймплея и сторителинга няма еквивалент в други гейминг 

жанрове и успява да привлече своя специфична публика.  

При социалните симулатори, като най-важни се 

открояват естетическият аспект (персонализирането на 

аватара) и социализираното представяне от позиция на 

ролята. Това са напълно очаквани констатации, защото 

именно тези две понятия попадат в същината на двата 

изследвани продукта. 

В анкетата е зададен въпросът по какъв начин играта се 

отразява на начина на живот. Получените отговори от всички 

запитани групи показват, че влиянието на този тип продукти 

е най-вече психологическо. 1055 симъра, 942 играчи на Animal 

Crossing, 35 на Second Life отговарят (варирайки между 63 и 

60%), че играта им е помогнала в трудни моменти. Мнозина 

отбелязват в допълнение, че най-вече тези продукти оказват 

положителен ефект по време на изолацията, свързана с Ковид 

и в моменти на състояния на тревожност. Налице е тенденция, 

според която симулациите се асоциират с положителен ефект 

върху менталното здраве. С тези заключения е възможно да се 
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спекулира – че именно споменатият аспект привлича толкова 

много редовни фенове. Това може да се свърже с ескейпизма, 

който създават подобни игри. Те предлагат алтернативна 

реалност, над която играчите имат пълен контрол. 

Проблемите на героите не са твърде сериозни и драматични и 

са лесно решими, подпомагайки ефекта от дисасоцииране от 

действителността. 

В допълнение към анкетата, даваща информация по 

какъв начин личният живот на играчите се е обогатил 

посредством геймплея, мнозина отбелязват откриване на 

приятели, придобиване на познания за чужди култури (чрез 

елементи на играта или в комуникацията с играчи), развиване 

на лингвистични способности, свързани с други езици. 

Други изследвания върху играчите показват, че все пак 

между двете групи, офлайн и онлайн играчи, в 

действителност съществува неодобрение, което е насочено 

най-вече към онлайн социалните симулатори. Отговорите на 

анкетата доказват, че не само съществува стереотип, обвързан 

с хипер сексуализацията на тези продукти, а тя е факт. В 

действителност играчите признават, че чатовете често са 

обвързани със сексуални тематики. Следователно, може да се 

заключи, че чат функцията на социалните симулатори, в 

комбинация с анонимността, допринасят за по-разкрепостен 

тип геймплей, който му носи негативна слава. Още по-лош 

детайл в този сценарий е наличието на деца в тези онлайн 

пространства, които стават жертви на подобен вид поведение 

от ранна възраст. 
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Игрите, които симулират реалния живот, са интересен 

феномен, който следва да бъде изследван в много различни 

направления. На пръв поглед прости откъм геймплей и 

лишени от богат сюжет, тези продукти се превръщат в 

инструмент в ръцете на играчите. В зависимост от това, как е 

използван той, могат да бъдат направени много заключения за 

личността, търсенията и морала на играча. Симулационните 

игри няма да останат без почитатели, докато хората все още 

търсят начини за изразяване на своята креативност и на 

желанията си. 
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на движението „Black lives matter” върху света на изкуството. 

Социо-културни, институционални и репрезентационни промени. 

Творчески проявления в периода 2020-2021 г.“. Магистър е и от 

програмата „Дигитални медии и видео игри“ към Факултета по 

журналистика и масова комуникация в Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. Интересите ѝ са в областта на съвременното 

художествено творчество, а също така и гейминг сектора. 

Участвала е в конференции, свързани със съвременен дизайн, 

приложни изкуства и гейминг. 
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the Influence of the Black Lives Matter Movement on the Art World. 

She has a Master’s Degree in Digital Media and Video Games at the 
Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University. Her 

interests are in the field of contemporary artistic creation and also in the 

gaming sector. She has presented in conferences related to contemporary 

design, applied arts, and gaming. 
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НАРАТИВ И ПРЕЖИВЯВАНЕ В  

„ХЕЛБЛЕЙД: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО НА СЕНУА“ 

Северина Станкева 

 

NARRATIVE AND EXPERIENCE IN  

HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE 

Severina Stankeva 

 

Резюме: Текстът разглежда наратива на видеоиграта „Хелблейд: 

Жертвоприношението на Сенуа“ през предложения от Жан-Ноел Тон 

триделен перспективистичен модел, като се фокусира върху третото му 

измерение – идеологическата перспектива. Той се стреми да покаже как 

елементите от геймплея, обикновено определяни като чисто лудически, 

притежават сериозна наративна роля. Играта успява да подмами играча, 

без да го лъже, уповавайки се на някои класически за видеоигрите 

отнасяния, като вярата в това, което се вижда и разказва, 

идентифицирането на играча с аватара и безкритичното приемане на 

инструкциите/информацията от играта като отнасящи се към неговите 

собствени действия, а не към тези на аватара. Идеологическата 

перспектива на героите в комбинация с така създадения „подвеждащ“ 

геймплей поставят под съмнение отношението игра-играч, като в същото 

време успяват по оригинален начин да накарат чрез дистанция от аватарa 

играчът да се почувства спрямо играта така, както героят се чувства в 

рамките на собствения си свят. Съответно ако геймплеят има послание, 

т.е. позволява да се семантизира независимо от и в конфликт с 

кинематографичните отрязъци в играта, то той сам функционира 

наративно и създава дисонанс, произтичащ от две различни и успоредно 

действащи форми на разказване. 

Ключови думи: наратология, видеоигри, изваждащ дизайн, наративен 

дисонанс 

 

Abstract: The text examines the narrative of the video game Hellblade: 

Senua’s Sacrifice through Jean-Noël Thon’s three-part perspectivist model, 

focusing on its third dimension - the ideological perspective. It states that the 

elements of the gameplay, usually defined as purely ludic, in fact play a 

prominent narrative role. The game manages to trick the player without lying 

to them by relying on classic video game relations such as believing in what 

is seen and told, the self-identification of the player with the avatar, and 

uncritically accepting the game’s instructions/information as relating to their 

own actions, not to those of the avatar. The ideological perspective of the 

characters combined with the thus created ‘misleading’ gameplay question the 

game-player relationship, while at the same time succeeding in an original 

way to distance the player from the avatar and ultimately succeeding to make 

the player feel towards the game as the character feels within in his own world. 

Accordingly, if the gameplay has a message, i.e., allows itself to be 

semanticized independently of and in conflict with the cinematic cuts in the 

game, it functions narratively and creates a dissonance resulting from two 

different and parallel forms of storytelling. 

Keywords: narratology, video games, outmersive design, narrative 

dissonance 
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„Хелблейд: Жертвоприношението на Сенуа“ (Hellblade: 

Senua’s Sacrifice, 2017) получава академично и критическо внимание 

основно заради нюансираната си трактовка на менталните 

заболявания, която успява да удържи движението си по линия – нито 

романтизираща, нито диаболизираща психозата (Austin, 2021; 

Crawford, 2019; Fordham & Ball, 2019; Fusdahl, 2019). Настоящият 

текст има за цел да разгледа играта от по-различен ъгъл, а именно 

през призмата на предложения от Жан-Ноел Тон модел на 

триизмерна перспектива (Thon, 2006), като последователно се спре 

на нейните:  

1. Гледна точка (пространствена перспектива);  

2. Точка на действие (действена перспектива);  

3. Оценъчна точка (идеологическа перспектива).  

Макар и първите две измерения на играта да са прости като 

структура и често използвани от разработчиците в наративен план, 

третото ги усложнява и поставя под въпрос чрез използването на така 

наречения „изваждащ“ (outmersive) дизайн в противовес на по-често 

срещания потапящ (immersive). Понятието за „изваждащ дизайн“ е 

на Гонзало Фраска и означава дизайн, процедурно пораждащ 

дистанция между играча и играта, а не стремящ се да създаде 

илюзията, че такава дистанция не съществува (Frasca, 2001). 

Конкретният троп, използван в „Хелблейд“, за да се постигне 

пренасочване на вниманието на играча извън играта, е този на 

„съвместно обитавания аватар“ (coinhabited avatar) (Berge, 2021). 

 

Гледна точка (пространствена перспектива) 

Пространствената перспектива в „Хелблейд“ е 

полусубективна, т.е. от трето лице. „Камерата“ показва аватара отзад 

и леко отгоре, за да създаде усещане за локализация в 

пространството. Гледната точка на играча „е свързана с движенията 

на аватара; не замества неговата гледна точка, какъвто е случаят със 
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субективната гледна точка, а по-скоро представлява гледане-с“ 

(Neitzel, 2013: 42). Полусубективният тип перспектива е често 

срещан в екшън игрите, например в поредиците „Грабител на 

гробници“ (Tomb Raider, 1996) и „Голямата автомобилна кражба“ 

(Grand Theft Auto, 1997), но е необичаен за игрите с пъзели в околната 

среда (environmental puzzles) като „Свидетелят“ (The Witness, 2014) и 

„Принципът на Талос“ (The Talos Principle, 2014), които предпочитат 

изцяло субективната, за да осигурят по-широко зрително поле на 

играча за намиране на решение за съответния пъзел. „Хелблейд“  

жанрово е смесица между двете, следователно оправдано е 

очакването за смяна на перспективата или според желанието на 

играча, както например в поредицата „Ядрена зима“ (Fallout, 1997-), 

което би дало по-голям контрол на играча върху пространственото 

измерение на игровия свят, или автоматично като в „Бог на войната 

III“ (God of War III, 2010). Такава смяна обаче не настъпва в нито 

един момент от играта. За сметка на това, в определени моменти от 

решаването на пъзелите – при търсенето на руни в пространството, 

към  зрителното поле на полусубективната перспектива се добавят 

контурите на въпросната руна, която трябва да се намери, без обаче 

въпросната перспектива да се нарушава. Играчът продължава да 

вижда Сенуа по същия начин, перспективата му не става субективна, 

доколкото самата Сенуа едва ли вижда очертанията на руната, която 

търси. Друга смяна, която не нарушава, но променя гледната точка, 

е обръщането на аватара фронтално към камерата в редица 

кинематографични сцени – това засилва дистанцията между него и 

играча, тъй или иначе присъстваща в игрите с такъв тип гледна точка. 

 

Точка на действие (действена перспектива) 

Точката на действие е изградена значително по-традиционно 

отколкото гледната точка. В „Хелблейд“ действената перспектива е 

изцяло субективна, т.е. „позицията на действие на играча съвпада с 

тази на аватара на играча“ (Thon, 2006: 9). Освен че съвпада, тя се и 

изчерпва с позицията на действие на аватара, доколкото играчът не 
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може да контролира нищо друго от елементите на игровия свят, 

освен самата Сенуа. Ако използваме по-разширените критерии на 

Найцел (Neitzel, 2013: 245), то можем да определим точката на 

действие на играта като вътрешнодиегетична (доколкото се 

осъществява вътре в самия свят на играта), концентрична (доколкото 

действията на играча се извършват само на едно място в игровото 

пространство) и пряка (доколкото аватарът се контролира директно). 

 

Оценъчна точка (идеологическа перспектива) 

За гледна точка можем да говорим не просто като точката, от 

която дадени събития в играта се възприемат, а тази, от която същите 

се оценяват. Обикновено това измерение на перспективата е най-

комплексно, доколкото традиционно игралните светове са обитавани 

от множество герои, чиито мнения, цели и психологически мотиви 

се различават. Възможно е и да се говори за оценъчна точка на самата 

игра отвъд героите ѝ, доколкото и ако тя иска да предаде някакво 

послание. Това послание в наративен план може да не съвпада с 

посланието на лудическия такъв (геймплея). Тогава имаме случай на 

т. нар. лудонаративен дисонанс – термин, изобретен от дизайнера на 

игри Клинт Хокинг, означаващ разрив между геймплея или 

специфичният начин, по който играчът си взаимодейства с играта, и 

централното ѝ послание. Например в течение на разказа се съобщава 

на играча, че насилието е неморално средство за решаване на 

проблеми, но същият прекарва игралното си време, убивайки всичко, 

което срещне по пътя си.  Класически пример за такова разминаване 

се наблюдава при „Последните от нас“ (The Last of Us, 2014). Към 

лудонаративния дисонанс ще се върна след малко. Засега е важно да 

се каже, че може би по-коректно да говорим за идеологически 

перспективи в множествено число.  

В „Хелблейд“ се наблюдават няколко централни източника на 

разказ – разказват гласовете – често си противоречат, но е трудно да 

се отличат като отделни субекти,  Друт – духът на поробения от 

северняците ирландски учен, който говори основно за нордическата 
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митология, Сенуа, Дилиън – починалият ѝ любовник, чиято душа 

Сенуа се опитва да спаси от богинята на ада – Хела, Зинбел – бащата 

на Сенуа, който твърди, че с майка ѝ са прокълнати – неговият глас 

остава неидентифициран до самия край на играта, Гална – майката 

на Сенуа, която също е страдала от психоза и чиято смърт катализира 

психозата на самата Сенуа. Самият геймплей също разказва – чисто 

лудическите елементи, които учат играча как да ръководи героя си и 

да взаимодейства с пространството например, в настоящия случай 

играят сериозна наративна роля. В началото на играта се изписва 

следното съобщение : „Тъмното гниене ще нараства при всеки 

неуспешен опит. Ако то достигне до главата на Сенуа, мисията ѝ ще 

приключи. И целият прогрес ще бъде загубен.“ 

Повечето, ако не и всички, играчи възприемат това съобщение 

директно като предупреждение за т.нар. перманентна смърт 

(permadeath), при която, ако не успее да се справи с появяващите се 

врагове няколко поредни пъти, играчът трябва да започне играта 

отначало. В течение на играта става ясно, че това не е вярно. 

Гниенето наистина нараства в някои основни моменти от сюжета, но 

това няма общо с успеха или неуспеха на играча, а с успеха или 

неуспеха на аватара да изпълни първоначалната си цел– аватар, 

който играта постоянно намеква, че не съвпада с играча, като в 

същото време чрез това успява да накара играча да разбере поне 

частично субективния му свят. 

Най-общо казано, играта успява да подмами играча, без да го 

лъже, уповавайки се на някои класически за видеоигрите отнасяния, 

като вярата в това, което се вижда и разказва, идентифицирането на 

играча с аватара и безкритичното приемане на 

инструкциите/информацията от играта като отнасящи се към 

неговите собствени действия, а не тези на аватара. „Хелблейд“ от 

самото начало подчертава своя „изваждащ“ (outmersive) дизайн, 

който се стреми да  увеличи дистанцията между играча и главния 

герой, който той управлява. В самото начало на играта гласовете в 

главата на Сенуа посрещат играча с репликата : „О, ти си нов/а тук.“  
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Още в този момент става ясно, че мястото на играча в аватарното 

тяло е по-сложно от обикновено. Играчът не е Сенуа. Сенуа е 

„съвместно обитаван аватар“ (coinhabited avatar) (Berge, 2021), в 

който освен играча, контрол имат и други същества. Макар това да е 

казано ясно и да се предполага, че играчът ще има едно наум спрямо 

нещата, които вижда оттук насетне и ще ги поставя под съмнение 

(това се засилва допълнително от едното от основните нива в играта, 

в което Сенуа трябва да победи бога на илюзиите Валравн), към края 

на играта настъпва повсеместно объркване на играчите защо 

обещаното в началото не се случва и повечето от тях до самия край 

не могат да предвидят „обрата“ в сюжета, благодарение на който 

става ясно, че самите предпоставки на разказа не са такива, каквито 

изглеждат – Сенуа изобщо не е в ада, не съществува никаква Хела и 

Дилиън не може да бъде спасен. Напротив, цялата образност на 

играта е метафора за справянето със загубата и гниенето маркира 

процеса по приемане на необратимостта на смъртта и приемането на 

провала (към края играчът трябва да остави Сенуа да бъде победена 

от враговете, за да продължи историята – изключително 

неинтуитивно за него действие). 

Още по-интересно е, че чрез това отделяне на играча от аватара, 

на първия се отдава възможност до някаква степен да опознае 

субективния свят на героя, който той (не съвсем) управлява. Освен 

очевидното – чуването на гласове и съпреживяването на историята 

на Сенуа, играчът приема съобщението за гниенето, или по-точно 

самостоятелно направеното предположение за значението му, като 

неоспорим факт – отличителна черта на страдащите от психоза. 

Чувството на объркване е съвсем съзнателно култивирано в играча.  

Идеологическата перспектива на героите в комбинация с така 

създадения „подвеждащ“ геймплей поставят под съмнение 

отношението игра-играч, като в същото време успяват по оригинален 

начин да накарат чрез дистанция от самия аватар играчът да се 

почувства спрямо играта така, както героят се чувства в рамките на 

собствения си свят. 
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Всичко това показва, че ако геймплеят има послание, т.е. 

позволява да се семантизира наративно независимо от и дори в 

конфликт с кинематографичните отрязъци в играта, то той сам 

функционира като разказ и би трябвало да говорим  не за 

лудонаративен дисонанс, а направо за наративен дисонанс, 

произтичащ от две различни и успоредно действащи форми на 

разказване. Геймплеят като разказ е специфична наративна плоскост 

на видеоигрите като медия, отварящ възможност за конфликтни 

послания с други наративни плоскости, които те могат да интегрират 

(киноразказ, литературен разказ и пр.). 
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ТЕХНОЛОГИЧНОТО РЕШЕНИЕ  

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ПОДКАСТИТЕ НА БНР  

В ОТДЕЛНА СРЕДА 

Александра Илиева 

 

TRANSFERRING THE PODCASTS  

OF THE BULGARIAN NATIONAL RADIO  

TO A SEPARATE ENVIRONMENT 

Alexandra Ilieva 

 

 

Резюме: Подкастът като формат се налага все по-успешно в системата на 

Българското национално радио. Началото на този процес е положено през 

2019 г. с подкаста „BETAgames”. Развитието на новия формат преминава 

през редица етапи, като всеки от тях почива на различно технологично и 

потребителско решение. Тези технически аспекти в значителна степен 

влияят на възприемането на журналистическото съдържание от аудиторията. 

Текстът изследва етапите, като отчита разпознаваемостта им от аудиторията 

на БНР. В допълнение са формулирани някои препоръки, които биха 

повишили достъпа на аудиторията до подкастите на общественото радио, с 

което мисията му би била реализирана в още по-пълна степен. 

Ключови думи: БНР, подкасти, технологични решения, изпълнение на 

обществената мисия на БНР 

 

Abstract: The Podcast as a separate format has gradually become more and more 

popular in the Bulgarian National Radio network. This process was initiated back 
in 2019 when “BETAgames” became the first ever BNR podcast. The 

development of the podcasts in the BNR network went through different stages, 

each of which implemented different technical and consumer solutions. These 

technological solutions to a very large extent influenced and shaped the way the 

audience accepted the new format. The article studies these different stages with a 

strong accent on the implemented solutions and the feedback from the audience. 

In addition, the article includes some recommendations that would increase the 

popularity and the reach of the podcasts in the BNR framework, resulting in an 

even higher level of fulfilment of the statutory mission of the Bulgarian public 

service radio. 

Keywords: BNR, podcasts, technological solutions, implementation of the 

mission of BNR 

 

 

Подкастите като журналистически формат се утвърждават в 

системата на Българското национално радио след 2019 г. Това става 
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възможно заради техническия прогрес, който позволява производството 

на съдържание, значително надхвърлящо ограниченията на ефирното 

линейно разпространение. Ако то ограничава обема на създавано и 

излъчвано на съдържание до 24 часа в денонощие, интернет дава 

неoграничени възможности. Това позволява на редица медии, в това 

число – Българското национално радио, да създават поредици от 

подкасти. Въпросът е как това съдържание да се разпространява, така че 

да достига до по-голяма част от аудиторията. В настоящия текст се 

изследват решенията, прилагани от общественото радио. 

За целите на изследването са използвани данни от страниците на 

БНР, както и от профилите на общественото радио в различни 

платформи за споделяне на подкасти. Използвани са литературни 

проучвания, свързани с научни разработки по теми, сходни с 

изследваната. 

„Живяла съм достатъчно дълго, за да разбера, че нещата никога 

не остават едни и същи твърде дълго време” – с това изречение 

британската кралица Елизабет II започва своето Коледно обръщение 

през 2006 г. (Royal.uk, 2006).  Тази реч остава в историята на кралството 

като първата, която се разпространява и под формата на подкаст в 

интернет пространството (NBC news, 2006). Тази явна демонстрация, че 

британският консерватизъм приема новия формат, бързо отваря вратите 

на местната журналистика и по-интересното – на британската политика, 

за подкастите. Кралицата и нейният екип отчитат, че начинът, по който 

британците се информират, не е същият като преди и се адаптират към 

новата реалност. Технологичните решения за разпространяване на 

информация следват промяната на нагласите и навиците за консумиране 

на съдържание от потребителите. Подкастът като медиен формат 

започва да се утвърждава.  
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Преди този повратен момент в развитието на подкаста, се 

извървява дълъг път, който бележи цялостния преход от класическото 

радио, до съвременната практична интернет среда.  

Симбиозата между класическото радио и интернет технологиите 

започва в края на XX век и дава напълно нови хоризонти на най-старата 

електронна медия. Онлайн радиото променя медията завинаги. 

Възможностите за създаване на съдържание, което да се разпространява 

свободно в интернет и да бъде насочено само към аудитория, която има 

определени интереси, задава съвсем нова посока на развитие на 

концепцията за звуковите материали в интернет. Подобен подход е 

застъпен във форматните радиа, при които има строго профилиране, но 

новата технологична среда дава още повече възможности. Това е реален 

шанс да се надскочат ограниченията на радиочестотния спектър, 

изразени най-вече чрез ограничения брой радиостанции и принципа, че 

линейно излъченото съдържание може да се следи само в реално време. 

Неограничените възможности за създаване на специализирано 

съдържание, съчетани с максимално отворения достъп за нови автори на 

съдържание, раждат формат, наречен подкаст.  

Подкастът започва своето бурно развитие в самото начало на XXI 

век, но преминава през своята втора ера след 2014 г. (Bonini, 2015). В 

този период той се превръща в самостоятелен журналистически формат, 

който може да включва разследвания или анализи по сериозни теми. 

Родствената връзка на подкаста с радиото е акцент в повечето 

изследвания по темата, провеждани до 2014 г. След това обаче редица 

медийни анализатори започват да гледат на него като на автономна 

медия, която има собствена идентичност (Григорова, 2019). 

Подкастите, създавани от радиа в България, се развиват със 

значително закъснение спрямо останалите европейски страни. 

Българското национално радио започва да създава самостоятелни 

подкасти след среща на Европейския съвет за радио и телевизия през 



Около радиото Александра Илиева, Технологичното решение за изнасяне 

на подкастите на БНР в отделна среда, с. 88-101 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 13/2023  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

91 

2019 г. В рамките на тази среща е обобщено, че БНР е единственото 

обществено радио в организацията, което не създава самостоятелни 

подкасти. Така същата година, по време на мандата на Александър 

Велев като генерален директор на БНР, започва системна работа в тази 

насока. 

Първата стъпка в този процес е свързана с осъзнаването, че, 

въпреки че е аудио формат, подкастът се различава от ефирното 

съдържание по своята същност. Ако различните радиопредавания и 

рубрики, предназначени за ефирно разпространение обикновено имат 

ограничена продължителност, за да могат да бъдат излъчени в реално 

време, без да се претоварва програмата и в допълнение към това са 

насочени към широката аудитория, която би слушала ефирното 

излъчване, то в подкаста се залага на по-дълга продължителност и 

значително по-специализирано съдържание. Става ясно, че този нов за 

БНР формат има нужда от своя собствена среда, различна от ефира, 

който винаги ще налага времеви ограничения и изисквания за 

съдържание, което да е достъпно и разбираемо за по-широк кръг от 

аудиторията.  

Трябва да се отбележи, че технологичните решения, свързани с 

мястото на подкастите, са от значение дотолкова, доколкото имат 

влияние върху достъпа на аудиторията до този нов вид съдържание. И, 

въпреки че няма универсално правилен подход, някои успяват да 

провокират потребителите, така че подкастите да имат увеличаваща се 

и лоялна аудитория. БНР като обществена медия не би следвало да се 

бори приоритетно за висок рейтинг, съответно - висока популярност в 

интернет среда, но възниква въпросът дали общественото радио 

изпълнява мисията, възложена му от Закона за радиото и телевизията 

(ЗРТ, 1998) ако произвежда съдържание, което не достига до 

аудиторията. Това е широко дискутирана тема и няма да бъде предмет 

на настоящото изследване. Въпреки това, следва да се има предвид, че 
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БНР трябва да постига баланс между високото качество, което не винаги 

постига висок рейтинг, съответно - рийч и достъп до определен дял от 

аудиторията. Създаването на висококачествена журналистика, която се 

следи от нулева част от аудиторията често поставя въпроса дали и до 

каква степен обществената мисия на БНР е изпълнена. Тази логика, 

пренесена в темата за подкастите, насочва, че БНР следва да 

разпространява създадените подкасти, така че да достигат до 

максимално възможния дял от аудиторията, като отстранява с цената на 

всичко технологичните решения, които водят до ограничаване на 

достъпа на слушателите по един или друг начин. Не всички решения 

дават равни възможности на аудиторията да следи създадените 

подкасти. Общественото радио трябва да прилага тези, които дават 

максимални резултати. 

През октомври 2019 г., първият подкаст на БНР „BETAgames“ 

заживява своя живот в платформата за аудио споделяне Soundcloud 

(2022). Това първоначално технологично решение спестява много 

допълнителна работа и ресурси и стъпва на вече разработената и 

утвърдена в световен план платформа. Успоредно с това, екипът на 

Българското национално радио разчита на технологичните решения, 

прилагани в тази среда, като подходът в значителна степен позволява да 

бъдат преодолени характерните за всяко ново начало трудности. Това, 

обаче, има и своите съществени недостатъци. 

