
171

ДЕПРОФЕСИОНАЛИЗИРАЩАТА ПАРАДИГМА НА 
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Abstract This article analyzes the category of deprofessionalization with regard to 
journalism practices. The article suggests that deprofessionalization together with 
professionalism establish the professional journalistic project and are also manipulated 
by the subject, controlling the professional logic. In this sense, deprofessionalization 
tendencies could achieve positive or negative dimensions depending on the objectives 
being followed by the institution directing the manifestations of professionalism. Various 
types of deprofessionalization practices have been discussed, which are typical for the 
news domain, and the focus is on the relationship journalism – citizen journalism and the 
resulting deprofessionalization effects. 
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Проучването коментира един малко дискутиран проблем в 
българското изследователско поле, а именно депрофесионализацията на 
журналистическото. Депрофесионализацията и професионализмът се 
разглеждат като елементи, изграждащи професионалния проект, като и двете 
категории са зависими от субекта, контролиращ професионалната логика. 
В такъв смисъл депрофесионализиращите тенденции могат да придобият 
положителни или отрицателни измерения в зависимост от целите, които 
се преследват от инстанцията, диктуваща проявите на професионализъм. 
Коментират се различните типове депрофесионализиращи практики, 
специфични за новинарското пространство, като фокусът се поставя върху 
отношението журналистика – гражданска журналистика и произтичащите 
от него депрофесионализиращи ефекти. 

Професионализмът може да се разглежда като плуралистичен 
концепт, изграден от множество структури. Те се основават на контрола 
върху два топоса – възможностите професионалната общност да 
контролира възпроизводството си (продукцията на продуценти по 
Ларсън) и професионалното (експертност и ценностни императиви). 
Професионалата парадигма се конструира от следните пет компонента: 
същински професионализъм (контролира се от професионалното 
съсловие), дисциплиниращ (медийната институция изцяло подчинява 
професионалната логика), управляван (хибридна форма, при която 
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професионална група и организация постигат консенсус по отношение 
на употребите на професионализма, но превес има институцията), 
организиращ (хибридна форма, при която професионална група 
и организация постигат консенсус по отношение на употребите 
на професионализма, но превес има професионалната общност) и 
съ-участнически професионализъм (хибридна форма, при която 
професионална група, организация и аудитория постигат консенсус 
по отношение на употребите на професионализма, като контролът 
върху професионализма е споделен между професионалисти и 
непрофесионалисти). Тези професионални разновидности включват 
и съответстващите им депрофесионализиращи варианти (същинска, 
контролирана, управлявана, организираща и съ-участническа депро- 
фесионализация). Тоест професионалният модел е структура, формирана 
едновременно и от професионализиращи, и от депрофесионализиращи 
процеси, които не са мислени непременно като позитивно или негативно 
натоварени, а като практики, които се използват интенционално за 
преследване на цели от страна на източника на контрол. Ако при обичайната 
представа за професионализъм властта произтича изключително от 
професионалната общност, то при професионалния проект, осмислен 
като многоаспектно понятие, контролът може да се прилага от множество 
и различни субекти – професионалната група, новинарската корпорация, 
правителството, други държавни и бизнес институции. Все по-осезаемо 
присъствие намират и споделените и договорени форми на контрол, 
които се основават на йерархически или на хоризонтален принцип. 
Консенсусът или надмощието на една от страните зависят от властовите 
ресурси за разпореждане с професионалната логика. Прилагането на 
една или друга форма на журналистическия професионализъм зависи 
от социалния контекст и съответно от проблемите, които се решават от 
носителите на професионалното. Изборът е прагматически – действа 
онази представа, която в най-висша степен отговаря на стремежите на 
формацията, контролираща журналистическото. 

Депрофесионализиращите практики се разглеждат основно като 
преднамерени стратегии за неутрализиране, игнориране, отстраняване 
на професионални техники от страна на източника на контрол, за да може 
той да реализира плановете си. Депрофесионализиращите механизми не 
са нещо, което се случва отвъд установената професионална парадигма. Те 
действат вътре в нея и както беше посочено, могат съвсем интенционално 
да се използват от професионалната група, затова мястото им е в рамките 
на различните типове професионални парадигми. 

