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ВМЕСТО ПРЕДГОВОР
Сборникът с научни студии и статии, обединени от темата „Масовите комуникации и информационното общество“, е втори в поредицата „Серия обществени комуникации“ след началото, поставено със
заглавието „Изследване на медиите“ (2011 г.). Формулирано по този начин, изследователското поле на публикациите в сборника се простира
между две дадености, определили цивилизационното развитие в последното столетие и сложили своя характерологичен отпечатък върху
началото и края на изминалия ХХ век. На първо място тук става дума
за масовите комуникации – резултат от индустриалната революция,
белязала едно отдавна отзвучало краевековие, и за тяхното значение
по отношение на глобални идеологически, социални и икономически
процеси. Става въпрос и за това, как точно масовите комуникации
интензифицират общественото развитие, за да навлезе то в края на
следващия век в ситуация, определяна като информационно общество. От този момент нататък взаимовръзката между масовата комуникация и информационното общество е вече в магическото състояние на Uroboros – змията, захапала опашката си. Взаимно пораждащи
се и взаимно интензифициращи се, масовите комуникации създават
информационното общество, а то пък усъвършенства, стимулира и в
непредвидима степен променя технологичния и съдържателния облик
на масовите комуникации.
В обхвата на една фактически необятна в размерите и проявите
си практика сборникът все пак обособява няколко собствени изследователски полета. Едно от тях е предположено от характерната и търсена от съвременните масмедии стратегия, групираща информацията
около последователно и целенасочено налагани образи – под формата
на медийни метафори, рекламни слогани, политически имидж и пр. За
това става дума в текстовете на доц. д-р Пламен Шуликов (Шуменски
университет „Епископ Константин Преславски“) – „Информационното общество като индустрия на метафорите“ – и проф. дфн Елка
Добрева (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“)
– „Информационното общество и неговата репрезентация в аудиовизуалната реклама“. Двете изследвания регистрират и коментират
ключови характеристики на ерата, определяна като информационна,
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постиндустриална, електронна, глобална, постмодерна и пр., и в различни ракурси представят отделни масмедийни практики в съвременността като проекция на актуални социални, културни и технологични
процеси, но и на фона на миналото.
Технологичните иновации в областта на медиите и появата на качествено нови информационни носители, както и развитието им в последните четири десетилетия под знака на глобалната мрежа породиха
явления, непознати в дългата история на журналистиката. Контролираното участие на аудиториите в медийното съдържание бе поставено
в конкуренцията на феномена „гражданска журналистика“. Сериозността на проблема личи във факта, че три от заглавията в сборника му посвещават своите наблюдения, съмнения, одобрения, критики
и предвиждания. Това са текстовете на гл. ас. д-р Снежана Великова
(Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“) – „Коопериране с традиционните масови медии? „Аз, репортерът“ на bTV“, на
доц. д-р Юрий Проданов (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“) – „Гражданската журналистика – мисия (почти)
невъзможна“ – и на Владимир Василев (абсолвент на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“) – „Особености на онлайн
рекламата и гражданската журналистика в условията на развити
комуникации през XXI век“.
В подобна посока (поне що се отнася до решаващата роля на информационните технологии) е и изследователският интерес на доц. д-р
Деница Горчилова (УНСС – София). Нейните наблюдения, обединени
в студията „Уеббазиран социален капитал“, се спират върху интензивната история на т. нар. социален капитал – особен ресурс, произтичащ
от връзките между хората и намиращ проявление в разнородни форми
с оглед на това, как виртуалното пространство на интернет влияе върху неговата все по-важна роля в развитието на обществото.
Коментар на нови медийни феномени, породени от съществени промени в комуникационните стратегии и технологии и слагащи
неизличим отпечатък върху съвременния свят на книгата, е представен в статията на гл. ас. д-р Десислава Иванова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“) „Другата визия на книгата – буктрейлърът“. Отново с книгата, но с оглед на характерната за
постмодерната нагласа на институции и личности екологична линия
на мислене и поведение, е свързан и критическият анализ на доц. д-р
Евдокия Борисова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“), озаглавен „Зелени утопии, медийни антиутопии“. В сферата
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на медийната практика в условията на новите предизвикателства пред
периодичния печат и с оглед на търсените от него печеливши решения,
от друга страна, са проучванията на д-р Йоана Микош (от Университета в Лодз, Полша) – „Полският печат като масова комуникация“, на
доц. д-р Светла Цанкова (УНСС – София) – „Новинарският фичър в
българската всекидневна преса“ – и на Евдокия Маринова (докторантка в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“) –
„Журналистическите метафори в информационното общество“.
В съвсем друга посока отвежда вниманието статията „Изграждане на имидж. Хиперрепрезентацията в PR стратегиите“ на Николай
Недеков (абсолвент на Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“). В нея обект на анализ, коментар и илюстриране са отделни аспекти на персоналния и корпоративния имидж, поставени в
светлината на актуални характеристики на масмедийното конструиране на реалността.
С появата си настоящият сборник изпълнява на практика заявената вече амбиция на своите съставители – да продължи поставеното начало на серия от тематични изследвания в областта на информационните феномени, културата, трансформациите в областта на средствата за масова информация, връзките с обществеността и рекламата.
Това е сторено с научна добросъвестност и, надяваме се, с премерена
провокативност.
От съставителите
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INSTEAD OF A FOREWORD
After the beginning set by Research on the Media in 2011, this collection of academic studies and articles on the topic of Mass Communications in
the Information Society forms the second volume of the Public Communications Series. Formulated in such a way the field of research of the papers in
this book encompasses two phenomena which have defined the civilization
development over the last one hundred years and which have left their characteristic signature on both the beginning and the end of the 20th century.
The first phenomenon that should be mentioned is mass communications
– a result of the industrial revolution which has marked the end of a century
that is long gone – and their meaning in relation to some global ideological,
social and economic processes. The matter in hand is how exactly mass media intensify public development so that it could enter towards the end of the
next century a situation defined as information society. From that moment
on the interrelationship between mass communication and information society has already reached the magical state of Uroboros – the serpent eating
its own tail. Breeding on each other and intensifying each other mass communications create the information society, which in its own turn improves,
stimulates, and to an unforeseen degree changes the technological and the
content appeal of mass communications.
Within the range of a practice that is actually boundless in its size and
in its manifestations, this collection of papers still manages to establish a few
areas of research on its own. One of them is presupposed by a strategy which
is very characteristic of and sought by contemporary mass media, i.e. its tendency to organise information around some images imposed continuously
and purposely in the form of media metaphors, advertising slogans, political
images, etc. The latter are the subject of the papers „The Information Society
as an Industry of Metaphors“ by Assoc. Prof. Plamen Shulikov, PhD (Konstantin Preslavsky University of Shumen) and „The Information Society and
Its Representation in Audio-Visual Advertisements“ by Prof. Dr. Habil. Elka
Dobreva (Konstantin Preslavsky University of Shumen). The two papers outline and comment on some of the key characteristics of the period defined
as information, postindustrial, electronic, global, postmodern, etc., and from
different points of view present separate contemporary mass media practices
as a projection of some present day social, cultural and technological processes as well as such practices reviewed against the background of the past.
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The technological innovations in the field of mass media and the advent of qualitatively new information carriers, as well as their development
in the past four decades under the auspices of the World Wide Web, gave
birth to some events unknown in the long history of journalism. Controlled
participation of the audience in the content of the media was set in rivalry to
the phenomenon of civic journalism. The importance of the problem is quite
evident from the fact that three of the titles in this collection of papers, i.e.
„Cooperating with the Mainstream Mass Media? bTV’s ‘Me, the Reporter’“
by Senior Lecturer Snezhana Velikova, PhD (Konstantin Preslavsky University of Shumen), „Civic Journalism – Mission (Nearly) Impossible“ by Assoc.
Prof. Yuriy Prodanov, PhD (Konstantin Preslavsky University of Shumen),
and „Features of Online Advertising and Civic Journalism in the Time of
Advanced Communications in the 21st Century“ by Vladimir Vasilev (graduate student of Konstantin Preslavsky University of Shumen) dedicate their
observations, doubts, approvals, criticism and expectations on the matter.
The research interests of Assoc. Prof. Denitsa Gorchilova, PhD (University of National and World Economy, Sofia) lie in a similar direction (at
least as far as the decisive role of the information technologies is concerned).
Her observations presented in the study „Web-based Social Capital“ focus on
the intensive history of the so-called social capital – a very specific resource
which stems from the relationships between people and which is manifested
in a variety of forms having in mind the way Internet’s virtual space influences its ever increasing role in the development of society.
The paper „The Other Image of the Book – the Book Trailer“ by Senior
Lecturer Desislava Ivanova, PhD (Konstantin Preslavsky University of Shumen) presents a commentary on some new media phenomena caused by
the significant changes in the communication technologies. These new phenomena put a permanent mark on the contemporary book world. The book,
this time viewed from the perspective of the ecological line of thought and
behavior which is characteristic of the postmodern attitude of institutions
and people, is the focus of the critical analysis presented by Assoc. Prof. Evdokiya Borisova, PhD (Konstantin Preslavsky University of Shumen) in her
paper „Green Utopia, Media Anti-Utopia“. On the other hand, the studies of
Joanna Mikosz, PhD (University of Lodz, Poland) „The Polish Press as a Way
of Mass Communication“, of Assoc. Prof. Svetla Tsankova, PhD (University
of National and World Economy, Sofia) „The News Feature in the Bulgarian
Daily Newspapers“, and of Evdokiya Marinova (a PhD student at Konstantin
Preslavsky University of Shumen) „Journalistic Metaphors in the Information Society“ are in the sphere of media practices in the situation of new chal-
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lenges to the periodicals and in relation to the successful solutions presented
by the press.
Our attention is drawn in a completely different direction by the paper
entitled „Image Building. Overrepresentation in PR Strategies“ by Nikolay
Nedekov (graduate student at Konstantin Preslavsky University of Shumen).
Its object of analysis, comment, and illustration are some separate aspects of
the personal and corporate image set in the light of some of the present-day
characteristics of the mass media construction of reality.
The birth of the present collection of papers fulfills the ambition already stated by its authors – to continue the initiated series of thematic research in the field of information phenomena, culture, and transformations
in the field of the means of mass information, PR relations and advertising.
All this is conducted with scholarly conscientiousness and, we hope, with
measured provocativeness.
From the authors

11

Информационното общество
като индустрия на метафорите
Пламен Шуликов

THE INFORMATION SOCIETY
AS AN INDUSTRY OF METAPHORS
Plamen Shulikov
Abstract: The text enters into a dispute with the stereotypical, theoretical and historical arguments established in media studies about the beginning
of the information society and the era of mass media. Where does the thin borderline between media and mass media lie? The paper provides examples from
history leading back to the predecessors of television, of the interactive radio, the
fax machine, the electronic newspaper. Everything new is just something old,
forgotten or never known. It turns out that the dawn of the industrial world
and the era of mass media broke in the 1920s-30s with the appearance of the
so-called mass-man. The mass media are his „physical“ continuation.
Key words: information society, industrial age, mass media, Daguerreotype camera, physionotrace, iconoscope, radio reception, cinema, photo image,
close-up, perspective, noise

„…някои, може би, вярват, че те са открили полюса,
на който Атже е стъпил далеч преди тях.“
(В. Бенямин. Кратка история на фотографията)

Съмненията
Човек е „забравил“ скепсиса си към съмнителната логика на катахрезите навярно от времето, когато е… проговорил. Единствено преднамерената парадоксалност на подобна теза е в състояние да подскаже
защо грамотническото ни първооткривателско самомнение яростно се
съпротивлява срещу безобиден и просторечен смислов пренос от типа
на „дървена печка“, но приема с разточително доверие доста по-десемантизираната синтагма „информационно общество“, което съвсем
доскоро в някои географски ширини се разпознаваше дори като откро-
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вено „дезинформационно“ (Скот Лаш). Вторият от двата употребителни стереотипа, покрай своите нескрити периодизационни претенции,
предявява и менторската готовност да ни убеди, че тъй нареченото
информационно общество в самоосмислянето си се вижда като общество, извършило хероически качествен скок от „приматните“ исторически глъбини на „пещерната“ индустриална епоха до интерактивните
медии, от „синия комбинезон“ до „бялата престилка“ (А. и Х. Тофлър),
от бълващия „дим и сажди“ заводски комин на Вапцаров до хай тек
лабораторията, от унифицирания високотиражен продукт до бутиковия промишлен уникат, от възтежкия гаечен ключ на Чарли в „Модерни времена“ (1936 г.) до микропроцесора, от пролетарското злочестие,
задължено на така и несбъднатия вопъл за световно единство, до незиблемото щастие на медийно обед(и)нения когнитариат…
Що се отнася до периодизационните амбиции на понятието „информационно общество“, сигурно следва да капитулираме пред тяхната прогресистка същност, подобно на бащи, които, комай с изключение
само на стария княз Болконски, са „восък в ръцете на своите безжалостно очароващи ги дъщери“ (Адорно 2011а: 226)1. Самата метафора
на Т. Адорно още през 1953 г. „безжалостно“ атакува зрителското безсилие пред идентификационната мощ на телевизионните стереотипи.
С малко екстраполативно усилие тази метафора би могла да обслужи и
вцепенението на човечеството пред не по-малко стереотипни и твърде
относителни периодизационни ориентири в неговото самоосмисляне
като „индустриално общество“ и „информационно общество“.
Периодизационната конвенция, по силата на която индустриалният човек подобно на Грегор Замза осъмва в преображение на информационен човек, черпи своя хипнотичен ресурс от технологичния арсенал на новата информационна среда. „До телевизията“ и „след нея“,
„до глобалната мрежа“ и „след нея“, „до интерактивните медии“ и „след
тях“, „до хаптическите технологии“ и „след тях“ са все подозрително
надеждни периодизационни утехи на твърде възрастни деца, евфемизиращи инфантилното си увлечение да преподават урок по зачатие
на своите бащи. Поредното „начало“ на Едиповия етюд по периодизационна (само)забрава има и своя цифров репер – началото на 60-те
години на ХХ век. Легитимността му е задължена на метафоричната
обсесия у М. Маклуън. Неговата антиномия „глобално село“ произБележка на съставителя С. Йотов (Йотов 2011) уточнява, че в първата публикация на „Пролог за телевизията“ Т. Адорно е включил и тази максима, която не се
появява повече в следващите издания на работата.
1
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вежда безспорно основание за „информационното“ самоосмисляне у
заселниците на поредния модерен свят преди всичко чрез емотивната
мощ на своята формулировка. Не по-малко революционно от телевизията за скоростния информационен обмен е и едно твърде старо откритие, отскоро овакантено пред прага на новото трето хилядолетие.
Публичната му презентация обаче през 1844 г. вменява креативната
заслуга на Бог (съдържанието на първото съобщение, прелетяло по
Морзовия телеграф от Вашингтон до Балтимор, е „Ето какво направи
Бог!“), съвсем независимо от което впрочем то се превръща в една от
главните причини за победата на човека А. Линкълн в Гражданската
война. Става дума за телеграфа на художника С. Морз, революционно
оптимизирал логистиката на Севера в забележително и симптоматично единение с железницата. Междувременно създателят на най-кратко
просъществувалата метрическа квантитативна писменост – непосредствен участник във всички невралгични събития на планетата за около
стотина години напред – се оказва въвлечен от съдбата в знаменателен
контакт в Париж с Л. Дагер. Срещата между телеграфа и фотографията
в лицето на двамата им изобретатели, променили почти едновременно информационните стереотипи на човечеството, за пръв път събира
в красноречиво, макар и неразчетено начаса съседство летящото със
светлинна скорост слово и високотиражния миметичен образ, за да
ги превърне в неразложен и до днес ембрион на човешката представа
за свидетелска автентичност на информационния обмен. Генетичната
основа на днешното ни „информационно“ самомнение очевидно съхранява в своята памет разпознаваеми морфологични спомени откъм
средата на ХIХ век. Какви са в такъв случай аргументите на периодизационната конвенция, по силата на която тъй нареченото информационно общество се оказва прогласено като че ли едва от ню-йоркския
степ на Хрушчовия чепик? Неговият анекдотичен тътен отеква от катедрата на ООН през 1960 г., за да развесели мигновено целия модерен
свят с помощта на съвсем не толкова модерeн технологичeн посредник,
чиято първа публична демонстрация датира от средата на 20-те години
на ХХ век…2