Данните от страниците на БНР показват, че слушаемостта не е 

достатъчно висока. Soundcloud е платформа, която обслужва нуждите и 

се ползва с голямо доверие от създателите на музика, които оперират с 

правата на своите произведения и ги продават на потребители по целия 

свят. Това обаче не го прави достатъчно популярен сред масовия 

потребител на подкаст съдържание (Götting, 2022). Затова екипът, който 

работи за успешното позициониране на формата в интернет 

пространството, започнва да разпространява подкастите на БНР и в 
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другите световно признати платформи за аудио споделяне като Spotify, 

Apple Podcast и Google Podcasts, като ги поддържа още в същия месец - 

октомври 2019 г. Започва да се увеличава броят на тематичните 

подкасти, създавани „под шапката“ на общественото радио, както и на 

хората, до които те достигат чрез различните канали. Но това не е 

достатъчно. Появява се следващият съществен недостатък, обусловен от 

новата среда – липсата на тематично обособяване на подкастите.  

Подкастите могат да бъдат интересни, защото предоставят 

профилирана и тясно сегментирана информация. Смесването на темите 

и съдържанието е основна грешка, която отблъсква потребителите, 

които следят един или друг подкаст. Това е и възприетият от 

общественото радио подход, както се вижда на изображение 1. Подкасти 

на тема литература, медицина и формат, създаден за младежка 

аудитория, се редуват на опашката за вниманието на потребителя. 

Всички подкасти, които се реализират с вътрешни ресурси на БНР, както 

и външните продукции, са разпространявани през един профил във 

всяка една от споменатите платформи. 

 

Изображение 1: Смесване на различните по тематика подкасти в профила на 

БНР в Spotify. 19.09.2022 г. 

При този подход целият трафик се концентрира в една точка и 

един профил, така че да се изгради разпознаваемост на бранда БНР в 
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света на подкастите. Това на практика означава, че цялото съдържание, 

произведено от БНР влиза в един поток, при който няма ясно 

обособяване по теми и направления. Въпреки че тази идея има известни 

предимства, подходът води до объркване на аудиторията и нейното 

поетапно дезинтересиране. Вместо да увеличи аудиторията на БНР 

подкастите, обединяването в един профил води до драстично 

намаляване на редовните потребители, като това става ясно от средния 

брой слушатели на различни епизоди от едни и същи рубрики. В този 

смисъл, може да се приеме, че този подход кардинално противоречи на 

същността на формата подкаст и на логиката, която стои зад неговата 

популярност. От тази гледна точка, общественото радио в България би 

било по-успешно в тази сфера ако раздели подкастите, които създава по 

теми и запази тяхното сегментиране. Така, вместо да има един общ 

профил на БНР, в който да се публикуват всички подкасти на 

общественото радио, без да има тематично разделение, медията може да 

разделя съдържанието си по начин, който да позволи на аудиторията да 

следи определени теми и направления. Разделянето им би имало 

положителен резултат за посещаемостта и слушаемостта на подкастите 

на БНР, но би увеличило драстично разходите. В значителна степен това 

е и причината екипът на БНР да отлага вземането на такова решение и 

да търси алтернативни подходи. Има ли обаче такива? Опитът на 

Британската обществена медия, BBC, по-скоро потвърждава успеха на 

този подход. Тя е сегментирала всички свои подкасти в различни 

профили в платформите за аудио споделяне, което позволява на всеки 

потребител да следи само тези, към които има интерес. В резултат на 

това е изградена огромна аудитория, която има изключително висока 

степен на лоялност. Така, за сметка на изключително завишените 

разходи, BBC успява да изгради значителна слушаемост на своето 

съдържание в интернет среда и достига до рекордните 288 млн. тегления 

на подкастите си в целия свят само за първото тримесечие на 2022 г. 



Около радиото Александра Илиева, Технологичното решение за изнасяне 

на подкастите на БНР в отделна среда, с. 88-101 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 13/2023  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

95 

(BBC, 2022). Но те крият и още една възможност, която помага за този 

успех. 

 

Изображение 2: Сравнение на подхода за разпространение на подкастите на 

BBC и БНР към 19.09.2022 г. 

 

Следващ опит за по-успешно сегментиране и персонализиране на 

потребителското изживяване отвежда обратно на страницата на 

Българското национално радио. На пръв поглед далновиден подход, 

който цели да достигне до редовните потребители на БНР в интернет. 

Eкипът на БНР се опитва да съчетае успешно основните позитиви от 

двата подхода. В резултат на това, от 2020 г. на страницата на БНР 

започват да се вграждат предварително генерирани в платформата 

Soundcloud плейлисти, които групират епизодите на даден тематичен 

подкаст. Така потребителите могат да слушат желаното от тях 

съдържание, без да се смесва с диаметрално противоположни теми. 
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Изображение 3: Сегмент с плейлистите на различните подкасти, поместени на 

страницата на Радио София към 19.09.2022 г., практика, която се прилага и на 

основната страница на БНР в интернет. 

 

Така броят на слушанията на подкастите на БНР се повишава, 

преди всичко благодарение на достъпността и рекламата в основния 

сайт на медията. Онази част от българската аудитория, която би имала 

интерес към това съдържание, но не е подозирала за съществуването му, 

вече има достъп до него. Основният недостатък на този подход е, че 

големият пропуск в организацията на подкастите на БНР в платформите 

за аудио споделяне остава неразрешен – липсва организация при 

качването на подкасти, което води до системна непредвидимост на 

публикациите и поетапно дезинтересиране на аудиторията. В този 

процес всички звена от програмите в системата на БНР имат възможност 

да качват изготвените си материали в общия профил на общественото 
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радио в платформите за разпространение на подкасти. В резултат на 

това, цялото съдържание се публикува в общ канал, без да са налице 

тематични разделения.  

Екипът на БНР достига до следващото технологично решение за 

изнасяне на подкастите в отделна среда. За да се оптимизира 

разпространението на подкастите на общественото радио и да се намали 

дискомфортът и хаосът, които съпътстват потребителите на подкаст 

съдържанието на БНР в платформите за аудио споделяне, радиото 

създава своя собствена среда. Или по-точно, създава нова директория 

във вече съществуващия сайт, част от структурата на БНР - binar.bg. По 

този начин през 2021 г. се появява първата платформа за подкасти в 

България. В тази платформа се качват всички нови издания на 

различните по тематика подкасти в различни подразделения – 

Общество, Здраве, Съвместни проекти, История, Култура, Бизнес, 

Технологии, Спорт и Музика. Това позволява персонализирано 

изживяване на потребителите и осигурява безплатен достъп за всеки, 

каквато е мисията на БНР като обществена медия. Освен подкасти, 

дигиталното преживяване с Българското национално радио включва и 

достъп до всички програми на БНР на живо, новините на БНР, 

предавания, различни музикални канали на живо, музика и 

Детското.БНР.  

 

Изображение 4: Начална страница на binar.bg и тематичното разпределение на 

подкастите към 19.09.2022 г. 
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Кратката история на технологичните решения за изнасяне на 

подкастите на БНР в отделна среда преминава през няколко етапа. 

Екипът на общественото радио нееднократно прави опити за съчетаване 

на различни подходи, така че да се постигне максимален резултат. Дали 

вече е постигнат и ще бъде ли трайно последното технологично 

решение, е трудно да се определи. При сравнение на практиката в БНР 

с тази на BBC, например, става ясно че другите обществени доставчици 

на медийни услуги в Европа продължават да търсят и прилагат нови 

технологични решения. Така например BBC, очевидният модел на 

подражание на БНР с тяхното BBC Sounds, създадено през 2018 г., 

въвежда цялостно ново решение за разпространението на подкастите си 

от началото на 2022 г. (BBC, 2021). Медията запазва изключителните 

права да разпространява всички подкасти на BBC първо ексклузивно на 

тяхната платформа BBC Sounds, а след определен период те вече могат 

да бъдат намерени и в популярните платформи за аудио споделяне. BBC 

Sounds включва подробно сегментиране и профилиране на всички 

отделни подкасти, като това дава възможност на потребителите да 

следят само темите и сериите, които ги интересуват. Успоредно с това, 

вече изградената аудитория на подкастите на BBC няма друг избор, 

освен да следи новите епизоди непосредствено след качване на BBC 

Sounds.  

Разликата между подхода на двете медии е, че британската 

обществена медия изгражда изцяло нова платформа през 2018 г., която 

разчита на добре утвърдени подкасти с активна и лоялна аудитория и на 

високотехнологични решения, които позволяват на BBC да разполага 

със стабилна, работеща платформа. По този начин британската медия 

изтегля цялото си съдържание от всички други платформи и го 

концентрира в собствената си разработка. Обстоятелството, че тя е 
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добре функционираща, позволява този преход да бъде плавен за 

аудиторията.  

В контекста на Българското национално радио и реализираните от 

него подкасти, може да се приеме, че процесът на развитие на 

технологичните решения, свързани с изнасянето на подкастите в 

отделна среда би следвало общите тенденции. Въпреки това, БНР 

разполага с ограничен бюджет, който трудно би позволил цялостното 

разработване на самостоятелна платформа за подкасти, сравнима с тази 

на BBC. Това би било трудно постижимо, както поради чисто бюджетни 

причини, така и заради малкия брой подкасти на БНР. Дори и да бъде 

разработена изцяло нова и самостоятелна платформа, напълването ѝ със 

съдържание, което да привлича и най-вече – да задържа аудиторията, би 

било трудно постижимо.  

В този смисъл, БНР най-вероятно ще продължи да разчита на 

хибриден модел, който да съчетава най-добрите страни от различните 

решения, описани по-горе. В случай, че екипът на общественото радио 

има за цел да повиши посещаемостта на собствения си сайт, БНР може 

да предоставя достъп до подкастите си ексклузивно на сайта си за 

определен период от време, а след изтичането му – на всички 

съществуващи платформи. Така аудиторията, която следи подкастите на 

БНР, ще посещава приоритетно сайта на БНР, а другите платформи биха 

привличали нова или периферна аудитория. 

В резултат на това, може да се обобщи, че Българското национално 

радио въвежда подкаста като специфичен и самостоятелен 

журналистически формат относително късно. Средата, в която 

реализираните от общественото радио подкасти се разпространяват 

еволюира като на три пъти прави качествени промени. Всяка от тях е 

свързана с достигането до по-голяма част от аудиторията, като усилията 

на екипа на БНР на практика дават успешни резултати. Първите стъпки 

на подкаста в системата на БНР се опират на международни платформи, 
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които гарантират работещи решения и достъп до широка международна 

аудитория. Относително ниската популярност на част от тези 

платформи сред българската аудитория, съчетана с непопулярността на 

българския език в глобален план съвсем логично водят до ниска 

популярност на подкастите на БНР. Следващите стъпки съчетават 

предимствата на международните платформи с популярността на 

интернет сайта на БНР сред българската аудитория. Така екипът на БНР 

успява да гарантира устойчиви технологични решения и широко 

разпространение сред българската аудитория. Третата и последна към 

момента еволюционна стъпка на подкастите в БНР разделя платформите 

на две автономни части – запазва се разпространението в международни 

платформи, но се използва и собствената за БНР платформа на сайта 

binar.bg. В резултат на това се постига устойчивост на технологичните 

решения на БНР в собствената ѝ среда. Това, от своя страна, поставя 

въпроса за бъдещето на подкастите в системата на общественото радио 

и средата, в която те ще се доставят до аудиторията. 

Наличието на устойчиво вътрешно за БНР решение дава 

възможност да се следва модела на други обществени медии, като в 

значителна степен се редуцира присъствието в международни 

платформи. Дали това ще се реализира и каква ще бъде успеваемостта 

на такова решение, зависи от чисто бюджетни и организационни 

въпроси. За да бъде успешна, обаче, такава промяна трябва да бъде 

свързана със значително повишаване на производството на подкасти от 

БНР, както по количествени, така и по качествени показатели. 

Общественото радио има човешкия и професионален ресурс да (о)стане 

водеща медия в света на подкастите. Ако те имат високо качество и 

бъдат доставяни до по-голяма част от аудиторията, обществената мисия 

на БНР би била реализирана в значително по-пълна степен. А това би 

било успех както за ръководството на БНР, така и за целия екип на 

радиото. 
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НОВИТЕ МЕДИЙНИ ФИГУРИ 

ОТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 

Ивелина Георгиева  

 

NEW MEDIA CHARACTERS FROM SOCIAL 

MEDIA 

Ivelina Georgieva 

 

Резюме: Лесният и безплатен достъп до социалните мрежи дава възможност 

на много личности да добият популярност със своята медийна дейност. Все 

повече са и известните лица в интернет, които създават съдържание за 

масовата аудитория предимно и само в платформи като YouTube, Facebook и 

Instagram. В статията се разглежда взаимодействието между традиционните 

медии и социалните мрежи през призмата на популярните в тях личности.  

Ключови думи:  социални мрежи, публицистика, журналисти, медийни 

образи, популярност 

 

Abstract: The easy and free access to social networks enables many individuals 

to gain popularity with their media activities. There are also more and more 

internet celebrities who create content for mass audiences primarily on platforms 

such as YouTube, Facebook and Instagram. The text examines the interaction 

between traditional media and social networks through the prism of the popular 

personalities in them. 

Keywords: social media, journalism, journalists, media characters, popularity 

 

Процесът на взаимодействие между традиционните медии и 

социалните мрежи се развива с бурни темпове. Докато преди години 

наблюдавахме дори липса на връзка, то днес социалните мрежи са 

неизменна част от платформите на медиите. Технологичните различия 

не пречат на медии като телевизията например да използват Facebook и 

Twitter като източници на информация, да присъстват активно там с 

публикации и преки излъчвания, да се допитват до аудиторията си, да 

създават ексклузивно съдържание. Наблюдава се интерес и от страна на 

медиите към популярните онлайн личности. В тях се вижда ключът към 
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привличането на нова млада аудитория, но и към още по-активно 

взаимодействие между новите технологии и традиционните медии.  

Обект на научния текст са новите медийни фигури, които носят 

своята слава благодарение на интернет платформите. В този смисъл в 

контекста на изследването под „популярни онлайн личности“ и „нови 

медийни фигури“ ще се разбира и употребата на термините 

„знаменитости“, „звезди“, „инфлуенсъри“, „новите известни“.  А с 

понятието „социална мрежа“ в контекста на интернет средата се приема 

онлайн платформата, която спомага за изграждането на 

взаимоотношения между хората чрез създаване на публични и частни 

профили, страници и групи. 

 

Медиите като създатели на знаменитости  

Популярността на медийните личности е естествен резултат от 

работата им. Появата на телевизионния екран и в радиоефира носи 

слава. Не само за професионалистите, но и за участниците в риалити 

предавания и други продукции. Както отбелязва Любомир Стойков, 

„днес вече не съществува начин, чрез който човек може да си прослави 

името, делата си и образа си без участието – при това много активно и 

системно – на масовите комуникации“ (Стойков, 2010: 119). По думите 

му, известността е стародавен феномен, обобщаващ признанието, 

преклонението или фетишизма на много хора по отношение на една 

личност (Стойков, 2010: 122). Известността се печели не само заради 

демонстрирани качества, умения и постижения, но и само заради 

редовната поява на личността в публичното пространство. Още през 

2006 г. в своята книга „Култура на известните“ Елис Кашмор открива, 

че „известните личности са се превърнали в метафора за 

глобализацията, защото принадлежат към неопределена територия, 

тяхното физическо присъствие ще бъде важно само докато могат да 

бъдат представяни чрез технологиите – кабел, сателит“ (Cashmore, 2006: 

241). И не забравя тогава и интернет – „нова медия“, която също ражда 
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своите герои, които не се различават от телевизионни, филмови и други 

„звезди“. Заслугата за славата на тези известни личности невинаги се 

дължи на поведението им или делата им, а на присъствието им на 

екрана, което дава възможност за изява и широка популярност. 

Любомир Стойков наблюдава ценностната динамика и 

радикалната промяна в схващането за популярните личности в 

съвременната култура. Несъмнено заслугата за това е на масмедиите, 

които имат властта да налагат „новите емблеми, икони и герои на деня“ 

(Стойков, 2010: 129). Следвайки Джеймс Монако, Стойков отбелязва, че 

се появява нова категория знаменитости – т.н. квазери, които са 

„известни с това, че са известни“. Тяхната псевдоизвестност, плод на 

съвременната култура, се осланя преди всичко на това какво мисли 

аудиторията за тях, а не толкова на това какъв е техният обществен 

принос или значимост. Появата на тези типажи в публичното 

пространство се наблюдава в началото на XXI в., когато популярните 

телевизионни шоупрограми позволяват присъствието на обикновения 

зрител като активен участник. В този подход се вижда стремеж към 

сближаване с аудиторията. Промените в тази посока в масовата култура 

се обясняват и с растящата потребност на хората да се забавляват и да 

се информират за личния живот на останалите. Отслабва вниманието 

към сериозното и професионалното съдържание, особено с появата и 

развитието на социалните мрежи, форумите и други представители на 

интернет културата. Не по-малко важни са и комерсиалните цели на 

телевизиите – достигане до по-голяма аудитория и повече приходи от 

реклами. 

Значението на известността за съвременното общество  е 

изследователски въпрос в проучване на Калифорнийския университет в 

Лос Анджелис от 2011 г., според което славата се определя за най-

висшата ценност в телевизионните предавания, популярни сред 9 – 11-

годишните (Uhls & Greenfield, 2011). Проучването оценява ценностите 

на героите от популярни телевизионни предавания от 1967 до 2007 г., 
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като се  анализират по две предавания на десетилетие („Анди Грифит“ 

и „Шоуто на Луси“ през 1967 г., „Лавърн и Шърли“ и „Щастливи дни“ 

през 1977 г., и „Америкън Айдъл“ и „Хана Монтана“ през 2007 г.). 

Изследователите наблюдават рязка промяна в разбиранията за най-

висши ценности през последното десетилетие – в края на XX в. и 

началото на XXI  в.  

„Най-голямата промяна настъпва от 1997 г. до 2007 г., когато 

YouTube, Facebook и Twitter станаха популярни. Техният растеж е 

паралелен на нарастването на нарцисизма и спада на емпатията. [...] Не 

смятаме, че това е съвпадение. Промените, които наблюдаваме, се 

отразяват по телевизията. В миналото децата са имали дом, общност и 

училище; сега те имат хиляди „приятели“, които гледат техните снимки 

и публикации и ги коментират“, казват изследователите от 

Калифорнийския университет (Uhls & Greenfield, 2011). 

 

От телевизионния екран във Facebook и Twitter 

Очевидно развитието на феномена „известност“ не може да бъде 

разглеждано без да се отчете променената роля на масмедиите и 

журналистиката като следствие на появата на социалните мрежи. 

Възникват дигитални инструменти за „самореклама“ като страници и 

профили във Facebook, Twitter и Instagram, които позволяват 

аудиторията на медиите да следи посредством технологичните 

възможности популярните личности, които ѝ харесват или на които има 

доверие. Контурите на славата се променят в ерата на дигиталните 

медии, в които вече активно присъстват знаменитостите, и се 

разпространява повече информация за тях. Онлайн пространството 

позволява на публиката да се почувства като част от живота на 

знаменитостите, популярни от телевизията и от социалните мрежи. 

Наблюдава се интерактивност и взаимодействие.   

Журналистите и медийните фигури като работещи в 

информационна-комуникационната сфера са сред първите, които 
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припознаха платформите на социалните мрежи като нов инструмент за 

получаване и споделяне на информация, печелене на аудитория и 

свързване с нея. Наблюдава се скъсване на неразривната връзка между 

журналистите и медиите, в които работят, и превръщането им в 

индивидуални популярни онлайн фигури. Присъствието в социалните 

мрежи става важно за журналистите, а някои медийни организации дори 

ги насърчават да се развиват онлайн, за да печелят повече публика, 

авторитет и разпознаваемост (Tandoc Jr., 2018). Този тип „брандиране“ 

помага на журналистите да постигнат влияние и видимост, които 

впоследствие се пренасят и в офлайн света (Hanusch, 2017). Въпреки 

това през последните години от журналистите все повече се изисква да 

се придържат към насоки на медиите за поведение в социалните мрежи 

(Simon, 2018). Причината – поведението на журналиста онлайн може да 

дискредитира медията и да се отрази негативно върху имиджа ѝ. 

През януари 2018 г. например информационната медия Burlington 

Free Press уволнява своя директор Денис Финли след поредица от 

негови коментари в Twitter, в които изразява несъгласие с въвеждането 

на трети пол в документите за шофьорска книжка в американския щат 

Вермонт (Burlington Free Press, 2018). През същата година 

американското списание The Atlantic уволнява колумниста Кевин 

Уилямсън заради публикации в Twitter, осъждащи жените, които правят 

аборт (The New York Times, 2018). В приетите през 2017 г. от The New 

York Times правила за поведение на журналистите в социалните мрежи, 

изрично се посочва, че журналистите в медията не трябва да изразяват 

пристрастни мнения, да популяризират политически възгледи, да 

подкрепят кандидати, да правят обидни коментари или нещо друго, 

което подкопава репутацията на The Times (The New York Times, 2017). 

Главният кореспондент на Белия дом на изданието Питър Бейкър 

посочва, че туитовете на репортерите и редакторите, свързани с 

тогавашния американски президент Доналд Тръмп, се приемат като 
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позиция на The New York Times като институция дори ако са 

публикувани от журналисти, които не отразяват този ресор. 

Усилията на медиите в посока на контролиране на поведението на 

журналистите в социалните мрежи среща критики. В проучване за 

популярността на журналистите в Twitter от интервюта с 15 техни 

представители става ясно, че въпреки натиска от страна на 

работодателите им да бъдат успешни и популярни в социалните мрежи, 

те не получават съвети как могат да го постигнат (Simon, 2018). 

„Въпреки че социалните мрежи играят все по-важна роля в кариерата на 

журналистите, новинарските организации рядко се занимават с 

обучение на своя персонал как да подобри и разшири онлайн 

присъствието си. Вместо това фокусът е най-вече върху това да избегнат 

проблеми за самите медии заради това присъствие“, посочват 

изследователите (Simon, 2018). 

 

Новите журналисти в социалните мрежи 

„Демократизирането“ на гражданското участие в медиите 

позволява на всеки да може да публикува информация и да се занимава 

с журналистика – тенденция, която размива идентичността на 

журналистите днес. Преди години журналистите са били ясно 

дефинирана група от професионалисти, работещи за телевизионни и 

радио медии и печатни издания. Днес обаче достъпът до информация и 

технологии дава свободата на всеки, дори без журналистическо 

образование и опит, да определя себе си за журналист и да публикува 

информация по обществени теми. Журналистът и пишещият в блог или 

социални мрежи обаче имат редица различия, за да бъдат дефинирани в 

една рамка. Както пише Боян Юруков, „журналистите […] имат и 

редица отговорности, които ограничават какво могат да предоставят на 

обществото като информация. Точно затова и материалите им би 

трябвало да са обективни и потвърдени. Това обаче не важи за отделен 

човек, който иска да изкаже мнението си, макар и то да не е лицеприятно 
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или дори морално. Това не би трябвало да е проблем, ако спазваме 

принципа на свободното слово, но когато този човек бива четен от 

хиляди всеки ден, нещата придобиват други измерения“ (Юруков, 2011: 

69-70). 

Ново проучване на Института за изследване на журналистиката 

„Ройтерс“ към университета в Оксфорд показва също, че разбирането на 

аудиторията за това какво означава да си журналист сега е много по-

широко от познатото „някой, който работи за мейнстрийм медии“ 

(Roberston & Newman, 2022). Според респондентите на проучването за 

журналисти вече могат да се определят и ютубърите (създатели на 

съдържание в YouTube, влогъри), подкастъри, комедианти, автори и 

влиятелни лица в социалните мрежи (инфлуенсъри). Подобно 

възприятие може да се обясни от два фактора:  

1. Полето на изява на професионалните журналисти и 

създателите на съдържание онлайн са предимно платформите на 

социалните мрежи. Често за аудиторията няма значение кой е 

разпространителят на информация. Няма значение колко известен и 

значим е някой в телевизионния или радио ефир, ако в социалните 

мрежи друг е с още по-многобройна аудитория, при това видима, и с по-

голямо влияние върху общественото мнение. 

2. Налице е промяна на навиците в потребление на медийно 

съдържание. Начинът, по който аудиторията днес се информира и 

развлича, е различен от този преди години, когато интернет 

технологиите не бяха толкова достъпни. Според проучване от 2022 г. на 

Евробарометър по-младите хора са много по-склонни да използват 

социални медийни платформи и блогове за достъп до новини (46% от 15 

– 24-годишните спрямо 15% от хората над 55 години) (Евробароме-тър, 

2022). Именно тази възрастова група е и сред основната аудитория на 

новите известни в социалните мрежи, сред които влогъри, блогъри, 

инфлуенсъри. 

Новите известни 



Около радиото Ивелина Георгиева, Новите медийни фигури от 

социалните мрежи, с. 102-115 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 13/2023  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

109 

Интересът към активно присъствие в интернет не е спирал от 

появата на тази възможност в т. нар. Web 2.0 епоха. Споделянето в 

интернет е нов етап на преодоляване на норми и принципи, допускайки 

публичността на обикновения човек, който досега е бил най-вече 

приемник на масовите средства за информация. Доминик Кардон вижда 

два начина на общуване в интернет – между индивиди и сред широк 

кръг от хора (Кардон, 2012: 17). Постепенно те се сливат и публичното 

пространство се раширява. Личността на потребителя излиза на показ, 

става разпознаваема и важна за развитието на онлайн средата. С времето 

обикновеният потребител все по-доброволно излиза от личното си 

пространство, за да се възползва от това, което интернет може да му 

предложи – от разширяване на социалните му контакти до авторитет, 

слава, признание и влияние. 