Обичайното разбиране за депрофесионализацията се фокусира 
около интерпретирането й като процес, при който журналистическото 
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губи професионалните си характеристики и започва да продуцира 
некачествени продукти, които не съответстват на професионалните 
стандарти. За да функционира, професионалният проект се нуждае както 
от професионализиращи, така и от депрофесионализиращи практики. 
Първите вписват в професионалния модел чужди за същността му 
елементи, а депрофесионализиращите действия изхвърлят излишните, 
неадекватните, ограничаващите феномени извън професионалната рамка. 
Стойностното поведение е професионалната общност да контролира 
двата процеса – на професионализация и на депрофесионализация. 
Властта над вземането на решения по отношение на двата опозитивни 
процеса й позволява свобода на действие, необходима за практикуването 
на професията. 

Подобно на професионалния проект категорията депрофесиона-
лизация също може да се представи като плуралистичен концепт и да се 
разглежда в тази светлина. За появата й трябва да са налице контрол и 
контекст. Но в случая ще става въпрос за загубата на контрол в определени 
условия. Широкият контекст, в който се реализира депрофесионализацията, 
е постмодерността, която може да се квалифицира чрез някои основни 
концепти, разкриващи същността й: неолиберализъм, всеобща цен-
ностна релативност, деинституционализация, свръхиндивидуализъм, 
фрагментирност, ликвидност, хоризонталност, култура на съучастието, 
краудсорсинг, комерсиализация. По-тесният контекст е свързан с 
националната рамка, в която оперира журналистиката, а най-тесният – с 
конкретната новинарска институция (телевизия, вестник, сайт, радио и 
пр.). Депрофесионализацията може да се мисли като термин, обозначаващ 
процес, при който професионалната общност, провокирана от контекста 
на работа, губи контрол върху определен компонент (експертност, 
автономност, компетентност, ценност), набор от компоненти на 
журналистическото поле или върху възможността да се самоуправлява. 
Различните смислови структури на категорията ще се реализират в 
зависимост от конкретните проявления на професионализма. 

Същинска депрофесионализация. В ранните тълкувания на 
депрофесионализацията тя се приема като загуба на професионализъм 
въобще, поради факта, че професионалната общност се лишава от 
контрол върху професионалното поле, губейки атрибутите си – 
експертно знание, автономност, престиж, социална служба. В този случай 
депрофесионализацията има по-кардинални измерения и означава 
връщане към занятие, т.е. загуба на професионален статус. Подобно 
мислене е възможно, при условие че професионализмът се възприема като 
моносемно понятие, единствено като набор от признаци, контролирани 
от професионалната общност. Когато професионализмът се приема 
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като плуралистичен концепт, за да се премине в непрофесионализъм, 
трябва да се депрофесионлизира цялата структура, т.е. и петте вида 
професионализъм. Подобно състояние на нещата трудно може да се 
приеме поне докато съществува професионална общност, която е източник 
и двигател на професионалния проект. На каквито и трансформации 
да се подлага той, докато има група, която да го възпроизвежда, 
професионализмът ще съществува под една или друга форма и като 
динамичен концепт, обвързан със ситуацията на реализация, ще бъде 
подлаган на непрекъснати атаки от страна на външни за професията 
субекти, които се стремят към власт и ресурси и в такъв смисъл се 
опитват да контролират професионалните съсловия и техния символен 
и икономически капитал.