Даже от 1923 г., когато е осъществена първата публична демонстрация на
иконоскопа, патентован след три години под известното днес наименование „кинескоп“. С други думи, първата половина на 20-те може да бъде свързана с практическата
поява – макар не и приложение – на телевизията.
2
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Основанията
Критическото пристрастие към технологичната същност на медиите следва представата на М. Маклуън за пряката зависимост на медийния „интерфейс“ (медийните продължения на човешкото тяло) от
неговата технология. В този смисъл медийното послание би следвало
да се схваща като функция далеч не само от своето съдържание, което е специален предмет на популярния от началото на ХХ в. контентанализ, но и от технологичния облик на медийния носител (медията е
посланието). Или, както Т. Адорно формулира в началото на 1950-те, за
да оголи в оптимална фигура технологичната полемика между кино и
телевизия, „отговорността е в това Как, а не Какво да се прави“ (Адорно
2011а: 185).
За да се усъмним в първенството на подобното досещане на
Маклуън, превърнато в масивна медийна теория днес, ще бъде достатъчно да се позовем на едно твърде ранно репортажно впечатление на
З. Кракауер още от 1932 г. върху структурата на публичността, модифицирана от радиовъзшествието. Десет години по-късно тази формулировка ще добие фигуративна прецизност: „С помощта на радиото
всекидневната става публичен площад“.3 Отдавна банализиран в сетивността на съвременния човек, този ракурс към медийната технология
за автентичен пренос на звук днес не ни поразява с евристичността си.
Неговата поява обаче на границата между 20-те и 30-те години на ХХ в.
е безспорно свидетелство за изопната чувствителност на критическия
рефлекс, дори за футурологично проникновение. Масовото тогавашно
увлечение по технологичния в същността си въпрос „Как е направено?“ не е изненадващо сред яркия и характерен за времето формалистки хуманитарен контекст. Този въпрос звучи хронологически паралелно и на руски, и на немски, и на чешки език – от Петербург и Москва до
Франкфурт, Берлин и Прага. В източната част на очертания периметър
Б. М. Ейхенбаум конструира формулата в нейния най-репрезентативен
вид, за да подмени прокънтелия през 1862 г. екзистенциален въпрос на
Н. Чернишевски „Какво да се прави?“ с технологичния въпрос „Как е
направен…?“ Футуристичната (и футурологична) рожба на индустриалното общество – формализмът – като че ли първа след Аристотел
схваща чрез своето детинско любопитство, че поетиката е технология. В. Б. Шкловски постулира априорната независимост на сюжетнаЦит. по Kracauer S. Das Ornament der Masse. Публикуването на цитираните текстове, правата върху които принадлежат на издателство „Зуркамп“, все още предстои. Те
са предоставени на С. Йотов на добра воля (вж. Йотов 2011: 27).
3
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та „технология“ от темата, т. е. – от съдържанието. Накратко казано,
изучаването на съдържанието чрез контент-анализ няма да разбули
технологичната повествователна тайна, тъй както г-образният ход на
шахматния кон (Шкловский 1923) няма нищо общо нито с тръста, нито
с галопа, нито с кариера, нито дори с патологичния раван. С. Айзенщайн създава фундаментална теория на монтажа, като че ли за да вдъхнови сюрреализма на Л. Бунюел и С. Дали (във филма им „Андалуското
куче“, 1929 г.) в западното кино. Както личи обаче от един текст на Р.
Арнхайм от началото на 30-те, вероятно и сюрреализма в радиото, в
чиито начални практики, подобно на Люмиеровото кино, „откриваме
неразрязания на парчета отрязък от време заедно с уместното предупреждение за единство на мястото“ (Арнхайм 2011а: 149). Ведно с
апокалиптичните безпокойства, съпровождащи всеки технологичен
взрив, противопоставянето между театъра и киното (механизирания
театър), между театъра и радиото въз основа на монтажисткото преимущество в новите медии предстои съвсем скоро да бъде потвърдено
и чрез манипулативния ресурс на все същия от технологична гледна
точка монтаж. Това пък, но отново за сметка на класицистичното триединство между време, действие и място, ще направи на свой ред Л. Рифенщал. Успехът на нейната творческа кариера при Хитлер през 30-те
ще съвпадне с провала на друга една кариера по същото време, макар
не на същото място, а в Сталинова Русия. Живописецът фотограф А.
Родченко, тържествено обявил края на живописта, се оказва политически низвергнат по… технологични причини. Официален претекст за
принудителния край на неговата фотокариера е формализмът, а непосредствен повод е изобразителният ракурс, дискредитиращ обекта на
изображение (става дума за зловещите фотографии „Пионер-трубач“
от 1930 г. и „Пионер“ от същото време, в които обектът е тенденциозно
представен чрез свръхнисък ракурс, в резултат на който детското лице
се преобразява в свинско)4. И художествен текст, и цензура като откровена проява на метатекстовата практика, без да произвеждат социална
хармония, живеят в удивително интерпретативно единение. Ранният
тенденциозно-манипулативен вестник на Й. Гьобелс „Атака“ се оказва успешен семинар по практическа херменевтика за тълкувателското
проникновение на германската цензура слез 1933 г. Както и у нас отскоро…
В контекста на съвременната ни хуманитаристика фотографията на А. Родченко „Пионер“ е обект на внимание у Я. Милчаков в студията му „Стих и сталинизъм по български“. (Милчаков 2006:284-285)
4
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Разбира се, изобразителният ракурс като технология на презентацията не търпи кой знае какво развитие поне от „Броненосецът Потьомкин“ и „Майка“, през „Андалуското куче“ и „Триумф на волята“ та
чак до „Булката беглец“. И у С. Айзенщайн и В. Пудовкин, и у Л. Бунюел
и С. Дали, и у Л. Рифенщал хазартният ракурс носи мощни емотивни дивиденти. Капитан, майка и фюрер дължат поне отчасти своето
величаво въздействие именно на гледната точка. Седемдесет години
по-късно същият технологичен похват, използван от Г. Маршъл в една
холивудска мелодрама, ще изгради доста по-сетивна представа (в сравнение например с буквално засичане чрез хронометър) за скоростта, с
която булката бяга от своето поредно щастие. В кадър попада даже изобщо не булката, а ужасеният малък шафер, повлечен от опнатия като
струна летящ булчински шлейф. Детето е изобразено в обратна (но не
в смисъла, вложен в понятието от П. Флоренски) перспектива. Главата
му заема почти целия кадър, а очите му са най-несъразмерно големите
елементи от него. Очите на страха са големи. И на ужаса, но това, все
същото, отдавна вече е направено от Бунюел и Дали, от Айзенщайн и
Пудовкин… Както впрочем, макар и по повод на фотографията, още
през 1931 г. твърди В. Бенямин: „…за фотографията отказът от човека
е едно от най-непостижимите неща изобщо. И ако някой не го е знаел, най-добрите руски филми са го научили, че средата и пейзажът се
разкриват едва на онези фотографи, които знаят как да обхванат безименното явление, когато то изпъкне върху лицата на хората“ ( Бенямин
2011а: 47).
Сред най-безспорните технологични гордости на днешните медии е тяхната интерактивност. Без да си даваме сметка каква е всъщност разликата между радиолампа и диод, ние обичайно свързваме
свойството интерактивност с електронните медии, като че ли електричеството не е електронно. Опитайте обаче да убедите някого, че Морзовият телеграф е електронна медия и принадлежи технологично на
информационното общество… „Електронно“ обоснованите ни футурологични блянове виждат телевизора едва ли не като блог. Защо не?
Това сигурно ще се случи в някой следващ технологичен „сезон“, когато
на „промоционална“ цена ще инсталираме в дома си предавател и приемник едновременно (поне това вещае проектът, наречен дигитална телевизия). Ще променяме посоката на функциите обаче с комутатор, какъвто (или подобен на който) радистката Лидка използва, за да общува
по радиото с танка на Янек и Густлик. „Слушам. Край. Предавам. Край“
е разбираемият дискурсивен корелат на представата за интерактивно
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общуване. Дали тази представа няма конкретен технологичен облик
във визионерските текстове на Б. Брехт отпреди Втората световна война, изобразена в току-що споменатия култов соцсериал „Четиримата
танкисти и кучето“? Ако Брехт, подобно на З. Кракауер, беше архитект
и инженер, вероятно щяхме да очакваме потвърждение на съмненията
си. През 1930 г. Брехт обаче конструира „само“ красноречивата хуманитаристка формула „слушателят като продуцент“ (Брехт 2011а: 84),
подета и от В. Бенямин – вече по повод на автора. Впрочем откровеният радиоблян на Брехт вижда слушателя едва ли не като автор, с чието
активно съдействие радиото през 1932 г. спешно трябва да се превърне
от транслационен и разпределителен апарат в комуникационен апарат
на публичния живот (Брехт 2011б: 88). При това – без да дава технологични предписания.
Приблизително как трябва да се осъществи тази утопия, подсказва един неосъществен проект от 50-те години, когато радиото, съвместено с устройство, подобно на факс, освен звук, бълва и хартия с
най-актуалните новини. Проектът е известен като радиоприемане на
вестници. Масмедията радио поема футурологичните претенции на
драматурга левичар, може би защото вестникът отдавна вече е отработил рефлекс да общува със своите читатели. Типографски рубрики
като „Въпроси на читатели“ и „Отговори на читателски въпроси“ през
20-те са постоянни дори в българската преса (например в. „Слово“).
В началото на 30-те даже списание „Философски преглед“ поддържа
такава рубрика, често със специалната намеса на проф. Д. Михалчев. В
Германия пък още през 1927 г., сред поредицата иновативни жанрови
понятия като „радиотеатър“, „акустичен роман“, „директно излъчване“
(от парламента), с чиято помощ Брехт преосмисля в крачка изходната транслираща същност на радиото, личат и понятията „диспут“ и
„интервю“, имплицирали в себе си (an sich) самата либерална идея за
медийна интерактивност. Ако осъществяването на тази идея обаче е
единствено технологично постижима и по подобна логика понятието
„интерактивност“ се възприема като един от не дотам легитимните евфемизми на „информационно общество“, какъв би могъл да е смисълът на Брехтовото опасение, че хай технологията радио през 1927 г. не е
абсолютен гарант срещу появата на „култивирани лъжи“ (Брехт 2011в:
7)? Вероятно именно защото технологичен прогрес и публична етика
са преценени от Брехт като паралелни светове, неговото метафорично проникновение обявява радиото за „допотопно откритие“… (Брехт
2011г: 79-80).
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В края на 20-те, отново въз основа на размишленията му върху
„допотопната“ медия радио, Брехтовата инвенция се домогва и до още
един феномен, който съвременната ни медийна теория (новата наука,
по думите на М. Маклуън) осмисля като мирогледен детерминант на
постиндустриалното информационно общество. Брехт тогава смело
мечтае за такова изобретение, което би позволило „оповестеното по
радиото да се съхрани за вечни времена“ (Брехт 2011г: 80). Ако не става
дума за паметта на слушателите, чийто евристичен приоритет е твърде
отдавна поделен поравно между Мнемозина и Симонид от Кеос, или
пък за фонографа, създаден от Т. А. Едисон още през 1877 г., какво би
могло да бъде бленуваното през 1927 г. от Б. Брехт технологично вместилище на екзистенциален опит в акустично преображение? По-скоро
става дума за отлитащия и несъхранен опит (Erfahrung), отчетен доста
по-късно от емпиричната феноменология на Х. Гарфинкъл, според когото познанието в постиндустриалните общества е въплътено в самите
практически действия под формата на „познание в крачка“. Според С.
Лаш, който доразвива „новото“ досещане, феноменът на мнемонично
несъхранения опит е задължен на тъй наречената „трансмисионна култура“ на информационното общество. За разлика от традиционната
епистемологична, класификационна, таксономична култура трансмисионната култура произвежда такъв тип рефлексивност, който сближава практическия рефлекс и рефлексията като дистанцирано размишление (Лаш 2004: 44-45). Постъпателното технологично уплътняване
на медийния ефир е един от онези масивни „технологични пробиви“,
които според М. Маклуън носят в себе си „вродено изоставяне“, разбирано като профилактично освобождаване на мозъка от непосилната
тежест на информационната ескалация. Критиката на информационното общество схваща медийното познание като познание, антитетично спрямо нагласата към съзерцателност, която неизменно съпътства
универсалното познание (наука) и екзистенциалното познание (изкуство) за разлика от емпиричното медийно „познание“, известно и като
„познание за един ден“. Тъкмо то, лишено от последваща актуалност,
се превръща в главен аргумент на „rubbish theory“ (М. Томпсън) и може
да бъде смятано за познание на рефлекса (рефлекс, а не рефлексия!)
или „познание в крачка“. За да обогатим метафоричната представа за
този информационен феномен, ще добавим – познание в процеса на
самата мускулна активност, и ще признаем, че между редовете, писани
от Брехт в края на 20-те години, разчетохме плътен намек за неговата
социална значимост още в онова време, което по императивно внуше-

Информационното общество като индустрия на метафорите

19

ние на валидната днес периодизационна конвенция мислим за твърде
индустриално и никак не информационно. В индустриално време, но
по причини от информационно-технологично естество…
Не по-малко съмнителен за прогресисткото самочувствие на
постмодерния информационен свят изглежда и аргументът, известен
като бързо, медийно познание, „бърза литература“ (М. Арнолд), изобщо – „симулативно познание“ (Ж. Бодрияр), ежедневно запълващо по
медийни канали както обхвата на повърхностната, масово-фолклорна
епистема, гарантираща и възпроизвеждаща функциите си на ефимерен социален ориентир, така и… не твърде приятно ухаещото вместилище на самата „теория за боклука“. В представите си още от края на
последното военно десетилетие Р. Арнхайм вижда в масмедията кино
мощен, но неоползотворен ресурс тя да се превърне в социален тренажор, симулиращ в своята лабораторна среда предполагаемото реално
поведение на изследвания обект (Арнхайм 2011б: 165). Експерименталната психология някак изненадващо откри наново това досещане на
Франкфуртската школа едва в края на 70-те или по-скоро в началото
на 80-те години, когато модните тогава командировъчни маршрути на
психолози, енергично кръстосващи света, за да симулират чрез теренни социални експерименти масовото поведение в кризисни ситуации,
заприличаха по своята плътност на картографска схема на полетите,
обслужвани от летището в същия Франкфурт… При това – без да бъдат
проглушавани ушите на статистите в тези експерименти за съществуването на Удуърдовия въпросник (1920 г.), с чиято помощ са се набирали войници за армията на САЩ, или пък за претърпелия осем издания
въпросник на Х. Роршах с първа поява през 1921 г. По това време, началото на 20-те, филмови кадри, уловили гърчовете на обгазени войници
през Европейската война, макар непланирано заснети с подобна цел
и все още неми, яростно крещят в лицето на тъй наречената екзактна
психология, за да се превърнат не много по-късно в съвсем преднамерено сциентистко кинохроникьорство из зловещите концентрационни
теренни лаборатории на Третия райх.
Практическото обобществяване на глобалната мрежа създаде
остро усещане през 90-те за такава революционна иновативност на
информационната среда, че нейното технологично установено преимущество пред съществуващата медийна конвенция бе интуитивно
преценено като практическо решение на прозвучалия вече Хабермасов
апел масмедиите да бъдат осмислени като пряк „канал за демокрация“.
Технологично възможното вече децентрализиране на информацион-
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ната инициатива пося сляпата вяра, че приватният информационен
приемник се е преобразил в мощен обществен предавател. Просвещенското по духа си понятие на Д. Лок от края на ХVII в. „гражданско
общество“ предяви в началото на 90-те години на ХХ в. закономерни
кръстнически права и се модифицира по инициатива на Д. Роузен в
„гражданска журналистика“ (citizen journalism), заета с активно производство на демокрация от „media maker“-и, чието име и без друго
е легион. За разлика (прекалено тънка, за да бъде дефинитивно убедителна) от първата гражданска журналистика (civic journalism)…
Даже в милата и любима Русия, където за щастие мечтите за свобода са
пряка функция от постоянно будните монархически амбиции, в края
на същото десетилетие се появи една важна за руската журналистика
книга с парадоксално-красноречиво подзаглавие – „Как да помогнем
на гражданите да вземат демокрацията в свои ръце“ (Миллер 1998).
Блогърът юрист Алексей Навални е автор например на два проекта,
получили огромна популярност в съвременна Русия. Единият от тях
– „РосПил“ – е посветен на борбата с корупцията при обществените
поръчки, а другият – „РосЯма“, както личи от името му, е зает със задачата да подтиква изпълнителната власт в нейната присъща грижа за
подобряване на пътищата. Като едно от най-ярките и сбъднати съвременни въплъщения на старата просвещенската мечта („гражданинът
да вземе демокрацията в свои ръце“) А. Навални е единодушно преценяван като реален политически съперник на В. Путин. Без да е сигурно,
че това публично очакване ще бъде осъществено на практика (заради
съдбата на А. Политковска, чиято фамилия като че предопределяше
нейните интереси, или поне заради обстоятелството, че докато пишем
тези редове за Навални, той бе арестуван), сигурна обаче е усилената
от А. Навални гражданска вяра в акциония ресурс на приватната медийна инициатива. Технологичната същност на тази вяра прозира зад
паремийното проникновение на наивни фолклорни конструкции като
„революция по интернет“ (Египет, Сирия) или „режимът на Кастро – в
ръцете на мобилни оператори“. „Личният блог – пореден Смолни“ е
вероятна формула на ескалиращата обществена илюзия, че клавиатурата на всеки персонален компютър притежава силата да пише закони
„за държавата“, което впрочем Платон необезпокоявано върши върху
своето, вероятно каменно, гражданско писалище, а Монтескьо със завиден публичен ефект, ако съдим по незакъснелите деяния на Робеспиер и Марат, обсъжда духа на подобни и всякакви други закони твърде
далеч от епохата на интернет медиите, в епохата на интермедията…
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Само за да добавим хронологически по-адекватен пример, ще припомним, че още в началото на ХХ в., почти паралелно с Вазов („Вестникар
ли?“, 1900 г.), журналистът политик Ж. Клемансо регистрира острото
публично усещане за директна акционност на медийната инициатива.
Твърдото му убеждение, че „днес вестниците налагат и свалят правителства“, впечатлява и през 1931 г. такъв виртуозно жонглиращ с правителства журналист, какъвто у нас е Д. Казасов… (Казасов 1931: 174181).
Визуалната грамотност, дори буквално свързвана с най-популярния смисъл на понятието „грамотност“, отдавна не е образователен
приоритет единствено на обучението в идеографско писмо. След епохалното просветление на П. Учело, пръв осмислил през Ренесанса законите на перспективата, следващият масов семинар по визуална грамотност, поне според единната позиция на тъй наречените визуални
студии, дължим на фотографията. Острото усещане за технологична
иновативност, произведено от нейния достъпен ресурс да тиражира
образи, не много дълго след самото патентоване на светлописа през
1839 г. като че ли уравнява цивилизационните приноси на акустичното
и визуалното възприемане на света (според уедрената представа на М.
Маклуън), за да бъде формулирана шоково обоснованата увереност, че
„в бъдеще неграмотен няма да е онзи, който не може да пише, а този,
който не умее да фотографира“ (Бенямин 2011б: 30).
Така в началото на 1920-те един от пионерите на визуалната критика, Л. Мохоли-Наги, „подсказва“ на В. Бенямин красноречивата метафорична контаминация „инкунабули на фотографията“, отнасяща
се далеч не само към първите артефакти на новото образно „писмо“,
но изобщо към смесените технологии за презентация, с които информационното общество по право се идентифицира. Масовизирането на
такава изобразителна технология, която произвежда рецептивен шок
чрез своя покъртителен „графичен садизъм“ (В. Бенямин), представлява всъщност непредумишлена теренна анкета, съдържаща спонтанни
потребителски впечатления от публичното въздействие на дагеротипния реализъм. Макар и странно обаче, усещането за крах на презентационните конвенции от средата на ХIХ в. не е толкова технологично обосновано, колкото повелява концептуалното предубеждение на
Маклуън „медията е посланието“. В своето социологично-естетическо
есе „Фотографията във Франция през XIX век“ Г. Фройнд фиксира първите значими щрихи от една хипотетична и несъстояла се все още „историческа поетика“ на фотографията. Там изследователката още в на-
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чалото на 30-те представя данни за копиращата техника „физионотрас“,
активно използвана от майсторите на портретни миниатюри 60 години преди патентоването на дагеротипния метод. Физионотрасът, или
„липсващото звено“ между портретната миниатюра и фотопортрета,
би следвало да е първият „културномасовик“ в тиражната презентация
на образи. Неговият копиращ ресурс, разбира се, подкрепен по-късно
от възможностите на фотографията, превръща „бащата на визитната
картичка“ А. Дисдери в милионер. Проникновената радиометафора на
Б. Брехт „чакащи технологии“ следва да бъде екстраполирана и върху социалната приемственост между физионотрас и фотография, делириумната технологична ревност между които, макар и да принася
портретната миниатюра в първа същинска жертва на фотографията (В.
Бенямин), и до днес все още не излъчва безапелационен победител. Гуменият печат и ретушът са обичайно пренебрежими аргументи, датиращи от по-миналия век. Дигиталните способи за „състаряване“ на садистично откровената съвременна оптика, които, подобно на несъвършените емулсии от бел епока, бромовите хартии и „грубите черно-бели
ефекти, придаващи на фотографията абстрактността на дърворезба“
(Арнхайм 2011в :157), са днешни потвърждения. Подобно впрочем на
не по-малко драматичните отношения между киното и театъра. В края
на 1920-те З. Кракауер констатира, че киното, макар и независимо вече
от театъра, „копнее да се върне“ към него (Кракауер 2011: 109). Видимо
следствие от стремежа на високотехнологичния „механизиран театър“
към класичния престиж на топлия си медиен предходник е масовата
поява през 1920-те на специални луксозни салони с гръмко обозначение „кинотеатри“…
„Чакането“ и на масмедийната технология, известна днес като телевизия, също се проточва твърде дълго. От първата книга, специално
посветена на телевизията – „Електрическа телескопия“ (1880 г.) на А.
де Пайва, през „диска на Нипков“ (1883-5 г.), известен като „механична
телевизия“, и първата установена кодификация на самото понятие „телевизия“ (1900 г.) от К. Перски, та чак до появата на „иконоскопа“, модифициран от В. Зворикин в „кинескоп“ (1928 г.)5, минава почти толкова време, колкото разделя физионотраса от фотографията. Тази технологична „пауза“ е необходима, за да бъдат създадени съвкупните условия, обезпечили шоковото „изобретяване“ на все още най-мощната
масмедия. Подобно на Гьоте разумният възглед върху историята (дори
5