Включването в мрежата не е само заради т. нар. „граждански цели“ 

– осведомяване с информация, даване на коментари и мнения, анализи 

по специализирани въпроси. Новодошлите в публичната сфера говорят 

за себе си, семейството, чувствата и вкусовете си, излагат своята 

„екстимност“ (интимност, обърната навън) (Кардон, 2012: 57). 

Обикновеният човек започва да става интересен за обществото, но и за 

него започва да бъде интересно да се показва: „Дигиталното 

пространство много бързо приема желанието на всеки индивид да се 

разкрие пред погледа на своите близки и същевременно да накара една 

непозната публика да признае неговата неповторимост“ (Кардон: 65). 

Да бъдеш знаменитост в интернет има своите предимства и 

недостатъци. Въпреки че популярността не е във всички случаи нещо 

положително, славата винаги изглежда сладка за онези, които търсят 

разпознаваемост или я асоциират с висок стандарт на живот. 

Предимствата на популярността в мрежата са близки до предимствата 

на онлайн комуникационната среда. Потенциалът на виртуалната сфера 

да генерира реакциите и коментарите на аудиторията в реално време 

помага на интернет знаменитостите да получават актуална обратна 
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връзка, която да ги развива и мотивира. Броят харесвания в социалните 

мрежи, абонати, положителни коментари, фен страници и други форми 

на признание от аудиторията могат да покажат важността на личността. 

Негативните отзиви също правят личността знаменитост, защото тя все 

пак е предизвикала интерес, макар и в отрицателна посока. За разлика 

от популярните лица в традиционните медии, интернет знаменитостите 

имат широко поле за изява – видео блог, блог, личен сайт, новинарски 

сайтове. Голяма част от съдържанието, което създават новите „звезди“, 

се разпространява в социалните мрежи вирусно между потребители, 

приятели и общности. Ако си достатъчно интересен и ексцентричен, 

рекламата в онлайн средата може да бъде безплатна, а публиката ти да 

нараства постоянно. Въпреки това свободата на публичната виртуална 

среда позволява изникването на нови и нови известни хора, което прави 

тяхната слава понякога краткотрайна, ако не поддържат постоянно 

интереса към себе си. Или пък ако не се утвърдят в медиите.  

 

От YouTube и Instagram в телевизията 

Популярните личности от интернет стават част от телевизионните 

и радио програми като гости, водещи на предавания и рубрики. Интерес 

за медиите представляват обикновено популярни онлайн личности с 

изявени обществени позиции, списващи блогове или поддържащи свои 

страници и профили във Facebook. По-видимо обаче е присъствието на 

създатели на визуално съдържание в YouTube  и Instagram, които са 

публично разпознаваеми именно заради работата си в Интернет. През 

2018 г. Българската национална телевизия привлече в екипа си влогър. 

Крис Захариев (Chris Zahariev), който става популярен с канала си в 

YouTube, става част от БНТ 2 като водещ на телевизионното предаване 

– „Натисни F1“  (БНТ 2018), което запознава зрителите с възможностите 

на новите технологии. Впоследствие телевизионната му кариера 

продължава в bTV и предаването „България търси талант“, където Крис 

Захариев става лице на дигиталната рубрика на шоуто (bTV 2021). Nova 
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TV и предаването „На кафе“ пък дават изява на известната в Instagram 

инфлуенсърка Андреа Банда Банда, която допринася като панелист в 

сутрешното шоу. От ноември 2022 г. Андреа е част от екипа на БНТ 1, 

който отразява световното първенство по футбол в Катар. Там тя 

представя и коментира най-нашумелите и интересни теми, свързани със 

спортното събитие.  

През 2022 г. БНТ е медията в България, която показва най-засилен 

интерес към сътрудничество и работа с изявените популярни личности 

в интернет. Освен това националната обществена телевизия присъства 

активно и във всички популярни у нас социални мрежи – Facebook, 

Instagram, YouTube и TikTok. По време на дискусия „Обществените 

медии в България – управление, програмни политики, финансиране и 

регулация“ генералният директор на БНТ Емил Кошлуков споделя, че 

„ако не стигаме до зрителите с тези нови канали, които разработваме, 

ако не развием стратегия в работата със социалните мрежи, ние 

рискуваме обществената медия да си остане една нафталинова 

телевизия, която ще доставя съдържание предимно по ефир, по линеен 

начин. Бъдещото поколение няма да разпознава и да развие лоялност 

към бранда, каквато имаме при по-големите поколения, които знаят 

БНТ“ (Костова, 2022).  

Като стъпка в този процес БНТ започва работа с Цвета Стратиева-

Флора – актуална и популярна сред младите влогърка в YouTube с 

интерес към теми от политическия и обществен живот в България. 

Първоначално Флора остава в свои води – като водеща на подкаста на 

БНТ „Важното с Флора“, който се излъчва в YouTube канала на БНТ. 

През лятото на 2022 г. Флора получава възможност да бъде гост-водеща 

на сутрешния блок „Денят започва“ по БНТ 1, а от септември 2022 г. 

става официално част от екипа на предаването с рубриката „Още нещо 

с Флора“. „Интересно ми е да се развивам и в други канали, защото не 

се дава възможност на хора от нашите среди. Телевизията не ни обича 

много, но вече осъзнава, че няма как да продължава напред без да 
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привлича под една или друга форма тези хора, които са в интернет“, 

казва Цвета Стратиева в интервю за подкаста в YouTube „Най-великия 

подкаст“. 

Очевидно е през последните години, че традиционните медии все 

повече разпознават въздействието и силата на известните в интернет 

личности, както и техния потенциал. Неслучайно в телевизионни 

развлекателни предавания като „Ергенът“ по bTV  и „Черешката на 

тортата“ по Nova TV сред участниците често има и популярни 

инфлуенсъри. Обикновено те имат лоялни последователи, които след 

телевизионното им участие се увеличават, а предаванията пък така 

стратегически увеличават собствената си аудитория, гледаемост и 

ангажираност. 

 

Заключение 

Процесът на взаимодействие между традиционните медии и 

популярните личности в интернет е обясним предвид масовата употреба 

на социални мрежи и промените в потреблението на съдържание – 

информационно и развлекателно. От една страна интернет е 

привлекателна среда за професионално развитие както за известните от 

традиционните медии личности, така и за обикновените потребители, 

които търсят признание и популярност. А с работата си в интернет те 

очевидно могат да си проправят път към масовите медии, където да се 

развият професионално. От друга страна – медиите осъзнават 

необходимостта да се развиват паралелно с новите технологични 

възможности – да бъдат активни в интернет и социалните мрежи, да се 

свързват с младата аудитория, която е предимно там, да работят с 

представители на новите известни личности онлайн. Тези усилия могат 

да доведат до успешни резултати, като например БНТ да бъде призната 

от последователите на Цвета Стратиева в YouTube  като медия, на която 

имат доверие. Такива стъпки за развитие обаче трябва да бъдат 
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внимателно предприети, за да не се нарушават професионалните 

стандарти за сметка на повишаването на рейтинга. 

За популярните личности в Интернет подобно развитие носи 

голяма полза – така те утвърждават работата си и биват признати от 

медиите и аудиторията им. Освен това стават и още по-популярни сред 

останалите възрастови групи. Медии като Българската национална 

телевизия логично използват новите известни като посредници с 

аудиторията, използват потенциала им за информиране на аудиторията 

за тенденциите в технологиите (предаването „Натисни F1“) или за 

съобщаване на любопитните в интернет новини (Андреа Банда Банда в 

„На кафе“ и по БНТ). Изглежда обаче, че силата на социалните мрежи 

не отслабва – дори някоя платформа да загуби популярност, появяват се 

нови като TikTok, в които медиите трябва да се включат или просто да 

следят активно, за да бъдат актуални. TikTok също ражда своите 

популярни личности, които впоследствие получават своята 

телевизионна слава (популярен участник в предаването „Игри на 

волята“ по Nova TV е TikTok-ър; в рубриката „Новите известни“ в 

предаването „Здравей, България“ по Nova TV се представят най-

популярните български TikTok-ъри). 

 Изглежда, че присъствието на популярните лица в интернет 

платформите няма да отслабне, а напротив – ще се появяват нови и все 

по-влиятелни. Появата им в телевизионния ефир определя нов етап в 

развитието на медиите, но е и знак, че тепърва предстоят такива 

промени. Остава отворен въпросът дали само телевизията ще обърне 

внимание на популярните създатели на онлайн съдържание и дали този 

ход ще донесе ползи, но и вреди на професионализма в медиите и 

доверието в тях.  
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„ДВЕТЕ ГЛЕДНИ ТОЧКИ“ –  

„ПЛУРАЛИЗЪМ“ НА ФАКТИТЕ 

ИЛИ ПЛУРАЛИЗЪМ НА МНЕНИЯТА 

Ралица Ковачева 

 

“THE TWO VIEWPOINTS” – “PLURALISM” OF FACTS 

OR PLURALISM OF OPINIONS 

Ralitsa Kovacheva 

 

 

Резюме: Статията е посветена на въпросите, свързани с коректността на 

фактите и разграничаването им от мненията, от една страна, и плурализма на 

мненията, от друга. Изследваното предаване е „Политически НЕкоректно“ с 

Петър Волгин, излъчвано по програма „Хоризонт“ на БНР. В контекста на 

войната в Украйна, основният изследователски проблем е как чрез 

подмяната на фактите с мнения, маскирана като „плурализъм“, се 

осъществява пропаганда. Текстът демонстрира сходството между 

посланията, разпространявани в предаването, и държавната пропаганда на 

Русия относно войната в Украйна и по-широкия ѝ идеологически контекст. 

Дискутирана е и възможността за съществуването на идеологически 

пристрастна журналистика, при условие, че се спазват основните 

професионални норми, свързани с достоверността на фактите, основани на 

фактите мнения и ясно разграничаване помежду им.  

Ключови думи: Петър Волгин, БНР, войната в Украйна, пропаганда, 

дезинформация 

 

 

Abstract: The article is devoted to the issues of the correctness of facts and their 

distinction from opinions, on the one hand, and of the pluralism of opinions, on 

the other. The study deals with the radio show "Politically INcorrect" with Petar 

Volgin, broadcast on the "Horizon" program of the Bulgarian National Radio 

(BNR). Against the background of the war in Ukraine, the main research problem 

is how replacing the facts with opinions, represented as "pluralism", results in 

propaganda. The text demonstrates the similarity between the messages 

disseminated in the broadcast and Russian state propaganda regarding the war in 

Ukraine and its broader ideological context. Finally, the article examines the 

possibility of developing ideologically biased journalism, provided that basic 

professional norms are observed regarding the correctness of facts, fact-based 

opinions and a clear distinction between them. 

Keywords: Petаr Volgin, BNR, war in Ukraine, propaganda, disinformation 

 

На 10 април 2022 г. руски медии разпространяват информация, че 

„украински националисти“ са заловили два чуждестранни кораба, 

единият от които е българският съд „Царевна“. Корабът е блокиран от 
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месеци в пристанището на Мариупол и на борда му има 17 български 

моряци, чиято съдба „не е известна“. С тази „притеснителна 

информация“ (по думите на водещия) започва предаването 

„Политически НЕкоректно“ в неделя, с водещ Петър Волгин 

(Политически НЕкоректно с Петър Волгин, 10.04.2022). Впоследствие 

новината, съобщена от руските източници, се оказва невярна. Съветът 

за електронни медии (СЕМ) провежда мониторинг на медийното 

отразяване на темата, в резултат на което публикува два доклада: 

единият е съсредоточен върху изданието на предаването „Политически 

НЕкоректно“ с Петър Волгин“ (СЕМ, 2022а), а другият – върху по-

широкото медийно отразяване на случая (СЕМ, 2022б). В крайна сметка 

СЕМ констатира, че няма нарушение на Закона за радиото и 

телевизията, но е нарушен Правилникът за редакционната дейност на 

БНР, за което медията е наказала Петър Волгин със забележка (Николов, 

13.04.2022). По сигнал на СЕМ Комисията по журналистическа етика 

излиза с решение относно предаването „Политически НЕкоректно“, 

според което има нарушение на Етичния кодекс на българските медии 

(КЖЕ, 2022). Обществената дискусия дали изобщо непотвърдената 

информация е трябвало да бъде съобщена в ефира на националното 

радио продължава дълго време. 

 

Изследователски въпроси 

Случаят попада във фокуса на настоящото изследване като 

възможност да се дискутират два основни въпроса, важни както от 

изследователска, така и от практическа журналистическа гледна точка. 

Първият въпрос е свързан с ангажимента на журналистите и 

медиите да предоставят проверена и точна информация. В изследваното 

предаване се разпространява непроверена информация, при това от 

обществена значимост и в условията на военен конфликт – всичко това 

затруднява както журналистическата задача (как се постъпва в тази 

реална ситуация), така и изследователската задача (как се оценява 
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журналистическата реакция пост фактум, при наличието на много 

повече информация и без натиска на времето).  

Вторият изследователски въпрос насочва вниманието към 

понятието плурализъм на мненията (гледните точки). Този въпрос 

надхвърля конкретното предаване и тема, но е отлично илюстриран от 

избрания случай. Става дума, от една страна, за разбирането, наложило 

се като журналистическа практика, че е задължително по всеки въпрос 

да има „друга“ (една), алтернативна, противостояща гледна точка, без 

оглед на обстоятелствата, темата, контекста и пр. Това разбиране 

изкристализира в израза „другата гледна точка“ – не „другите“, а само 

една – „против“, което неминуемо поставя въпроса за опасността всички 

теми да бъдат представяни в конфликтна рамка (за и против, едните 

срещу другите) и да се търси „фалшив баланс“, което е пълното 

отрицание на плурализма. 

„Другата гледна точка“ силно напомня на „алтернативните факти“, 

по израза на съветничката на Доналд Тръмп Килиан Конуей.  И двете 

изразяват разбирането на Лий Макинтаъйр, че целта не е публиката да 

вярва в някаква друга позиция по темата, целта е да вярва, че има такава 

и тя е също толкова легитимна (Ковачева, 2020). Макинтайър припомня 

дългогодишните и целенасочени усилия, вложени от различни 

заинтересовани страни в отричане на научното знание и създаване на 

впечатление, че в науката няма консенсус по даден въпрос и са 

възможни и други гледни точки. По време на пандемията от Ковид-19 

от 2020 г. „другата гледна точка“ се изразява в отричане на 

съществуването на вируса или на опасността и тежестта на 

заболяването, в търсене на „световен заговор“ за ограничаване на права 

през планираната пандемия (пЛандемия) и пр.  

След началото на войната в Украйна като „друга гледна точка“ са 

представяни мнения, подкрепящи руските позиции относно конфликта. 

По сполучливата формулировка на Ивайло Дичев, „другата гледна точка 

у нас винаги се оказва в услуга на едни определени геополитики“ 
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(Дичев, 2022). Прави впечатление, че тези гледни точки никога не 

излизат от ясни идеологически позиции, а търсят легитимация именно 

като алтернатива на „мейнстрийм“ позицията, както те (си) я 

представят. Всъщност, това не би следвало да е необходимо – възможни 

са различни гледни точки, стига да са ясни изходните позиции и да е 

налице консенсус около фактите. В края на този текст ще бъде 

дискутиран именно такъв възглед за плурализма, в който 

идеологическата пристрастност и неутралната фактологичност 

съществуват едновременно и се обогатяват взаимно.  

 

Фактология и хронология  

Първоизточник на информацията за заловения кораб „Царевна“ е 

публикация на Народната милиция на самообявилата се Донецка 

народна република (ДНР) в приложението „Телеграм“ от 10:41 ч. на 10 

април 2022 г. (Народная милиция ДНР, 10.04.2022). Половин час по-

късно информацията е публикувана от ТАСС (ТАСС, 10.04.2022), а 

впоследствие и от други руски медии.  

Предаването „Политически НЕкоректно“ с водещ Петър Волгин 

започва в 12:20 ч. с тази „притеснителна информация“ – водещият 

изрично прави уговорката, че използва думата „информация“, а не 

„новина“, „защото не е потвърдена от два независими източника“. По 

определение новината е съобщение, което дава „нова информация за 

последните събития“ (Нейкова, 2003: 23), така че това 

„терминологично“ уточнение няма особена стойност. По-важното е 

обаче, че информацията не е потвърдена от независим източник. В 

доклада на СЕМ се разсъждава относно достоверността на източниците 

– т.нар. ДНР и ТАСС, докато всъщност, става дума само за един 

източник, тъй като ТАСС се позовава на съобщението на ДНР. 

Независимо, че информацията не е потвърдена (а както ще стане дума 

по-нататък, не е и проверена), водещият все пак я съобщава с два 
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аргумента: първият е, че вече е „навсякъде в интернет“, а вторият – че 

по този начин българското правителство ще бъде принудено да реагира.  

Дали наистина към началния час на предаването новината вече е 

набрала популярност в интернет е трудно да се провери няколко месеца 

по-късно – много от медийните публикации по темата нямат час, а само 

дата, а други може и да са били премахнати впоследствие. 

Наблюдението на СЕМ е имало повече шансове да удостовери дали това 

твърдение на водещия е достоверно и основателно, но този въпрос 

изобщо не е разгледан в доклада. Ето какво показва проверката, 

направена в рамките на настоящото изследване.  

В обедните новинарски емисии на трите национални телевизии 

БНТ, БТВ и Нова информацията не присъства. На сайта „bTV Новините“ 

се появява в 12:15 ч. (bTV Новините, 10.04.2022а). Половин час по-

късно на сайта е публикувано опровержение от българските 

институции, а според мениджъра на фирмата собственик на кораба 

Даниел Стенафон „на борда няма чужди хора, моряците са добре“ (bTV 

Новините, 10.04.2022б). В някои от най-популярните новинарски 

сайтове информацията е публикувана по-късно (след съобщаването ѝ от 

Петър Волгин) и заедно с опровержението на българските власти.  

Това, което може да се каже със сигурност, е, че в 11:45 във 

Фейсбук профила на партия „Възраждане“ вече е публикувано 

съобщение: „По информация на Интерфакс, екипажът на кораба 

„Царевна“ е взет за заложник от терористичния батальон Азов?“  (защо 

това е важно ще стане ясно по-нататък). Публикация има и на сайта 

„Гласове“ (Гласове, 10.04.2022) – макар да не е отбелязан час на 

публикуване, по часовете в коментарите, може да се съди, че това се е 

случило преди 12 ч.  

Без преувеличение може да се заключи, че дори и БНР да не е 

първата медия, съобщила новината, със сигурност е сред първите и една 

от най-авторитетните. Комисията по журналистическа етика напълно 
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отхвърля аргумента „има го навсякъде в интернет“ и определя 

използването му от общественото радио като „абсурдно“.  

 

Неточна и непроверена информация  

И Съветът за електронни медии, и Комисията по журналистическа 

етика констатират нарушение на Етичния кодекс на българските медии 

по отношение на точността на информацията и проверката чрез 

различни източници преди публикуване (т.1.1.1. и т.1.3.1. от Етичен 

кодекс на българските медии). Според докладите на СЕМ дори не е 

направен опит за проверка на информацията:  

„Волгин и екипът му не правят усилие сами да потърсят 

официални източници или поне да информират слушателите, че търсят 

такива, вместо това разчитат на информационния поток“ (СЕМ, 2022а).  

„Човек, който да потвърди или опровергае тази новина, очевидно 

не е потърсен“ (СЕМ, 2022б). 

Самият Петър Волгин косвено потвърждава тези наблюдения: 

„Силно се надявам в следващите минути някой от българското 

правителство да реагира, да ни каже повече, какво се случва с 

българските моряци“ (БНР, 2022). По-нататък в предаването, в 

рубриката за слушателски обаждания, Волгин обяснява: „Тя 

(информацията – б.а.) трябва да бъде цитирана, защото по този начин, 

от които зависи, реагират особено бързо. Ако ние нищо не кажем и те 

нищо няма да кажат. Това, че ние казваме нещо, ги прави по-склонни да 

общуват“ (БНР, 2022). От тези му думи може да се съди, че вместо да се 

свърже с институциите, за да провери фактите, с които разполага до 

момента, той по-скоро се опитва да провокира реакцията на властите в 

отговор на оповестената „притеснителна информация“. Но както 

отбелязва Комисията по журналистическа етика, „разгласяването на 

непроверена информация в ефир не е способ за проверка на 

информацията“, а „съзнателното разпространяване на дезинформация в 

медиите, съгласно Етичния кодекс, не може да бъде оправдано с 
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катализиране на реакцията на институциите“ (КЖЕ, 2022). Темата за 

дезинформацията ще бъде дискутирана по-нататък в този текст.  

Медийният регулатор поставя въпроса дали „сензационното“ 

обявяване на информацията „може да бъда отложено за известно време, 

докато официален правителствен източник не я потвърди или 

опровергае“ (СЕМ, 2022а). КЖЕ не намира основания за нарушение на 

етичния кодекс по отношение на сензационно отразяване. В същото 

време обаче според комисията не е доказано „че ситуацията налага 

предимство на бързината пред достоверността“ (КЖЕ, 2022). В това 

отношение редакционните правила на БНР съдържат ясен кратък 

отговор на въпроса кое е по-важно: „точността винаги има предимство 

пред бързината“ (Редакционни стандарти на БНР). Те обаче са приети 

един месец след предаването, обект на настоящото изследване – през 

май 2022 г. Въпреки това, ангажименти в посока предоставянето на 

проверена информация и нещо повече – полагане на усилия за проверка 

на информацията, съществуват също в Етичния кодекс на служителите 

на БНР и Правилника за редакционната дейност на БНР, в който е 

записано: „недопустимо е да се жертва точността на фактите в името на 

бързината“ (Правилник за редакционната дейност на БНР). По силата на 

този правилник водещият е наказан със „забележка“. 

От журналистическа гледна точка е проблематично схващането, 

изразено в доклада на регулатора, че официалните правителствени 

източници играят ролята на последна инстанция по отношение на 

проверката на информацията – те са важен и авторитетен източник, но 

не и достатъчен и непременно достоверен. В случая официалната 

информация е от изключителна важност и се явява втори източник, но 

по принцип наличието на институционално потвърждение или 

опровержение не е абсолютно задължително и достатъчно условие за 

съобщаването на една или друга информация. В конкретния случай дори 

не е направен опит да бъде потърсена официална информация.  
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По-широкият контекст 

От особена важност за решението дали да бъде съобщена 

непотвърдена информация (и как точно да бъде съобщена) е по-

широкият контекст на разглежданите събития. Много важно 

обстоятелство, което има отношение към въпроса с оценката на 

достоверността на информацията и решението дали да бъде съобщена в 

ефир, е, че седмица по-рано отново се появява изфабрикувана новина, 

свързана с „Царевна“ – че „нацистите“ от „Азов“ са взривили 

българския кораб и всички български моряци са „загинали“. Според 

проверката на украинския сайт „Стопфейк“ (Stopfake), информацията се 

е появила на 1 април в сайт, който е току-що и очевидно набързо 

създаден. Това е единствената публикация в него, а малко по-късно той 

отново изчезва. Според проверката, единствената цел на сайта е 

новината да „взриви“ Фейсбук (Фейсбук профил на „Стопфейк“, 

4.10.2022). В резултат изфабрикуваното съобщение е публикувано и в 

„други маргинални сайтове, които редовно разпространяват 

прокремълска пропаганда“ като „Информиран.нет“ (Informiran.net), 

показва проверката. Официално опровержение от страна на 

Министерството на отбраната на България е направено на 3 април 2022 

г. (Видев, 3.04 2022). 

На този фон, появата на подобна „новина“ само седмица по-късно 

би следвало да предизвика основателни и сериозни съмнения в 

достоверността ѝ. Друга важна част от контекста (и вероятна причина за 

появата на изфабрикуваните съобщения) е подготвяната от властите в 

София операция за извеждането на българските моряци от кораба 

(Стоянова, 6.04.2022). В тези случаи е логично да се очаква дискретност 

от страна на институциите и съответно – оскъдна официална 

информация. Този контекст не просто трябва да бъде отчетен при 

взимането на решението дали информацията да бъде съобщена и дали 

това трябва се направи незабавно, за сметка на проверката – той трябва 
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да бъде припомнен и обяснен на слушателите, за да имат по-пълна 

картина на случващото се.  

Когато оценяваме редакционното решение все пак да се съобщи 

информацията, въпреки оскъдните и несигурни факти, трябва да 

отчетем и още един фактор – първият гост на предаването „Политически 

некоректно“ на 10 април е лидерът на партия „Възраждане“ Костадин 

Костадинов. Партията нескрито се възползва от трудната ситуация на 

моряците за печелене на политически дивиденти (Шикерова, 30.3.2922), 

включително като използва тревогите на съпругите на някои от 

моряците (bTV Новините, 27.03.2022). Това, от една страна, подсказва, 

че дори и екипът на предаването да беше решил да отложи 

съобщаването на информацията, твърде вероятно това щеше да бъде 

направено от госта. От друга страна, участието на точно този събеседник 

в точно този момент е още една причина изясняването на по-широкия 

контекст и предисторията да има толкова съществено значение. Както 

уместно отбелязва Бетина Жотева, по време на описваните събития – 

председател на СЕМ, „всички гости в студията, които шестват нагоре-

надолу, имат мнение, изказвано предварително, и те биват канени в 

студията, точно защото се знае какво ще кажат, а не, за да се научи нещо 

ново“ (СЕМ, 2022в). 