Дисциплинираща депрофесионализация. Тя е такава форма, при 
която организацията упражнява власт върху професионалните практики на 
журналистическата общност. Това означава, че журналистите са загубили 
контрол над професионалния проект и че мениджмънтът определя 
професионалното. При условие че не професионалната група, а външен 
за нея субект диктува норми и стандарти, може да се говори за наложена 
отвън депрофесионализация. Тя е преднамерен акт на новинарската 
организация с идеята да се присвои, постави в зависимост, неутрализира 
професионализмът и така да бъде подчинен на целите на медийната 
институция. Нейните форми, прояви, обхват се управляват от медията, 
затова може да се използва същият термин, с който се обозначава тази 
форма на професионализма, и за назоваване на депрофесионализиращите 
процеси – дисциплинираща депрофесионализация. Дисциплиниращата 
депрофесионализация може да се сведе до два основни пункта – загуба 
на контрол върху продукцията на продуценти и загуба на контрол върху 
продукцията на професионализъм. В първия случай се има предвид 
фактът, че професионалната общност не може да наложи монопола си 
върху съхраняването, възпроизводството и развитието на общността. 
Тази функция се изземва от външни за журналистическата гилдия 
актьори, които еднолично или в съгласие с професионалистите се заемат 
с процесите по репродуцирането на професионалната гилдия. Вторият 
аспект на депрофесионализацията се свързва с невъзможността да се 
овладее прилагането на професионалната ценностна парадигма към 
всекидневните журналистически дейности. 

Управлявана депрофесионализация. В този случай депрофе-
сионализацията ще се изразява в разумното използване на 
депрофесионализиращи практики от организационния порядък с идеята 
да се впрегне журналистическата общност в постигането на фирмените 
цели. Или казано по друг начин – журналистите губят контрол върху 
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продукцията на продуценти и професионализъм в степента, в която това 
е изгодно на новинарската институция. Настояването за намаляване на 
разходи, увеличаване на производителност, съобразяване изключително 
с публиката и други депрофесионализиращи процеси, криещи риск, 
се прилагат само дотам, докъдето не се стига до ситуация, в която 
професионалното ще бъде така потиснато, че да рефлектира върху 
имиджа на медията и да доведе до загубата на аудитория и рекламодатели. 
Фактически мениджмънтът е принуден да балансира и да примирява 
често намиращите се в конфликт дискурси на професионалистите 
и на организацията, но не и да се отказва от контролиране на 
журналистическата практика. Могат да се приведат множество примери 
от всекидневната работа на журналистите. Употребата на персонализации 
при представянето на политики е нормален акт в медиите и тя е с ясно 
изразен депрофесионализиращ ефект. Разказването на човешки истории 
е мантра в медийното пространство. Но добрият мениджър не допуска 
нахлуване в частното по подобие на таблоидите. В тази ситуация се стига 
до компромис между професионално и непрофесионално, до консенсус, 
като все пак той се управлява и работи в полза на организацията. 
Журналистите приемат като свой ангажимент наложените от институ-
цията правила за баланс на мненията, които във варианта си той каза/
тя каза, т.е. представяне на двете крайни гледни точки, са абсолютно 
непродуктивни като пълноценно информиращи журналистически 
материали. Те правят компромис в интерес на новинарската организация, 
което е депрофесионализиращ факт. А медията настоява за подобно 
отразяване, защото то прикрива липсата на плурализъм, на обективност 
и неутрализира отрицателни реакции, свързани с пристрастност. От 
друга страна, медиите все по-често избягват разделението на ресори, 
като по този начин прогресивно се намалява компетентността на 
журналистите. Редакционната политика по отношение на експертността 
на професионалистите е в противовес с принципите на професионалната 
общност, която претендира за непрекъснато обучение и усъвършенстване, 
за да може успешно да контролира полето на юрисдикция. 

При описания тип депрофесионализация се отнемат големи 
пространства от професионалното й поле. Двата типа дискурс – 
професионален и организационен – по принцип са антагонисти и 
съжителстват в конфликтна среда, в която нормалната практика е налагането 
на организационната култура над професионалната. В подобна ситуация, 
в която отношенията започват да се градят на базата на договаряне, 
консолидиране и редефиниране на ценности, журналистическата 
общност реално трябва да се притеснява за професионалните си вярвания, 
защото припознаването на организационни характеристики, които са 
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комерсиално ориентирани, като свои собствени,  разклаща общностната 
идентичност. 