Вж. във връзка с историята на телевизията Мишев 1996; Михайлов 2003.
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на технологиите) изповядва спокойната увереност на континуалното
мислене, че „нищо не се ражда от нищо“ (nix de nihilo fit). Подобно на
футуризма пък, започнал ново летоброене в културната история едва
от своето раждане, публичната конвенция (или обществен договор)
не се позовава на исторически прецеденти. Така постъпва Габриеле
д’Анунцио, когато основава „режима на поетите“ във Фиуме (Риека)
през 1919 г. върху не особено устойчив, както показва самата съдба на
неговата държавностроителна утопия, метафоричен фундамент. Случайно ли впрочем Т. Адорно именно във връзка с масовокултурната
воля на широката телевизионна публика споменава за гибелните последствия от русоисткия „обществен договор“, разграничил всеобщата воля от волята на всички отделни индивиди (Адорно 2011б: 210)?
Макар и не толкова кървави, колкото обичайно след Великата френска
революция са всички опити за усвояване от „терористични диктатори“
(Т. Адорно) на всеобщата воля под приемлив обичайноправен облик
на обществен договор, публичните конвенции са метафорично наложени. Изстраданата им поетическа сетивност има предимно емотивни
основания. Кой обаче е „центърът за управление“ на обществения договор, на публичната конвенция? Ако за сигурност се позовем на революционния буквализъм, предприел публично лечение чрез масово
кръвопускане, това със сигурност е Конвентът…
Тезата
Периодизационният „декрет“, по силата на който информационното общество взривно стартира през 60-те години на ХХ век, е написан от Маклуън. Шеметната популярност на шаманските му формули е
задължена на техния завладяващ метафоризъм, но не само. Задължена
е още на вечната масова потребност от идентификационна „ергономия“, най-ефективно осигурявана чрез четивни, редуктивни исторически (по-често митологични) схеми.
Далеч преди това обаче, даже по-рано от блестящото мисловно
съдружие на Франкфуртската школа, друго едно гениално обединение от хуманитари още в началото на 20-те години на ХХ в. насочва
своето академическо внимание към terra incognita на медиазнанието.
Синхронно с крещящите нужди на новия руски обществен договор от
ефективно управление на масите членовете на ОПОЯЗ „изненадващо“
преориентират своите интереси към медийния инструментариум за масово въздействие. Те замислят обширен изследователски проект върху
историята на руската журналистика, а В. Шкловски, както личи в едно
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негово писмо от 7. 08. 1927 г. до жена му, си запазва темата „русский
журнал“. През 1924 г. той вече е публикувал първата си заявка за тази
тема (Шкловски 1924: 11). Зад жанровата дефиниция „сприхави фейлетони“, както сам ученият нарича своите литературоведски текстове,
прозира опит за идентификация с фигурата на полемизиращ журналист, чиито произведения, по думите на автора, се приемат от редакторите само в „дискусионен порядък“. Симптоматичното ролево превъплъщение на руския формализъм има за свое начало непредумишления избор на Б. М. Ейхенбаум да публикува особено важната си за
пушкинознанието студия „Болдинские побасенки Пушкина“ (1919 г.)
в три последователни броя на малкия вестник „Жизнь искусства“.
Съвсем предумишлено вече същият Ейхенбаум слага край на тази не
лишена от сериозност артистична закачка през 1929 г., когато издава
обемната си книга „Мой временник“ под формата на списание (журнал). Колко и какви анализационни проникновения биха последвали
ясно формулирания интерес на формализма към медийното управление на обществата и (мас)медийната природа на изкуството (изящната
словесност?!), не е известно заради позакъснялата, но остра реакция
(във всякакъв смисъл) на пролетарската власт да експроприира задълго свободната познавателна инициатива. И това – като че ли по вина
на самия формализъм, един от чиито основни представители снабдява още през 1919 г. футуристичния революционен Конвент с декрет за
пропагандата (Якобсон 1919: 8), за да се установи завинаги не кой знае
колко по-късно след това в комфортни ширини, където собственоръчно писаният от него декрет, за щастие на автора му, е безсилен…
Скоростта, с която Р. Якобсон се отдалечава от Съветите, удивително точно измерва херменевтичния ресурс на пролетарската цензура. Зад хиперболизираната от нея пропагандна значимост на топлите
медии прозира вярното предчувствие, че те не са чак толкова безобидни спрямо формирането на тъй наречената от Русо всеобща воля
(volonté generale) или, иначе казано, масова воля, моделирана от… масмедии. Колкото и „светотатствено“ да изглежда обаче това „индустриално“ посегателство към масмедийното достойнство на информационното общество, ще предпоставим тезата, че усещането за масовост или
масивност на медийното въздействие не е единствено и преди всичко
технологично обосновано. Изобщо дефинитивно усиленото разграничение между медия и масмедия, основано върху критерия „неотстранимост на внушенията“, подобно на всеки опит за редуктивна систематизация, споделя обичайните хазартни рискове, пред които Терми-
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нът е изправен. Технологично обоснованият максимум на социално
покритие, притежаван от който и да е исторически фиксиран медиен
оператор, ако се възползваме от метафората на З. Фройд, е онзи негов
„техноло“-генно предпоставен „ръст“, който не може да бъде самонадскочен. Същевременно обаче публичните потребности от организационно консолидиране „изстискват“ докрай технологично присъщия
наличен медиен ресурс, като поддържат оптимална „сила на звука“. В
резултат рецептивното усещане за непоносимост на информационния
(или пропаганден) шум (buzz) е винаги еднакво болезнено, тъй като,
съвършено нерелевантно спрямо технологичния праг, то е функция
най-вече от стереотипа на възприемателския хабитус. С други думи,
вестникът – информационната рожба на индустриалното общество,
макар и снабден, според синестезийното определение на М. Маклуън, с
„топлината“ на одухотворяващия човешки допир, по неизбежност поема върху себе си масмедийни функции поне до революционната поява
на електронните медии. Как иначе бихме обяснили съвършено еднотипните реакции, с които биват посрещнати публичните резултати от
въздействието и на „индустриални“ (може би – неинформационни?),
и на „постиндустриални“ (може би информационни – простете за тавтологията) медии? Композиторската обструкция например на проф.
А. Стоянов от 1930-те, насочена срещу такива ефирни „замърсители“
като радиото и грамофона, произвежда почти дословно реакцията,
чрез която доста по-късно М. Хайдегер ще насочи своя философичносъзерцателен гняв към телевизията като главен смутител на тишината, мислена от него за „естествено благочестие на душата“. Проф. А.
Стоянов, от когото немският философ като че ли е преписвал, казва:
„Не беше отдавна, когато благодатта на тая относителна тишина бе
всекиму и лесно достъпна. (…) Ала успоредно с усложняването на живота се умножиха и източниците на шум. (…) Някога шумът беше отклонение, тишината – правило. Сега е обратното“ (Стоянов 1935: 25,
29). Дали може да бъде избегнато „масово поразяващото“ въздействие
на топли посредници като вестници, „възпоменателни табла“, киноафиши, е въпрос, автентичната реконструкция на чийто възможен отговор през 1920-те ще съдържа толкова усилено и болезнено усещане
за агресия спрямо личното право на информационна тишина, че този
отговор би могъл да представя и днешни публични реакции срещу тоталната власт на електронните масмедии. Независимо дали става дума
за медии от индустриалната или информационната епоха, „болезнен
шум“ и „непоносима тежест“ се оказват обичайните общоупотребими
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метафори на тяхната властова неотстранимост. Тези „недефинитивни“
метафори преодоляват епохи, геокултурни пространства, за да подскажат, че усещането за масовост на (мас)медийното въздействие е не технологичен, а емотивен феномен. Дефинитивният достъп до неговата
същност е постижим предимно чрез метафори. Самият Маклуън постъпва именно така. Да се поучим. Иначе…
Иначе следва да обвиним в престъпна дефинитивна неизправност У. Еко, който още през 1996 г. някак безотговорно подхвърли, че
„компютърът ни запрати в Галактиката на Гутенберг“… (Еко 2011: 30).
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AND ITS REPRESENTATION
IN AUDIO-VISUAL ADVERTISEMENTS
Elka Dobreva
Abstract: The paper is structured in three parts. The first one deals with
the widespread concepts of the common characteristics of the information society, which is also defined as a post-industrial society, a global electronic culture,
and a post-modern situation, among others. The second part focuses on the
role and the main functions of mass media in the information society. Based
on a corpus of materials from contemporary Bulgarian e-space, the third part
discusses some key characteristics of the information society as represented in
social and commercial advertising.
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1. Поглед към разпространените схващания за информационното общество
В една своя статия Ч. Райт предлага на читателите си следното:
„Представете си общество, в което цялата комуникация е била интерперсонална. Не е имало средства за масова комуникация. Всичко, което членовете му са се опитвали да разберат за събитията в обкръжението си (физическо и социално), всичко, от което са се нуждаели, за
да открият социално споделените интерпретации относно тези неща
и относно предписанията за реакция спрямо тях, всичко за ценностите, правилата и очакванията на членовете на своето общество, всичко,
което може да служи като социален лубрикант – шеги, истории, песни
и т. н., всички тези неща са били достъпни само чрез пряка комуника-
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ция между индивидите“. И малко по-нататък: „Помислете сега за противоположния тип въображаемо общество, в което никой не би могъл
да общува пряко с никого другиго, но всички имат достъп до масово
комуникирани материали…“ (Райт 1974: 199). И макар че обществата
от първия тип реално са съществували много дълго време и съвременните хора имат доста информация за тях, а общества от втория тип никога никъде не са съществували, коментарът на автора, писан по времето на телевизионната експанзия, но далеч преди победоносния рейд
на мобилните телефони и интеренет в бита, гласи следното: „Общества
от първия тип… е все по-трудно да си представим, камо ли да открием,
освен в малобройни отдалечени селища и на екзотични места… Общества от втория тип… са напълно въобразими“ (Райт 1974: 199). Между
описаните типове на вече несъществуващите и все още несъществуващите (а може би и завинаги само въображаеми) общества се помества
поредица от цивилизационни контексти с присъщите им комуникационни възможности, през които е преминало човечеството досега.
Ограничените до интерперсоналната комуникация общества се
определят още като „затворени“ или „традиционни орални общества“.
В тях единствена възможна форма на общуване е устният обмен на съобщения в ситуации лице в лице, а съхранението на идеите и обичаите
зависи от живата памет на хората. Според Дж. Мейровиц тази специфична форма на „жива библиотека“ тясно обвързва хората с останалите, които живеят около тях. Оралните култури са затворени, тъй като
устната форма на общуване изисква физическо съприсъствие на комуникативните партньори, а възможностите за взаимодействие с мисленето на физически отдалечени хора са много малко. Креативността
и новаторството се обезкуражават като „потенциално деструктивни
сили“; има относително малко различия в социалния статус и индивидуалната перспектива на хората (Мейровиц 1994: 54).
Появата на писмеността отбелязва „преходната ръкописна фаза“
в развитието на човечеството, тъй като писмото предлага възможност
за конструиране и съхраняване на големи текстови масиви в проза,
както и за кодиране на дълги вериги от идеи, които е почти невъзможно да бъдат запаметени наизуст. Освен това писмото позволява на грамотните хора, които живеят в едно и също физическо обкръжение, да
знаят и да преживяват различни неща, да имат различен светоглед. Но
и обратно: то гарантира на хора, раздалечени в пространството, споделянето на общи познания, преживявания и вярвания. Така писмото
по нов начин свързва и разделя хората, включително и по линията на
грамотността и неграмотността (Мейровиц 1994: 54-55).
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Разделенията продължават и след появата на „модерната печатна култура“, доколкото бедният и неграмотният остава напълно зависим от устната комуникация, докато висшите прослойки и зараждащата се средна класа „се оттеглят (буквално и метафорично) в своите
библиотеки“. Същевременно хората, общуващи с печатното слово,
постепенно се оттеглят и от тъканта на общността и преплетените
роднински връзки. Образованият човек чете и пише за неща, които
необразованият няма откъде да научи, а различните четящи могат да
развият различни гледни точки. Благодарение на писмото, и особено благодарение на печата, се създават големи политически, духовни,
интелектуални и религиозни единици, необвързани с локалната общност. Но печатното слово има и други важни ефекти – откъсването
от текущата слухова включеност дистанира хората от звука, допира
и пряката реакция и им позволява да станат по-индивидуалистични. От друга страна, печатната преса подпомага ускорения ръст на
научното изследване, а внезапният взрив на натрупаното познание
подклажда научната революция и увеличението на механичната продукция (Мейровиц 1994: 55-57).
Устно-слуховата, ръкописната и началната печатна култура (до
ХVІІ–ХVІІІ в. в Европа) от друга гледна точка се обобщават под названието „аграрно общество“, като се съотнасят с прединдустриалните
обществено-икономически формации. Основен ресурс за тези общества е храната, основен тип заетост – земеделието, ключова социална
институция – фермата, основна технология – ръчният труд. Природата
на най-използваните масмедии в късната фаза на този тип общества е
печатна, а социалната им роля все още остава „до голяма степен незначителна“ (Блек, Брайънт 1995: 6).
Като следващ тип обществена формация се описва индустриалното общество, датиращо от ХVІІІ в. нататък. То се характеризира с
основен ресурс – енергия, основен тип заетост – работа във фабрика,
ключова социална институция – стоманодобивно предприятие, основна технология – парна машина, природа на масмедиите – печатни средства за комуникация, радио, телевизия, филм. Специално за късното
индустриално общество – с приблизителни граници от началото до 60те години на ХХ в. – се отбелязва достъп до широк кръг от масмедии
и интензивно използване на средства за масова комуникация в бита,
например събуждане с радио, закуска, придружена с четене на сутрешния вестник, вечеря пред телевизора, слушане на радио по време на
извършване на други дейности и т. н.
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Относно последната цивилизационна фаза в историята на човечеството и ролята на масмедиите в нея изследователите на комуникацията са почти единодушни, макар да ѝ поставят различни названия
и да я характеризират от различни гледни точки. В обществено-икономически аспект най-често се говори за информационно общество,
началото на което се датира към 1955 г. (за САЩ), а състоянието му в
последните десетилетия на ХХ век все още се характеризира като „ранна фаза“. Приписват му се следните характеристики: основен ресурс –
информация, основен тип заетост – боравене с информация, ключова
социална институция – университет (изследователски център), основна технология – компютри и електроника, природа на най-новите масмедии – интерактивна и индивидуализирана (Блек, Брайънт 1995: 6).
Привеждат се например следните показателни данни за САЩ в края
на ХХ в.: 54% от работната сила са информационни работници; 67% от
всички работни средства са предназначени за опериране с информация; 70% от работните часове са посветени на информационна дейност
(там: 10).1
Друга определяща специфика на информационното общество е
пораждането на „нова комуникационна география“, характеризираща
се с глобални мрежи и интернационално пространство на информационния поток2. В новата пространствена динамика се отбелязват два
ключови аспекта. От една страна, технологичните и пазарните промени
водят до появата на глобални индустрии и световни пазари, както и до
„детериториализация“ на аудио-визуалната продукция и разработване на транснационални системи за доставка на масмедийни стоки. От
друга страна, наблюдава се тенденция към увеличение на локалната медийна продукция. Кабелните и микровълновите технологии улесняват
фрагментацията на масовия пазар и търсенето на частни сегменти от
аудиторията, разрастват се локалните икономики и култури. Накратко,
съществува напрежение между глобализъм и локализъм. Специално
за Европейския съюз особено витални са идеите за „европейско аудиовизуално пространство“, за „постнационална аудио-визуална територия“, за „телевизия без граници“. Обратната страна на тези високо ценени европейски символи е все по-често регистрираната несигурност в
В този аспект вероятно е много окуражителна новина за България изнесената
в масмедиите статистика, според която през месец октомври 2011 г. с най-високи заплати у нас са били хората, занимаващи се с информационни дейности. Например за
сферата на телекомуникациите се цитират данни за заплати от 3250 лв.
2
За връзката глобализация – медии вж. подробния коментар на Филева 2003.
1
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идеята „единство в различността“ и коментираното негативно чувство
на „културна дезориентация“ (вж. Морел, Робинс 1995: 1-3).
В световен мащаб подобни опасения се изказват във връзка с
констатирания още през 70-те години на ХХ в. „американски медиен
империализъм“, който поради свръхпредлагането на създадени в САЩ
аудио-визуални продукти води до хомогенизация на телевизионното
съдържание в целия свят (вж. де Бенс, де Смеле 2005).3 През 80-те години на ХХ в. влиянието на американската продукция още повече се
увеличава, особено в аспекта на фикционалните програми. Във връзка
с тяхното мощно въздействие върху нагласите и възприятията за света на неизчислимо количество зрители влиза в обръщение терминът
„даласификация“ по името на популярния американски сериал „Далас“
(де Бенс и др. 1992). Но идеята за американския медиен и културен империализъм не е единодушно изповядвана от изследователите на масовите комуникации. Г. Малецке например, коментирайки разпространената теза, че страните от Третия свят се заливат от евтини западни
предавания, филми и сериали, които са чужди на тамошните културни
и психологически дадености и така допринасят за разрушаване на културната идентичност на тези страни, подчертава следното: „Най-напред трябва да се изтъкне, че медиите от Третия свят охотно приемат
‘западните’ продукти не само защото са по-евтини от собствената продукция, но и защото… хората харесват това предлагане – и това вероятно е знак, че те – по каквито и да било причини – вече са широко отворени за ‘западни’ влияния“ (Малецке 1996: 126). Към това Г. Малецке
добавя, че в дискусията за американския медиен империализъм винаги
се влага идеята за културните влияния като „априори нещо лошо“. На
тази едностранчива идея се противопоставят множество практики от
съвременността, свързани с превръщането на мултикултурността в
официална държавна политика в много страни4, с прокламираната в
целия цивилизован свят толерантност към другостта, с приемането на
интеркултурните взаимодействия като позитивен фактор за взаимно
разбиране и обогатяване на културите. А и самите промени в масовите
комуникации, особено през последното десетилетие на ХХ в., предизЗа явленията „медиен империализъм“ и „културен империализъм“ вж. Томлинсън 1991.
4
Поемането на такава политическа линия все още, разбира се, не е гарант за
успех на начинанието. През 2010 г. например германската канцлерка Ангела Меркел
с огорчение обяви окончателния провал на идеята за мултикултурно общество във
Федералната република с култовата фраза „Multikulti ist gescheitert“.
3
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викват нови коментари. Например във връзка с успешното развитие
на филмовите и телевизионните индустрии в страни като Австралия,
Канада, Индия, Мексико, Бразилия и Египет5 Л. Горман и Д. Маклийн
смятат, че понятието „медиен империализъм на САЩ“ вече „не е адекватно за описанието на взаимоотношенията в регионалните и глобалните пазари“ (Горман, Маклийн 2009: 276).
Водеща характеристика на информационното общество е и свиването на целия свят до едно „глобално село“ (Маклуън 1962: 31) чрез
мощните високи технологии, благодарение на които информацията
светкавично може да достигне от всяка точка на планетата до всяка
друга, безпрепятствено преодолявайки всякакви граници и предоставяйки на всички хора принципно еднаква възможност за осведомяване по едно и също време. Така на всеки човек, стоящ пред телевизионния екран, метафорично се осигурява възможост да надникне в задния
двор на съседа си. По думите на Дж. Мейровиц електронните медии са
като удължения на нашия сензорен апарат („удължения на човека“ по
Маклуън 1964), които се разпростират около планетата и ни връщат
към привидно директните срещи с тяхната симултанност на действие,
възприятие и реакция, но в един глобален мащаб. Същевременно електронните медии подчертават чувствата, явленията, настроенията. Големият въпрос вече не е „Вярно ли е?“, „Невярно ли е?“, а „Как изглежда
това?“, „Какво е чувството?“ (Мейровиц 1994: 58). Казаното важи не
само за телевизията, радиото и интернет като електронни канали на
масовата комуникация, но и за използването на все по-разнообразните високотехнологични възможности на мобилните телефони и други
персонални средства (смартфони, айподи, айфони, лаптопи, електронни книги и др.) в личния бит и в комуникацията в частната сфера. Притежаването и ползването на хай тек нововъведения в професията, бита
и междуличностното общуване за някои съвременни хора е дори въпрос на електронно пристрастяване. Заради решаващата роля на електронните средства и в междуличностната, и в масовата комуникация
епохата, в която живеем, заслужено носи и другите си популярни названия – електронна епоха, електронна ера, глобална електронна култура. А ключовата роля на цифровите технологии в съвременността
дава повод жителите на света да се характеризират като „дигитални
граждани“.
Богатият български опит от последните години непременно би добавил към
този списък поне още Турция, Венецуела и Чили.
5
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Понеже идва след индустриалната, днешната епоха е определяна още и като постиндустриално общество, но не само в хронологически смисъл. „Ако индустриалното общество – твърди Д. Бел –
се дефинира чрез количеството блага като маркери за стандарта на
живот, постиндустриалното общество се дефинира от качеството на
живот, измерено чрез услугите и местата за отдих и култура… и чрез
изкуствата, които сега се оценяват като желани от всички“ (Бел 1973:
127). Това, което се цени в постиндустриалното общество, според Д.
Бел „не е суровата мускулна сила или енергията, а информацията“, а
централна личност е професионалистът, защото той чрез своето образование и опита си е способен да предложи видовете умения, които
все повече се търсят.
„Естетизирането“ на отношението към света, което идва на мястото на преклонението пред разума, от една страна, и превръщането на
знанието в ключов елемент, от друга, се сочат като базови характеристики на съвременността и в постановките, които етикетират днешния
цивилизационен етап като постмодерeн. Ето какво пише по въпроса
Ж.-Ф. Лиотар в основополагащия си труд „Постмодерната ситуация“,
като изхожда от работната хипотеза, че знанието променя статута си
във времето, когато обществата навлизат в постиндустриалния, а културите – в постмодерния период: „Под формата на информационна
стока, нужна за производствената мощ, знанието е и ще се превърне
в основен, ако не и най-важен залог в световното съперничество за
власт“ (Лиотар 1996: 45). Според автора както държавите нации са воювали, за да завладяват територии, така в бъдеще те вероятно ще воюват, за да упражняват контрол над информациите. Заради ключовата
роля на информацията и заради изобилието от информация в съвременността Ж.-Ф. Лиотар характеризира хората и обществата, живеещи
в постмодерната ситуация, като „информатизирани“. От друга страна,
очевиден признак на тази ситуация за Ж.-Ф. Лиотар е сриването на модернистичното пристрастие към метанаративите (от типа на теориите
на марксизма и фройдизма например), претендиращи да осигуряват
глобални обобщения, да достигат до първопричините и да представят
единствената истина за нещата. „Големият разказ – пише той – вече не
вдъхва доверие…“ (Лиотар 1996: 87). На неговото място идват малките и откъслечни, локално и ситуационно обвързани наративи, съдържащи автентичната реч на субект, който пряко говори от собствено
име. Разказите, които обслужват по-частни цели и интереси и решават
относително малки проблеми, са по-убедителни и прагматично по-ви-
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соко ценени от съвременния съмняващ се във всичко и отнасящ се с
ирония към себе си и към света информатизиран човек.
Друг виден теоретик на постмодернизма, Ф. Джеймисън, изброява още важни белези на културата, променила своя облик след 60-те
години на ХХ в. Като ключови за дискусията върху постмодернизма
моменти той сочи например постструктуралистката идея за „смъртта“
на творческия субект – автор или гений (компенсирана от „раждането“ на реципиента като производител на смисъла, от една страна, и от
непрекъснатото преработване на вече съществуващи текстове или интертекстуално връщане към тях, от друга), интереса към природата и
функцията на „културата на симулакрума“, обусловена от преизобилната репродукция на копия без оригинали, проучването на връзката
на тази култура с медийната култура на „обществото на спектакъла“,
преливането на форми от високата и масовата култура, появата на естетиката на текстуалността и залеза на всяка „дълбочина“, включително и историческата, последван от нашествието на пастиша и носталгичното изкуство (Джеймисън 1992: 140; вж. по-подробно по въпроса
Джеймисън 1997). М. Саруп предлага друг подробен списък с централни признаци на постмодернизма: заличаване на границата между изкуство и бит, колапс на йерархическите различия между елитна
и популярна култура, стилистичен еклектизъм и смесване на кодове,
пародия, пастиш, ирония, игривост, пристрастие към повърхността и
загуба на интерес към дълбочината, настояване за повторителност в
изкуството при същевременно съмнение в стремежа към творческа
оригиналност, преместване на акцента от съдържанието към формата, трансформация на реалността в образи, фрагментация на времето
до серия от сегашности, стремеж да се текстуализира всичко (Саруп
1993: 132). Ето и още едно пояснение: „На популярно ниво сякаш има
всеобщ консенсус за най-видимите страни на постмодернизма като
културна и естетическа характеристика на съвременната епоха, като
обобщена представа за правилата на художествено производство, изразяващи се тъкмо в липсата на каквито и да било правила. Ироничната дистанция, интерактивността, хипертекстуалността, еклектиката, културата на цитата и препратката, деконструктивността, колажът,
фрагментарността, играта и различността са сред ключовите думи,
които помагат да се осмислят понятието и феноменът ‘постмодернизъм’ “ (Стойков 2011).
Редовно изтъквана черта на постмодернизма, която понякога се
извежда и като централна, е либералното му, дори приятелско отно-
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шение към популярната култура. Някои изследователи изрично настояват, че именно популярното е основният контекст, в който първоначално се оформя понятието „постмодернизъм“, и че най-значителните
тенденции в постмодернизма оспорват „безжалостната враждебност“
на модернизма към масовата култура (вж. напр. Макроби 1994: 13-15).
Що се отнася до явленията, които съпровождат разграничаването на модернизма, в неговата съотнесеност с индустриалното общество, и постмодернизма като културно лице на постиндустриалното
информационно общество, съществуват различни мнения. Едно от
най-влиятелните сред тях е на А. Хюисен, който след детайлен обзор
на развитието на постмодернистичните идеи от 60-те до 80-те години
на ХХ в. изтъква четири основни феномена, конституиращи постмодерната култура. Един от тези феномени е свързан с факта, че културата на просветената модерност винаги е била култура на вътрешен
и външен империализъм, който изисква политическо, икономическо
и културно оспорване. Друг фундаментален момент е дискурсът на
феминизма, съпроводен с пряка социална ангажираност и активност,
който довежда до съществени промени в социалната структура и културните нагласи и гарантира появата на жените като самоуверени
творчески субекти в изкуството, литературата, киното и критиката.
Начините, по които сега се говори за пол и сексуалност, за четене и
писане, за назоваване, субективност и глас, биха били немислими без
приноса на феминизма. Трети фактор е задълбочаването на темите
за екологията и околната среда през 70-те години в аспект на остра
критика срещу модерността и модернизацията. Новата екологична
чувствителност оказва мощно въздействие върху изкуството, архитектурата, градоустройството, както и върху обръщането на погледа
към локални традиции и диалекти. От изключителна важност е и изострянето на съзнанието, че неевропейски и незападни култури трябва
да бъдат адресирани със средства, коренно различни от завладяването
и доминацията. В това отношение А. Хюисен апелира към утвърждаване на идеята на М. Фуко за локалния интелектуалец (като противоположен на универсалния интелектуалец на модерната епоха), който
може да предложи изход от дилемата да бъдеш впримчен в собствената си култура и традиции, докато същевременно признаваш техните
ограничения (Хюисен 1993: 374-375).
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2. Роля на масмедиите в информационното общество
Най-общо ролята на средствата за масова комуникация в информационното общество се определя като основополагаща – както с оглед на самата структура и организацията на социума, така и с оглед на
познанията за света, които членовете на информационното общество
получават, преработват и съхраняват.
Оценката за решаващата роля на масмедиите в съвременността се
свързва с прехода от обществата на държавите нации към по-глобални
обединения (например от типа на Европейския съюз) и дори, според
по-смели трактовки, до една цялостна световна общност. Според метафоричното обяснение на М. Маклуън в електронната ера „нашата централна нервна система е технологично удължена и включена в целостта
на човечеството, а целостта на човечеството е инкорпорирана в нас“
(Маклуън 1964: 4). Или, според друга популярна метафора от неизчерпаемия арсенал на канадския изследовател, електронната ера е събрала „целия човешки род в едно-единствено глобално племе“ (Маклуън
1962: 8). Това не би било възможно без филма, радиото и телевизията,
за които понякога се твърди, че именно в тази посока реализират своето изначално предназначение – да осъществят пряка и непосредствена
интеграция на световната общност, като осигурят на хората една обща
реалност, в която всеки може да участва (Луман 1975: 28 и сл.). В още
по-ново време процесът на интернационализиране се осъществява и
с мощния принос на интернет, който облагодетелства не само сферата
на масовата комуникация, но има изключително силно въздействие и
върху интензифицирането на контактите в интерперсоналната сфера.
Благодарение на интернет отдавна занемарени роднински, приятелски,
съученически и колегиални връзки получават нов шанс за възкресение
и укрепване (което променя статуса на усамотения пред телевизора
човек от индустриалното модерно време), а общуването чрез страниците в социалните мрежи и особено общуването по скайп в най-силна
степен подхранват илюзията за взаимодействие лице в лице с хора на
далечно разстояние и за поддържане на тесен контакт с тях. По същите
пътища се множат и контактите с хора, които никога не са се виждали на живо – интернетните приятелства са вече неизменна, жизнена,
доста обемна, но и свързана с много опасения (например от страна на
родители) част от съвременната виртуална реалност на междуличностните отношения.
Гарантираното от електронните масмедии интернационално споделяне на информационното обкръжение обаче, както основателно се
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отбелязва, не води непременно до идентични поведения. Напротив:
понеже светът е по-хомогенизиран в глобален аспект, на личностно
ниво индивидуалният свят става по-разнообразен, защото се предлагат повече избори. Докато традиционните различия между хората от
различни възрасти, пол, статус, семейство, съседство и националност
се размиват, хората от един и същ пол, с един и същ социален статус
и т. н. „стават по-малко подобни един на друг“. С две думи: наблюдава
се „унификация на макро- и фрагментация на микрониво“ (Мейровиц
1994: 68).
В макросоциален план специално място заема дебатът за ролята
на масмедиите в социалната промяна. Характерно е, че представителите
на марксистките и неомарксистките теории за масовите комуникации в
типичния случай възприемат масмедиите като проводници на доминиращата (капиталистическа) идеология, като разпространители на дефиниции за света и ценностите в него от гледна точка на господстващата
класа и в този смисъл, най-общо казано, като крепители на статуквото
(вж. напр. Хол 1992; Бенет 1992 и др.). Подобна склонност се констатира
и при изследователите на т. нар. „културни индикатори“, за теоретичната платформа на които Т. Петев привежда обобщената постановка, че
главна социокултурна функция на телевизията е „да утвърждава (!) социални образци, да култивира съпротива спрямо социалната промяна:
телевизията социализира, изгражда култура, стабилизира утвърденото“ (Петев 2001: 101). Но по-разпространено е схващането, че масмедиите не само са мощен фактор за стабилизация на достигнатото социално състояние, но наред с това, особено в периоди на криза или прелом,
могат да се превърнат в двигател на социалната промяна и дори да се
окажат неделима част от нея. Подобно становище например се изказва по отношение на развиващите се страни, които тръгват по пътя на
модернизацията (вж. коментара на Хайт 1987: 21-23). Но и в развитите
страни масмедиите се оценяват като катализатор и проводник на социални промени. Например Дж. Мейровиц рисува картина на „експлозия“
на конфликтни култури в средата на 60-те години на ХХ в., „когато стана на възраст първото поколение, гледащо телевизия преди да тръгне
на училище (храма на образованието)“ (Мейровиц 1994: 67). Това поколение, именно под влияние на информацията от телевизионния екран,
отхвърля традиционните различия по роли за млади и стари, за мъже и
жени, за авторитети и средностатистически граждани и заявява своите
искания под формата на движения за граждански права, женски движения, движения за освобождение на децата и др.
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По-късно, в периода на разпад на бившите комунистически режими в Европа, включително и у нас, преходът от тоталитаризъм към
демокрация включва като активни агенти телевизията, радиото, печата
и интернет. В този процес масмедиите са не само информатори, не само
форуми за оповестяване на политически платформи и инициативи, но
и подбудители на реални действия. Достатъчно е да се спомене само
случаят с пресконференцията от 9. 11. 1989 г. с участие на представителя на правителството на бившата ГДР Гюнтер Шабовски във връзка с новия проектозакон за отварянето на държавните граници. Ето
една ретроспекция на събитията във в. „Дневник“ (9. 11. 2009): „В 18.53
часа италианският журналист Рикардо Ерман задава уж безобидния
въпрос: ‘Не беше ли грешка проектозаконът за пътуванията отпреди
дни?’. Няколко минути Шабовски отговаря с рутинните фрази, преди
журналистите да чуят: ‘…и ние решихме днес да вземем решение, което
позволява на всеки гражданин на ГДР да излезе през граничните пунктове на страната’. Към Шабовски заваляват един през друг въпроси,
репортер от ‘Билд’ пита: ‘Откога влиза в сила’. Пообърканият Шабовски вади от чантата си бележката от Кренц и отвръща: ‘Доколкото ми е
известно… веднага, незабавно’… Първа новината е разпратена по света
от Ройтерс, после от западногерманската ДПА и официалната източногерманска агенция АDN… В 19.31 АNSA в пряк текст обявява, че
Берлинската стена пада“. И независимо от последвалите коментари, че
говорещият не е бил упълномощен да дава какъвто и да било отговор
в тази посока, излъченото в ефира съобщение доведе до незабавното
събиране на стотици хора, които с подръчни средства започнаха показваното онлайн по целия свят разрушаване на Берлинската стена. На
следващия ден падна българската Берлинска стена. Малко по-късно
румънската телевизия на живо (и с голяма доза режизиран драматизъм) показа свалянето на режима на Чаушеску. И т. н. Някои от революциите в бившия източен блок като цяло бяха не просто медиирани,
те бяха до голяма степен медиатизирани.
Събитията от най-ново време също привеждат актуални доказателства за ключовата роля на масмедиите, особено на базираните в
интернет, за промените в света. Например драстичните революционни
катаклизми в арабските страни през 2010-2011 г. станаха не сами по
себе си, не единствено чрез социални прегрупирания и нови консолидации като резултат от вътрешни социални напрежения, а с информационното въздействие на сателитните канали и интернет, както и с
активното ангажиране на виртуалните социални мрежи като форум за
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обмен на идеи и формиране на нагласи за действие, но и като рупор за
пряка мобилизация.
Банално е да се споменава решаващата роля на масмедиите в
провеждането на предизборните кампании. От 60-те години на ХХ в.
насам те са буквално телевизионирани. Всеизвестен факт е, че се избират не реални личности и реални политически формации, а медиирани
образи. Но масмедиите могат да направят и много повече неща в това
отношение. Например разясняването на възможностите за гласуване
и конкретните механизми на упражняване на вота в днешно време е
почти изцяло медийна задача. Възможно е дори пряко въздействие на
масмедиите върху изборните резултати не само чрез съобщения за изборни нарушения (от типа на купуване на гласове или агитация по време на изборния ден) и репортажи за гласуването на видни политически
фигури, но и по всевъзможни други начини.6
Трябва обаче да се отчете и още един момент, към който специално насочва вниманието Т. Петев в следния пасаж: „Силата на масовата
комуникация малко предубедено е приписвана основно на медиите –
това обстоятелство като че ли оставя извън скоби серийните ефекти,
обработващи социалната среда за дълготрайна трансформация. Повлияната среда обединява директни и индиректни влияния на масовата и междуличностната комуникация, постепенно превръщайки се в
слоеве култивирана среда“ (Петев 2001: 95).
Неоспоримо е влиянието на масмедиите и на микроравнището
на отделния човек, професията и бита му. Феномен на информационното общество е например т. нар. „телекомунинг“ (telecommuning),
който се свързва с все по-разширяващата се практика за употреба на
телекомуникационни средства (основно компютри и съответно връзка
по интернет) за професионална дейност вкъщи, вместо да се пътува
до работното място всеки ден. За много хора, от друга страна, организацията на свободното време, дори на целия ден, в основни линии
зависи от телевизионните предавания. Например повечето възрастни
Конкретно доказателство за всемогъществото на масмедиите в това отношение са популярните от последните години в България фикционализирани класации
по радиа, телевизии и електронни сайтове например на мелодии из филми („Усещане
за жена“, „На всеки километър“ и пр.), на продажби на сортови семена (за гербери,
червена роза „Вела Благоева“ и т. н.) и други подобни хитроумни журналистически
изобретения, които гражданите неотклонно следят и без усилие дешифрират. Това не
просто ги информира за хода на изборите, но може да допринесе и за формиране на
собственото им решение за вот, както и за мобилизиране на цели електорални групи
да гласуват по определен начин в определено време.
6
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хора изцяло програмират деня си според времето, в което се излъчват любимите им сериали, телевизионни състезания, политически или
забавни шоу програми и т. н. Почти за всички съвременни семейства
времето на вечерята се определя от началния час на централната новинарска емисия по предпочитания канал. Времето за гости също в много случаи се съобразява с новинарски, спортни, развлекателни и други
емисии по телевизията. Дори за звъненето по телефона има нов стандарт, наложен от телевизионната „тирания“: например обаждането по
какъвто и да било повод, който търпи отлагане, по време на информационните емисии във вечерния праймтайм се оценява ако не като
драстично нарушение на електронно базираните социални норми, то
поне като проява на лош вкус; освен това много хора изобщо не отговарят на телефонни повиквания по време на любимия си сериал или докато гледат футболен мач. Но масмедиите се намесват и в други аспекти
на днешния бит. Е. У. Хайт например предлага да се попрелистят списанията за интериор от първата половина на ХХ в., за да се забележи
ясно повлияното от масмедиите устройство на съвременния дом. „Докато преди няколко десетилетия – пише той – диваните и креслата бяха
аранжирани така, че да улесняват разговора, мебелировката днес отразява стремежа на всички да се осигури добра видимост към телевизора,
който става стандартна част от самата мебелировка“ (Хайт 1987: 33).
Компютърът, на свой ред, не предизвиква изцяло нов аранжимент на
домашния интериор в пространството на възрастните, защото в много
случаи просто заема мястото, на което преди това е стояла пишещата
машина; в детското пространство обаче той доста агресивно извоюва
собствена нова площ. И сега вече, независимо дали е стационарен или
преносим, компютърът е съвсем стандартна част от оборудването на
средностатистическия дом и дори подлежи на отчет при преброяването на населението.
Специално внимание заслужава решаващата роля на масмедиите и по отношение на езика, който „дигиталните граждани“ използват.
Веднага трябва да се уточни, че водещата в прединформационната епоха позиция на дискурсите на художествената литература и академичната проза в процесите на формиране на книжовните езици е категорично подронена. Законодател на езика в информационното общество
са вестниците, списанията, радиото, телевизията, интернет. Словесните и синтактичните иновации навлизат в разговорно-битовия дискурс,
но и в публичните дискурси, протичащи в книжовен режим, именно
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по тези канали.7 Книгата (особено книгата на класическата литература) определено е детронирана като образец за съвременна реч. В ход е
ярко изразена демократизация на езика, включително и на равнището
на книжовния стандарт, който е станал силно проницаем за елементи
от по-непрестижните всекидневнобитови, сленгови и професионални
езикови формации. Демократизирането на публичните дискурси, от
друга страна, е съпроводено с мощно интернационализиране, и то еднопосочно, с единствен източник английския език, който очевидно се е
превърнал в световен хиперезик. Навлизането на огромно количество
английски думи и конструкции не се нуждае от доказателствата на специалистите по език – то е очевидно за всекиго. И естествено става с
неприкритото съучастие на масмедиите. Предлаганите в интернет възможности за превод на български (респ. на друг език) на всеки потърсен чуждоезиков текст едва ли ще сложат спирачка на повсеместната
англицизация. Много типично е и още нещо – мощното интердискурсивно движение на словесни единици (естествено с английски произход) от дискурсите на новите технологии и на шоубиснеза по посока на
всякакви други дискурси. Описаните постмодерни характеристики на
съвременния език не са само български патент – те бележат езиците на
всички общества, обитаващи електронизирания глобус.8
Вторият важен аспект от ролята на масмедиите в информационното общество е свързан със социалната позиция на индивида и с моделирането на картината на света, която превърналите се днес в потребители на масмедийни продукти зрители, читатели и слушатели
получават и усвояват. В този аспект може да се говори за три много
обхватни и тясно преплетени помежду си макрофункции на масмедиите, които те изпълняват посредством множество по-частни функции
от втори ред.
Като първа макрофункция трябва да се посочи способността на
масмедиите да осъществяват социализацията на хората, тяхното инПоказателно е, че примерите за нови думи и значения в специализирания
„Речник на новите думи и значения в българския език“ (РНДЗ 2001) са основно от
периодичния печат.
8
Този проблем е обект на изследване например в книгата на Н. Феърклаф
„Език и глобализация“ (вж. Феърклаф 2006), където между другото се прави и анализ
на влиянието на английския език върху съвременния румънски бизнес дискурс; за
влиянието на английския върху руския език вж. съответно Морозова 2010. Не случайно за немския език от последните десетилетия е конструирано шеговитото компилативно название Denglisch (от Deutsch + Englisch), а за испанския на същия принцип функционира Spenglish.
7
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тегриране в общността чрез приемането на нейните традиции, норми,
културни ценности и основни нагласи такива, каквито ги репрезентират и репродуцират средствата за масова комуникация. В този аспект
важността на публикуваните в масмедиите съобщения се оценява с
оглед на тяхната способност кумулативно да оказват влияние върху
нагласите, вярванията и предпочитанията и дори върху поведенията
на хората9, както и с оглед на релевантността им за формирането на
общественото мнение и за отношението на всеки индивид към преобладаващото мнение по всеки важен въпрос.10 Основна роля тук играе
и способността на масмедиите не просто да предоставят информация,
но и да поставят т. нар. дневен ред (което най-често се определя като
специална масмедийна функция agenda setting)11. Този формулиран от
масмедиите рейтинг на събитията и проблемите подсказва на съвременните хора кои са основните неща, за които трябва да мислят и с
които трябва да се съобразяват. Впрочем електронните форуми, осигуряващи бърза обратна връзка с потребителите на медийни съобщения,
през последните десетилетия са важен корективен източник на информация за самите масмедии при формулирането на дневния ред. А за да
подчертаят своята отвореност към мнението на аудиторията и интеарктивната си нагласа, някои електронни медии правят например зрителски или слушателски класации на събитията и темите от седмицата
(като естествено предлагат избор измежду предварително определени
теми). Разбира се, не бива да се забравя, че представеното в масмедиите
съдържание може да бъде допълнително обогатено, интерпретирано,
преосмислено, а и преиначено чрез груповите (училищни, академични,
религиозни, политически и пр.) и чрез междуличностните контакти с
други хора извън сферата на масмедиите.
Втората макрофункция на масмедиите е когнитивната. Тя е
свързана с усвояването на познания за света, които човек може да изЗа култивационния анализ вж. Гербнер, Грос 1976; Гербнер и др. 1986; Петев
2001: 96 и сл.
10
В това отношение е много оперативен моделът „Спирала на мълчанието“,
развит от Е. Ноел-Нойман, която между другото дава следното пояснение за приемането и неприемането на огласеното от масмедиите (доминиращо) обществено мнение: „Наблюдения, извършени в един контекст (на масмедиите), се разпростират върху друг и окуражават хората или да оповестят своите мнения, или да ги преглътнат и
да запазят мълчание по един процес на разгръщаща се спирала, докато едната гледна
точка овладее обществената сцена, а другата изчезне от общественото внимание, тъй
като нейните поддръжници са останали безгласни“ (цит. по Петев 2001: 163).
11
Вж. Маккомбс, Шоу 1972.
9
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ползва според личните си предпочитания. В това отношение нещата
стоят просто и ясно, затова често положението се формулира афористично, например така: „Ние живеем в общество, опосредствано напълно от масмедиите…“ (Петев 2001: 102); съвременната западна култура
е с изцяло „медиирана природа“ (Томлинсън 1991: 35); „Каквото знаем
за обществото, а и за света, в който живеем, го знаем от масмедиите“
(Луман 1996: 9). Алтернативните източници за получаване на знания
за света са малко – освен масмедиите остава само личният опит, който
обаче за съвременния човек е крайно недостатъчен за ориентация в социалното и в природното обкръжение днес, в миналото и в бъдещето.
Разбира се, и по отношение на придобиването на познания не може да
се пренебрегне ролята на обсъжданията в групови и междуличностни
дискурси12, в които обаче, трябва да се признае, основният познавателен фонд все пак е с масмедиен произход (от учебници, справочници,
списания, филми, вестници, интернет и т. н.), а познанията, придобити
от пряк личен досег със света, имат несравнимо по-скромен дял.
Добре мотивирано е и включването на т. нар. икономическа
функция в списъците, представящи социалните цели и възможности
на масмедиите, в много учебници, монографии и статии в областта на
масовата комуникация от 1990-те години насам (вж. напр. Мерил и др.
1990: 60). В типичния случай тази функция се съотнася с комерсиалната реклама, но всъщност в нейната реализация равностойно участват
още стопанските и финансовите новини, коментари, анализи, интервюта, статистики и пр.
Частните функции, които обслужват трите надредни макрофункции, се представят и в относително кратки, и в относително дълги
списъци от изследователите на днешните масови комуникации. Найпопулярни в науката за комуникацията са формулираните от Х. Ласуел още през 1948 г. три медийни функции: обзор (surveillance of the
environment), корелация (correlation of the parts of the society), трансмисия на културно наследство (transmission of the cultural heritage) (Ласуел
1948). Към тях Ч. Райт добавя и функцията развлечение (entertainment)
(Райт 1960). Така се оформя класическият „квартет“ на всепризнатите медийни функции, популярни имена на които са информационна
(или новинарска), коментарна (или анализационна), образователна
Във връзка с това Н. Феърклаф обобщава: „Медиацията е социално важна в
смисъл, че където и да живеят хората и каквото и да правят в живота, техният опит
сега е сложна смесица от пряк неопосредстван опит (напр. в интеракции лице в лице
с другите) и медииран опит (напр. чрез телевизията)“ (Феърклаф 2006: 5).
12
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(или културна) и развлекателна. Този четворен ансамбъл по-късно е
допълнен от Д. Маккуайл с още един компонент – функцията мобилизация, която се свързва с провежданите от масмедиите „кампании
със социална насоченост в областта на политиката, военните действия,
икономиката, развитието, трудовата заетост, а понякога и религията“
(Маккуайл 1987: 71). От днешна гледна точка може да се отчете не само
дълбоката мотивираност на това допълнение, но и фактът, че мобилизиращата функция на традиционните медии до голяма степен вече се
изземва от електронните социални мрежи.
В отделни списъци се появяват наименования и на други функции – например убеждаваща, пропагандна, рекламна, манипулативна,
политическа, функция обществен форум, формиране на общественото
мнение, връзка между правителството и народа и пр., но всички те или
придружават всяка от частните функции (като убеждаването, формирането на общественото мнение, манипулацията), или пък се проявяват като частна разновидност на някоя от функциите, изброени погоре (като например пропагандната във връзка с мобилизационната
функция). Ето защо тук тези функции не се приемат за самостоятелни
и не се приравняват с посочените функции от втори ранг.13
Трябва обаче да се отчете още един важен аспект. В информационното общество е много типично не само „чистото“ проявяване на
отделните частни функции, но и тяхното комбиниране. Например много обичайно е съчетаването на културната и развлекателната функция
(в различни телевизионни състезания с познавателна насоченост, по
страниците с кръстословици и ребуси, в детски образователни филми
и предавания и т. н.). Обичайни амалгами се получават и чрез съвместяването на коментарната и образователната или на информационната
и коментарната функция. Но все пак най-характерен белег на информационното общество, защото се наблюдава в масиран вид именно в
него, е атрактивната комбинация между информационната и развлекателната функция. Тази много високо ценена и от масмедиите, и от
съвременните потребители на информационни продукти комбинация
е единствената, заслужено получила собствено терминологично обозначение – инфотейнмънт (по идея на Постман 1985).