 

„Другата гледна точка“ 

В началото на разговора с Костадин Костадинов водещият Петър 

Волгин отново повтаря „притеснителната информация“, с уточнението, 

че е само от руска страна и че я има във интернет сайтове, след което 

пита събеседника си: „Вие какво знаете по въпроса?“. Костадинов 

отговаря: „Първата работа, която свърших, за да разбера повече за това 

дали е вярно или не, беше да се обадя на министър-председателя. 

Говорих с него в 12 без 15. Той ми каза, че 15 минути преди това е 

разговарял с капитана на кораба, който му е казал, че тази информация 

не е вярна“ (БНР, 2022). 
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В момента, в който лидерът на партия „Възраждане“ е говорил с 

премиера и е получил опровержение на информацията, в профила на 

партията във Фейсбук е публикувана само невярната информация, без 

официалната информация от правителството.  

Нещо повече, в ефира на БНР Костадинов поставя под съмнение 

достоверността на думите на капитана на кораба, защото „ако 

украинците са взели българския екипаж за заложник1, те няма да искат 

това нещо да се научи, защото, както се сещате, това ще накърни техния 

образ на невинни жертви на руската агресия“ (Костадинов по БНР, 

2022). В рамките на две последователни изречения Костадинов два пъти 

използва думата заложник/заложници – дума, която присъства в руските 

съобщения, но не е използвана от Петър Волгин при съобщаването на 

информацията. Политикът дори обрисува картина, в която „ако 

българите са взети за заложници, в момент, в който сателитният 

телефон звънне, най-вероятно, ако капитанът е с насочено към челото 

дуло на оръжие, трудно би могъл да каже друго от това, което му казват 

да каже“ (Костадинов по БНР, 2022). По този начин „допълнително 

емоционално натоварва темата, като изгражда една въображаема 

сюжетна линия“, пише в доклада на СЕМ за по-широкото медийно 

отразяване на случая (СЕМ, 2022б).  Прави впечатление, че водещият 

нито веднъж не прекъсва госта, не парира спекулациите, не уточнява за 

слушателите, че всичко това няма никакво потвърждение. 

Не се потвърждава заявеното в становището на БНР, изпратено до 

КЖЕ, че „информацията е опровергана от госта в предаването г-н К. К.“ 

(КЖЕ, 2022). Костадинов наистина казва, че премиерът е разговарял с 

капитана на кораба и той е опровергал информацията, но прави всичко 

възможно да внуши съмнение и недоверие към това съобщение. 

Информацията е опровергана в новините на БНР в 13 ч., а след това 

 
1 Тук и по-нататък в текста думи в цитатите са подчертани от автора.  
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опровержението е прочетено и от самия П. Волгин и представено като 

„официалната българска позиция“.  

Получава се така, че водещият използва думата „информация“, 

когато съобщава за евентуалното задържане на българските моряци, но 

думата „позиция“, за да определи реакцията на българските власти. 

Неколкократно в предаването официалната информация от 

институциите е определена като „позиция“, т.е. мнение, гледна точка. 

Това е отбелязано и в журналистически коментари по темата (Кръстев, 

12.04.2022). По този начин едновременно се постигат два ефекта: първо, 

прави се смесване между факт и мнение и, второ, представяйки 

официалната информация като мнение се внушава, че това е просто една 

гледна точка, но е възможно да има и други гледни точки.  

 

За фактите и мненията  

Базово разбиране е, че журналистическият текст се основава на 

факти (Попова, 2012: 149). Когато говорим за „факти“, имаме предвид 

нещо, което действително съществува (е съществувало) или се е 

случило. М. Попова припомня, че „факт“ в разбирането на българския 

медиен изследовател Владимир Симеонов означава нещо извършено, 

направено, събитие, явление, епизод, процес (Симеонов 2007, цит. по 

Попова, 2012: 149). Фактите отразяват действителността по прозрачен и 

правдив начин – т.е. достъпни са за обществеността (Poovey, 1998: 29) и 

не са изкривени от този, който ги представя (Davies, 2018: 55). Според 

колоритното сравнение на Уилям Дейвис, фактите приличат на 

банкнотите по това, че циркулират свободно между непознати без 

истинността им да бъде поставена под въпрос (Davies, 2018: 56). 

Фактите са „съществуващи късове известна и проверима информация“, 

докато „мненията, въпреки че се основават на факти, надхвърлят 

абсолютната сигурност на фактите“, добавяйки спекулация и оценка 

(Schell, 1967). Когато говорим за мнения, тук имаме предвид 

Хабермасовото разбиране за политически функциониращата 
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публичност, реализирана в „рационални дискурси, в които 

единственото, което има значение, е убедителната сила на по-добрия 

аргумент, основан на релевантна информация“ (Habermas, 1996:103) 

Първата задача на журналистиката е да намери и представи тази 

„релевантна информация“, да бъдат установени фактите (това е, което 

се е случило), а след това да даде възможност за изразяване на различни 

мнения и позиции относно тези факти. При това, от журналистиката се 

очаква да разграничава фактите от мненията и да не допуска гледните 

точки да бъдат маскирани като факти (Lynch, 2014: 62, 27). Това е 

записано в редакционните принципи на авторитетните медии, в това 

число и на БНР (Редакционни стандарти на БНР, 2022:5). Изясняването 

на фактите е от ключово значение, защото „сентенцията, че всяка 

история си има две страни, има смисъл, когато представящите 

съответната странна приемат фактичността на света и интерпретират 

една и съща група факти“, уместно напомня Тимъти Снайдер (Снайдър, 

2018: 197). 

Фактите не съществуват сами по себе си и заради себе си, а са 

обект на интерпретация „в рамките на по-широки наративни структури, 

които могат да им придават различно значение“, а „истината е нещо 

повече от прост набор от факти (Манцарлис, 2021: 113). Особено в 

ситуация, когато „социалните и политическите актьори могат да 

инструментализират фактите по различни причини“, за публиката става 

все по-важно да получава обяснение на контекста и интерпретации 

относно релевантността на фактите и източниците, отколкото само 

отразяване на фактите, както са описани от източниците. Същото се 

отнася и за противоречивите версии на една и съща история или 

различни възприятия на един и същ факт, които също изискват 

контекстуализация (Salgado, 2022: 863). А в ерата на постистината, 

когато фактите са подчинени на нашата политическа гледна точка, 

акцентът се поставя върху възможността фактите да бъдат подбрани и 
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представени в политически контекст, който дава предимство на една 

интерпретация на истината пред друга (McIntyre, 2018: 6).  

Редица изследователи обръщат внимание на тенденцията 

интепретациите да изместват фактите в журналистическата работа, в 

това число в новините и актуалните предавания (Cushion, 2015). 

Увеличава се броят на коментарните предавания (и интересът на 

публиката към тях) в сравнение с чистите новинарски програми, а 

субективните коментари на водещите често представят противоречащи 

си наративи за реалността (Bursztyn et all, 2022). Надмощието на 

мненията над фактите характеризира феномена, определен като „упадък 

на истината“: нарастващо несъгласие относно фактите, размиване на 

границите между факти и мнения, нарастващ обем и засилено влияние 

на личните мнения спрямо фактите и намаляващо доверие в уважавани 

източници на фактическа информация (Kavanagh, Rich, 2018). 

Ако се върнем към изследваното предаване, фактите, които следва 

да бъдат изяснени, са свързани с това, което наистина се е случило – 

заловен ли e корабът и какво се случва с екипажа. Източниците на 

информация са руските медии, от които съобщението тръгва, и 

българското правителство, от което се очаква да е наясно със 

ситуацията. Руските медии твърдят, че корабът е заловен и моряците са 

взети за заложници. Българските власти – че това не е вярно, че 

поддържат постоянна връзка с моряците и те са добре. В първата част 

на предаването обаче (преди опровержението в новините) вторият 

източник е заменен с друг – госта Костадин Костадинов. Единственият 

проверим факт от казаното от него по темата е, че е говорил с премиера 

Кирил Петков. Всичко останало са предположения и има ясни знаци за 

това („ако“, „може да се предполага“). По този начин фактите са 

подменени с мнение. При това мнение, което, ако се върнем към 

цитираните определения, не се основава на факти. Когато добавим и 

представянето на информацията от българските власти като „позиция“, 
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т.е. мнение, се получава спор между две мнения. Сиреч, различни 

гледни точки.  

Ден след предаването Петър Волгин публикува в профила си във 

Фейсбук изказване, с което на практика потвърждава описания по-горе 

подход: „В това издание на „Политически НЕкоректно“ имаше 

ВСИЧКИ гледни точки по казуса с кораба „Царевна“ – информацията, 

че корабът е задържан; позицията на премиера Кирил Петков, че 

корабът не е задържан; официалната позиция на българските МО и 

МВнР, че няма превземане на кораба. Тоест изпълнихме едно към едно 

изискванията на Закона за радио и телевизия, според които във всяко 

предаване трябва да има различни  гледни точки по дадена тема“ 

(Фейсбук профил на Петър Волгин, 11.04. 2022) (запазен е оригиналният 

правопис, курсивът е мой, Р.К.).  

На същото мнение е и Соня Момчилова, по онова време член, а от 

21 април 2022 г. – председател на Съвета за електронни медии. На 

заседание на регулатора от 15 април, на което е обсъден 

мониторинговият доклад за предаването „Политически НЕкоректно“ от 

10 април и е изслушан генералният директор на БНР Милен Митев, тя 

казва: „Да се дава правото на алтернативна гледна точка е, не само 

според мен, съвършено задължително“, а „само водещият Волгин 

потърси алтернативни гледни точки и се опита да направи снимка на 

ситуацията“ (СЕМ (2022в). 

Нито журналистическата теория, нито практиката в утвърдените 

медии подкрепят тезата, че е „задължително“ правото на „алтернативна 

гледна точка“. Даниел Халин разглежда „журналистическия свят“ като 

изграден от три концентрични сфери, във всяка от които се прилагат 

различни журналистически стандарти. Централната сфера – на 

консенсуса – включва въпросите, обект на „консенсусни ценности“, 

които не са обект на спорове. В тази сфера журналистите не се чувстват 

длъжни да представят противоречащи си гледни точки или да останат 

дистанцирани наблюдатели, напротив, ролята им е да защитават тези 
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„консенсусни ценности“ (Hallin, 1986: 117). Около сферата на 

консенсуса се разполага сферата на легитимните противоречия – там са 

въпросите, по които има легитимни противоречия, осъществяват се 

политическите сблъсъци, а „обективността и балансът властват като 

върховни журналистически ценности“ (Hallin, 1986: 117). Най-

външната сфера е тази на отклонението, където биват изтласкани 

„политическите актьори и мненията, които журналистите и 

политическият мейнстрийм в обществото отхвърлят като 

незаслужаващи внимание“ (Hallin, 1986: 117). Ролята на журналистите е 

да пазят границата, като изобличават или изключват от обществения 

дневен ред онези, които нарушават политическия консенсус.  

Важното в случая е разбирането, че медиите и журналистиката 

имат не просто правото, а задължението да решават по кои въпроси да 

има и по кои – да няма спор, дали и кои гледни точни да бъдат 

представени и в каква степен. Основателката на „Хъфингтън поуст“ 

Ариана Хъфингтън смята, че „под маската на някаква фалшива 

обективност медиите често се преструват, че всеки въпрос има две 

страни и че двете страни заслужават еднаква тежест“. Напротив, според 

нея справедливото представяне и балансът означават, ако 

доказателствата натежават силно в полза на някоя от страните, това да 

бъде признато от журналистите (Ковачева, 2020: 94). 

Това разбиране е залегнало в понятието „необходима 

безпристрастност“ (разбирана като дължима, полагаема), което според 

британския медиен регулатор „Офком“ е важна характеристика на 

безпристрастността. Ако безпристрастност означава да не се отдава 

предпочитание на една страна пред друга, необходима 

безпристрастност „не означава, че всяка гледна точка трябва да получи 

едно и също ефирно време или че всеки аргумент и всеки аспект на всеки 

аргумент трябва да бъде представен“. (OFCOM, 2021). Редакционните 

правила на Би Би Си уточняват, че „необходимата безпристрастност 

обикновено е повече от просто „баланс“ между две противостоящи 
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гледни точки“, нито „изисква абсолютна неутралност по всеки въпрос 

или откъсване от фундаменталните демократични принципи като 

правото на глас, свободата на изразяване и върховенството на закона“ 

(ВВС Editorial Guidelines, Section 4: Impartiality – Introduction). Други 

свързани понятия са „необходима тежест“ и „излишна значимост“. От 

журналистите не се очаква да отразяват всички перспективи по дадена 

тема в равни пропорции – например, малцинствените гледни точки не е 

задължително да получат същата тежест или значимост, колкото тези с 

по-широка подкрепа или преобладаващия консенсус. Това би 

означавало мнения, изразявани от отделни хора или групи да получат 

„излишна значимост“ – която не отговаря на реалната им тежест и 

представеност в обществото (OFCOM, 2021). В същото време, никое 

мнение не трябва да бъде изключено по принцип, но решението дали да 

се включи или не дадена гледна точка трябва да бъде аргументирано и 

да се основава на последователна редакционна преценка (ВВС Editorial 

Guidelines, Section 4: Impartiality. Due Weight). 

От съществена важност за взимането на тези решения, които са в 

сърцевината на журналистическата професия, са конкретната 

общественополитическа ситуация и съществуващият ценностен 

консенсус в обществото – ако се позовем на Халин, би трябвало да 

съществува „сфера на консенсуса“, където властват споделените 

принципи и ценности, и където не би следвало да има „друга гледна 

точка“ и друга, полемична и плуралистична сфера „на легитимните 

противоречия“. Журналистите не могат да взимат адекватни решения и 

да правят аргументирани преценки, ако самото общество не е 

дефинирало консенсусните си ценности.  

В обобщение, „другата гледна точка“ не е задължителна, а 

журналистите имат задължението да преценяват кои гледни точки да 

отразят и в каква степен. Но в конкретното изследвано предаване става 

дума за друго – за „гледна точка“, която идва преди да са изяснени 

фактите, и която се представя като „алтернативен“, възможен, макар и 
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не случил се, факт. В този случай вече не става дума за плурализъм на 

гледните точки. Става дума за опит да се създаде впечатление за 

„плурализъм на фактите“. Именно тази функция изпълнява „другата 

гледна точка“ – да ни заведе отвъд фактологическата истина, да 

произведе „валидност отвъд фактологическата истина и без 

фактологична истина“, каквато според Милена Якимова е задачата на 

пропагандата (Якимова, 2022: 39). 

Въпреки че в докладите на СЕМ и решението на КЖЕ е използвано 

понятието „дезинформация“, в случая то изглежда неприложимо, 

защото „пропуска същността на онова, което бива извършвано“ 

(Якимова, 2022: 16). По определение дезинформация означава „всички 

форми на невярна, неточна или подвеждаща информация, създадена, 

представена и разпространена с намерението да причини вреда на 

обществото или с цел печалба“ (European Commission, 2018). 

Установяването на невярна, неточна или подвеждаща информация 

изисква фактологична основа, която може да бъде проверена. В 

конкретния случай обаче фактите не са в центъра на вниманието, даже 

умишлено са пренебрегвани – важен е големият, ценностно натоварен 

разказ. 

Налага се (само в конкретния случай) да приемем аргумента на 

Милена Якимова, че пропаганда е по-подходящото понятие, защото 

„главната операция“ не е да „де-информира“, а да „оркестрира 

впечатления“ (Якимова, 2022: 15). Пропагандата „си служи с парчета 

истина“, но „жертва истината в името на правдоподобието“ (Якимова, 

2022: 39). Изследователите са установили три неизменни общи черти на 

пропагандата, които ясно изпъкват и в анализирания случай: 

хармонизиране на посланията от ежедневните факти до всеобхватните 

разкази; позоваване на „историческите уроци“, за да се покаже, че 

каквото и да се предприеме, всичко изглежда предопределено, 

неизбежен резултат от събитията; противопоставяне от типа „ние срещу 
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тях“ с изобилие от положителна и отрицателна идентификация 

(Luostarinen, Heikki (1994) в Lynch, 2014:38).  

Какви конкретни наративи се втъкават в тези три големи 

пропагандни стратегии става ясно от доклада на Съвета за електронни 

медии, посветен на медийното отразяване на войната в Украйна в 

актуално-публицистични предавания в програма „Хоризонт“ на БНР в 

първите седмици след началото ѝ. Докладът показва, че „различните 

гледни точки“ наистина имат различни собствени имена (на 

журналисти, гости и слушатели в „Политически НЕкоректно), но 

посланията им са удивително сходни: необходимостта от 

денацификация на Украйна, („бушуващ нацизъм“ – Сивилов, 5.03.2022), 

Русия воюва срещу НАТО/САЩ (глобален хегемон), отговорността за 

войната е на САЩ/НАТО, България трябва да е неутрална (да не е 

против Русия). 

Какво се чува в радио ефира най-ясно проличава по изразените от 

слушателите мнения. Според доклада на регулатора, в слушателските 

коментари (по телефона или чрез Фейсбук) „многократно преобладават 

позициите срещу САЩ и НАТО (или в защита на Русия)“. 

Слушателските мнения в предаването „илюстрират почти всички точки“ 

от списъка с руски пропагандни тези, изготвен от изследователите в 

Европейската обсерватория на онлайн омразата (European Observatory of 

Online Hate, EOOH), заключават експертите на СЕМ. Цитираното в 

доклада изследване очертава няколко основни групи наративи, 

използвани от Кремъл:  

Проруски наративи: Русия омиротворява Украйна – провежда 

„специална военна операция“; защитава малцинствата от украинския 

режим – хуманитарна мисия; Русия не прави това от имперски 

съображения, а за доброто на Украйна; украинското население 

приветства руските войски – митът за „освободителите“.  

Антиукраински наративи: Украйна не е/няма право да бъде 

държава, принадлежи на Русия „по право“;  В Киев управлява нацистки 
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режим, който извършва геноцид – необходима е „денацификация“ 

(доказателството – Азовският батальон). 

Анти-НАТО/САЩ наративи: НАТО заобикаля Русия, иска да 

унищожи Русия; НАТО е агресор, който постоянно дразни Русия; НАТО 

иска голяма война; Съединените щати са тези, които контролират 

ситуацията и вземат всички решения. 

Анти-ЕС наративи: ЕС е декадентски съюз, който води 

цивилизацията към упадък. Унищожава славянските, християнските и 

семейните традиции, налага мултикултурализма, правата на ЛГБТИ+ 

общностите и др.; ЕС е част от програма за контрол на света/“голямото 

зануляване“ и други конспиративни теории (Nijenhuis, ЕООН, 2022). 

Присъствието на тези наративи (или техни варианти) в 

българската публична сфера е добре изследвано (Вацов и др., 2017; 

Нейкова, Ковачева, 2017; Ковачева, 2020), включително по отношение 

на конкретното предаване и водещ (Нейкова и др., 2021: 78). 

Подмяната на фактите с мнения, които са проводник на 

официалната руска държавна пропаганда за войната в Украйна, е 

разтревожила и Комисията по журналистическа етика. В становище от 

началото на май 2022 г. КЖЕ обръща внимание, че с аргумента за  

„различните гледни точки“ се дава „простор на пропагандни тези на 

агресора от Кремъл, засягащи  правото на украинците на собствена 

държава, ролята на ЕС и НАТО, конспиративни теории за „поети 

ангажименти, които НАТО нарушава с разширяването си на изток“ и 

пр.“. КЖЕ призовава медиите да не допускат „нахлуване на пропаганда 

и дезинформация  под формата на „друга гледна точка“ и да не дават 

„трибуна на лица, които фалшифицират и представят превратно 

фактите“. Гледната точка на Кремъл трябва да бъде отразявана, но 

винаги в контекст, за да не се превръщат медиите „в обикновен 

ретранслатор и усилвател“ на дезинформация и пропаганда (КЖЕ, 

2022б). 
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Дискусия 

Понякога изследователските инструменти не са достатъчни за 

разбирането на журналистическата работа в цялата ѝ практическа, 

психологическа, социална и емоционална сложност. Тогава 

дългогодишният журналистически опит помага да се погледнат нещата 

от различна (не другата) гледна точка – защо е проблем да имаме ясна и 

открита позиция на журналистите, какъв е проблемът с пристрастната 

журналистика? Който, разбира се, не е само български. 

Философът Томас Нeйгъл определя „обективността“ в 

журналистиката като „намирането на начини за „компенсиране на 

особеностите на нашата собствена гледна точка“ – обикновено чрез 

търсене на други гледни точки, но в крайна сметка закотвени във 

„външна реалност“. Това той нарича „гледна точка отникъде“ (Lynch, 

2014:24). Но никой журналист не тръгва отникъде, а винаги от място в 

пространството и времето, от определена позиция в социалните 

структури, конструирани и поддържани от взаимодействието на 

дискурсивни влияния. Следователно неговата битка би трябвало да бъде 

да намери коригиращи подходи, за да компенсира тези ограничения 

(Lynch, 2014:28), а не да се придържа към „гледката от нищото“, която 

предоставя механизъм за маскиране на перспективите като факти 

(Lynch, 2014:27). 

Преди повече от 10 години журналистът и университетски 

преподавател Джо Роузън критикува съвременната американската 

журналистика, че в името на това да изглеждат безпристрастни, 

журналистите възприемат „гледната точка отникъде“. Защо го правят – 

защото носи престиж и авторитет. Какво се случва, според Роузън, 

когато водещи американски (и не само – б.а.) медии забраняват на 

журналистите да изказват мнение по темите, които отразяват – просто 

репортерите трябва да „изперат“ своите мнения, като ги слагат в устата 

на експерти. Затова, вместо да заема (или да имитира) „гледна точка 

отникъде“, е по-честно журналистът ясно да заяви изходната си 
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позиция. Според Роузън това е начин да бъде спечелено доверието на 

публиката: без да се преструва, че няма собствено мнение, журналистът 

да е честен по този въпрос и да остави публиката да прецени, въз 

основата на неговата журналистическа работа. А тази работа, по Роузън, 

е да познаваш темата, да си прав относно фактите, да копаеш под 

повърхността на нещата, да питаш какво се е случило, да проверяваш 

това,  което си чул. „Когато прави това, журналистът си съставя мнение 

и изразяването му не подронва авторитета му, може дори да го увеличи“, 

смята Роузън. Затова журналистите с позиция трябва да работят заедно 

с тези с „гледната точка отникъде“, пристрастната и неутралната 

журналистика могат да съществуват рамо до рамо, като взаимно се 

коригират и компенсират слабостите си (Rosen, 2010).  

Изследваното в този текст предаване и цялостното 

журналистическо амплоа на Петър Волгин напълно се вписват в 

подобна концепция и би следвало всичко да е наред и публиката (а и 

журналистиката) само да печели от присъствието на идеологически 

различна гледна точка. Къде тогава е проблемът? Първо, в несвършената 

журналистическата работа, както е описана от Роузън и каквато я 

практикува всеки отговорен журналист – най-напред да са събрани и 

проверени фактите, а мненията да се основават на фактите. И второ – в 

липсата на ясно заявени изходни позиции. Тази липса на честност, първо 

по отношение на фактите, после по отношение на съществуващите 

мнения, не може да бъде представяна нито като „друга гледна точка“, 

нито като плурализъм. Защото плурализмът не е синоним, а антоним на 

релативизма, напомнят ни Тони Джъд и Тимъти Снайдър: 

„...плурализмът приема моралното съществуване на различните видове 

истина, но отхвърля идеята, че всички те могат да бъдат поставени на 

една везна, да бъдат измерени с една стойностна мярка“ (Джъд, 

Снайдър, 2018: 15). 
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МЕТЪЛ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ:  

СЦЕНИЧНИ И МЕДИЙНИ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Пламена Петрова 

  

METAL DURING A PANDEMIC:  

SCENE AND MEDIA TRANSFORMATIONS 

Plamena Petrova 

 

Резюме: Tекстът анализира взаимодействията между метъл, медии и 

публики в контекста на пандемията от Ковид-19. Авторът изследва 

формирането и трансформирането на медийни образи, както и промените в 

специализираните медии и предавания в България за периода 2020-2022 г. 

Изследват се и трансформациите в местната метъл сцена. Основен въпрос е: 

какво се променя в българската метъл сцена и специализираните медии по 

време на пандемията? 

Ключови думи: метъл, пандемия, сценични трансформации, медийни 

трансформации 

 

Abstract: The text analyzes the interactions between metal, media and audiences, 

in the context of the COVID-19 pandemic. The author explores the formation and 

transformation of media images, as well as shifts in specialized media and 

broadcasts in Bulgaria for the period 2020-2022. Тhe transformations in the local 

metal scene are also analyzed. The main question is: what is changing in the 

Bulgarian metal scene and specialized media during the pandemic? 

Keywords: metal, pandemic, scene transformations, media transformations 

 

В настоящия текст анализирам взаимодействията между метъл, 

медии и публики в контекста на пандемията от Ковид-19. Фокусът е 

върху основните им пресечни точки – събития (фестивали и концерти) и 

медии. Тук изследвам формирането и трансформирането на специфични 

медийни образи за метъла, както и тематичните и жанрови промени в 

специализираните медии и предавания в България за периода 2020-2022 

г. Акцентът е върху онлайн медиите „Metal Hangar 18“ и „We Rock“. 