Депрофесионализация в рамките на организиращия професио-
нализъм. Тя се съотнася с представата за професионализъм, който 
се реализира в пространството на дадена медийна организация 
и се контролира не от мениджърите, а от професионалистите. 
Депрофесионализацията не се налага от организационния порядък, а 
е акт на самите журналисти. Същността й се изразява в съзнателното 
отслабване на контрола върху професионалните граници и допускането 
на организационни или непрофесионални принципи в професионалния 
арсенал, като целта е те да действат в интерес на професионалистите. 
Журналистите редуцират количествено и качествено професионалните си 
стандарти, за да могат по- категорично да изпълнят ангажиментите си към 
всички страни, участващи в процеса на продукция, рецепция и дистрибуция 
на новинарски продукти – аудитория, колеги, мениджмънт. Поведението 
на професионално отговорни работници ги кара да се съобразяват с 
контекста на реализация на работата им, защото заинтересованите 
участници в журналистическия процес имат различни цели и мотиви 
– аудиторията да е качествено информирана, колегите – да работят в 
среда, където сами вземат решения, мениджмънтът и инвеститорите – 
да увеличават приходите си. Например професионалистите могат да 
спестяват средства, използвайки механизмите на дейта журналистиката 
и на други форми за уебанализи; да усъвършенстват уменията си чрез 
дистанционни форми на обучение, да се коалират с колеги от други 
медии за разработването на общи проекти, да работят по изграждането 
на общност с аудиторията като възможност за обхващане на същностните 
проблеми и пр. От друга страна, журналистическата общност не само 
трябва да пропуска все повече мениджърски принципи в структурата на 
професионалната логика и да ги насочва към увеличаване на ефикасността 
на работата, към решаването на проблеми в хода на всекидневните 
дейности, като ги подчинява на журналистически ценности, но и да се 
опитва да ги професионализира. 

Депрофесионализация в рамките на съ-участническия модел. 
Депрофесионализацията в алтернативните форми на журналистика 
се приема като задължителен фактор по пътя към интегрирането на 
гражданите журналисти в журналистическото поле, а също и към 
включването на традиционната журналистика в журналистическите 
разновидности, появили се с интернет и световната мрежа. Всъщност 
разговорът тук се свежда до въпроса, доколко традиционната 
журналистика (професионалната група и медийната институция) 
може да се откаже от властта си върху продукцията на новини в полза 
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на обикновения човек, и в този смисъл депрофесионализацията ще се 
разбира като акт на демократизация – преднамерена загуба на контрол 
върху журналистическото поле с цел в него да се допусне аудиторията – 
продуцент и реципиент на демократическата комуникация. Последиците 
от подобен акт се обвързват с преотстъпване на привилегии в полза на 
гражданите журналисти, които се изразяват в: споделяне на контрола 
върху производството на продуценти и върху професионалните 
стандарти; изграждане на общност от създатели на новинарски продукти, 
която да включва както професионалистите, така и аматьорите; общо 
вземане на решения по отношение на журналистическия процес; 
създаване, управление и прилагане на общи политики, стоящи в основата 
на отношенията с държавата, медийните организации, рекламодателите, 
аудиторията; изграждане на обща визия за развитието на професионалния 
проект. С други думи казано, журналисти и граждани журналисти 
упражняват поделена юрисдикция върху журналистическото поле. 

Еманципирането на комуникацията и шансът за медииране на 
обикновените хора налагат преосмисляне на отношенията между граждани 
и журналисти. То е наложително и поради факта, че журналистическата 
професия се намира в криза, която може да се преодолее със съ-участието 
на аудиторията в професионалния проект. Още повече че идеята за 
служба в полза на обществото, владееща журналистическата гилдия, е 
пряко обвързана с общи инициативи между ръководени от идентични 
интереси социални общности. Съ-участническият професионализъм 
е една от възможните представи за професионално, която в контекста 
на съвременните медийни и професионални тенденции би дала 
най-голям шанс на журналистическата професионална логика. 
Депрофесионализиращите ходове от страна на новинарските корпорации, 
на държавата, на други заинтересовани институции действат много по-
дестабилизиращо върху професията, отколкото публиката. 