За друг подход към групирането и тълкуването на масмедийните функции
вж. Буркарт 2000: 268 и сл.
13
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3. Рекламна репрезентация на информационното общество
Любопитно е да се види на кои от ключовите характеристики на
информационното общество откликва рекламата в българското аудиовизуално пространство и как ги интерпретира в хетерогенната семиотична сплав на своите текстове. Но не само любопитството е основание
погледът да се насочи именно към рекламата. Другите сериозни мотиви са нейната изконна привързаност към новото във всички области на живота и изключителната ѝ адаптивност към променящите се
реалности. Ето защо може да се подходи с хипотезата, че редица отчетливи белези на социалния, икономическия и културния контекст на
постмодерното настояще ще се окажат по някакъв начин отпечатани в
рекламния дискурс и експлоатирани от него за собствените му цели.14
Могат да се очертаят три основни посоки на търсене. Първата е
по линията на социалната реклама, която представя официални европейски и държавни политики по определени теми, преценени като жизненоважни за съвременното общество в неговото настояще и бъдеще.
Втората посока е по линията на комерсиалната реклама на продукти и
услуги, които сами по себе си са икономически и културни символи на
постиндустриалния начин на живот. Третата посока привлича вниманието към разнообразни характеристики на бита, културата и езика в
постмодерната ситуация на нашето съвремие, които не са крайна цел
на съответната реклама, но присъстват в нея и по някакъв начин подкрепят същинското ѝ послание.
Основни теми на социалните реклами, излъчвани по телевизионните канали у нас през последно време, са опазването на околната
среда и отговорната грижа за децата. Първата тема обхваща редица
аспекти на зелената философия, която е една от водещите характеристики на постмодерното отношение към света – опазването на горския
фонд, използването на енергия от възобновяеми източници, разделното сметосъбиране и рециклирането на отпадъци, предотвратяване на
замърсяването на природата и населените места, намаляване на упоКосвена подкрепа на тази хипотеза са данните за характеристиките на българската печатна реклама от 20-те и 30-те години на ХХ в., приведени в специалното
изследване на П. Шуликов върху промишления канон на индустриалната епоха във
визирания период, репрезентиран в рекламни текстове (вж. Шуликов 2011). Без съмнение би било изключително любопитно и продуктивно едно сравнително-историческо изследване на рекламата в този аспект с оглед на периода, описан от П. Шуликов
в цитираната книга, с оглед на българската рекламата от социалистическо време и с
оглед на рекламата от постиндустриалното ни настояще.
14
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требата на изделия от трудноразграждащи се пластмаси, производството и консумирането на храни без вредни съставки и др. Този вид
реклами се спонсорират от държавни и европейски фондове, от международни институции, от проекти, реализирани от неправителствени
организации, но също и от отделни телевизионни канали в рамките на
инициирани от тях екокампании.
Например телевизия bTV излъчва поредица от рекламни клипове със слогана „Да изчистим България за един ден“. За въздействието
на призива в случая се разчита и на участието в рекламите на добре
познати лица от екрана на bTV, чрез което посланието се персонализира като личен ангажимент на елитни публични фигури – изпитан
похват на убеждаващата комуникация. Разбира се, кампанията е отразена и във Фейсбук. Друга добра илюстрация на рекламната екополитика е инициативата на БНТ „Найлонът не е на мода – имаме и
друг избор!“, която се материализира в масирано излъчвани реклами,
апелиращи към намаляване на употребата на полиетиленови торбички. В този случай успехът на кампанията залага изключително на институционалния авторитет на телевизията с обществен характер, но
се излъчват и материали за други институции, подкрепящи инициативата с конкретни действия, както и позитивни мнения на „обикновени“ граждани. Сполучлив ход е и ангажирането на позицията на
децата в опита да се подтикне обществото към опазване на околната
среда. Такъв елемент има например в някои от клиповете, свързани с
инициативата „Да изчистим България за един ден“. На това се основава и зрителската симпатия към рекламата с ключова фраза „Искам
да ми е чисто“, изречена от дете, което събира от земята разпръснати
отпадъци и ги хвърля в кошче за смет. Сполуката на този рекламен
клип се дължи не само на детското участие, което винаги е гарант за
позитивна рецепция, но и на преобръщането на стереотипа за разумния възрастен, който възпитава. В случая детето се опитва да поправи
безобразията на възрастните. Този изненадващ ракурс, насочен към
бъдещето, символизирано от детската фигура, успешно подсилва посланието на клипа.
В други случаи гарант за сполуката на социалната екореклама е
използването на национални символи. Безспорно една от най-запомнящите се и най-качествени реклами в този аспект е клипът, алармиращ
за застрашаващото изчезване на българското зелено богатство. Рекламата е съвсем пестелива на словесна и картинна информация – показва
се единствено българският трикольор и се дават лаконични данни за
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скоростта на изсичане на горите, но ефектът с бързо стопяващия се
зелен цвят в знамето е находка с огромен въздействен потенциал.
Отделен аспект от социалната екореклама формират апелите за
хуманно отношение към животните. В това отношение най-силно впечатление правят клиповете на екологичната организация WWF, например съдържащите призиви за осиновяване на лалугер или за дарения
в полза на идеята „Спасете застрашените животински видове в България!“.
За съжаление има и екореклами, в които съответният спонсор
напразно е инвестирал средства. С такъв характер е например една
анимационна реклама, в която екоидеята примитивно е символизирана от желаното зелено костюмче на чиновничката, говореща с глас на
безмозъчна кокетка. Може да се даде негативен пример и с рекламна
препратка към децата. Става въпрос за излъчвана преди време реклама, апелираща към разделно сметосъбиране, в която възлова позиция
заема фразата „и децата знаят“. Това, че дори и децата знаят кой боклук в кой контейнер трябва да се изхвърля, може да се възприеме и
като похвала за децата, но и като непохватно ейджистко структуриране на рекламата, защото тя изрично подчертава и мултиплицира в
публичното пространство негативното внушение (базирано на траен
стереотип), че децата са последните, от които се очаква да знаят нещо
правилно и полезно. Подобни аудио-визуални продукти могат само да
компрометират добрите намерения на рекламодателя, който и да е той.
Другата ясно следвана линия в социалната аудио-визуална реклама е грижата за децата. В това отношение основните акценти са апел за
ангажираност към децата без родителска грижа, подпомагане на децата с увреждания и призив към лична отговорност спрямо всички деца.
Рекламите, обвързани с първите два от споменатите акценти, буквално
са се превърнали в неизменна част от телевизионното всекидневие на
българските зрители. Те не само успешно насочват вниманието им към
сериозните проблеми на децата без семейство и децата с увреждания,
но и подбуждат голяма част от гражданството към практически действия (например чрез изпращане на есемеси, влагане на суми по оповестени банкови сметки, чрез преки дарения, включване в системата на
приемните семейства, осиновяване на изоставено дете). Вторият тип
реклами са новост за българското публично пространство и апелират
към нещо, за което не всеки родител си дава сметка. Изненадващият
зрителен ъгъл е много убедително представен в рекламата на UNICEF
„Чуй ме сега! Утре може да е късно“, в която бебе изрича предупрежде-
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нието си към възрастните. Рекламата е мощен апел към предотвратяване на бъдещи несполуки в живота, дължащи се на неразбиране и липса
на своевременна подкрепа. Възрастните са поставени в позицията на
неосведомени; те са призовани към самоосъзнаване и това, паралелно
с великолепното озвучаване и очарователните кадри с малкото момче,
прави рекламата много атрактивна и въздействена. (Силно въздействащ е впрочем и нейният радиовариант.) Ето началото на рекламата и
кадър от нея: „Седиш и ме гледаш. Мислиш, че съм малък и не разбирам.
Но знаеш ли, вчера разбрах какво е самота. Чуй ме сега! Утре може да е
късно!/ Първите преживявания оставят следи за цял живот…“