Включени са наблюдения върху специализираните радиостанции „Z-

Rock“ и „Тангра Мега Рок“, и специализираните предавания „От другата 

страна“ (Радио Варна), „Фрактура“ (телевизия „Диема“) и „Firestage” 

(Mad TV). Позовавам се и на интервюта с респонденти по темата. В 
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текста проследявам сценичните трансформации, свързани с пандемията. 

Изследването върху 2020 г. и първата половина на 2021 г. е част от 

дисертационния ми труд „Българската метъл музика – символи и 

медийни образи“. 

Основен въпрос на изследването е какво се променя в българската 

метъл сцена и специализираните медии по време на пандемията? В 

допълнение се опитвам да открия дали и доколко са устойчиви 

сценичните и медийни трансформации, регистрирани в изследвания 

период. 

Защо тези медии? 

Съществуват много онлайн медии, които публикуват материали за 

метъл. Основните тенденции в периода след 2000 г. са нарастването на 

броя предавания и медии, отразяващи рок и метъл, и преориентирането 

към онлайн пространството (Петрова, 2017). Защо, в такъв случай, тези 

две медии? И двете съществуват от над 10 години. “We Rock” е основан 

през 2001 г. – той е най-дълголетният все още активен български рок 

сайт и „една от най-старите онлайн медии у нас изобщо“ (We Rock: За 

нас). “Metal Hangar 18” започва през 2007 г. като форум, а сайтът – в 

сегашния му вид – стартира през 2011 г., като архивните материали от 

форума са публикувани в сайта (Metal Hangar 18: История). И в 

предходни мои изследвания върху българските метъл медии използвам 

тези два сайта, което ми позволява да проследя влиянието на 

„концертната суша“ върху медии, чието съдържание дотогава е 

фокусирано в голяма степен върху събития на живо. Анализирани са 

материали, публикувани в сайтовете по време на пандемията от Ковид-

19, и се съпоставят резултатите с тези от предишни мои текстове. 

За конкретното изследване са избрани и две специализирани 

радиостанции – “Z-Rock” и „Тангра Мега Рок“. Радио „Тангра“ е първото 

рок радио в България (Попова, С. 2004: 15), „Тангра Мега Рок“ е 

неговият „възроден“ вариант, след прекъсване на излъчването (Tangra 

Mega Rock, 2010). “Z-Rock” се самоопределя като „рок радиото на 
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България“ (Z-rock). Според наблюденията ми върху метъл общността 

тези две станции са най-популярни и разпознаваеми, резониращо с 

начина, по който се маркетират и самоопределят. Специализираните 

предавания в мейнстрийм медии са добавени за разширяване на оптиката 

на анализа. 

Период на изследването 

Основен период на наблюдение върху двете онлайн медии е 13 

март – 13 май 2020 г. като са проследени всички публикации в двата 

сайта. Данните са сравнени с тези от изследването ми върху двата сайта 

за периода август-септември 2019 г. Добавени са данни и наблюдения за 

2021 г. и 2022 г. 

Всяка от двете радиостанции е изследвана в рамките на една 

календарна седмица през 2021 г.: „Тангра Мега Рок“ – 15-21 февруари и 

„Z-Rock“ – 22-28 февруари 2021 г. (включително и броят на „Моят метъл 

свят“ от 21 февруари). Това е избраната продължителност, за да може 

авторът да добие сравнително пълна представа за програмата и музиката. 

Времето, в което е прослушана програмата на радиостанциите е 

фокусирано в периода 11:00-00:00. Избраният часови диапазон е свързан 

с разпределението на предаванията в програмата. Главно при “Z-Rock”, 

тъй като в програмата на „Тангра Мега Рок“ има множество повторения. 

Сутрешните часове (от 8 до 11) и тези след полунощ (до 3 часа) са 

проследени в различни дни (по два дни за сутрешните и нощни 

сегменти), за да допълнят картината. Над тях, съответно, нямам 

наблюдения от пълния седемдневен период. 

Наблюденията върху „От другата страна“ са от броеве на 

предаването, излъчени през април 2020 г., а върху „Фрактура“ за периода 

17 януари – 14 февруари 2021 г. 

Направен е и опит за съпоставка как метъл медиите функционират 

по време на пандемия и в „нормален“ период. Добавени са наблюдения 

за 2021 и 2022 г., за да се проследи развитието на трансформациите и 

тяхната устойчивост.  
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Метъл по време на пандемия: сценични трансформации 

Според Рой Шукър фестивалите играят централна роля в 

митологията на популярната музика. Те поддържат традициите на 

музиката и културата живи, изграждайки и увеличавайки аудиторията, 

легитимирайки определени форми на тази традиция и създавайки у 

изпълнителите и феновете усещане за споделена общностна 

идентичност (Shuker, 2006: 104). Ана Стефанова определя концерта като 

основния ритуал на метъл културата, който „може да бъде разгледан през 

универсалната динамика на инициацията“ (Стефанова, 2017: 29). От 

основно значение за ритуала е мана-личността – „митичен образ, 

институция и личност със специален статут“, пише Стефанова. Главен 

участник, който ръководи и осъществява сакралните действия, 

контролира реда (пак там: 39). Свързано с образа на „звездата“ в 

музиката (и не само), която може да се оприличи на мана-личността, 

определяна през терминологията на Юнг като проводник на свръхсила: 

„Мана е дума, взета от антропологията… Тя означава свръхестествена и 

непреодолима сила, която се излъчва от някои индивиди, обекти, 

действия и събития…“ (Самюелз, цит. по Кафтанджиев, 2013: 147). 

Според Стефанова, характерният за метъла звук – особено на концерт, 

„генерира дълбоки, осезаеми като идващи едновременно отвътре и 

отвън, соматични усещания“. Специфичните му вибрации, преминаващи 

през тялото, „носят усещане за хтонично и божествено присъствие“ 

(Стефанова, 2017: 55). Основни са музикантите, генериращи това 

усещане и предаващи го на публиката като шамани на ритуала (пак там: 

134). 

От тази гледна точка, липсата на концерти може да се разглежда 

като криза за метъла като култура, заради нарушаването на връзката 

изпълнител-фен и липсата на основния сплотяващ общността ритуал. 

Разбира се, пандемията предизвика криза и в метъл сцената, мислена 

като съвкупност от култура, участници, пространства и бизнес. 
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Пандемията от Ковид-19 предизвика промени в световен мащаб. 

Проблемът е определен от Министерството на здравеопазването като 

„инфекциозно заболяване, причинено от новооткрит коронавирус, 

неизвестен преди декември 2019 г.“. Обявен е от СЗО първоначално за 

„спешност за общественото здраве от международно значение“, а 

впоследствие за пандемия, налагаща предприемането на „строги 

ефективни противоепидемични мерки“ за ограничаване на 

разпространението на вируса (Заповед № РД-01-157/27.03.2020 г.). 

Предприетите мерки се отразяват, резонно, и на културния сектор. 

Ограниченията за провеждане на масови събития в България са въведени 

с началото на извънредното положение и започват да отпадат с края му. 

Объркването по отношение на това кои събития могат да бъдат 

провеждани и кои – не, се дължи на липсата на яснота за част от мерките, 

предприети от Националния оперативен щаб, както и сроковете за 

тяхното прилагане. В България извънредното положение е обявено от 13 

март до 13 април 2020 г. (Китанова, 2020 А) В началото на април то е 

удължено до 13 май 2020 г. (Китанова, 2020 Б). После се трансформира 

в извънредна епидемична обстановка, обявена от 14 май до 14 юни 

(Заповед № РД-01-265/14.05.2020 г.), която е удължавана още много 

пъти. Предприетите в рамките на пандемията мерки, са обяснени с 

динамичната ситуация, предполагаща „своевременната реакция и 

въвеждането на мерки за намаляване на риска от разпространение, както 

и възможността за тяхната промяна и адаптиране според новите научни 

данни за заболяването и причинителя му“ (Майер, 2020). Проблемът 

идва от тяхната непоследователност, особено по отношение на събития 

и места, на които те се провеждат. Пълна забрана за провеждане на 

масови мероприятия и посещение на заведения е въведена с началото на 

извънредното положение – на 13 март. Заповедта е допълнена със 

заповед от 17 март, като добавената точка забранява събирането на 

повече от двама възрастни на закрито или открито обществено място 

(Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г.). Срокът на посочените в нея 
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противоепидемични мерки е удължен до 12 април (Заповед № РД-01-

154/26.03.2020 г.), а после и до 13 май (Заповед № РД-01-195/10.04.2020 

г.). От 11 май е разрешено провеждането на концерти на открито, при 

„допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет, при 

спазване на изискването за социална дистанция и на всички 

противоепидемични мерки“ (Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г.). 

Същата заповед позволява посещаване на киносалони, галерии и музеи 

и на закрито, но не и на концерти. Заведенията на закрито (в това число 

барове) остават затворени до 14 юни, според заповед от 14 май (Заповед 

№ РД-01-263/14.05.2020 г.), отменена на 15 май (не точно), когато се 

добавя, че масови мероприятия на закрито – като концерти – са 

забранени, остават ограниченията от 30% от капацитета за разрешените 

събития и другите противоепидемични мерки (Заповед № РД-01-

268/15.05.2020 г.). Това остава в сила и при следващите заповеди, от 

значение за културни мероприятия и закрити обществени места. 

Закритите площи на заведенията са отворени за посетители от 1 юни – 

„с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен бар“, но културни 

мероприятия като концерти са разрешени от 26 май „при заетост на 

местата до 30% от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им 

капацитет на открито“ (Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г.), процентът е 

уеднаквен за мероприятия на открито и закрито – 50% от общия 

капацитет – със заповед от 13 юни (Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г.). 

В друга заповед от същата дата са посочени позволените и забранените 

за посещение мероприятия и обекти – нощни заведения продължават да 

са забранени до 30 юни, според тази заповед (Заповед № РД-01-

332/12.06.2020 г.), което предизвика недоволство, в резултат на което им 

позволяват да отворят от 15 юни, с премахването на забраната (тоест 

изключението за нощни заведения), която вече не се открива в текста 

(Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г.). Аналогична е ситуацията и след 

това, до пролетта на 2021 г. Събирането на над 10 души на едно място 

има сходен характер на разрешаване-забрана-разрешаване в различни 
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периоди. Маските също многократно и противоречиво се лутат между 

задължителни и препоръчителни в редица контексти (например отваряне 

на заведения и въвеждане на маски на открито в един ден). Подобен род 

мерки предизвикват дисонанс по отношение на мероприятия като 

концертите – които могат да се провеждат при ограничен капацитет (все 

пак с повече от 10 души, предполагаемо) и на закрито, но не в клуб – в 

частен обект обаче са позволени. 

Този тип прибавяне и премахване на ограничения и изключения 

рефлектира върху метъл сцената (организатори, изпълнители, 

собственици на клубове и зали, фенове), както и върху 

специализираните медии. Раждат се специфично пандемични явления 

като „частен концерт“ в репетиционна на група (Антифриз, през 2020 г.), 

карантинни записи на музикални изпълнения, групи като Балкона Бойс. 

Мненията за това как се отразява на сцената са противоречиви. За едни 

е трагично, защото групите не могат да свирят на живо и губят контакт 

с публиката (Интервю с Константин Елшишки, 2021). Загубата на връзка 

с публиката потенциално може да доведе до загуба на интерес към 

бандите, ако концертите се позиционират като крайъгълен камък на 

сцената. Според някогашния вокалист на Тротил: „Групата трябва 

непрекъснато да излиза на живо, да бъде гледана и харесвана или 

нехаресвана“. Записите и видеоклиповете не са толкова значими за рок 

групата, която трябва да „събира публика“, за да генерира интерес към 

творчеството си. Според Елшишки, свиренето на живо е особено важно 

„в тия интернет години“ (Интервю с Константин Елшишки, 2021). 

За други актьори в сцената (осветители, диджеи), пандемията 

„буквално… спира“ работата им (Интервю с Иво Тасев, 2021; споменато 

и в Интервю с Тодор Първанов, 2021). Някои журналисти и музиканти 

акцентират върху позитивното, от гледна точка на възможност за 

фокусиране върху записи и създаване на нов материал (Интервю с 

Мартин Николов, 2021; Интервю с Калин Велчев, 2021). Музикантът и 

организатор на събития Жо Василев споменава и двете страни на 
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монетата – пандемията е „шок за нашата малка и сплотена сцена. Най-

вече защото имахме инерция, но тя беше убита“ със спирането на живите 

участия. Някои банди „веднага започнаха да се адаптират“ с лайв 

стрийминг от репетиционни, клубове и „раздвижване на социалните 

медии“. Василев разграничава първата година (2020 г.) като време, в 

което „сцената спря“ и втората (2021 г.), когато това се променя. От 

добрата страна, определя тази принудителна пауза като „творчески 

вдъхновяваща“ за създаване на нова музика и извличане на поуки за 

досегашни „пробойни в плановете“ на бандите. От логистична гледна 

точка, промоутърската работа (организиране и популяризиране на 

събития) се усложнява също значително: „Организацията определено 

става по-трудно, защото всяка уговорка и всичко запазено е 

„предпоследно“ и всичко, което се ангажира и бууква се случва с 

уговорката, че не се знае утре какво ще стане. Буквално сме имали 

евенти, които са били на 50/50 дали ще се случат ден преди самото 

събитие, защото не сме знаели утре каква заповед ще излезе“, а 

пренасрочването затруднява и комуникацията с феновете, недоверчиви 

към промени в събития (Интервю с Жо Василев, 2021). 

Все пак се случват и концерти на живо. През лятото на 2020 г. 

например се осъществява инициативата „Метъл фабрика“ на Фабрика 

126 в София; реализират се и отделни концерти на открито и дори в 

клубове в страната. Събития има и през пролетта и лятото на 2021 г. 

Групите, участвали в тях, ги възприемат като „чудесна алтернатива“ 

(Интервю с Калин Велчев, 2021), успешни заради глада за събития, 

който „расте“, но е остър и „между двете вълни“ на вируса. Отново има 

демаркационна линия голям – малък град, според Жо Василев, следваща 

същите характеристики като тази в сцената преди пандемията – хората в 

столицата и големите градове са „презадоволени откъм събития“ и в 

контекста на пандемията „по-наплашени“, а в малките градове, където 

традиционно рядко има събития (още по-малко през 2020 и 2021 г.) 

„беше като малък празник това, че се случва нещо там“. През 2021 г. 
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Василев прогнозира, че: „тази година ще бъде годината на по-малките 

събития…Макар и на открито, големите фестивали са пак събиране на 

10 000 + хора на едно място и това не е окей за всички. Затова мисля, че 

тази година много фенове ще предпочетат по-малките събития и 

фестивали с по-малко хора, което е супер шанс за по-малките банди“ 

(Интервю с Жо Василев, 2021). Прогнозата за годината е потвърдена и 

от последвалата интервюто (очаквана) отмяна на пловдивския “Hills Of 

Rock”, както и на други големи събития.  

Ще изтъкна един позитив, наблюдаван от Василев: „Една банда 

трябва да може да… обедини всички фенове в едно общество, с което да 

комуникира ежедневно и да може да предоставя на феновете си малко от 

бандата всеки ден. Уви, в пандемични условия това не се случваше 

толкова често, но пък ни научи, че маркетирането не може да е само 

свирене на живо и турнета. Онлайн съдържанието е много важно и много 

банди го бяха пренебрегнали. Радвам се да видя, че това вече не е така и 

адаптацията към редовен content creating е вече факт“ (Интервю с Жо 

Василев, 2021). Естествено, успешен извън-концертен маркетинг може 

да доведе въпросното общество и на концерт – когато това е отново 

възможно. 

Какво се случва след лятото на 2021 г.? Концертите през първите 

две години на пандемията (2020-2021) се провеждат в съответствие с 

актуалните противоепидемични мерки – ограничен капацитет, спазване 

на дистанция, а в някои случаи и изискване за носене на маски или 

представяне на зелен сертификат за ваксинация, преболедуване или 

Ковид тест. „При пълно спазване на противоепидемичните мерки“ се 

превръща в задължително за пресрилийзи (информация, изпратена до 

медиите за публикуване) и новини клише. Някои от ограниченията се 

спазват само теоретично. Въпросът за спазването на дистанция, в 

контекста на метъл концерт, предизвиква полемика, фокусирана върху 

практики като мош (mosh pit; мош е танцова практика, при която 

участниците се блъскат в центъра на публиката, близо до сцената в пит 
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– зоната) и съркъл пит (circle pit; като мош, но движението е 

кръгообразно, участниците обикалят края на пита), които предполагат 

близък контакт с останалите участници. 

На 26 септември 2021 г. се организира минифестът “Metal Blast” в 

парк Военна академия в София. Свирят местните рок и метъл групи 

People Of Maha, Engineer Of Death, 8 m/s, Khanъ. Фестивалът се провежда 

в съответствие с мерките – с ограничен капацитет до 50% от местата и 

апел за спазване на дистанция. В репортажа си за събитието, публикуван 

в „Metal Hangar 18“, обръщам внимание на наблюдаваните 

неколкократно мош питове и на хорото, типично за изпълнения на 

Khanъ (Петрова, 2021 А). На практика, мерките са спазени от страна на 

организаторите – осигурени са условия (ограничен капацитет, столове), 

посетителите са уведомени за изискванията. Социално дистанциран мош 

пит обаче е оксиморон, а метъл феновете не преустановяват 

кинетичните си практики, по време на пандемичните концерти. На ниво 

публика изискването за спазване на дистанция може да се изрази с 

добилата популярност фраза „Всеки сам си преценя“. Наблюдението се 

потвърждава и при посещение на други събития. 

През 2022 г. отложените с две години големи концерти и фестивали 

се провеждат, вече без ограничения – „Hills of Rock“, „Midalidare Rock“ 

и др. „Концертният глад“ пренася публиката към подновените големи 

събития, които практически не се различават от това, което феновете 

помнят от времето преди пандемията. Ерата на малките местни събития 

приключва бързо, но вратата към нея остава отворена, ако отново се 

въведат строги ограничения. Според Жо Василев, през есента на 2022 г. 

„все още се усеща глад за събития“. Сред основните промени в сцената, 

следствие на пандемията, той посочва недоверието на хората към 

организацията на събития, заради множеството отменени и отложени 

събития, както и честите промени в лайнъп-а (артистите, които свирят на 

събитието) „в последните моменти“. Резултат от това според него е 

промяната в нагласата за предварително закупуване на билети. Някои 
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хора са (о)станали по-предпазливи и избягват събития на закрито. 

Василев, който към момента на публикуването на настоящия текст, е 

евент мениджър на столичния клуб Mixtape 5, обаче счита, че през 2022 

г. това вече е „малък процент от хора“. Респондентът отчита, че „нещата 

относно честота и условия веднага се върнаха към това, което е било 

преди“, но споделя, че „все още фокусът е предимно върху локалните 

родни артисти“. Обобщава ефекта на пандемията върху българската 

метъл сцена до 2022 г. като осъзнаване на нуждата от развитие: 

„Равносметката с една дума може да се опише като “осъзнаване”. 

Осъзнаване колко много ни трябва още, за да достигнем европейската 

сцена като присъствие, заявка и цялостно опаковане на бандите ни като 

продукт и цялостно осъзнаване, че когато една банда е много яка, свири 

стегнато и стои супер на сцена – то на нея ѝ трябва още доста, за да може 

да бъде и професионална такава. Равносметката е, че нещата се 

отпушват, музикалната индустрия се завръща към размерите си отпреди 

2020-та и всички групи трябва да се активират в собственото си 

развитие“ (Интервю с Жо Василев, 2022 г.). 

Метъл медии по време на пандемия 

Сред основните въпроси е какви са медийните трансформации по 

време на пандемията. Какво се е запазило, какво се е променило и как се 

развиват тези метаморфози? За начало, нека обърнем взор към 

жанровата им специфика на специализираните онлайн медии за рок и 

метъл. Кои текстове преобладават в онлайн медиите? Новините. Защо? 

Те трябва да публикуват максимален брой материали, за да генерират 

максимален трафик към сайта и каналите си в социалните мрежи. 

Новините са лесно и конвейерно генерирано съдържание, особено с 

широко разпространеното препечатване на пресрилийзи (Петрова, 2019). 

Тук отварям скоба, че основна причина за преобладаването на новината 

като жанр е самото наличие на повече информация и събития, които 

могат да бъдат превърнати в новини, според създателя на “Metal Hangar 

18” (Интервю с Недко Игнатов, София, 2019). Тоест, няма съзнателен 
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стремеж да се набляга на жанра „Х“ или „Y“. Съответно няма стремеж 

за публикуване на определен брой или вид публикации – те зависят от 

събитията и наличната информация, както и от авторите, които 

публикуват материали (Интервю с Недко Игнатов, София, 2019). 

Как стоят нещата по време на пандемия? Донякъде сходно с 

периода преди пандемията. От количествена гледна точка, известен спад 

има. В някои дни в “Metal Hangar 18” има едва по една публикация. В 

повечето дни, публикациите слизат под средния брой, установен в 

предходното проучване (Петрова, 2019) и гравитират някъде между 2 и 

8. В други дни обаче се покачват до и над средните стойности от 

предходния период. Когато това се случва, обикновено е свързано с 

издаване на нови албуми, клипове и песни (предимно от чуждестранни 

артисти), както и с нова отмяна или промяна в датата на концерт (Metal 

Hangar 18). Всъщност, основна причина за колебанията е именно 

големият брой отменени концерти в периода. Количеството 

публикувани новини (или други материали) обаче зависи пряко и от 

екипа. В “Metal Hangar 18” проблемът с малкото автори се появява 

периодично. В периода повечето новини са публикувани от един автор, 

което обяснява спадовете в количеството, дори в дни, когато нещо се 

случва и може да попадне в съдържанието на медията. Защо се получава 

това? „Хангар“-ът работи на свободен принцип – всеки е свободен да 

публикува материали за това, от което се интересува, когато има 

желание – няма квоти или задължителен характер на работата, както 

обяснява основателят, Недко Игнатов (Интервю с Недко Игнатов, 

София, 2019). Или както се изразява фотографът Ирина Петкова – Изи, 

концепцията е „от фенове за фенове“ (Интервю с Ирина Петкова – Изи, 

2021). Този подход има много плюсове, но – както се вижда от честите 

спадове в активността – и минуси. 

В “We Rock“ колебанията в броя са по-малки. Включително 

сравнени с предходни периоди. Сайтът на “We Rock” дава възможност 

за връщане назад в архива и сравнение по месеци и години с по-голяма 
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точност, благодарение на брояча, който показва колко новини са 

публикувани за избрания месец. При сравнение на месеците от избрания 

период по време на пандемията със същите месеци година по-рано се 

вижда, че разликата е незначителна. Март 2019 г. са публикувани 261 

новини, а през 2020 г. – 265; през април 2019 г. те са 266, а през 2020 г. 

са 224; за май 2019 г. и 2020 г. има респективно 255 и 197 новини (We 

Rock). Най-голяма разлика има в публикациите за месец май. По 

отношение на среден брой публикации за ден, не откривам сериозни 

разминавания с данните от периода август-септември 2019 г. (Петрова, 

2019). Числата са сходни и през следващите 2 години: март 2021 – 247 

новини, март 2022 г. – 237 новини; април 2021 г. – 247 новини, април 

2022 г. – 240; май 2021 г. – 271 новини, май 2022 г. – 228 новини (We 

Rock). Концертните новини са сред причините за флуктуациите в броя. 

Преобладават новини за нови сингли, видеоклипове и албуми. През 2022 

г. новините за концерти и фестивали отново се увеличават, сравнено с 

предходните две години. 

Жанрови и тематични трансформации 

В периода се наблюдава трансформация на концертната новина. Тя 

се превръща в новина за отменен или отложен концерт. Наблюдават се и 

промени в начина, по който се пише за самите събития. В началото тонът 

е по-ироничен, има неглижиране на пандемията, изразява се съжаление 

и изненада за отменени събития. По-нататък все още има съжаление за 

отменени евенти, но тонът се смекчава, изненадата изчезва, ситуацията 

се приема по-сериозно. 

Във фокусния период за двете онлайн медии (13 март – 13 май 2020 

г.) репортажи липсват. Жанрът се появява отново през лятото на 2020 г., 

когато има местни концерти и фестивали на открито. Материалите 

тогава са само за малки събития с местни банди. Променя се фокусът – 

от големи фестивали и концерти на чуждестранни изпълнители преди, 

към малки локални евенти по време на пандемията. Това се отразява 

особено на “We Rock”, чиито репортажи преди пандемията са почти 
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винаги за събития с участие на чуждестранни изпълнители, а за местни 

евенти се пише ако е промоция на албум. 

В специализираните радио станции и предавания ситуацията е 

сходна. Основната промяна през 2020 г. е свързана с акцента в 

интервютата. Той вече пада върху новата продукция на музикантите, 

както и в подробните обсъждания на настоящето и бъдещето на 

музикалната индустрия, а не върху концертите1. През 2020 г. концертите 

присъстват в наратива основно през трансформирания си образ на 

отменено или отложено събитие. Сравнено с предходно изследване на 

автора от есента на 2018 г., основната разлика е в повода за интервю. 

Тогава интервютата в предаването са предимно свързани с конкретно 

събитие – концерт, издаване на албум, представяне на сингъл. Събитието 

е с основно значение (Петрова, 2018 Б). Главната промяна в тази посока 

през 2020 г. е свързана именно с концертите (или с липсата им). Поводът 

за интервю с музикант вече рядко е концерт. Основна причина за 

интервю става представянето на нов продукт (сингъл, ЕР, албум). 

Водещият Мартин Николов посочва новата музика като водеща в избора 

на събеседник в разговор през 2021 г.: „Предпочитам самите автори да 

представят произведението си, отколкото просто да пусна песните им. 