Критиците на журналистическия професионализъм обозначават 
комуникацията чрез журналистика като тирания на експертите и 
защитават позицията, че професионалната журналистика е елитистка 
комуникация – експерти в правенето на новини решават какво 
публиката трябва да знае; общуване, което се ръководи от представата 
за комуникацията не като обмен на значения, а като разпръскване 
на информация от единен център – медийните институции, факт, 
противоречащ на духа на демокрацията; тя е елитистка, защото създава 
възможности за медииране на политическите и корпоративни елити, а 
участието на гражданите е редуцирано до жертви и наблюдатели. Тъй като 
професионализмът е елемент от логиката на властта, професионалната 
журналистика разпространява власт, служи за изключване от 
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публичността, ограничава шансовете за публично изразяване (вж. напр. 
Lewis 2006;  Cappella, Jamieson 1997;  Patterson 1993). 

Революцията в технологиите създава условия за фактическа 
демократизация на комуникацията и за реформиране на 
журналистическия процес – отваряне на журналистическото поле за 
непрофесионалистите, които, ако успеят да заемат продуцентската 
позиция и в традиционните медии, може да се говори за директна 
демокрация и плурализъм на мненията, за снемане на господството на 
експертите. В същото време новата ситуация проблематизира всички 
приписвани на професионалните журналисти функции – селекция и 
събиране на новини, дистрибуция на информация, посредничество между 
елитите и гражданите. Притиснати от обстоятелствата, традиционните 
медии предприемат инициативи за овладяване на процесите, които от 
тяхна гледна точка съвсем не се приемат като демократизиращи, а по-
скоро като дестабилизиращи медийната система. Една от първите стъпки 
в тази посока е да се приема факта за дестабилизирането на ролите 
в процеса на масова комуникация. Доскорошните ясно отграничени 
позиции продуцент и реципиент формират нова роля на просуматора, на 
продюсажа и други нови компилации, които обозначават конвергенцията 
на комуникативните роли. Трансформацията е толкова кардинална, 
че ортодоксалната журналистика трудно управлява отрицателните си 
реакции. Промяната в модела на масовата комуникация води до промяна 
в модела на общуване между професионалисти и аматьори. Вместо 
еднопосочно то се превръща в диалог, в разговор (Soffer 2009; Мое 2008). 
Разговорът е споделяне, което води до разделяне на власт. Загубата 
на власт, разпиляването й, подялбата й с довчерашната аудитория 
провокира най-могъщите депрофесионализиращи сили, защото властта 
стои в основата на професията. Обезвластяването носи със себе си 
неутрализиране на експертното знание, което, смесено с обичайното, е 
отрицание на професионализма. Пускането на гражданите в общността 
означава и загуба на автономност. Нетренираните аматьори пренасят 
субективизма си в историите, които разказват. Те изразяват мнение, 
заемат позиции, а това е обвързване с нещо извън професионализма на 
журналистите, политика например (Eide 2010). 

Следващият депрофесионализиращ момент настъпва с инкор-
порирането на гражданите в редакционната работа, което в същността 
си е депрофесионализиращ акт. Журналистическото професионално 
пространство се отваря и включва аудиторията в граждански 
съвети, разкрива се позицията омбудсман, защитаващ интересите 
на обикновените хора пред медиите, публикуват се материали на 
граждани, провокират се дебати не само с участието на гражданите, но 
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и с правото да задават темите на дебата; изграждат се фокус групи за 
генериране на идеи; организират се редакционни срещи; инициират се 
краудсорсинг проекти и пр. Всички тези мероприятия правят границите 
на професията по-пропускливи за непрофесионални влияния и 
провокират експертността. Включването на аудиторията, гражданите, 
потребителите в процеса на вземане на някои решения, на обсъждане на 
проблеми провокира професионалното. Налице са условия, при които 
вместо чисто журналистическа може да се приложи смесена експертност 
(Cornwall, Shankland 2008; Chambers 2008). 

Друг дестабилизиращ момент е провокацията, отправена към 
идентичността на журналистическата общност. Въпросът Кой е жур-
налист? вече има различен отговор – Всеки е журналист. Възможността 
всеки да прекрачи границата и да стане част от журналистическото е 
трансформация, за която журналистическото съсловие не е готово, защото 
това означава де факто разпадане на общността. Професионализмът е 
мощен идентификационен маркер и възможността да бъде елиминиран 
чертае краха на професията. 