Съвсем различен е регистърът при репрезентиране на аспекти от
постиндустриалния свят в комерсиалната реклама. Тук основно място заемат рекламите на автомобили, велосипеди, мебели, електроуреди,
компютри, телевизори, мобилни телефони и всякакви други технологични новости. Елементите, на които най-много се залага в тези реклами, са свързани с ценности, емблематични за съвременния живот
– например висока скорост на автомобилите, икономичност, улеснение
на управлението чрез електронизация, безопасност, комфорт, удобство
за шофиране в градска среда или в специфични условия и т. н. Пряко
се рекламират и високотехнологичните възможности на новите средства за комуникация, намиращи широко приложение в бита на съвременния електронизиран човек – например голям екран, висока разделителна способност и качество на звука, създаващи илюзия за пряко
възприемане на действителността (за телевизионните приемници);
малък обем, малко тегло, дълготрайна батерия, разнообразни възможности – сърфиране в интернет, заснемане на качествени фотографии и
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клипове и пр. (за мобилните телефони) и т. н. Например в реклама на
Nokia в „стаята на Handy“ с комично моделиран „пясъчен часовник“
– як мъж, който с детска лопатка прехвърля пясък от пълен в празен
контейнер, нагледно се илюстрира дълготрайността на батерията. Пълните данни за мобилния телефон са: „Nokia 500 с батерия за 500 часа,
2 цветни панела, уайфай и 5-мегапикселова камера“, която може да се
закупи с абонаментен план на M-Тel. В други случаи подобен тип данни
се спестяват, но се залага на поетизирани футуристични метафори, както е например в реклама на Globul: „Виж бъдещето със Samsung Galaxy
S Plus – с космическа картина, хиперсветлинна скорост и необятните
възможности на Android. Със Samsung Galaxy S Plus пътуваш във времето“. Характерно за рекламите на мобилни телефони е включването
в тях и на слогани, отпращащи към постмодерни културни ценности
– респект към различността, активност в комуникацията, споделяне на
преживявания и, разбира се, склонност към забавление и ескапизъм.
Съвсем пряко, но с неизбежната доза преувеличение, драматизъм
и хумор, моделират особеностите на съвременния бит и рекламите на
услуги в областта на телекомуникациите. Например изключителната
роля на интернет в съвременния бит е визирана пряко във фразата
„Без интернет си загубен“, която е слоган в реклама на Vivacom Net &
Call Super Max. Илюстриращата история залага на игриво актуализиране на стереотипа за мъдреца на преклонна възраст, от когото могат
да се научат много полезни неща. В случая старец упътва младежи към
Рибарица, ползвайки навигатор от интернет, срв:

Булсатком, от друга страна, предлага на клиентите си да се възползват от услугата Skype със закачлива експликация на възможност-
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та чрез аудио-визуалната връзка да се види това, което адресантът е
предвидил да покаже, но и неща, които не е имал намерение да показва на адресатите. Няма нужда да се привежда целият текст на тази запомняща се и много харесвана (дори успешно пародирана в YouTube)
реклама, персонализирана като история от всекидневието на средностатистическо българско семейство; достатъчно е припомнянето ѝ чрез
следния кадър:

Булсатком използва и друг хитроумен похват в представянето на
услугите си. В една от рекламите двойка е на пътешествие до екзотично
място, където гостоприемна домакиня надълго обяснява нещо на непознат език. Това предизвиква жената от двойката (блондинка) с раздразнение да запита: „Не можахме ли да изберем нещо със субтитри?“.
С този парадоксален въпрос рекламодателят метафорично издига качеството на предлаганата услуга до невъобразимата степен на смесване
на действителна с телевизионна реалност.
Vivacom прибягва до подобна идея в серия от реклами, за да характеризира суперкачествата на услугата си – например игуаната от
екрана посяга към пицата на зрителите; обелките от фъстъци, хвърлени от зрителите, попадат пред обектива на камерата, с която на екрана криминалист заснема сцена на престъпление; скалпелът, нужен в
операционната на екрана, се оказва в ръцете на зрителката, която бели
с него ябълка, и т. н. Уверението за евентуалните потребители на услугата е: „все едно си там“.
Операторът Blizoo залага на друго добро попадение – хиперболизиране на интерактивните възможности на съвременните средства
за комуникация, които в рекламната реалност не просто дават на потребителите това, което те търсят, но сами инициират комуникация с
тях. Глас зад лаптопа например пита героите на историята (млада двойка, която в чакане да се свали материал от интернет остарява) „Нали
не искате да пропилявате живота си, чакайки?“ (реклама за интернет
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услуга); глас отново от невидим източник задава друг провокативен
въпрос в ситуация с получаване на сметка за телефон: „Усещате ли,
че хвърляте парите си на вятъра за нещо, което не използвате?“; във
връзка с гледането на телевизия на свой ред идва питането: „Случвало
ли ви се е да включите телевизора и да няма нищо за гледане?“. Чрез
тази сполучлива драматизация с елементи на научна фантастика, към
която се добавя и информация за качеството на предлаганите услуги
(„Blizoo Fiber Power… Силата на оптичната връзка“), се гарантира готовността на оператора да бъде в полза на хората, не само доставяйки
им най-доброто, но и откривайки медийния им проблем в собствения
им дом.
В третата категория реклами, които ще бъдат анализирани тук,
препратките към специфики и ценности на информационното общество не са пряка цел на рекламата, а са средство за постигане на
нейната финална задача. В много реклами на храни, перилни препарати, лекарства и козметика например като позитивно качество на
рекламирания продукт се сочи неговата екологичност и безвредност
за здравето на хората и/или за околната среда. Така по косвен начин
се поддържа ценността на екоидеите, пряко представени в социалните реклами. В случая по принцип може да се заложи на това, което се
съдържа в рекламирания продукт. Например в клиповете, свързани с
марката млечни продукти „Тертер“, решаващо е изтъкването на голямото количество пълномаслено мляко, което в точно съответствие с
„автентична“ рецепта се използва за производството им. Внушението: това прави продуктите не само удовлетворяващи изискванията
на „добрия вкус“, но им приписва и високо ценения атрибут „натуралност“. В повечето случаи впрочем натуралността се оповестява съвсем
пряко – така е в много реклами за натурална или екокозметика, както
и за козметика, съдържаща биокомпоненти, например „с естествени
захарни кристали“ в реклама на „Рефан“ за ексфолианти за тяло или в
реклама за сапуни – „Новият Teo bioelements с какао и житен протеин“. На същия принцип се конструират и реклами за храни и напитки – например пилето с марка „Градус“ се рекламира като „натурален
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продукт“ и „естествено вкусно пиле“, а в рекламите на минерална вода
„Банкя“ препоръката е за „чиста вода от природата“. Същевременно в много от рекламите за храни, залагащи на екоелементи, изрично
се говори и за тяхната здравословност. Например за маргарина „Becel“
се твърди, че е създаден от „естествени растителни мазнини“, които
са „полезни за сърцето“. Киселото мляко „Активиа натурална“ на свой
ред се препоръчва като съдържащо „естествени съставки“, сред които
„традиционната жива закваска и специалната бактерия Бифидус Актирегуларис“, поради което „поддържа стомашно-чревния комфорт“.
Рекламата включва и сполучлива игра на думи, основана на идеята за
натуралността: „Активиа помага естествено“.
Другият подход е да се заложи на изключването, на липсата на
нещо, което може да навреди на здравето. Например една от посоките
е предпазването от вредното влияние на шума – ефект, обичайно търсен в рекламите на дограми. Сред най-сполучливите решения в този
аспект е рекламата, която гарантира, че предлаганият продукт на PVC
дограма Profi Link „Не спира влака. Спира шума“. Друга възможност е
нещо вредно да се отрече, като се противопостави на нещо безвредно
– например „печено, не пържено“ в реклама на бейк ролс с марката „7
days“. Елемент на противопоставяне е вграден и в рекламата на уреда за
прогонване на гризачи и насекоми Pest Reject – като негово важно предимство се сочи, че прави ненужно използването на „опасни химически
препарати“, които „вредят на здравето“. В много други реклами възловият показател за изключването на нещо вредно е конструкция със
съюза без. Например в реклама на боя за коса Casting Crème Gloss от
L’Oréal тази ключова конструкция е „без амоняк“. Понякога обаче цялата тежест пада на самия съюз. Именно той се оказва от решаващо значение, защото ако например изрази като без захар, без стабилизатори,
без оцветители са напълно разбираеми, в някои ситуации самото изключвано вещество и вредата от него за повечето реципиенти са абсолютно неразпознаваеми. В такива случаи се разчита на два момента:
първо, потребителят да се довери на производителя, че се е погрижил
за неговото здраве, като е изключил от продукта съответното опасно
нещо; второ, потребителят да бъде респектиран от наукообразността,
постигната чрез употребата на непонятна дума, която прилича на термин и следователно извежда произхода си от компетентни хора, вероятно учени, на които може да се гласува доверие. Ето как в публичното пространство успешно се разпространи първо реклама за френски
козметичен продукт с ключов елемент „без парабени“, а после по вече
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утъпкания път тръгна и българската реклама на крем „Здраве“ с успокояващите уверения „без парабени“ и „без алергени“. На същия принцип в реклама на прах за пране „Тема“ фигурира информацията „без
фосфати“. А за да документира ироничната настройка на гражданина
на глобалното село, наскоро се появи и следната реклама, която интердискурсивно пародира току-що коментирания похват на изключването в рекламната екореалност: „Днес Бг. Новини без консерванти“.
Рядко в комерсиалната реклама екологичната идея се представя
апелативно, но има и такива случаи. Например в реклама на Globul потребителите директно са приканени да се откажат от хартиена фактура, за което операторът обещава отстъпка от месечната такса в полза
на идеите „така печели природата, печелиш и ти“ и „всеки лист е от
значение“. Инициативата „Globul green“ е представена със слогана „Заедно можем да опазим природата на България“. Ето кадър от тази реклама:

Под същия слоган върви и друга серия реклами с апелативен характер, но без изрично упоменат икономически стимул, срв.: „Направи
стария си телефон полезен. Върни го за рециклиране в магазините на
Globul и Germanos…“. А под слогана „Нашият свят е зелен“ същият
мобилен оператор подкрепя зелената инициатива на организацията
WWF за ежегодно почистване на националните паркове, например:
„Съществуването на мравките се дължи на разнообразните среди на
обитание, което ги подтиква да почистват природните паркове. Нека
бъдем сериозни. Те не могат да го направят, но ти можеш. Включи се в
почистването на 14 май 2011 – национален ден на природните паркове…“. Този вид екореклами силно се доближават до социалните, но не се
изравняват с тях. В случая рекламодателят (самостойно или в подкрепяща позиция) е комерсиална структура, която чрез високо ценената в
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постмодерната култура еколиния приписва престижна социална черта
на публичния си имидж и по този начин разчита да привлече за свои
клиенти привърженици на екологичната идея. С други думи, в този тип
реклами екоидеята несъмнено е представена като самоценност, но същевременно е и рафинирано използвана за комерсиални цели. 15
Голям брой реклами, от друга страна, пряко или косвено отпращат към важни за постиндустриалното ни всекидневие технологични
новости или културни ценности. Например липсата на нещо напълно
естествено за електронната епоха е сполучлив щрих в симпатичната
реклама на кренвирши „Leki“, в която дете говори за неща от миналото
на родителите си. В този напълно неразбираем за детето примитивен
свят, който единствено по наличието на кренвирши напомня на сегашния, телефонът на майката е просто абсурден – „нямал дисплей“.
Обичаен похват е и позоваването на високо ценения в постмодерната ситуация автентичен глас на елитни личности, но и на „обикновени“ хора. В много реклами препоръката за съответен продукт или
уред идва от реални или от представени като реални потребители. Тази
линия е силно подчертана например в серия реклами на киселото мляко „Активиа“, на парочистачката „Steam Mob“, на приспособлението за
боядисване „Paint Zoom“, на пастата за зъби „Sensodyne“, на магнитните
наколенки на доктор Ливайн, на матраците „Dormeo“ и мн. др.
Нагласата на обитателя на информационното общество да комбинира, рециклира и трансформира идеи и предмети също е на въоръжение в телевизионната реклама. Добра илюстрация за това е клипът
за бира „Загорка“ под мотото „Дзън изкуството“ с пародийна етимология, пародийни кадри и словесни препратки към теорията и практиката на Дзен изкуството. Друга реклама прави закачлива интертекстуална
връзка с популярния сериал „Сексът и градът“ (един от емблематичните продукти на постмодерната култура) както чрез визуалната прилика
между пазаруващите в рекламния свят четири млади дами и героините
от американския филмов прототип, така и чрез заключителния слоган
„Бъди секси в града с баници Bella“. Използват се и преки интертекстуални заемки – например в запомнящата се реклама на кренвирши
„Leki“ с ключова фраза „О, Пепи!“ е инкорпориран откъс от стар български филм, а рекламното настояще носталгично повтаря филмовата реалност под мотото „Вкусни спомени“ (вж. още Тодорова, Тодоров
2010: 38). На свой ред клип, който рекламира абонаментна програма
Пример с подобна рекламна стратегия от сферата на печата сочи Р. Тодорова
във връзка със сп. „ELLE“ (Тодорова 2009: 333).
15

56

Елка Добрева

на M-Tel Select, прилага интертекстуалния принцип в атрактивна сплав от романтични вербални и невербални препратки към световния
приказен фонд, срв.: „…Ало, Красавице, здравей! Звяра вкъщи ли ще е
тази вечер?… Имам два билета за кино. Разкарай джуджетата!…“ и
т. н. Разбира се, интертекстуалното заемане е креативно като подход,
интригуващо и забавно като ефект, стига междутекстовите връзки да
не придобият статуса на „нагли интелектуални грабежи“ (примери от
този вид са коментирани и документирани в специалното изследване
на Кафтанджиев 2011).
Не е останала нерегистрирана в телевизионните реклами и глобализацията на света, синтезирано сведена до битовото микроравнище на средностатистическия гражданин. Тя обаче е пречупена през
призмата на културноспецифичните особености на страната, в която рекламата се появява, запазвайки типичната регионална и местна
атмосфера. Ето защо напоследък се заговори и за „глокализация“ на
рекламата (вж. Тодорова 2005: 75-78; Тодорова 2010: 45-51). Един от
аспектите на това явление е включването в рекламите на елементи от
т. нар. културна „детериториализация“ и „хибридизация“ (по Томлинсън 1999). На този комбиниран принцип е структурирана например
ефектна реклама на бира „Загорка“ с начало „Събуждам се с британски
поп от тайванския ми будилник…“ и т. н. В центъра на вниманието
са поставени ценени от съвременния градски човек неща с произход
от различни места по света. С дълга верига от взаимно подсилващи се
стереотипи се отбелязват моменти от обичания работен ден на млад
професионалист (естествено в областта на информационните технологии): събужда се с британски поп, от тайвански будилник, слага си
американски дънки и италианска риза, обува си китайските кецове,
работи за испански работодател, който обаче изисква швейцарска
прецизност, обядва норвежка сьомга с гръцка салата, на работа се
подкрепя само с бразилско кафе и френски кроасан, след тренировката
по японско джудо паркира немската си кола. Единствено фразеологизмът тъмна Индия е с негативен пълнеж, но той не се вписва в парадигмата на ценностите и не прекъсва културнохибридната верига на
позитивизма (напротив, внася приятен контрастиращ щрих). Поредицата от неоспорими съвременни еталони за добро (макар и не елитно) качество, латентно противопоставени на стереотипни образци за
лошо качество (например не чалга, а британски поп; не хамбургер, а
изискана норвежка сьомга; не каква да е кола, а немска, и т. н.), натурализират в своята интернационална съвкупност един световен стан-
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дарт за доброкачественост, в който (естествено) се вписва българската
бира на световно ниво.
Отново за бира, но този път за „Шуменско тъмно“, става въпрос
и в серия реклами, която визира друг типичен белег на съвремието –
толерантното отношение към различността и индивидуалните предпочитания. Серията под слогана „Хората сбира“, общ за рекламите
на всички видове „Шуменско пиво“, във връзка с тъмния вариант на
напитката разгръща метафората „Запознахме се на тъмно“ с ефектни
кадри по отношение на фенове на различни отбори, мъже с различен
статус, жени с различни модни и културни предпочитания, срв.:

Много типичен похват на съвременната реклама е и реверансът
към попкултурата, към социалните и към регионалните субкултури.
Обичайна практика е например в реклами на храни и напитки да се
включват картини от живота на тийнейджърите и елементи от техния
сленг. Един от най-характерните примери е рекламата на кроасани „7
days“, която в 60-секунден речитатив, издържан в тийнейджърски стил,
говори за всекидневието на едно момче в илюстрацията на поредица от
кадри, показващи типични тийнейджърски желания, търсения, сполуки и несполуки, срв.:

На препратката към младежката субкултура в комбинация с
препратка към екзотиката на Куба, както и на игровата словесна деконструкция „Хавана ме“ (дискурсна технология, много характерна за
постмодерната ситуация) разчита и рекламата на сладолед „Куба либре“, озвучена с изпълнение на рапъра Устата.
Елементи от младежкия сленг присъстват и в реклама на вафли
Choco Family със слоган „Не зяпай, лапай!“, но по необичаен начин (вж.
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и Тодорова 2009: 335). Сюжетът е следният: момче слиза от автобус,
догонва го на следващата спирка, качва се и пита за забравени вафли;
възрастни пътници, показващи издайнически признаци за виновност,
отричат наличието на търсения хранителен ресурс. За да се подчертае, че възрастните се държат като пакостливи деца, са използвани и
характерни езикови маркери в техните реплики, срв.: „К’ви вафли бе,
мен!“, „Не се вкарвай в нек’ви филми!“, „Объркал си рейса, пич!“.16 Остава
зрителите да повярват, че въпросните вафли не само са неустоими, но и
подмладяват с всички произтичащи от това последствия.
Няколко реклами на „Македонска наденица Leki“, от друга страна, разчитат на регионални препратки към екзотиката на македонския
диалект и стереотипите за македонския нрав, като същевременно правят атрактивно вграждане на съвременни елементи в исторически контекст (това или обратното – вграждането на историята в настоящето –
е друг характерен белег на постмодерното отношение към връзката
между минало и съвремие). Разбира се, част от сполуката на рекламата,
във версията с шетащата из двора Стойка, се дължи и на ефекта на
измаменото очакване, формирано от обсъждането на идеята за краденето: „ – Глей, глей к’ва е убава и апетитна! / – Е сега шо ке праиме? Ке
я крадеме ли, или само ке я гледаме?…“.
Изцяло на езикова основа, но в посока на характерната за съвремието интернационализация на речта, е построена рекламата на бира
„Загорка“, която коментира елементи от българския „новоговор“. Ето
началото: „Преди имахме съвещания, сега имаме мийтинги. Имахме
портиери, а сега – рецепционисти. Секретарките вече са офис мениджъри, ръководителите – генерални мениджъри…“. В случая изнервящата интернационализация на езика, с който си служим, е противопоставена на привързаността към родното, символизирано от рекламираната бира: „Българска бира на световно ниво“, споделена с приятели.
Идеята на тази реклама очевидно е преценена като печеливша, защото
след нея се появи и друг клип, залагащ на същата стратегия, но в празничен вариант: различни хора изброяват желани подаръци – джакузи, крос тренажор, фейслифтинг и други предмети и услуги с моден
статус, но с чуждоземен произход. Обобщението: „Желаем подаръци
от цял свят и пием българска ‘Загорка’, за да се насладим истински на
празниците“.
Тази реклама по ироничен начин подкрепя твърдението на Дж. Мейровиц, че
електронното общество се характеризира „с все повече подобни на възрастни деца и
повече инфантилни възрастни“ (Мейровиц 1994: 68).
16
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И в двете последни реклами се съдържат и препратки към друг
основополагащ аспект от всекидневието на човека от електронната ера:
„Чатим, пращаме имейли и есемеси, четем блогове и адваме френдове“;
желани подаръци съответно са таблет, лаптоп, смартфон, ел си ди и
др. Тук неологичните изрази са в пряко значение и просто описват в
характерен хай тек сленг типични съвременни неща, свързани с новите
технлогии. Но несъмнено по-атрактивни и въздействени са рекламните употреби, които са лудически основани на нееднозначност, ирония,
пародия или метафоричен пренос на елементи от езика, отнасящи се до
електронизираното ни настояще. Например в една реклама на Globul
за услугата b-connect, предлагаща като награда волейболна топка, е
включен следният базиран на словесна двусмислица телефонен дилог:
„ – Къде си, бе?/ – Как къде – в мрежата./ – К’ва мрежа, бе! Мрежата е
навън!“. Друга реклама на същия мобилен оператор пародийно представя интернетната обсесия на съвременното младо поколение в сюжета на бракосъчетание, в което младоженката е с „никнейм Рени“, а
младоженецът – с „никнейм Змея“, със съответна „профилна снимка“ и
определен брой приятели. Ключовият въпрос към двойката е дали желаят да променят „рилейшъншип статуса си“ и след утвърдителния им
отговор към присъстващите е отправен призивът „ако някой има нещо
против, да коментира на стената ви или да не поства никога повече“
(Globul Waz’up Facebook Ad). А рекламата на MKB Unionbank за „Умна
сметка“, която плаща всичко, съдържа следната размяна на реплики
между две възрастни дами: „ – Скъпа, разпадна ми се социалната мрежа. / – Как така? / – Вече никой не виси по опашки!“. В случая метафората е комично дискредитирана чрез интерпретацията в последната
реплика, но въпреки това успешно документира интердискурсивното
движение на елементи от словесния фонд на новите технологии по посока на други речеви сфери.
Същия ракурс към езика, но с разгърната проекция на метафората социална мрежа върху други области от живота предлага реклама на
„Шуменско пиво“. Без съмнение това е любима реклама не само на шуменци, но и на много други хора, които успяват да проникнат зад кода
на новите технологии, интердискурсивно вплетен в рекламната реалност на консумацията на „Шуменско пиво“. Амалгамата от история и
настояще в случая се осъществява чрез визуалната картина, носталгично и много атрактивно представяща отминала епоха, и словесните
надписи, съдържащи неологична лексика от сленга на технологизираното младо поколение от началото на ХХІ в. и обичайните практики
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в неговото всекидневие. Както в коментирания по-горе случай с възрастните дами и тук словесните метафори са деметафоризирани, но
не словесно, а чрез ретро видеокадри. Механизмът на въздействието
е подсилен от парадоксалното преобръщане на законите на познанието – новото да се усвоява на базата на познатото. Тук по-познатото
(пиенето на бирата с марка „Шуменско пиво“) се интерпретира през
метафоричния фокус на по-непознатото (а за някои хора и съвършено
непознатото) – виртуалната социална мрежа като един от най-новите
атрибути на глобалната електронна култура. Заслужава си изключително находчивият словесен текст да се цитира изцяло в допълнение
на ефектния заключителен кадър, който метатекстово обобщава ключовата идея на цялостното аудио-визуално послание: „Хората сбира“;
„4 души се присъединиха към групата ‘Обичам Шуменско’ “; „Г-н Коджабашев получи покана за приятелство“; „14 души коментираха новата
рокля на г-ца Мими“; „7 души смениха профила си“; „2 души писаха на
стената на фабриканта Петров“; „5 души се присъединиха към каузата ‘Съединение на България’ “; „Милиони българи харесват Шуменско“.