Все пак живеем в дигитална ера и всяка песен е на една мишка 

разстояние“ (Интервю с Мартин Николов, 2021). Според емпиричните 

данни, концертите също са повод за интервю, но често са промо-

концерти. Които са a priori обвързани с нова музика. 

 
1 Например – през април 2020 г. в предаването „От другата страна“ по радио Варна е разгърната темата за 

състоянието на промоутърския бизнес, културния и творчески сектор в България в условията на пандемия. 

Основни участници в разговорите по темата са Бойко Гюров от “BGTSC“, който е и председател на работната 

група в условията на криза, Станислав Дражев, председател на професионалното сдружение на промоутърите 

в България „Сцена Музика“, Мартин Стоянов от “Loud Concerts“ и Петър Петров от ”Balkan Entertainment 

Group“ (От другата страна, 2020 А) в обширен разговор (по-скоро беседа), излъчен в броя от 13.04.2020 г. 

Бойко Гюров е интервюиран също на 6 април и 27 април. В броя на „От другата страна“, излъчен на 27.04.2020 

г. има интервю и с Никола Миладинов – съветник „Преса и медии“ в Представителството на Европейската 

комисия в България, за възможностите, които Европейският съюз предоставя за културния и творческия сектор 

в условията на пандемия. (От другата страна, 2020 Б). 
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Съдържанието на емисиите за музикални новини в телевизионното 

предаване „Фрактура“ в изследвания период включва предимно новини 

за предстоящи или отложени албуми, записи; странични занимания на 

музиканти; смърт на музикант; нестандартен мърч (брандирани 

артикули, наричани още мърчъндайз). Събития почти липсват. На 14 

февруари е съобщено за отложен концерт. В предаването има архивни 

кадри от концерти и фестивали. Има кадри от концерти в България във 

всеки брой. Например на 17 януари има кадри от концерт на Primal Fear 

в София от 2012 г., а на 25 януари и 7 февруари, респективно – кадри от 

концерти в София на Brainstorm и Meshuggah. В периода 25.10.2020 г. – 

29.11.2020 г. предаването “Firestage” също включва архивни кадри. 

Концертните кадри не намаляват, в сравнение с периода 25.10.2020 г. – 

29.11.2020 г., но преобладават кадри от стари концерти. Броят на 8 

ноември включва кадри от проведен в Пловдив концерт на 26.10.2020 г., 

както и интервю с част от музикантите от Gwendydd и Polygon (Firestage, 

08.11.2020). 

Общо за анализираните медии е изместването на фокуса към 

малките събития по време на пандемията. Друга повсеместна промяна е 

появата на образа на Ковид-19 в материалите. 

Ковид 19 и концертите – комбинативен медиен образ 

През 2020 и 2021 г. образът на Ковид-19 се открива най-често в 

контекста на отменен или отложен концерт. В микро-периодите, в които 

се провеждат концерти, вирусът се откроява като причина за 

ограничения при провеждането на събитието. 

На 21.02.2021 г. в предаването „Моят метъл свят“ по Z-Rock, 

Звезди Керемидчиев споменава Ковид-19, във връзка с предстоящ 

концерт на Primal Fear и Burning Witches, които би трябвало „да видим 

в София тази година, ако всичко е наред“. В „Голият обяд“ на 22 

февруари Елена Розберг споменава концерта на американската метъл 

група Five Finger Death Punch, който се провежда на същата дата, година 

по-рано (22.02.2020 г.), в столичната зала „Арена Армеец“. Водещата 
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казва, че това „май“ е последният голям концерт, „на който бяхме, преди 

да се объркат нещата“. Споделя, че на нея лично „истерично“ ѝ се ходи 

на концерт и се надява да има възможност, както и че някои дати „за 

София и не само стоят в календара и не са отменени“. На 23 февруари 

Розберг отново въвежда комбинативния образ на Ковид-19 и концертите. 

Споменава планираното във Великобритания отваряне на заведения 

около април-май, а за големи събития – през юни. Вмъква, че много хора 

още имат билети, както и че се надява животът да се върне към 

„нормалното“. В следващото предаване в програмата, “Hijack Show”, 

Краси Москов също споменава британското „отваряне“. Говори и за 

идеята на българското правителство заведенията да отворят на 1 март, 

което е тема на сутрешното шоу на следващия ден, по която търсят 

слушателски мнения. В „Закуска за шампиони“ на 24 февруари 

дискутират обявената предния ден тема – отварянето на заведенията на 

1 март. Водещият (Георги Згуров – Гурко) чете коментари на фенове на 

радиото от Facebook, публикувани под поста на страницата на радиото. 

В следобедните часове, Краси Москов споменава “Hills Of Rock” след 

песен на Disturbed, които са от „най-големите имена на фестивала“ – 

хедлайнер (основният изпълнител в програмата) в един от дните на 

последното издание на фестивала през 2019 г. Споменава обявената от 

организаторите игра за златни билети и други награди. Отбелязва, че 

раздаването на златни билети (доживотен достъп) означава, че това е 

дългосрочна инициатива, която ще се състои отново в бъдеще. Изразява 

надежда, че ще се състои още през 2021 г., като напомня, че има обявени 

дати и – за момента – такъв е планът, но споменава и вече отменените 

фестивали в Европа. Все пак казва, че „други се опитват да си проведат 

събитията“. Вмятам, че фестивалът е изместен за 2022 г. Във „Фрактура“ 

на 14 февруари има новина за отложен концерт – от март за септември. 

А на 17 януари музиканти съобщават, че ще издадат албум, когато 

пандемията свърши и могат да се правят концерти. В емисиите 

музикални новини в периода има и други примери. 
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Отлагането на албум през 2020 г. и 2021 г. се дължи основно на 

пандемията. В частност, невъзможността да се промотира с концерти. 

Примери с отложени албуми има десетки, само в родната сцена. 

Примери с цитиране на пандемията като причина – също2.  

Освен новините за отложени/отменени концерти в разгледаните 

медии се появяват и спорадичните съобщения за нови концерти, част от 

които впоследствие преминават в трансформираната концертна новина. 

Общото между тези новини е силното присъствие на вируса – напомняне 

за ограничен капацитет; обявление, че ще се спазват всички 

противоепидемични мерки; посочване на Ковид-19 като причина. В 

репортажите за тези концерти също присъства образът на вируса. 

Например в разказа за концерта на Velian през лятото на 2020 г. В самото 

заглавие Velian са „постапокалиптичните“ музиканти, алюзията 

апокалипсис-пандемия присъства и в материала. Където се говори и за 

липсата на опашки, дистанцията между хората и цялостната ситуация 

(Ljubetti, 2020). Общото в примерите за този образ е надеждата, че ще 

има концерти и фестивали и животът ще се върне към някакво 

„нормално“ (пред-пандемично) състояние; радостта, когато събитие се 

осъществи; съжаление при отмяна. Основната разлика е в тона. В 

началото на пандемията – преди извънредното положение, за Ковид-19 

вече се говори. Но концерти все още има. Съответно, когато някой бъде 

отменен, в публикацията (или кепшъна към нея, при споделяне в 

социалните медии) се усеща по-ироничен тон. А когато някоя група 

съобщи, че няма да отменя турнето си, това е представено позитивно. 

 
2 За илюстрация ще използвам два материала. Новина за нов сингъл от предстоящия албум на Velian, в която 

стои следното напомняне: „Наследникът на “Godless” (2019) беше обявен, че ще излезе на 30.04.2020 г., но 

предвид настоящата ситуация в световен план и невъзможността да бъде представен адекватно чрез концертна 

дейност, излизането му се отлага за неопределено време“ (Reyav, 2021). Това изречение присъства в 

пресрилийзите на групата почти година. В интервю с 8 m/s се споменава същата причина за неясната дата на 

издаване на предстоящ сплит-албум на групата с Never Prey: „За момента няма официална дата за релийз на 

“Split the World”. Предвид ситуацията, в която се намираме, бихме искали да подкрепим излизането на 

творбата с турне и може би за момента това ни спира“. От групата казват още, че „осъществяването на такова 

турне е трудно и в същото време не искаме да излагаме на риск хората, които ще дойдат да ни гледат на живо“ 

(Петрова, 2021 Б). 
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Постепенно, тонът се смекчава към отменените концерти и се стига до 

някакво примиряване със ситуацията около април-май 2020, когато тези 

новини са вече предимно неутрални. През лятото има радост за местните 

евенти, надежда за големи събития; преминаваща отново във 

фрустрация и примирение. През 2021 г. надеждата се усилва, покрай 

неотменени дати за големи събития, но е примесена с предпазливост (We 

Rock, Metal Hangar 18, Z-Rock). 

Характерното въвеждане на образа на фена през опашките пред 

венюто или бара, използвано в множество репортажи през годините, 

също се изменя по време на пандемията, пречупено през призмата на 

социалното дистанциране. Някои автори обръщат внимание на липсата 

на струпвания и опашки, наличието и спазването на ограничения, 

дистанцията между феновете (Ljubetti, 2020). 

Ковид-19 като самостоятелен медиен образ 

Образът на Ковид-19 се появява самостоятелно почти 

изключително в новините в анализираните радиостанции. В единични 

случаи се появява отделно от образа на концерта/концертния живот 

извън новинарски емисии. Например в “Hijack Show” по “Z-Rock” на 22 

февруари Краси Москов казва „нека използваме терминологията от 

последното денонощие и да си направим един четиричасов зелен 

музикален коридор“ в началото на предаването (около 14:13 часа). В 

броя на „Пришълецът 2112“, излъчен на 18 февруари, Васил Райков пита 

събеседника си каква е позицията му, по отношение на конспирациите 

около Ковид-19. Гостът отговаря, че е здравен работник, поради което 

„тежък реалист“. Водещите го аплодират. На 19 февруари в „Джитбол“ 

Камен Алипиев шеговито казва, че е известен като „Ковида“ (Кедъра е 

прозвището му), след което с Васил Върбанов говорят за ваксините 

против вируса. Ковид-19 се откроява като един от основните образи при 

наблюдението над Z-Rock и Тангра Мега Рок през февруари и март 2021 

г., но почти винаги в контекста на концертите. „Нормалното“ може да се 

изведе като специфичен под-образ, откриван най-често в радиото. 
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Връщането към нормалното се пренася в специализираните рок и метъл 

медии от мейнстрийм медиите и ежедневната реч, с основната разлика, 

че в контекста на метъла акцентът е върху нормалния концертен живот. 

В специализираните онлайн медии този образ се открива основно 

в два контекста. Нов „карантинен“ рилийз (издание) – песен или клип, 

които са определени като „карантинни“ или друга производна дума; 

набляга се на това, че са записани по време на карантина; или такива, 

които са за пандемията/вируса. Ярък пример е новина за нов музикален 

проект, на име Балкона Бойс, който издава клип към първия си сингъл с 

„актуалното име „Цар без Corona” на 06.04.2020 г. Във видеото: 

„Директно от своите балкони, посредством аматьорско видео са се 

включили и десетки“ приятели на музикантите, които „въпреки 

извънредното положение са намерили начин да правят това, което най-

много обичат – да създават музика“. Песента е „подарък за всички, които 

стоят затворени в своите домове“ (Reyav, 2020). Друг пример е 

ротираната в радиото нова песен на Иги Поп “Dirty Little Virus”. Самото 

съществуване на тези песни и тяхното отразяване от медиите могат да се 

считат за митологизиране на образа. Според Кафтанджиев, музиката 

изразява най-добре емоционалното и митологично мислене. Клод Леви 

Строс, един от най-известните структуралисти и изследователи на 

митовете, е казал, че именно чрез музиката ознаковяваме най-добре 

мита. Това не можем да постигнем толкова ефективно чрез думите или 

изображенията (Кафтанджиев, 2013: 235). Вторият контекст е смърт на 

човек от музикалния свят в резултат на Ковид-19. Това изражение на 

вируса се появява във всички анализирани медии. В радиостанциите се 

ротират и песни на починалия музикант.  

Заключение 

Пандемията от Ковид-19 ясно показва колко неглижиран е 

ъндърграундът в предходни периоди, когато ни връща обратно в ерата 

на малкото местно събитие. За пръв път от 90-те локалната сцена е 

единствената възможност за феновете за концерт, а за медиите – за 
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репортаж. Очертава се и силната зависимост на специализираните медии 

и предавания от събитието, през неговата кънтяща липса през 2020 г. и 

през трансформациите в медиите, силно обвързани със състоянието на 

така наречения концертен живот през трите години на пандемията. 

Повечето трансформации се оказват неустойчиви. От пролетта на 2022 

г., с връщането на „нормалните“ събития се връщат и нормалните 

медийни образи, жанрове и специфики. В репортажи образът на 

пандемията или липсва, или е в контекста на радостта от 

дългоочакваното провеждане на евента. Концертната новина съ-

съществува с трансформирания си вариант, който ще се задържи, по 

всяка вероятност, до края на пандемията. Промяната в отношението на 

сцената към маркетинга, създаването на онлайн съдържание и 

осъзнаването на значението на дейностите, различни от концерт, е може 

би единствената сценична трансформация, с потенциал да не се върне 

към старото си нормално. 
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ИЗКУСТВОТО В РЕКЛАМАТА 

Никола Вангелов 

 

ART IN ADVERTISING 

Nikola Vangelov 

 

Резюме: Статията разглежда проявленията на изкуството в рекламната 

комуникация. Обект на анализ са световни брандове, които умело използват 

различните движения и стилове в изкуството, за да разнообразят своята 

комуникация, като по този начин представят на целевите аудитории своите 

стоки и услуги по нетрадиционен и интересен начин. Разгледани са и най-

често използваните емоционални апели, които допълнително спомагат за 

въвличането на потребителите в този вид маркетингова комуникация. 

Ключови думи: реклама, изкуство, емоционални апели, маркетингови 

комуникации, бранд. 

 

Abstract: The article discusses the manifestations of art in advertising 

communication. Object of analysis are world brands that creatively use the 

different movements and styles of art in order to lend colour to their 

communication and present their products and services in an interesting and 

unorthodox way to their target audiences. The various emotional appeals that aid 

in involving the consumers in this type of marketing communication are also 

studied. 

Key words: advertising, art, emotional appeals, marketing communications, 

brand. 

 

 

Въведение 

Сред основните цели на статията е да покаже неразривната връзка 

между изкуството и рекламната комуникация. Дефинирани са двете 

понятия, като ще се отчете и тяхната еволюция. В труда на Димитър 

Доганов и Ференц Палфи (Доганов, Палфи, 1992) се обръща внимание 

на някои от най-известните определения за реклама през годините. 

Някои от тях принадлежат на известни личности. Според Уинстън 

Чърчил, „Рекламата подхранва потребителната сила на хората. Тя твори 

по-добро жизнено равнище. Тя издига пред хората целта за по-добър 

дом, по-добра дреха, по-добра храна за него и за семейството му. Тя 

осигурява индивидуалното напрягане и по-голямото производство. Тя 

сближава в едно онези неща, които иначе светът не би забелязал“ (цит. 

по Доганов, Палфи 1992). Бертолт Брехт отбелязва: „С удоволствие 
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пиша рекламни стихове… За да правиш реклама, трябва да познаваш 

човека с всекидневните му грижи и мъки, с неговите цели, мечти и 

идеали… Трябва старателно да се изучават пружините, които движат 

масите. Поръчката развива у артиста самодисциплина и 

целеустременост, непрекъснато го връща към живота, натрапва му 

живота, кара го да живее с хората“ (цит. по Доганов, Палфи, 1992). 

Владимир Маяковски пише: „Нито едно по-голямо начинание не се 

осъществява без реклама. Обикновено се смята, че от реклама се нуждае 

само лошата стока, а добрата и без това ще се продаде. Това схващане е 

съвсем погрешно. Рекламата е репутацията на стоката. Както добрият 

артист си създава репутация, така създават добро мнение за себе си и 

стоките… В СССР всичко трябва да допринася за благото на 

пролетариата. Помислете за рекламата!“ (цит. по Доганов, Палфи, 1992). 

И в трите цитата за реклама има препратка към изкуството. За 

рекламата още се казва, че мотивира хората да постигнат повече, което 

е типично за капиталистически политик и държавник като Уинстън 

Чърчил. Дори в последното определение за реклама, дадено от 

представител на съветските социалистически републики („така създават 

добро мнение за себе си стоките“), проличава вече еволюиралото 

разбиране за рекламата, която не само информира, но и убеждава. Това 

е коренно различно от донякъде обичайната за периода до 30-те години, 

особено в България, информативна функция на разгласата. Тя е от 

първоначалните форми на рекламата и е лишена от емоции. Разгласата 

не цели да убеди или да формира мнение за стоката или услугата.  
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(Фиг. 1). 

Реклама на курс по реклама (разгласа), „Афиши-плакати; Надписи-фирми“, 

1938 г. 

Дори към края на 30-те години на миналия век рекламата в 

България все още се свързва с разгласата (фиг. 1). Въпреки това, в 

специализираното издание за реклама „Нова търговска библиотека“, 

което има шест части, детайлно се анализират и извеждат най-важните 

характеристики, функции и канали за реклама.   

Едно сравнително широко цитирано определение за реклама от 

края на миналия век на Европейската асоциация на рекламните агенции 

гласи: „Рекламата е всяка платена форма на контролируемо въздействие, 

осъществявано чрез средствата за масова комуникация по представяне и 

налагане на стоки или услуги в интерес на явен източник.“ Ключовите 

думи тук са няколко. „Въздействие“, което показва именно 
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коментираната по-горе убеждаваща функция на рекламата. 

„Контролирано“ – рекламните специалисти са тези, които предават 

желанието на рекламодателя и контролират рекламната комуникация, 

като изграждат нейната форма и най-вече съдържание. „Средства за 

масова комуникация“ – от днешна гледна точка, каналите за масова 

комуникация могат да бъдат телевизия, радио, преса, интернет, като 

всеки един от тях е със своите предимства и недостатъци.  

От разгледаните определения и мисли за рекламата през годините 

лесно можем да проследим нейното развитие по отношение на 

основните й функции. До края на XIX век, особено в България, 

рекламата е била еквивалент на разгласата. Това разбиране за нея 

определя нейната информативна функция, която я отъждествява като 

„емоционално необагрена информация“ (Доганов, Палфи, 1992: 17). С 

нарастването на нуждите на населението и техническия прогрес, 

еволюира и самата реклама. В този случай наблюдаваме възникването на 

нейната убеждаваща функция. Така, към средата на 20-ти век рекламата 

започва все по-често да се разглежда и като убеждаваща комуникация. 

„Рекламата е форма на масова комуникация, предназначена да повлияе 

на хората в полза на дадена стока или услуга, с цел да бъде улеснена 

нейната реализация“ (Кръстев, 1974: 3). Този вид маркетингова 

комуникация вече притежава и втора, убеждаваща функция. „Рекламата 

в съвременното общество притежава две централни и взаимосвързани 

функции, да информира и да убеждава потребителите“ (Santilli, 1983: 2). 

Най-често защитниците на рекламата като вид маркетингова 

комуникация изтъкват нейната информативна функция, която 

предоставя информация за стоки, услуги и цени на потребителите, с цел 

те да могат да направят разумен избор за това как и за какво да разходват 

парите си. От друга страна, противниците на рекламата изтъкват именно 

втората й функция като доминантна. Те я осъждат с това, че рекламата 

не само информира потребителите за налични стоки и услуги, но и ги 

подтиква да ги купуват, а най-често това са неща, от които те нямат 
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необходимост. Немалко теоретици изследват именно втората й функция 

от гледна точка на морала и етиката, като някои от тях са (Leiser, 1979), 

(Santilli, 1983), (Strapparava et al, 2007). Лейсър извежда положителните 

и отрицателните характеристики на информативната и убеждаващата 

функция на рекламата (Leiser, 1979). Той не разграничава 

информативната като единствено положителна, нито убеждаващата, 

като единствено отрицателна, а разглежда двете функции от гледна 

точка на ползите за потребителите. Двете функции определя като 

положителни, ако служат на потребителите за задоволяване на основни 

нужди и когато стоките и/или услугите са от необходимост. 

Отрицателните характеристики и на двете функции са по отношение на 

вредни или не необходими стоки и/или услуги. 

Въпреки това убеждаващата функция на рекламата не е обект на 

анализ на настоящата статия от гледна точка на морала, а от гледна точка 

на превъплъщението й в пропаганда. В допълнение, ще бъде разгледана 

и информативната функция на рекламата, и ще бъде направена връзка с 

миналото, за да се проследи развитието на визуалната комуникация, 

както и връзката й с рекламата. 

 

Изкуство, информация, реклама, пропаганда 

Дефинирането на понятието „изкуство“ е било задача на много 

учени и изследователи. Определенията варират и по отношение на 

видовете изкуство. Може би едно от най-кратките и същевременно ясни, 

но съдържателни определения на изкуството и обекта на изкуството е, 

че „…за да може нещо да бъде наречено произведение на изкуството, то 

трябва (1) да описва нещо и (2) да съдържа неговото значение“ (Danto, 

1997: 195).  

Когато чуем думата „пропаганда“ повечето от нас изпитват 

негативни конотации, тъй като я свързват с използването на измамни 

тактики и манипулация. Тя е мощно оръжие, най-често в ръцете на 

политиците. Още в древен Рим масите са били манипулирани чрез 
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спектакли на арената. Днес каналите за масова комуникация улесняват 

този процес, но пропагандата е много повече от средство за манипулация 

и контрол на мислите, тя е „техника за повлияване на човешките 

действия“ (Lasswell, 1934, p. 13). 

Първата употреба на термина се асоциира с разпространяването на 

християнската вяра от комитет на кардиналите (Congregatio de 

Propaganda Fide), основан през 1622 г. от Папа Григорий XV. Основната 

функция на комитета била да наблюдава чуждестранните мисии. 

„Мисията му била да завладява, чрез духовни оръжия, чрез молитви и 

добри дела, чрез проповядване и поучение страните, изгубени за 

църквата през 16-ти век“ (Jackall, 1995: 1). Въпреки че терминът има 

корени още от XVI век, той не е широко използван до началото на XX 

век. Теориите за пропагандата от началото 30-те години на XX век я 

асоциират главно с тоталитарните режими и военните усилия, които 

били приемани като заплаха за либералните общества (Institute for 

Propaganda Analysis, 1938). Едно от може би най-общите определения на 

пропагандата е „всеки опит да се убеди някого в определено вярване“ 

(Hummell&Huntress, 1949: 2). В началото на 30-те години на 20-ти век в 

Ню Йорк се създава Институт за анализ на пропагандата, който я 

определя като „изразяване на мнение или действие от страна на 

индивиди или групи от хора, преднамерено целящи да повлияят на 

мненията и действията на други индивиди или групи от хора, за да се 

постигне предопределена цел“ (Institute for Propaganda Analysis, 1938: 

41). Това определение добавя детайли, но отново свързва пропагандата 

с убеждение, като не загатва за нейната отрицателна характеристика. 

Спайър предлага доста по-ограничена дефиниция за пропагандата като 

„действия и комуникации от страна на правителството към гражданите, 

друг правителствен персонал или чуждестранни аудитории“ (Spier, 1969: 

3). Спайър (Spier, 1969), заедно с Бернайс (Bernays, 1927), Липман 

(Lippmann, 1927) и Херман и Чомски (Hermann, Chomsky, 1988) 

поддържат тезата, че пропагандата се корени в правителството или 
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властта. Подобно твърдение е доста ограничаващо, тъй като изключва 

пропагандата от страна на революционерите. Може би едно от най-

точните определения за пропаганда е на Шерил Рос: „епистемологично 

погрешно съобщение, използвано с цел да се убеди социално значима 

група от хора от страна на политическа институция, организация или 

кауза“ (Ross, 2002: 24). Това определение включва политиката, 

организациите или дори дадена кауза, като важни елементи са подателят, 

съобщението и получателят.  

От изброените определения и възгледи за пропагандата не е трудно 

да проследим връзката между нея и изкуството. Тук е важно да се каже, 

че не всяко изкуство е пропаганда, поне според определението на Рос. 

Също така е от значение да се има предвид и съзнателната намеса на 

автора на произведението на изкуството. Именно затова Пападополу и 

Венети (Papadopoulou, Veneti, 2005) извеждат няколко вида изкуство, 

които са обвързани съзнателно или не с политиката. 

➢ Изкуство, което е вдъхновено от политика. Чудесен пример 

тук е „Герника“ на Пабло Пикасо. Произведение, което е останало в 

световната история като символ на антивоенните движения и мира. То 

изобразява ужаса на испанската гражданска война и бомбардировката на 

баското село Герника от съюзниците на Франко от нацистка Германия. 

Подобен вид изкуство е плод на идеологията на художника. То не е 

произволно и изразява чувствата и възгледите на артиста, що се отнася 

до определена политическа ситуация.  

➢ Изкуството, като пропаганда (политическа).  

При анализа на термина „пропаганда“ разгледахме редица 

определения. Последното от тях предлага няколко възможни подателя: 

политическа институция, организация или кауза. Разгледано бе и че 

католическата църква, като институция, е в корена на зараждането на 

пропагандата като термин. Ако наистина погледнем по-мащабно, ще 

отличим влиянието на християнството за еволюцията на убеждаващата 

комуникация и най-вече на пропагандата. От повече от две хиляди 
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години изобразителното изкуство, а и не само то, служи за 

затвърждаване на първообраза на тази религия.  