Силният депрофесионализиращ натиск от страна на гражданите 
журналисти кара мениджмънта на новинарските организации да 
гради стратегии за неутрализацията му. Макар и допуснати до някои 
журналистически практики, гражданите журналисти са изключени 
от вземането на решения (McDevitt 2003). Организациите не делегират 
власт на непрофесионалистите, а сътрудничеството под различните 
му варианти не води непременно до проблематизиране на властта и 
правомощията на организацията и професионалната група (Schudson 
1999: 119), при условие че решенията за политиката на медията остават 
в полето на мениджмънта и отчасти на професионалистите. По-точно 
онова, което се случва, е подчиняване на гражданската журналистика 
на целите на организацията, напр. наемане на блогъри, които пишат за 
изданието, назначаване на журналисти за омбудсман (Kenney, Ozkan 2011; 
Velikova 2012), определяне на теми за дебати, които привличат множество 
посещения и множество рекламодатели, но не се отличават с актуалност 
или значимост и пр. Проформа инициативи от типа Ти си медия, Моята 
новина, Аз репортерът определят границите на демократизирането 
на професията. С подобни актове конвенционалните медии симулират 
интегриране на потребителите. В действителност медийните корпо-
рации вписват гражданите журналисти в новите си бизнес модели. 
Приютяването им в уебпространството на онлайн вариантите на масовите 
медии цели увеличаването на посещаемостта и оттам примамване на 
повече реклама. За множество от изследователите кооперирането между 
старите медии и гражданската журналистика е положителен факт, 



180

защото и двете страни могат да извлекат своите ползи, участвайки в 
нов модел на журналистическа практика, който позволява обогатяване 
на традиционната журналистика и отварянето й към аудиторията, 
окуражаване на разследващите репортажи, приключване с консерватизма 
на конвенционалните медии. В рамките на тази нова парадигма се стига 
до стимулиране на гражданската журналистика за участие в публичната 
сфера, за позиционирането й като алтернатива, коректив и катализатор 
на непрекъснати промени в традиционните медии (вж. напр. Bardoel 1996; 
Hermida, Thurman 2010 и др.). От друга страна, се прогнозира поглъщане 
на гражданската журналистика от корпорациите и подчиняване на 
целите им. 

Песимистичните изводи се базират на наблюдения върху 
механизмите, чрез които компаниите не само привличат аудиторията на 
уебстраниците си, но и я карат да работи безплатно за тях. Причините 
за подобна корпоративна стратегия се свеждат до следните: общите 
дейности между организацията и публиката допринасят за печалбите 
и развитието на медийните конгломерати, увеличават се пътищата за 
продаване на съвместните продукти, изгражда се лоялност към марката, 
което е особено важно в момент на фрагментиране на пазара и при отлив 
на рекламодатели, формира се консуматорско поведение, т.е. аудиторията 
отново е управляема (Velikova 2012). 