Редом с религията, политиката също използва артистите за своите 

цели. В различни политически режими художникът е част от механизма, 

който защитава, затвърждава и налага определени политически цели. По 

този начин той или тя създават изкуство, което достига до масите със 

своите съобщения и ги подстрекава към определено поведение. За 

съжаление, не може със сигурност винаги да се определи дали артистът 

работи за съответната политическа идеология по собствено желание или 

под натиск и съответно в страх за собственото си благосъстояние.  

Един от модерните пропагандисти безспорно е Наполеон. 

Благодарение на кралския двор и на своя довереник Жак-Луи Давид, той 

стратегически създава и затвърждава публичния образ на безспорен 

лидер и романтичен герой (Cartee&Copeland, 2004). Една от най-

известните картини на Давид, която олицетворява гореспоменатото, е 

„Наполеон на прохода Сен Бернар“.  

Плакатите от времето на световните войни също обслужват 

политическата пропаганда. Те се делят на няколко вида: такива, които 

апелират към националното (фиг. 2а); които целят да мобилизират 

населението към военен труд (фиг. 2б); които целят да създадат 

отрицателен образ на врага (фиг. 2в).  
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     Фиг. 2а                Фиг. 2б    Фиг. 2в 

Политическа пропаганда през двете световни войни 

Източник: Wikipedia 

➢ Изкуството, като пропаганда (непреднамерено). Има и 

немалко случаи, когато дадено произведение на изкуството не е 

предвидено за целите на пропагандата, политическа в това число, но е 

послужило за нейните цели.  

 

Изкуството за целите на рекламната комуникация 

Разгледахме връзката между изкуството и рекламата на базата на 

двете основни функции на рекламната комуникация, информационната 

и убеждаващата. Отбелязахме и прехода от едната функция към другата, 

в следствие на развитието на цивилизацията и нарастването на нуждите 

на населението. Изкуството също претърпява развитие, както и 

художниците. Немалко от тях биват използвани за целите на 

пропагандата, както и на рекламата. Това в никакъв случай не означава, 

че можем да сложим знак на равенство между двете. Но и не означава, 

че нямат и допирни точки, особено що се отнася до убеждаващата 

функция. Така например, художници с охота приемат поръчки на големи 

компании, за да облекат техните стоки и услуги в нови одежди, които да 

са от интерес за нарастващия брой потребители. Анди Уорхол е добър 
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пример в това отношение, въпреки че е представител на относително по-

нов жанр в изкуството – поп арт.  

Интерес представлява и изследването на произведения на 

изящното изкуство, които непреднамерено са били използвани с 

рекламна цел. Тук, основен термин е интертекстуалността. Изкуството 

на цитирането, според някои, е толкова древно, колкото самото изкуство 

и литературата. Според Монтен, хората не правят нищо друго, освен да 

се коментират взаимно (Montaigne, 1994: 358). Структуралистите 

определят интертекстуалността като „широки форми от значение, 

свързани с предходни текстове, кодове и норми в литературата и 

обществото“, а пост структуралистите считат литературата за 

„непрекъснат интертекстуален поток без начало и край“ (Eagleton, 2008: 

89). Най-общо можем да изведем следното работно определение за 

интеркстуалност – заимстване на предходен текст или част от него с цел 

създаване на нов, който да привлече вниманието на потребителите, като 

надгради образа на показвания предмет. Важно е да отбележим, че текст 

може да означава всяко произведение на изкуството – изобразително, 

музикално, филмово и т.н.  

Торес (Torres, 2015) извежда няколко функции, които 

интертекстуалността в изкуството изпълнява по отношение на 

рекламната комуникация: 

- Привличане вниманието на потребителя; 

- Затвърждаване на поетичната функция в рекламата; 

- Придаване на естетическа стойност от творбата на рекламата; 

- Придаване на престиж и авторитет от творбата на рекламата; 

- Прикриване на рекламната природа на съобщението; 

- Подбуждане на чувство на наслада у потребителя от 

разпознаването на творбата.  

 

Последната функция е от съществено значение за 

интертекстуалността – потребителите трябва да могат да отгатнат откъде 
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е заимствано. В противен случай, може въобще да не открият 

интертекстуалността и тя да не изпълни своите цели.  

Интертекстуалността може да бъде разделена на няколко вида: 

➢ Имитация: репродукция или цитиране на творба на 

изкуството, като авторът на произведението може да бъде или да не бъде 

назован. Рекламистите най-често използват известни произведения на 

изкуството, за да се подсигурят, че потребителите лесно ще отгатнат 

автора или произведението. Рекламата на бутиковата марка часовници 

използва имитация на вече съществуващо световно известно 

произведение на изкуството (фиг. 3). Освен, че придава естетическа 

стойност на рекламата, интертекстуалността приписва и престиж и 

авторитет на рекламираната марка ръчни часовници. Потребителите на 

марката ще могат да се асоциират с великия френски лидер и 

пълководец. Рекламистите по никакъв начин не са редактирали 

оригиналната творба. Те само са добавили съответното рекламно 

заглавие, а за Наполеон е казано, че е потребител на марката от 1798 

година.  

 

(Фиг. 3) 

Реклама на бутикова марка часовници 

Източник: сайт на фирмата 
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➢ Пародия. При пародията се имитира произведение на 

изкуството с леко изменение, с цел да се постигне хумористичен ефект, 

като не е задължително да се търси присмех. Рекламистите са използвали 

творбата на Леонардо да Винчи (фиг. 4), за да привлекат вниманието на 

аудиторията. В лявото пространство е оригиналът, с лека редакция по 

отношение на марка сос, а вдясно явно Мона Лиза е прекалила със соса 

и е сериозно редактирана чрез хипербола. Хумористичният ефект е 

налице благодарение на пародията.  

 

 

(Фиг. 4) 

Реклама на студио за графичен дизайн 

Източник: <https://www.hessdesignworks.com/Mona%27s.html> 
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(Фиг. 5) 

Реклама против Covid-19 

Източник: <https://www.redbubble.com/i/poster/Monalisa-Covid-19-by-

EGIT/57937591.LVTDI> 

 

Същата творба е използвана, но този път по отношение на 

смъртоносния вирус Covid-19. Рекламистите отново са редактирали 

оригиналното произведение на изкуството, като са сложили предпазна 

маска на Мона Лиза. В допълнение са я запасили и с най-необходимото 

за творческа, а и не само, изолация.  

➢ Пастиш. При този вид интертекстуалност имаме адаптация на 

произведението на изкуството по отношение на стил и композиция, за да 

се постигнат целите на рекламодателя.  

Така реклами „Волксваген“ са заимствани от известните картини 

на Бош, Магрит и Дали. Те са редактирани съществено по отношение на 

стил и композиция. Рекламното заглавие „Абсурдно ниска консумация“ 

говори за икономичността на рекламирания автомобил. Това най-
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вероятно е раят за шофьорите и адът за собствениците на 

бензиностанции.  

➢ Алюзия. Този вид интертекстуалност е малко по-трудно 

уловим. Това е така, защото заимстването от оригиналното произведение 

не е идентифицирано от рекламата, поради желанието на рекламистите 

да събудят любопитството на потребителите, които да асоциират 

рекламата с оригиналното произведение или поради това, че самото то е 

служило за вдъхновение на рекламните специалисти. Въпреки това, този 

вид интертекстуалност служи за приписване на естетическа стойност, за 

затвърждаване на поетичната стойност и за прикриване на 

комерсиалната природа на рекламното съобщение.  

 

 

(Фиг. 6) 

Реклама на DHL 

Източник: https://www.adsoftheworld.com/campaigns/trojan-horse-8963857b-40be-

4759-b18b-27e316e3ed5e 

 

В друга реклама на авиопревозвач се загатва за супер сили, както и 

за новата възможност да се заплаща с кредитна карта. Рекламистите са 

заимствали от изкуството на комиксите, а в последствие и от филмовото. 
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Заключение 

Изкуството и рекламата са неразривно свързани. Статията разгледа 

някои от етапите, през които преминава изобразителното изкуство. 

Успоредно с него еволюира и комуникацията. Изкуството бива 

използвано за различни нейни цели – от емоционално необременена 

информация, до убеждаваща комуникация. Политиката и властта също 

използват изкуството за постигането на своите цели, като тук говорим за 

пропаганда. Тя е тясно свързана, но не бива с лека ръка да се приравнява 

към рекламната комуникация, тъй като между двете има както прилики, 

така и разлики. Една от най-съществените е негативната конотация на 

пропагандата. Изкуството също бива използвано за целите на 

рекламната комуникация. През годините творци са работили заедно с 

брандове и са им помагали да привлекат вниманието на потребителите и 

да представят техните стоки и услуги по нов и нетрадиционен начин. От 

друга страна има и произведения на изкуството, които първоначално не 

са били предвидени за подобен тип комерсиална комуникация. В този 

случай говорим за интертексту-алност. При нея се използват известни 

произведения на изкуството, за да придадат естетическо усещане, 

престиж и авторитет на рекламираното, както и да прикрият до известна 

степен рекламното съобщение. Редом с това, потребителите изпитват 

задоволство от успеха си да разпознаят оригиналното произведение. 

Така може да говорим за допълнителна функция на рекламата – да 

забавлява, чрез апелите за хумора, особено, когато се използва 

пародията, като вид интертекстуалност.  
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РЕЦЕНЗИЯ ЗА „ЖУРНАЛИСТИКА, ЦЕННОСТИ, СВЯТ. 

ЮБИЛЕЕН СБОРНИК  

В ЧЕСТ НА ПРОФ. Д-Р МАРИЯ НЕЙКОВА“ 

Мариян Карагьозов 

 

REVIEW OF 

‘JOURNALISM, VALUES, WORLD. 

JUBILEE COLLECTION/EDITED VOLUME 

IN HONOUR OF PROF. MARIA NEYKOVA’ 

Marian Karagyozov 

 

Резюме: Сборникът „Журналистика, ценности, свят. Юбилеен сборник в 

чест на проф. д-р Мария Нейкова“ (Университетското издателство „Св. 

Климент Охридски“, 2022) съдържа 20 статии, обединени от 5 общи теми, 

които допринасят за разбирането на широк кръг проблеми на 

журналистическата практика и за професионалните дебати в сферата.  

Ключови думи: журналистика, международни отношения, медии 

 

Abstract: The edited volume “Journalism, Values, World. A Jubilee Collection in 

Honour of Prof. Dr. Maria Neykova” (University Press “St. Kliment Ohridski”, 

2022) contains 20 articles united by 5 common themes that contribute to the 

understanding of a wide range of issues of journalistic practice and to professional 

debates in the field.  

Keywords: journalism, international relations, media  

 

Сборникът „Журналистика, ценности, свят. Юбилеен сборник в 

чест на проф. д-р Мария Нейкова“ (Университетското издателство „Св. 

Климент Охридски“, 2022) съдържа 20 статии, обединени от 

съставителите Ралица Ковачева, Жана Попова, Вяра Ангелова и 

Снежана Попова в пет тематични кръга, резюмета на английски език и 

биографична информация за авторите. Те са академични изследователи, 

но мнозина от тях съчетават научните си търсения и с практически опит 

в сферата на медиите.  

Първият дял от сборника „Медии и власт“ съдържа четири 

текста. Искра Баева поставя акцент върху цензурата в България и 

Източна Европа в епохата на социализма. Тя разглежда феномена и в 
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историческия контекст на липсата на утвърдени демократични традиции 

в цяла Източна Европа, с изключение на Чехословакия, и заключава, че 

политическият контрол върху медиите преди 1989 г. е заменен след това 

с икономически, диктуван от властта на собственика, на пазарната мисъл 

и на разглеждането на информацията като стока. Статията на Баева е в 

съзвучие с други модерни изследвания, показващи, че в различните 

източноевропейски страни степента на контрол върху медиите по време 

на периода на реалния социализъм не е еднаква.  

Десислава Сотирова анализира отношенията между телевизиите и 

властта в Западните Балкани в най-ново време. Накратко е разгледана 

ситуацията във всяка от шестте страни от региона, като общият извод е 

за симбиоза между държавните лидери, политическите партии и крупния 

бизнес, което превръща телевизиите в проправителствени медии. 

Формите за натиск срещу опозиционните журналисти са разнообразни и 

включват антижурналистическа реторика от политици и официални 

лица, както и дела за клевета.  

Цветелина Соколова изследва достъпа до информация за външната 

политика на България. Анализирайки необходимостта от баланс между 

поверителност и прозрачност в контекста на решенията на Европейския 

съд по правата на човека и международната практика, авторката изтъква 

редица критични претенции към политиката на МВнР за 

декласифициране на документи.  

Жана Попова разглежда фигурата на чужденеца като собственик на 

телевизии в България след 1992 г. Чуждите им собственици са 

представяни от медиите като носители на по-високи професионални 

стандарти и като залог срещу обвързаности и натиск. Поради това в 

редица случаи реалните български собственици на телевизионни канали 

предпочитат да се представят като чужди. Този образ, за съжаление, 

рядко намира потвърждение в практиката у нас. Също така прави 

впечатление, че редица от чуждите собственици на български медии се 
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оттеглят от този бизнес, а в последните години качеството на продукта 

и състоянието на свободата на словото постоянно се влошават.  

„Журналистика – четения“ е вторият раздел на сборника. 

Първото изследване очертава юридическите контури на концепцията за 

отговорна журналистика в световната и българската практика. Едва ли 

ще има изненадани, че текстът е дело на Нели Огнянова. 

В материала си Снежана Попова проследява кои са колумнистите 

в българските медии, присъстващи онлайн. Темата е важна, тъй като 

колумнистите са публичните говорители, които трябва да предложат на 

публиката задълбочено и оригинално осмисляне на ежедневните 

събития и техните коментари имат голямо значение за формирането на 

общественото мнение. За да се обхване толкова обемна тема, за целта на 

изследването е избран фиксиран период (между 15.12.2021 г. и 

15.02.2022 г.). Снежана Попова достига до извода, че в България най-

разпространеният жанр е коментарният текст, като популярните автори, 

работещи в неговите граници са голям брой и пишат по разнообразен 

кръг от теми.  

Следващи проучвания биха могли да стъпят на направеното 

изследване и да се съсредоточат върху други въпроси, например за 

аудиторията, която чете текстовете на колумнистите, тъй като мнозина 

от тях са с ярко изразени политически позиции и симпатии, като често 

пъти е лесно да се предположи позицията на определени автори по 

ключовите въпроси от вътрешната и външната политика. Това обеднява 

възможностите на обществото ни да мисли в разнообразни и 

нюансирани категории, отвъд определени тесни, но за сметка на това 

активно налагащи се във все по-поляризирания български обществен 

климат идеологически рамки.  

Контекстът на войната в Украйна прави дори още по-актуална 

темата на Мария Попова за мирната журналистика. Авторката 

проследява внимателно генезиса на идеята, подходите и методите за 
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прилагането ѝ. Мирната журналистика търси небинарни интерпретации 

на конфликтите с цел да подобри перспективите за постигане на мир и 

прави ненасилствените решения по-видими. Мария Попова поставя 

акцент върху активната аудитория – обикновените хора, които могат да 

свидетелстват за трудностите, които конфликтите създават за тях и да 

предложат пълнокръвна картина на ситуацията, извън военните 

действия.  

Работата на Кристина Баксанова е посветена на некомерсиалната 

или журналистиката в обществена полза. Този тип журналистика е 

натоварена с големи очаквания за преодоляване на все по-засилващото 

се недовелие към традиционните медии. Статията е конкретно 

изследване (case study), посветено на Германия – страна, чийто език и 

медийна среда авторката добре познава. Баксанова посочва реални 

примери за организации, създаващи журналистика в обществена полза, 

като е изтъкнато как съчетанието от прозрачност и строги етични 

правила помага за решаване на проблемите с финансирането, 

устойчивостта и независимостта на тези организации.  

С труда си Вяра Ангелова търси отговор на въпроса дали 

невербалната комуникация и паралингвистичната реч в електронните 

медии (височина и сила на гласа, тембър и темпо на говорене, паузи, 

интонация, поставянето на акценти) оказват влияние върху аудиторията.  

Добромир Добрев запознава читателите с различни подходи и 

технологични уеб-решения за анализ и анотиране на текст. Те биха 

позволили на съответния изследовател с помощта на компютърни 

технологии по-бързо да обработва значителни обеми текст. Тези 

инструменти са полезни за генериране на облаци от най-често 

употребявани понятия, което спомага и за дискурс-анализ или борба с 

дезинформацията.  

Юбилейният сборник не бяга и от някои от най-актуалните теми. 

Третата част на изданието е посветена на войната в Украйна. 
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Фокусът на Светлозар Кирилов е върху няколко от най-

разпространените пропагандни тези, свързани с конфликта в Украйна.  

В статията си Ралица Ковачева интерпретира руската 

стратегическа и външнополитическа концепция за мястото на Русия в 

системата на международните отношения като стъпва върху официални 

документи и прочит на речи на руския президент Владимир Путин и на 

влиятелния международник Сергей Караганов. Ковачева критично 

разглежда официалната руска позиция, сравняваща казусите Косово и 

Крим, достигайки до извода, че Москва използва „привидно правни 

аргументи с пропагандна цел.“  

Нестандартен подход към конфликта в Украйна като пропагандна 

битка през призмата на посланията на музикални концерти предлага 

Венцислав Димов. Той представя увлекателно ключовите послания на 

публични музикални прояви, организирани както от Москва, така и от 

Киев, а също и художествени събития по света в подкрепа на 

украинската страна. 

Разделът „Глобално-локално“ на юбилейното издание е 

разнообразен по теми и съдържание. Фокус на Лъчезар Вачков са 

радиоформатите за ретромузика. Той прави преглед на тенденциите по 

света и дава примери от шест балкански страни, като вниманието – 

логично – е съсредоточено върху тези формати у нас. Авторът 

проблематизира въпроса коя музика е „ретро“ с оглед съ-

съществуването на различни поколения и показва как постепенно се 

променят десетилетията, в които се търсят носталгичните „златни 

песни“.  

Петранка Филева припомня, че ЕС е най-големият донор на помощ 

за развитие в света.  В духа на историческия институционализъм тя 

трасира еволюцията на инструментите на ЕС за международни 

партньорства. В бъдеще по отношение на тях Евросъюзът ще разчита на 

разширен географски и тематичен обхват и ново финансиране. Проектът 
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„Глобален портал“ за изграждане на оптични кабели, 5G и инвестиции в 

зелена енергия е разглеждан от мнозина като отговор на китайския 

„Един пояс, един път.“ Войната в Украйна става първият сериозен тест 

за някои от разгледаните в статията инструменти на ЕС за външна 

помощ, а следващите години ще покажат дали и каква ще бъде ролята на 

„меката сила“ на международната сцена във времена, в които 

пълномащабната война между суверенни държави може би се завръща. 

Ивелина Ватова съсредоточава вниманието си върху японските 

външнополитически доктрини в следвоенния период и как техните 

послания за мястото и ролята на Страната на изгряващото слънце са 

комуникирани със света. 

Анелия Петрова оценява изтеглянето на САЩ от Афганистан като 

едно от най-важните събития за 2021 г. и детайлно разглежда 

вътрешнополитическите причини за него.  

Диляна Кирковска подробно запознава читателя с видовете 

линейни и нелинейни (по заявка) медийни услуги и хвърля светлина 

върху тенденции в набиращото скорост потребление на медиен продукт 

а ла карт.  

На пандемията от КОВИД-19 е посветена последната пета част 

на юбилейното издание. Бисер Златанов се интересува от това как 

медиите поставят под увеличителната лупа на общественото мнение 

„антиваксърите“ като се прави заявка за анализ на наративите по 

въпроса. „Антиваксърството“ е разгледано в исторически план и е 

съпоставено с „лова на вещици“.  

Илия Вълков прави дисекция на професионалните стандарти при 

отразяването на пандемия, като базира работата си на казуси от 

Комисията по журналистическа етика към Националния съвет за 

журналистическа етика. Стъпвайки върху инфодемията и засилващото 

се обществено недоверие към официалните здравни институции в 

България и по света, авторът предлага количествени данни за броя 
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сигнали за нарушения на журналистическата етика и качествено 

изследване на няколко от тях.  

Може да се обобщи, че представеният на читателите сборник е 

многолик и разнообразен. Последното е изключително обогатяващо с 

оглед представените различни подходи – исторически, юридически, 

сравнителен, конкретни изследвания (case studies), институционалистки, 

като текстовете в сборника предлагат синтез на теоретични постановки 

с практическото им прилагане или измерение. Това го превръща в 

подходящ за студенти, преподаватели, медийни теоретици, специалисти 

по международни отношения и др. Темите, включени в сборника, могат 

лесно да бъдат асоциирани и с темите, по които е работила и проф. 

Мария Нейкова в дългогодишната си кариера като журналист и 

преподавател – пропагандата и дезинформацията, Балканите, 

международната журналистика.  
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГАТА 

„ФИРМЕНАТА РЕКЛАМА В БЪЛГАРИЯ  

ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА XX ВЕК” 

Никола Вангелов 

 

A REVIEW OF THE BOOK  

“BUSINESS ADVERTISING IN BULGARIA  

IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY” 

Nikola Vangelov 

 

Резюме: Монографията разглежда фирмената реклама в България през 

първите десетилетия на XX век. Детайлно са анализирани повече от 200 

печатни реклами, характерни за периода. Обрънато е специално 

внимание на немската, австрийската и швейцарската рекламна теория и 

практика, за да се изведат приликите и разликите с българската печатна 

реклама. Изкуствоведският прочит на рекламната комуникация 

допринася за запълване на празнина в българското научно поле, а трудът 

е полезен, както за специалисти, така и за широк кръг от читатели, които 

се интересуват от визуална комуникация. 

Ключови думи: рекламa, реклама в България, визуална комуникация, 

изкуство. 

 

Abstract: The monograph studies the business advertising in Bulgaria in the 

early twentieth century. More than 200 print adverts that are typical for the 

period have undergone detailed analysis. The German, Austrian and Swiss 

advertising theory and practise are also analysed, so that a comparison with the 

Bulgarian print advertising is made. The art critic’s read on the advertising 

communication makes up for a gap in the Bulgarian scientific field and is also 

useful for the specialists, as well as a wide range of readers, who are interested 

in visual communication. 

Key words: advertising, advertising in Bulgaria, visual communication, art 

 

Представеният труд „Фирмената реклама 

в България през първите десетилетия на XX 

век“ е монография на д-р Маринела Байха и е 

продължение на нейната дисертация, както и на 

изследователските й интереси в областта на 

изкуството и визуалната комуникация. Трудът 

запълва празнина в българското научно поле и 

поставя и решава проблеми, свързани със 

теорията и практиката от разглеждания период. 

За специалистите по рекламна и визуална 
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комуникация в България е важно да познават нейната същност, 

специфики, разнообразните подходи за достигане до желаната целева 

аудитория – в исторически план и особено в европейски контекст. В 

монографията са изведени съответни тенденции за всяко едно от 

първите десетилетия на 20-ти век, както по отношение на самата 

среда, така и по отношение на потребителите и тяхното 

взаимодействие с нея. По този начин се открояват промените и се 

проследява еволюцията на рекламата във формално и съдържателно 

отношение. 

Трудът е актуален, тъй като е необходимо да се обогати 

научната литература по рекламна комуникация чрез комплексни 

научни изследвания за историята на рекламата в България. В науката 

всеки опит да се формулира, да се 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 Байха предлага нов научно-приложен подход в сферата на 

рекламната и визуалната комуникация.  

Структурата на монографията е логична и следва 

закономерното развитие на фирмената печатна реклама в България, 

както и в Германия, Австрия и Швейцария. Изведени са и 

предпоставките за състоянието на рекламната практика у нас от 

разглежадания период. Разработката се състои от четири глави, 

заключение, приложения и библиография в общ обем от 310 

страници. Посредством задълбочен и критичен теоретичен анализ на 

многобройни литературни източници се открояват практиките от 

периода, свързани със създаването на печатна реклама. Ясно е 

формулиран научният проблем – да се изведат и анализират 

характеристиките на печатната реклама от периода. Чрез 

изкуствоведски подход детайлно са анализирани печатни реклами у 

нас и в чужбина, и се обръща внимание на процесите на формиране и 

на образната трансформация на фирмената реклама от началото на 
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20-ти век. Откроени са тенденциите за развитието на печатната 

реклама у нас. 

В първа глава, „Културологични и изкуствоведски изследвания 

върху фирмената реклама“, д-р Байха представя общото състояние на 

печатната реклама у нас и в чужбина и отбелязва, че „художествените 

изображения на фирмени стоки в Европа са предимно плакатни“ 

(Байха, 2021: 23). Авторката разглежда отношението към рекламата 

от гледна точка на изкуство за масите. Главата продължава с анализ 

на теорията на немската, австрийската и швейцарската реклама. 

Обръща се внимание на полагането на основите на „swiss style“, като 

добър пример за визуалните решения на художниците. Авторката 

хвърля светлина за мненията на интелектуалци като Сирак Скитник, 

Гео Милев и Чавдар Мутафов за рекламата. Главата приключва с 

поглед върху българските теоретици и практици от периода, както и 

с връзката между рекламата и различни творци – поети и художници. 

Втората глава, „Проблемът на визуализацията на фирмената 

реклама в европейския контекст. Етапи, формиране на практики, 

проблеми, особености на развитие“, започва с обстоен преглед на 

развитието на рекламата в Германия, продиктувано от грюндерцайта. 

Обърнато е внимание на плакатите и развитието на техниката. 

Връзката между изкуството и рекламата също е изследвана и са 

анализирани „първите критични гласове, очертаващи заплахата от 

обезличаване и обезценяване на предмета на изкуството чрез 

масовото производство“ (Байха, 2021: 62). Д-р Байха завършва 

главата с примери от австрийската и швейцарската рекламна 

практика и разказва за навлизането на „swiss style“, като обобщава, че 

за разглеждания период стилистичните решения в трите държави и 

Европа не се различават. 

В трета глава, „Тиражирането на рекламни образи в българския 

печат – стопански и социален контекст“, авторката очертава 

състоянието на страната, на икономическия подем, на вноса и износа. 

Анализирано е как именно подемът може да повлияе на 
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рекламирането на определени продукти – например на захарта. 

Обърнато е внимание на връзката между картелите и рекламата. 

Изведени са примери за отношението на практици към изданията: 

„Нямам цел да създавам вестник за интелигенцията – нямам нужда от 

нея… мен ми трябват масите, работникът, файтонаджията, 

селянинът, коминочистачът“ (Байха, 2021: 85). Главата завършва с 

анализ на печатните реклами по форма и съдържание. Направено е и 

сравнение с рекламата през периода на Възраждането. 

Четвъртата глава, „Фирмена реклама в периодичния печат през 

първите десетилетия на xx век“, предлага обстоен изкуствоведски 

анализ на близо 200 печатни реклами от България. В началото на 

главата д-р Байха типологизира изследваните реклами в пет основни 

вида що се отнася до рекламираните продукти: свързани с хигиена на 

тялото; символи на престиж и лукс; на практични технически 

нововъведения; на хранителни продукти; разни, които не спадат в 

изброените категории. Авторката разпределя анализа си по декади, 

извеждайки характеристиките на печатната реклама и 

предпоставките за тяхната еволюция за всяко десетилетие. Така 

например, тя говори за хибриден вид реклама, която е „обединена 

чрез литературата и изобразителното изкуство в едно цяло, зачестява 

с появите си и ще преживее златните си години през идното 

десетилетие“ (Байха, 2021: 123). Разгледана е връзката между 

карикатурата и рекламата. Детайлно е анализирана формата и 

съдържанието на рекламата според вида на изданието. Проследено е 

развитието на графичното изкуство и техниката. В главата д-р Байха 

разглежда симбиозата между периодичния печат и художниците. В 

края на главата са направени основните изводи за елементите на 

рекламата, както е и анализирано навлизането на фотографията в 

рекламната дейност. 

В заключението са формулирани практико-приложните и 

научните приноси на монографията.  
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Библиографията съдържа над 130 източници на български и 

чуждестранни автори. Това е доказателство за доброто познаване на 

различните теории, свързани с реклама, изкуство, социология и 

антропология. Този факт е предпоставка монографичното изследване 

на д-р Маринела Байха да има подходяща аудитория, която да обсъди 

тези нови идеи и предложения. 
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ИСТОРИИ ЗА МЕДИИТЕ, ИГРИТЕ 

И ЖУРНАЛИСТИКАТА 
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2022 г. 

Виктор Чулев 

 

STORIES ABOUT MEDIA, GAMES AND JOURNALISM 

The Public Seminar of ‘Radio and Television’ Department in 

2022 

Viktor Chulev 

 

 

Резюме:  Научен отзив за Публичния семинар на катедра „Радио и 

телевизия“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2022 г. 

Ключови думи: семинар, катедра „Радио и телевизия“, медии, видеоигри, 

журналистика  

Abstract: Report on the Public Seminar of ‘Radio and Television’ Department at 

the Faculty of Journalism and Mass Communication at Sofia University 

Key words: seminar, Department of Radio and Television, media, video games, 

journalism 

 

 

В своя текст „Жарави на обществото: Разговори край огъня сред 

бушмените Джу’хоан“ американският антрополог Поли Уиснър споделя 

наблюденията си относно ролята на огъня като място, около което 

хората от племена в Североизточна Намибия и Северозападна Ботсвана 

си разказват истории. Тези истории, които – логично – се споделят по 

тъмно вечер, събират край племенния огън хора от различни възрасти и 

полове, и се отличават тематично от разговорите, които се водят по 

светло през деня: докато чисто практичното заема светлата част от 

денонощието, в тъмнината около огъня въображението се пуска на 

свобода, създава се среда на разбирателство и дори интимност, 
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разрешават се конфликти, гледа се на институциите от друг ъгъл 

(Wiessner, 2014). 

 Важно е, че тук развлечението далеч не е основното. Опознавайки 

себе си и другите и осмисляйки света си чрез историите, около 

топлината и светлината на огъня хората градят общност. 

Във високотехнологичната съвременност може истинските 

племенни огньове да са рядкост, ала все пак нуждата от подобни 

пространства на истории е огромна. Но проблемът с недостига им по-

скоро не може да се реши по чисто технологичен път, най-малкото 

защото светлината от компютърния екран е студена, в пряк и преносен 

смисъл. Необходимо е „топло“ пространство, което да включва всички 

възможни сетива и да сближава. И една от естествените опции е 

територията на Университета. 

През 2022 г. Публичният семинар на катедра „Радио и телевизия“ 

във ФЖМК към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се 

завърна в залите на факултета – и то с история, която събра около 

академичния „огън“ с тема от същностно значение както за 

журналистическата общност, така и за обществото. На 18 април 2022 г. 

от 18:00 часа в Зала 13 на ФЖМК се сътоя премиерата на сборника 

„Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България“ (УИ 

„Св. Кл. Охридски“, 2022), съставен от преподаватели от катедрата – 

проф. дсн Снежана Попова и доц. д-р Жана. Книгата бе представена от 

проф. дпн Нели Огнянова и доц. д.н. Вяра Ангелова. Изследването е 

проведено с участието на студентите Мариела Петкова, Михаил Митев 

(вече бакалаври) и докторантките Еленица Маринова и Елена 

Фучеджиева. Сборникът съдържа публикации на Снежана Попова, 

Жана Попова, Красимир Кънев, Калин Калпакчиев и Мирослава 

Тодорова. В зала 13 бяха и част от интервюираните в книгата 

журналисти – Юлияна Методиева, Слави Ангелов, Иво Инджев, Иван 

Бакалов и др. 
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Проф. дсн Снежана Попова (вдясно) и доц. д-р Жана Попова (вляво) на 

представянето на книгата „Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в 

България“ в зала 13 на ФЖМК, април 2022 г. 

 

 

Слави Ангелов 
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Съдиите Калин Калпакчиев и Мирослава Тодорова 

 

 

В зала 13 на ФЖМК – Семинар 1/2022 

Следващата история беше не по-малко любопитна и една от 

причините за това е, че главна роля в действието имаха въображението 

и рефлексията. На 26 май 2022 г. от 18:00 часа ръководителят на катедра 
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„Радио и телевизия“ доц. д-р Орлин Спасов откри втория Публичен 

семинар – дискусията беше породена от премиерата на книгата на д-р 

Чавдар Парушев „Срещу човешкото. Антиутопичният жанр в 

литературата през XX век“ (Изд.„ВС Пъблишинг“, 2021). В голямата 

зала на ФЖМК в семинара участваха авторът и преподавател в 

магистърската програма „Дигитални медии и видеоигри“ Чавдар 

Парушев, докторантът Александър Попов и д-р Николай Генов. 

Споделяйки за ненаписаната глава от книгата си, засягаща огледалните 

неврони, д-р Парушев загатна за потенциала на антиутопията да „ни 

даде възможност да опитаме какви са на вкус нехуманните, 

срещучовешките форми на съвместно живеене (...), нехуманни или 

постхуманни форми на субектност“ (Парушев, 2022). Изразът „Да 

опитаме на вкус“ тук изглежда особено на място, тъй като посредством 

маркираната специална свръхсетивност би могъл да ни отведе към 

локацията, където са се родили повечето от първите плодове на 

човешкото въображение – към племенния огън, използван и в съвсем 

буквален смисъл за приготвяне на храна, опитвана на вкус. 
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Доц. д-р Орлин Спасов, до него д-р Николай Генов, д-р Чавдар Парушев и 

докторант Александър Попов 

 

Виж повече на: Публичен семинар на катедра „Радио и телевизия“. 

26.05.2022 г. https://www.youtube.com/watch?v=AUsDolte8tA 

 

Огънят обаче е и прогрес, развитие. И именно около прогреса се 

завърта следващата история от поредицата Публични семинари на 

катедра „Радио и телевизия“. На 26 октомври 2022 г. от 18:30 часа в Аула 

Магна на ФЖМК се проведе гейминг семинар на тема „Ролята на 

дигиталните рекламни материали в растежа на съвременните мобилни 

апликации и игри“. Гости бяха Васил Георгиев – водещ директор по 

привличане на клиенти (User Acquisition Team Lead, Gameloft), и Еруан 

Перес – мениджър по привличане на клиенти (User Acquisition Manager, 

Gameloft). По време на семинара подробно беше разяснено какво 

представлява работата по привличане на клиенти в гейминг 

индустрията, как се е развил пазарът в последните 15 години, как това 

се отразява на техниките и технологиите за реклама на компютърни 

https://www.youtube.com/watch?v=AUsDolte8tA
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игри и защо създаването на автентично и уникално рекламно 

съдържание има решаваща роля в този процес. Наблюдението на Васил 

Георгиев, че геймингът е индустрия пионер в развитието и адаптацията 

на нови технологии, продукти и начини на работа в дигитална среда1, 

дава повод за особен вид хуманистичен оптимизъм, като се има предвид 

сравнението, също споменато от Георгиев2, със сходната роля на 

технологичен пионер, която традиционно е имала военната индустрия.  

 

През 2022 г. гл. ас. д-р Николай Колев ръководи проекта за частично 

финансиране на научни форуми „Публичен семинар на катедра „Радио и телевизия“ 

2022“. 

 

Виж повече на: Публичен семинар на катедра „Радио и телевизия“. 26.10.2022 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=oMeB5l2rw6k 

 

Когато се говори за метафоричния академичен огън, който събира 

все повече и повече хора със силата на историите около него, следва да 

 
1 ГЕОРГИЕВ, Васил. Ролята на дигиталните рекламни материали в растежа на съвременните мобилни 

апликации и игри. (You Tube видео, публикувано през 2022 г.). Достъпно на: 

<https://www.youtube.com/watch?v=oMeB5l2rw6k&t=702s> . (последно посещение 30.11.2022).  
2 Пак там. 

https://www.youtube.com/watch?v=oMeB5l2rw6k


Научен живот Виктор Чулев, Истории за медиите, игрите и 

журналистиката. Публичният семинар на катедра 

„Радио и телевизия“ през 2022 г., с. 191-202 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 13/2023  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

198 

се припомни, че той е и памет за миналото. В тази връзка следващата 

история е особено показателна и богата на символика. На 1 ноември 

2022 г., Деня на народните будители, от 18:00 часа в голямата зала на 

втория етаж на ФЖМК беше отпразнувана и премиерата на книгата 

„Социалистическото българско радио (1944-1989)“ (УИ „Св. Кл. 

Охридски“, 2022) от доц. д.н. Вяра Ангелова. Проф. д.н. Венцислав 

Димов откри събитието, което беше част от поредицата Публични 

семинари на катедра „Радио и телевизия“, а книгата представиха проф. 

дсн Снежана Попова и Райна Константинова, член на Обществения 

съвет на БНР. В благодарностите си доц. Ангелова отбеляза и помощта, 

която е получила от завършилите вече студенти Флора Велчева, 

Добромир Цветков, Калоян Гуглев, Емилия Илиева и докторантката 

(вече доктор) Михаела Самарджиева. Разнообразието от участници от 

различни поколения извиква в съзнанието аналогията с щафетното 

предаване на огън – в случая на паметта на българското радио, на 

„нашата топла медия“, както уместно го назова проф. Димов3. По 

думите му книгата на доц. Ангелова се явява „продължение на делото“4 

на проф. д-р Веселин Димитров с неговата двутомна „История на 

радиото в България (Краят на XIX в. – 1944 г.)“ (изд. „Витраж“, 1994), а 

„авторката... ни доказва, че писането не е занимание самотно, че 

четенето не е занимание самотно – а споделено“5. Споделеността 

наистина е ключовото тук.   

 

 
3 ДИМОВ, Венцислав. Представяне на книгата „Социалистическото българско радио (1944-1989)“ от доц. д.н. 

Вяра Ангелова, състояло се на 01.11.2022 г. (You Tube видео, публикувано през 2022 г.). Достъпно на: 

<https://www.youtube.com/watch?v=PoSHJr9UWKE&t=730s> . (последно посещение 30.11.2022). 
4 Пак там, <https://www.youtube.com/watch?v=PoSHJr9UWKE&t=110s> 
5 Пак там, <https://www.youtube.com/watch?v=PoSHJr9UWKE&t=1599s> 
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Проф. д.н. Венцислав Димов открива четвъртия Публичен семинар на катедрата 

на 1 ноември 2022 г., когато проф. дсн Снежана Попова и Райна Константинова 

представиха книгата на доц. д.н. Вяра Ангелова „Социалистическото българско радио 

(1944-1989)“ 

 

Виж повече на: Публичен семинар на катедра „Радио и телевизия“. 01.11.2022 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=PoSHJr9UWKE  
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В очакване на премиерата на книгата на доц. д.н. Вяра Ангелова 

 

С проф. д-р Лилия Деянова и доц. д.н. Вяра Ангелова 
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Споделеността, може да се каже, стои в основата и на Публичния 

семинар на катедра „Радио и телевизия“ във ФЖМК. Началото му е 

поставено през 2011 г. от проф. д.н. Венцислав Димов и доц. д-р Орлин 

Спасов. През последните години семинарът се изгради като 

традиционно време и място, в което преподаватели, студенти и 

докторанти, както и гостуващи лектори се срещат и дискутират по 

актуални теми. В рамките на семинара са участвали международни и 

български учени, студенти и докторанти. 

И ако се върнем в среда, лишена от високите технологии на 

съвременността, този път отдалечена на десетки, дори стотици хиляди 

години от нас, може би ще открием къде се корени притегателната сила 

на историите около огъня. Защото, за да ги има тези истории, трябва да 

има реч. В своята книга „Дарвин в супермаркета“ белгийският 

поведенчески биолог и преподавател в Антверпенския университет 

Марк Нелисен пише следното: „Най-общо казано, най-напред 

комуникацията чрез звуци служела за сплотяване на групата и чак 

впоследствие получила втора, информативна функция“ (Нелисен, 2021: 

172). Макар че Нелисен признава, че това е само привлекателна хипотеза 

(Нелисен, 2021: 171), е трудно да не се съгласи човек с нея. Особено 

когато е видял пълните с хора коридори на академичната сграда. Хора, 

дотолкова сплотени от историите, които се разказват там, че дълго след 

настъпването на вечерната тъма остават заедно и поддържат 

метафоричния огън на знанието жив.  
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<https://www.youtube.com/watch?v=oMeB5l2rw6k>. (последно посещение 30.11.2022). 

Представяне на книгата „Социалистическото българско радио (1944-1989)“ от 

доц. д.н. Вяра Ангелова, състояло се на 01.11.2022 г. (You Tube видео, публикувано 

през 2022 г.). Достъпно на: <https://www.youtube.com/watch?v=PoSHJr9UWKE>. 

(последно посещение 30.11.2022). 
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журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“. Той е сценарист и автор на текстове за кино, телевизия и 

стрийминг платформи в различни онлайн издания. 

Viktor Chulev has a bachelor's degree in Journalism from Sofia University and is 

currently earning his master's degree through the "Digital media and video games" 

program, also at Sofia University.  He's a screenwriter and author of texts on cinema, 

television, and streaming platforms in various online outlets. 

 

 



Авторите в брой 13/2023 на „Медиалог“ 

Александра Илиева е докторант в катедра „Радио и телевизия” при Факултета по 

журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”. Завършила е 

бакалавърска програма по Книгоиздаване, а впоследствие и магистърска програма 

„Дигитални медии и видеоигри” в същия университет. Работи като водещ в Радио София 

на Българското национално радио от 2016 г., като в периода до 2022 г. е реализирала редица 

предавания, събития и подкасти в системата на общественото радио. 

Виктор Чулев е бакалавър по журналистика и в момента е студент в магистърска програма 

„Дигитални медии и видеоигри” във Факултета по журналистика и масова комуникация на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Той е сценарист и автор на текстове за 

кино, телевизия и стрийминг платформи в различни онлайн издания. 

Д.н. Вяра Ангелова е доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор на книгите „Социални малцинства 

и медии“ (2002), „Световното радио. Модели на развитие“ (2007) и „Социалистическото 

българско радио“ (2022). (Съ)съставител на редица сборници, сред които „Радио. Разказ. 

Реч. Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова“ (2014), „БНР и БНТ – между 

държавата и обществото“ (2017), „#Кой спря БНР?“ (2019) и др. 

Гергана Минкова е изкуствовед в областта на модерното и съвременно изкуство. Завършва 

бакалавърската си степен в специалност "Изкуствознание" в Националната художествена 

академия, а по-късно защитава и магистърска теза на тема „Влияние на движението “Black 

lives matter” върху света на изкуството. Социо-културни, институционални и 

репрезентационни промени. Творчески проявления в периода 2020-2021 г.“. Магистър е и 

от програмата „Дигитални медии и видео игри“ към Факултета по журналистика и масова 

комуникация в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Интересите ѝ са в областта 

на съвременното художествено творчество, а също така и гейминг сектора. Участвала е в 

конференции, свързани със съвременен дизайн, приложни изкуства и гейминг. 

 

Ивелина Георгиева е докторантка във Факултета по журналистика и масови комуникации 

към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изследва новинарско съдържание и 



журналистически практики в контекста на социалните мрежи. Завършила е 

„Журналистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистратура по „Електронна Европа“ 

към катедрата по Европеистика във Философския факултет на СУ. Участвала е в редица 

обучения в България и чужбина, включително към Центъра за медийна свобода и медиен 

плурализъм във Флоренция и Европейския журналистически институт в Англо-

американския университет в Прага. 

Мариян Карагьозов е политолог в Института за балканистика – БАН и главен редактор на 

сайта UNA News България. Работил е като кореспондент на БНР в Турция (2017 – 2020 г.) 

и е автор на множество статии в периодичния печат, посветени на международните 

отношения, съвременна Турция, Балканите и Близкия изток, с които са свързани и научните 

му интереси. Автор на монографията „Новата турската външна политика и 

предизвикателствата пред България“ (2014), както и на няколко глави от академични 

изследвания, посветени на съвременна Турция.  

Гл. ас. д-р Никола Вангелов преподавател във ФЖМК „СУ. Св. Климент Охридски“. 

Автор е на монографиите „Дигиталното потребителско проучване в маркетинга и 

рекламата“ (2020) и „Рекламни кампании във Фейсбук и Инстаграм“ (2021). Има редица 

публикации в български и международни научни списания, като някои от тях са 

индексирани в Scopus. Основните му интереси са в сферата на маркетинговите 

комуникации и по-специално в рекламата.  

Д-р Николай Колев преподава „Учебно студио (телевизия)“, „Дифузия на медийното 

съдържание“, „Писане и създаване на съдържание в дигиталните комуникации“ и 

„Аудиовизуално съдържание за компютърни игри“ във Факултета по журналистика и 

масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има повече от 15 

години опит като репортер и редактор на международни новини в телевизия. Сред 

изследователските му интереси са: създаването на съдържание за социални мрежи, 

източниците на информация в съвременната новинарска редакция, трансформацията на 

професионалната роля на журналиста.  

Пламена Петрова е доктор по Медии и комуникации – медийна музика. Изследва 

българския метъл и медийните му образи. Участвала e в научните конференции „Диалози 

за медиите“ (Копривщица, 2017 г.), „Медийният човек“ (Бачиново, 2018 г.), „Медии и 



публики“ (Костенец, 2019) и в националната конференция „Радио: памет и съвременност“ 

(София, 2018 г.). 

Д-р Ралица Ковачева е доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация на 

СУ „Св. Климент Охридски“. Публикувала е монографиите „Център и периферия на 

европеизираните публични сфери“ (2017) и „Новините от света. За смисъла и ползите от 

международната журналистика“ (2020), както и изследването „Медиатизираното измерение 

на външната политика“ (2017) в съавторство с проф. д-р Мария Нейкова. Изследва темата 

за дезинформацията и проверката на фактите в международната журналистика. 

 

Северина Станкева е докторант по философия във Философския факултет на  Софийския 

университет „Св. Кл. Охридски“. Интересите ѝ са в полето на наратологията, 

културологията, естетиката и съвременната философия. 

 

Снежана Попова е професор във Факултета по журналистика и масова комуникация на 

Софийския университет. Преподава „Радиокомуникация“ и „Медиен анализ”. 

Публикациите ѝ са в областите на електронните медии и медийните наративи. Автор е на 

седем монографии, сред които „Медиен разказ“ (2017), „Радио, публики, стилове“ (2004), 

„Социално време и медиен разказ 1989-2000“ (2001).  

 

  



Alexandra Ilieva is a PhD student in the “Radio and Television” department of the Journalism 

and Mass Communication faculty of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. She has a bachelor 

degree in Publishing, a Master degree in Digital media and Videogames. She has been a radio host 

in the Bulgarian National Radio since 2016 and since then, she has introduced a number of new 

shows, events and podcasts in the BNR. 

Gergana Minkova is an art historian in the field of modern and contemporary art. She completed 

her Bachelor's degree in Art History at the National Academy of Arts and later defended her 

Master's thesis on the Influence of the Black Lives Matter Movement on the Art World. She has a 

Master’s Degree in Digital Media and Video Games at the Faculty of Journalism and Mass 

Communication, Sofia University. Her interests are in the field of contemporary artistic creation 

and also in the gaming sector. She has presented in conferences related to contemporary design, 

applied arts, and gaming. 

Ivelina Georgieva is a Ph.D. student at the Faculty of Journalism and mass communication of 

Sofia University 'St. Kliment Ohridski'. She is doing research on news content and journalistic 

practices in the context of social media. She has a bachelor's degree in Journalism from Sofia 

University 'St. Kliment Ohridski' and a master's degree in 'Electronic Europe' at the Faculty of 

Philosophy of Sofia University 'St. Kliment Ohridski'. Ivelina has participated in plenty of 

trainings and courses both domestically and abroad with one of them being in the Centre for Media 

Pluralism and Media Freedom in Florence, Italy, and another in the European Journalism Institute 

of the Anglo-American University in Prague, Czech Republic. 

Marian Karagyozov works as a political scientist at the Institute for Balkan Studies, Bulgarian 

Academy of Sciences, and editor-in-chief of the not-for-profit UN Association News Bulgaria 

website. As a media practitioner, he has worked as the Bulgarian National Radio`s Turkey 

correspondent (2017 – 2020) and penned numerous articles for Bulgarian media outlets, mostly on 

issues related to Turkey, the Balkans, and the Middle East. His scientific interests are related to 

these topics as well. He has authored a monograph on Turkish foreign policy (2014) and several 

academic book chapters.  

Nikola Vangelov, PhD is a chief assistant professor at the Faculty of Journalism and Mass 

Communication at Sofia University. He is an author of the monographs Digital User Research in 



Marketing and Advertising (2020) and Ad Campaigns in Facebook and Instagram (2021).  He has 

a number of articles, published in Bulgarian, as well as foreign scientific journals, some of which 

are indexed in Scopus. His main interests are in the field of marketing communications and 

advertising, in particular. 

Nikolay Kolev, PhD teaches ‘Television Studio (Practicum)’, ‘Diffusion of Media Content’, 

‘Writing and Content Creation for Digital Communications’ and ‘Audiovisual Content for 

Computer Games’ at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University ‘St. 

Kliment Ohridski’. He has more than 15 years of experience as a reporter and editor of 

international news in television. Among his research interests are: the creation of content for social 

networks, the sources of information in the modern newsroom, the transformation of the 

professional role of the journalist. 

Plamena Petrova has a PhD in Media and communications – Media music. She researches 

Bulgarian metal music and its media images. She has participated in the scientific conference 

“Dialogues about media” in Koprivshtitsa in 2017, scientific conference “The media person” in 

Bachinovo in 2018, scientific conference “Media and audiences” in Kostenets in 2019, and 

national conference “Radio: memory and modernity” in Sofia in 2018. 

Dr. Ralitsa Kovacheva is an Associate Professor in International Journalism at the Faculty of 

Journalism and Mass Communication, 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 include 

international politics, media coverage of the EU and EU-related issues focusing on disinformation 

and propaganda. She is the editor-in-chief of the independent fact-checking platform Factcheck.bg. 

Severina Stankeva is a PhD student in Philosophy at Philosophy Facylty at Sofia University.  Her 

interests are in the field of narratology, cultural studies, aesthetics and contemporary philosophy. 

Snezhana Popova is a professor at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia 

University. She teaches “Radio communication” and “Media analysis”. Her publications are in the 

fields of electronic media and media narratives. She has authored seven monographs, among which 

‘Media story’(2017), ‘Radio, audiences, styles’(2004),  



‘Social time and media story 1989-2000' (2001). 

Viktor Chulev has a bachelor's degree in Journalism from Sofia University and is currently 

earning his master's degree through the "Digital media and video games" program, also at Sofia 

University.  He's a screenwriter and author of texts on cinema, television, and streaming platforms 

in various online outlets. 

D.Sc. Vyara Angelova is an Associate Professor at the Faculty of Journalism and Mass 

Communication of the Sofia University "St. Kliment Ohridski". Author of the books "Social 

Minorities and Media" (2002), "World Radio. Development Models" (2007) and "Socialist 

Bulgarian Radio" (2022). (Co)editor of a number of books, including "Radio. Story. Speech. 

Anniversary collection in honor of Prof. D. Sc. Snezhana Popova" (2014), "BNR and BNT - 

between the state and society" (2017), "#Who stopped BNR?" (2019) еtc. 
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