След периода на тотално отричане на гражданската журналистика 
от страна на професионалната започва ерата на примирието между 
тях. И докато съдълищата по света поставят знак за равенство между 
професионалисти и непрофесионалисти новинари, както беше посо-
чено по-напред в текста, то журналистическото съсловие им отказва 
тази привилегия. От гледна точка на професионалната логика това 
е правилният жест. Парапрофесионалистите трябва да се държат 
извън границите на професионалното поле, повелява ортодоксалното 
мислене за професионалното. Така мениджмънт и професионалисти 
се обединяват и действат единно срещу заплахата от страна на 
аматьорската журналистика. Намесата на непрофесионалистите се 
оценява като ощетяваща както за журналистическата общност, така 
и за медийните организации. Гражданите журналисти се превръщат в 
медиатори и дистрибутори на информация, а нито професионалистите, 
нито медийните организации са готови да се откажат от контрола върху 
информацията. Медийните институции не желаят да се демократизират. 
Техният бизнес се основава на операциите с информация. Базисното 
основание за рестрикции спрямо аматьорската журналистика почива на 
допускането, че новинарските компании не само губят монопола върху 
разпространението на информационни продукти, но и върху публиката, 
осигуряваща им основната част от приходите. 
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Журналистическата логика също се чувства заплашена. 
Професията журналистика съществува заради продуцирането на новини. 
Най-чувствителният от гледна точка на професионализма момент е 
свързан с факта, че правенето на новини започва да се изплъзва от 
професионалистите. Предназначението на журналистиката като професия 
е поставено под въпрос. Посегателството върху експертността от страна 
на непрофесионалистите действително граничи с депрофесионализация, 
защото този акт променя същността на професията – новинарството 
от привилегия за журналистическата гилдия се трансформира в 
общодостъпно занимание. Актуалността, значимостта за обществото и 
атрактивността на съдържанието, привлекателността на поднасянето 
му, специфични за аматьорските истории, превръщат гражданите от 
консуматори в търсени източници на информация, т.е. те започват да 
печелят доверието на аудиторията, докато журналистите го губят. Оттук 
се проблематизира и журналистическата служба в интерес на социума. 
Тя вече не е приоритет единствено на професията, но и на гравитиращите 
около нея алтернативни новинарски общности. Юрисдикцията върху 
продукцията на новини е силно разклатена, а именно тази власт 
определя позицията на журналистиката в обществото и ресурсите, с 
които може да разполага. В такъв смисъл колкото и да е застрашавана, 
тя ще се съпротивлява, противопоставя, ще прави компромиси и 
ще се договаря, но ще се опитва да запази привилегиите си, макар и 
редуцирани, стремейки се да ограничи нахлуването на аматьорите, като 
ги асимилира, като симулира съ-участие, като ги допуска до определено 
равнище на общи инициативи. За тази цел журналистическа общност 
и новинарски институции работят в синхрон. Типичен пример в това 
отношение са всички случаи за привличане на независими блогъри в 
пространството на традиционните медии, където те могат да публикуват 
собствените си продукти, но не наравно с професионалистите, а в точно 
обособени места, които ясно указват непрофесионалния произход на 
посланията, напр. Блогосфера на онлайн изданието Дневник. Чести 
са случаите, в които гражданите журналисти са канени за участие в 
различни журналистически предавания като другата гледна точка. 
Никога обаче новинарите не пропускат да ги квалифицират като 
блогъри и да се разграничат от тях като носители на професионалното. 
Допускането на собствена, журналистическа, територия не прави 
разликата между професионалисти и непрофесионалисти ирелевантна. 
Според професионалното мислене загубата на контрол върху този или 
онзи аспект от професионализма е краткосрочна стратегия за справяне 
със ситуацията пред възможността за загуба на професионален статус. 
Премереното сътрудничество от страна на новинарите с гражданите 
журналисти е опит за опазване на професионалното, като така процесът по 
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продуциране на новини се контролира в рамките на журналистическото 
поле, а не извън него. 

Депрофесионализиращите тенденции, идещи от аматьорите 
журналисти и от алтернативните медии, засега се интерпретират от 
конвенционалната журналистика основно като заплаха за професията. 
Но не и като възможност за споделен проект за правене на новини. 
Професионалистите допускат формирането на паражурналистически 
структури в лицето на алтернативните новинарски форми като блогове, 
подкаст, фен сайтове, общностни локални медии и пр. граждански 
прояви на информиране около журналистическото поле. Опитват 
се да ги опитомяват, като ги подчиняват на собствените си правила. 
Кооперирането с непрофесионалистите има инцидентен характер и 
определено не е целенасочена политика на журналистическата общност. 
Тя упорито иска да запази контрола върху продукцията на новинарски 
публикации, като предпочита партньорството на медийните институции 
пред това на аудиторията. 

От направените разсъждения може да се обобщи, че депрофе-
сионализацията, разгледана като многопластово понятие, което 
включва различни форми на загуба на контрол върху професионалната 
юрисдикция, не води до разпад на професията и превръщането й в 
занятие или в нискокачествено новинарство, или до изчезването й. 
Депрофесионализацията може да означава некачествена журналистика 
основно когато мениджмънтът налага своя порядък върху правенето на 
новини и те се превръщат в чисто организационен вместо професионален 
акт. Тогава депрофесионализиращите практики се прилагат преднамерено, 
за да освободят място за организационния смисъл, и действията спрямо 
професионализма са силно агресивни в негативен план. В останалите 
случаи по-скоро става дума за трансформация, за поява на нови и различни 
форми на проява на професионализъм, напр. Укилийкс журналистиката, 
бренд журналистиката, блог журналистиката, партизанската журналистика 
и много други са подобни трансформации, които се основават на 
рутинните журналистически дейности и стандарти – продуцират новини 
за актуални събития, но начинът на правене на новини се различава 
от ортодоксалната, модернистичната професионална представа. Тоест 
депрофесионализиращите практики са трансформиращи процеси, 
които могат да имат позитивен или негативен ефект върху професията в 
зависимост от степента, обхвата, качеството на загубата на контрол върху 
стандартните журналистически дейности. Но също така и в зависимост 
от намесата на източника: депрофесионализиращо е и участието на 
журналистите в професионални организации на мениджмънта, писането 
на етични кодекси от собственици на медии, а не от гилдията, участието 
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на професионалисти в пиар и рекламни агенции, съвместяването на роли 
от типа на политик и журналист и пр. Но депрофесионализацията може 
да има демократизиращо въздействие върху процеса на комуникация в 
масовите медии, като допуска аудиторията в продукцията и дистрибуцията 
на новинарски текстове. Когато професионалната общност договаря с 
работодатели и собственици новинарския процес, резултатът може да е 
двояк. От една страна, отстъпленията от професионалните ценности ще 
рефлектират върху качественото информиране и ще носят отрицателни 
последици за публиката, напр. при отразяване на пресконференции, на 
които се чува само мнението на източниците. От друга страна, договарянето 
може да доведе до разследващи материали, носещи удовлетворение на 
всички участници в комуникативния акт. Превръщането на аудиторията в 
консуматор е депрофесионализираща практика, която драстично намалява 
качеството на новинарските публикации. Но отварянето към публиката е 
шанс за реформиране на професията. 

Депрофесионализацията е процес, при който професионалната 
група губи властта да се разпорежда с професионализма си. Тя не обозначава 
загуба на професионализъм, а загуба на властта върху професионализма. 
Оттук се оформят най-големите проблеми за професионалистите. Когато 
не притежаваш контрола, ти си в безпомощната позиция някой друг да 
определя какво е професионализъм. Професионализмът не изчезва, 
той просто се преформулира от организацията, която има властта да 
направи това, която отнема професионалната власт върху стандарти и 
практики. Тъй като нито една новинарска медия не може да съществува 
без журналистиката, за собствениците на медийната институция е 
важно професията непрекъснато да се заявява като носител на високи 
стандарти и ценности. Така се поддържа имиджът на организацията, 
тя може да претендира за осигуряване на професионални услуги за 
социума и съответно да очаква достъп до ресурси, които да й осигуряват 
съществуването, оцеляването и просперитета. Овладявайки властта върху 
професионалната общност и оттам върху професионалните практики, 
медийните компании налагат своята представа за професионализъм. 
Извършва се подмяна, при която организационният смисъл се 
транслира от професионалната общност. Последиците са пагубни за 
статута на професията. Ако се позовем на М. Вебер, който обвързва 
статуса със собственост, престиж и власт (Weber 1946), то следствията 
от депрофесионализиращите практики могат конкретно да се назоват – 
професията губи власт да дефинира и интерпретира нещата от реалността 
и е превърната в инструмент за налагане на чужда представа за свят. 

При другите форми на депрофесионализация загубата на контрол 
е частична или преднамерена, което означава, че професионалното може 
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да се съхрани и да се възпроизвежда без големи поражения за профе-
сията. Проблематични са основно дисциплиниращите практики, които 
изцяло отстраняват журналистическата гилдия като източник и на профе-
сионализъм, и на депрофесионализиращи техники. Интенционалната депро-
фесионализация от страна на професионалната общност носи позитивен 
ефект, като става част от перспективата за развитие на професионалния 
проект. 
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