Анализът на отделни примери за съвременни аудио-визуални реклами с оглед на връзката им с особеностите на информационното общество позволява да се направят няколко основни констатации. Съвсем пряко в огромно количество реклами се визират самите средства
за комуникация, които мотивират определянето на съвременното общество като информационно. В много реклами се поставя специален
акцент върху ценности, които са емблематични за информацинното
общество: опазване на околната среда, здравословен начин на живот,
грижа за децата, респект и любопитство към другостта и различността.
Ясно изразено е преливането между съвременност и история, между
манталитета и поведението на деца, младежи и възрастни, между сериозно и развлекателно, между изкуство и бит, между действителна и
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медиирана реалност. На преден план изпъкват ценностите и потребителските нужди на градския човек с добро образование и перспективна кариера. Изобилни са рекламните регистрации на спецификата на
съвременния език и интердискурсивното прехвърляне на елементи от
областта на новите технологии в други сфери на комуникацията. Космополитната нагласа на „дигиталния гражданин“ е друг централен елемент в рекламната картина на информационното общество.
В съвкупността си комерсиалните реклами от разгледаните тук
типове изпълняват ясно изразена информационна функция, често
комбинирана с развлекателна, чрез което се вписват в характерния за
съвременната масмедийна реалност инфотейнмънт и по този начин
не само осведомително, но и атрактивно обслужват икономическата
макрофункция на средствата за масова комуникация. Чрез много свои
характеристики тези реклами се поставят в служба и на когнитивната
макрофункция (доколкото запознават с нови аспекти на реалността),
но и на социализиращата макрофункция (основно чрез слоганите и
апелите, съотнесени със съвременни културни ценности). За социалните телевизионни реклами съответно важи, че те успешно изпълняват и информационна, и мобилизираща функция, с което дават своя
значим принос към социализиращата макрофункция на съвременните
масмедии.
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Коопериране с традиционните
масови медии? „Аз, репортерът“ на bTV
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COOPERATING WITH THE MAINSTREAM
MASS MEDIA? bTV’S „ME, THE REPORTER“
Snezhana Velikova
Abstract: The paper comments on the relationships between mainstream
media and citizen journalism in the Bulgarian online space. The observations
made are based on bTV’s „Me, the reporter“. The hypothesis that is being supported is that the mainstream mass media are more and more intensively integrating the texts created through citizen journalism in their websites not because they see this type of journalism as a partner in the news making process,
but in order to entrust citizen journalism with the fulfillment of some specific
corporate tasks, thus distorting the very nature of citizen journalism.
Key words: citizen journalism, online journalism, mainstream media,
transparency, community, de-popularization, cooperation

Още през 60-те – 70-те години на миналия век масовите медии,
масовото производство, масовите институции и организации, масовите религии започват да губят позиции и очарование, защото променената социална парадигма предполага де-масовизиране. Социалният
контекст, в който се случват тези промени, се назовава по различен начин – индустриално общество, общество на знанието, информационна
ера, постфордистко общество, мрежово общество и пр., но във всички
случаи става дума за радикалните трансформации, на които сме свидетели в постмодерната епоха – преходът от индустриализация към
информационализация. Докато фордизмът се характеризира с масова
продукция, масова консумация, масова комуникация, масова реклама и протекции от страна на държавата на националните пазари, то
постфордистката парадигма е организирана около принципите на децентрализацията, хоризонталността, прозрачността, гъвкавостта, динамиката, мобилността, глобализацията, края на организирания капи-
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тализъм. Културната сфера е белязана с различност, фрагментираност,
плурализъм, несигурност, релативизъм, край на големите наративи,
на окончателната истина, на подредения свят (вж. напр. Бел 1973; Кастелс, Хол 1994; Кастелс 2004; Джидънс 1990; Тофлър 2007; Килдаф 1993:
13‑31; Лаш, Юри 1987 и мн. др.).
Започва трансформация на доминиращите институции и на отношението към тях. За традиционните медии драстичните изменения,
започнали с раждането на интернет, настъпват с появата на Web 2.0,
която е причина продукцията и дистрибуцията да напуснат рамките на
индустриалната медийна парадигма (вж. напр. Бенкс 2002, Брунс 2007,
Дюз 2003: 203–230 и др.). Ново поколение софтуерни разработки позволява най-кардиналната промяна – безпрецедентната възможност на
досегашната масова аудитория да се превърне от пасивен реципиент в
продуцент на смисъл. Демократизирането на достъпа до публичност за
обикновения човек чрез дигиталните технологии открива пътя за създаването на независими от опеката на традиционните медии новинарски текстове, които намират своята реализация чрез различни онлайн
форми – блогове, форуми, индивидуални или групови уебсайтове, коментари и пр. Демонстрираното от страна на публиката желание за
участие в продуцирането и разпространението на новини е породено
основно от две причини. Първата е свързана с недоволството от масовите медии като качествено и адекватно средство за информиране,
с възмущението от превръщането им в придатък на изпълнителната
власт и игнориране на обществените им функции. Втората е провокирана от дългоочакваното излизане от анонимността и от съзряната
възможност за себеизява, за заявяване на присъствие, на своя, на другия глас. Разбира се, налице са и други подбуди за участие в новинарския процес – промени в политиката, в демократизация на обществото, създаването на публична сфера и т. н. Но противопоставянето на
официалните медии и излизането от клишето за масовата публика са
основните фактори, които карат хората да генерират всекидневно милиони съобщения в интернет пространството (вж. напр. Дейвис 2009:
109 и сл.; Рийз 2007: 235–261; ПРЦ 2007).
Успоредно с трансформациите на масовия модел за продуциране
на съобщения се наблюдава и формирането на нови начини за дистрибуция на съдържание в онлайн пространството. Докато през ХХ в. масовите медии са свързващото звено между някого другиго и публиката, през ХХІ в. онлайн медиите са ограничени във възможността си да
достигнат пряко до читателите си, защото се появява нов посредник –
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софтуерни програми, агрегатори на съдържание, мобилни средства.
Масираното производство на медийни продукти създава затруднения
в намирането на желаната информация, което налага използването на
агрегатори като Гугъл и Яху във функцията им на посредници за бързо и лесно достигане до даден тип материали. Информационният излишък е бариера за ориентирането в съдържанието, за надеждността,
доверието, професионализма и пр., което кара хората да търсят мнението на легитимни за тях източници – приятели, познати, определен
институционален авторитет, а това се случва в рамките на социалните
мрежи – Фейсбук, Туитър, Гугъл+, Нетлог, МайСпейс и др.
Мобилните средства стават все по-важен фактор в разпространяването на съобщения. Увеличава се броят на желаещите да получават
информация чрез смартфони, iPad и др.
Настоящото изследване се опитва да очертае един от проблемите
пред традиционните медии в информационната ера – разпадането на
парадигмата за масовата медия под натиска на новите социални, икономически и технологични параметри, които бележат прехода от индустриално към информационно общество. Де-масовизирането налага
преосмисляне на множество конвенционални журналистически практики, което би имало като последици за старите медии оцеляването
в някои случаи, в други качествен журналистически процес, в трети
запазване на независимост и т. н. Тук акцентът се поставя само върху
един аспект от комплицирания процес на трансформации в масмедийната индустрия, а именно конвергенцията между конвенционалните
медии и гражданската журналистика в българското онлайн пространство. Тезата, която се защитава, е обвързана с факта, че масовите медии
трудно се разделят с позицията си на хегемон при произвеждането на
новинарски текстове, от една страна. От друга страна, те интегрират
аудиторията в процеса на продукция и дистрибуция на медийни текстове не защото я припознават за свой партньор, а за да я натоварят с
реализирането на конкретните корпоративни задачи, изкривявайки по
този начин същността на понятието гражданска журналистика. Аксел
Брунс обобщава ситуацията по следния начин: „През второто десетилетие от съществуването си в интернет средствата за масово информиране са принудени да променят поведението си, защото загубите им от
отлива на аудитория непрекъснато нарастват. Традиционните масови
медии се насочват към работещия в мрежата бизнес модел, който се
практикува масово в онлайн пространството – включването на публиката в разработването на идеи и продукти, което осигурява освен
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безплатна помощ и видимостта ѝ, присъствието ѝ, задържането ѝ в полето на съответните уебстраници, а оттам и привличането на рекламодателите“ (Брунс 2007)1.
За целите на проучването се разглеждат отношенията между една
традиционна масова медия и проявите на аматьорската журналистика
в уебстраницата „Аз, репортерът“ на bTV. Независимо че в работата
проблемът се манифестира само с една медия, той е общовалиден и по
принцип засяга всички елитни медии (в терминологията на Чомски) –
електронни, печатни или онлайн, създадени като резултат от смесване на традиционна масова медия и нововъзникнала във виртуалното
пространство.
Иновациите, белязали обществото, поставят началото на фундаментална промяна в установените модели на журналистика, разклащайки догмата им – „ние пишем – вие четете“ (Дюз 2003; Боуман, Уилис 2003;
Ласика 2003: 70-74; Гилмор 2006; Дженкинс 2006; Розън 2000: 679–683 и
пр.). Традиционното разбиране за създаване и разпространяване на новини се променя, променя се и начинът на търсене и консумация на новините. Интернет позволява на потребителите да създават медии, които
са аматьорски, но пък показват другата гледна точка към това, какво се
оценява като новина, как се продуцират новинарски съобщения, как те
отговарят на потребностите на аудиторията, как могат да променят живота ни и пр. Аудиторията се включва активно с цялото разнообразие от
гласове в събирането, разпространението и конструирането на новинарски текстове, в които споделя своето мнение и своя дневен ред, като по
този начин поставя под въпрос службата на елитните масови медии за
поддържането и развитието на демократичното общество. Множество
блогове, уебстраници, социални мрежи стават важни форуми за политическо и гражданско съучастие и се превръщат в мястото, където публиката не само е адресант, но и формира нагласите на посетителите, които
предпочитат този начин на комуникация с новинарско съдържание пред
утвърдените пътища. Освен това традиционните медии не могат да отговорят на предизвикателствата на кризата на принадлежността (Милър
2007: 1) с ограничените си форми за социализиране, докато новите медии
предлагат широки възможности за многообразие от идентификации.
Новата ситуация предизвиква раздразнение у старите медии,
които не само че не одобряват промяната, но приемат с критическа
дистанцираност своите конкуренти и категорично поставят под въТакива практики се описват като кроудсорсинг – използването на потребителите като продуценти на идеи, без да им се заплаща.
1
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прос професионализма им. Но еманципацията на публиката застрашава дори самото съществуване на конвенционалните медийни институции. Затова се налага зрители, читатели, слушатели наново да бъдат
привличани в лоното на бившите любими медии, но вече не само като
гледащи, слушащи, четящи, а като съ-участници, партньори в процеса
на създаването и разпространяването на новини. За аудиторията разочарованието от старите медии може да бъде компенсирано чрез включването ѝ в един общ процес на информиране, в който двете страни да
определят насоките, нуждите и целите си.
За конвенционалните медии започва ерата на експериментите с
продуцираните от публиката съобщения. В активна употреба навлизат термини като просуматор и продюсаж, създадено от потребителите
съдържание, култура на съ-участието и пр., които насочват към размиване на традиционните граници между автор и реципиент и променената роля на аудиторията. Традиционните медии масово интегрират
създадените от потребителите знакови образувания в установените
начини на публикуване и започват да градят нови бизнес модели и модели на продукция. В научната литература се появяват идеите за различни видове журналистика, провокирани от новата роля на обикновения човек в новинарската индустрия и развитието на технологиите,
улесняващи тази роля – гражданска, колаборативна, журналистика на
съ-участието, интерактивна, метажурналистика (вж. напр. Нип 2006:
212-236) и пр.
За целите на настоящото проучване като работна дефиниция за
гражданска журналистика се използва популярното описание на Боуман и Уилис: „… гражданин или група от граждани, имащи активна
роля в процеса на събиране, създаване, анализиране и разпространение на новини и информация. Замисълът на участието в този процес
е да се осигури независима, надеждна, точна, обширна и релевантна
информация, каквато изисква демокрацията“. Те добавят още, че гражданската журналистиката е „зараждащо се явление, организирано отдолу нагоре“ и в него редакторският контрол липсва, редакционните
екипи не могат да „диктуват решенията на гражданите журналисти
(Боуман, Уилис 2003: 9).
Традиционните медии навсякъде по света в една или друга степен
приобщават предимно в онлайн версиите си гражданската журналистика, напр. „Ню Йорк таймс“, „Файнейшъл таймс“, „Икономист“, „Уолстрийт джърнъл“, „Ройтерс“, „Гардиън“, „Билд“ и множество други.
Българската преса не прави изключение. От ежедневниците може би
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само изданията на „Нова българска медийна група“ не следват новите
тенденции. При електронните медии пътят се проправя от CNN със
създаването на iReport, уеббазирана платформа за новинарски материали на аудиторията. Идеята е копирана и от останалите големи корпоративни телевизии като Фокс нюз – „uReport“, MSNBC.com – „First
Person, ВВС – „Have your say“. В български вариант се появяват „Аз,
репортерът на bTV“, „Твоята новина“ на БНТ, „Вашият репортаж“ на
Нова телевизия, „Снимай“ на ТV7, „Твоята новина“ на ТВ Европа и пр.
Кооперирането между старите медии и гражданската журналистика се оценява по различен начин от изследователите. За едни то
е маркирано положително, защото и двете страни могат да извлекат
своите ползи, участвайки в нов модел на журналистическа практика,
който позволява обогатяване на традиционната журналистика и отварянето ѝ към аудиторията, окуражаване на разследващите репортажи,
приключване с консерватизма на конвенционалните медии. В рамките
на новата парадигма се стига до овластяване на гражданската журналистика чрез допускането ѝ до публичната сфера, до възможността тя
да бъде алтернатива, коректив и активно да допринася за изграждане на информирано общество, да катализира непрекъснати промени в
конвенционалните медии (вж. напр. Боуман, Уилис 2003: 58-61; Хермида, Тарман 2010; Тарман 2008: 139–57; Бардел 1996: 283-302 и др.).
От друга страна, негативните коментари прогнозират 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 са 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. В този смисъл се пораждат съмнения, дали
новият модел на журналистика е наистина основан на съ-участнически принцип (Дюз 2007; Дюз 2008; Дженкинс 2006; Боуман, Уилис 2003;
Кпироги 2011: 314-329; Бекър, Панти 2009: 471-489 и др.).
Страницата „Аз, репортерът“ е поместена на официалния сайт на
телевизията – btv.bg. Тя съдържа следните рубрики: „Вашите репортажи“, „Вашите галерии“, „Изпрати“, „Категории“, „Новини“, „Как да се
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включа“. Материалите (снимки и видео) се класифицират по следните параметри: „избрани“ (от получените текстове се прави подбор и
одобрените се качват на страницата); „излъчени по bTV“ (всички материали, които са получили одобрение за достъп до ефира, се маркират
с този надпис); „наградени“ и традиционните за всяка една уебстраница – „най-нови“, „най-гледани“, „най-коментирани“, „най-харесвани“. Прави се ежедневна и седмична класация с рубриките „Снимка на
деня“ и „Най-доброто от „Аз, репортерът“.
В секцията „Новини“ чрез следния текст аудиторията на bTV получава правото да стане участник в производството на новини и да се
включи в новинарския процес на телевизията:
Новините през погледа на „аз, репортерите“ е рубрика, в която
репортери ще сте самите вие – потребителите на btv.bg. Условието
да попадне ваш материал в рубриката „Новини“ е по един или друг начин да носи информационна стойност. Задължително е и да има достатъчно текст към материала, описващ какво и къде се е случило,
кога и как е станало събитието. Желателно е видеото и снимките да
бъдат с добро качество. Очакваме вашите новини!
bTV не носи отговорност за достоверността на предоставената
информация! Разчитаме на вашата коректност!
Когато се коментират случаите на коопериране между традиционна и гражданска журналистика, като добър пример за взаимодействието им се сочат следните основни критерии: изграждане на общност;
прозрачност и доверие в отношенията; липса на филтър по отношение
на новинарските съобщения, изпращани от гражданските журналисти;
грижа от страна на елитните медии за качествена гражданска журналистика (вж. напр. Дюз 2007; Дженкинс 2006; Боуман, Уилис 2003 и др.).
Тук ще коментирам някои аспекти от прилагането на тези критерии спрямо „Аз, репортерът“, като се позовавам на текстовете, които
bTV разпространява чрез уебстраницата си по отношение на цялостната си политика и конкретно на „Аз, репортерът“2.
От един отбор ли сме?
Във визитката на телевизията, озаглавена „За нас“, както и в други документи като „Общи условия за ползване на услугите, предлагани на интернет сайтa www.btv.bg на „Болкан Нюз Корпорейшън“ ЕАД
(bTV)“, „Социална отговорност“ и други, където се представя медий2

http://www.btv.bg/az-reporterut
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ната организация, липсва каквато и да е препратка към „Аз, репортерът“. Никъде не се споменава как телевизията възприема гражданските
репортери, какви цели си поставя с предоставянето на платформа за
техните изяви, около какви ценности и практики могат да се обединят
професионалните журналисти и аматьорите. В самия сектор от уебстраницата „Аз, репортерът“ не е оповестена политиката на медийната
институция към гражданите журналисти, чийто принос към работата
на медията може да се наблюдава не само в онлайн изданието.
В описанието на предаването „Тази сутрин“ се казва следното:
„Благодарение на стабилния репортерски и кореспондентски екип
на bTV „Тази сутрин“, предаването се превърна в убедителна трибуна за репортажи и интервюта, представящи локалните и човешките измерения на темите и проблемите, дебатирани в националeн
мащаб“. „Тази сутрин“ разчита на участниците в „Аз, репортерът“ за
информация и черпи множество материали от тях, но пропуска да ги
причисли към репортерския екип на bTV.
Вярно е, че в обръщение към гражданските журналисти медията
заявява: „През изтеклата 2008 година, вие, зрителите на bTV и читателите на сайта btv.bg, станахте част от екипа на телевизията,
като влязохте в ролята на репортери“. И отново: „През изтеклата
2009 година, вие, зрителите на bTV и потребителите на сайта btv.bg,
за втори пореден път бяхте част от екипа на телевизията, влизайки в ролята на репортери, по всяко време и от всички точки на страната и от чужбина“. Назоваването на хората, споделяли своите медийни
съобщения с телевизията, като зрителите на bTV и потребителите на
сайта btv.bg подчертава как медията ги възприема. Те са аудиторията,
която ползва услугите на медийната организация. Чрез свързването с
предиката станахте характеристиката част от екипа им е приписана
допълнително от самата медийна институция, а не им е призната като
присъща. В една йерархическа структура институцията има властта да
разпределя комуникативните роли, да назовава, да окачествява, да натоварва с определени функции. При условие че гражданската журналистика се приема като партньор, то би трябвало вертикалната организация да се трансформира в хоризонтална и в този смисъл отношенията
да се основават на принципа на равнопоставеността.
Назоваванията във всички текстове на телевизията – и посочените по-горе, и в тези от „Аз, репортерът“ – са красноречив пример за
отношенията към аматьорите журналисти. Навсякъде се използва обозначението потребител, напр. съобщиха потребители на „Аз, репор-

72

Снежана Великова

терът“, … ни изпрати потребител на рубриката „Аз, репортерът“. А в
следния текст директното обръщение недвусмислено насочва към институционалната гледна точка спрямо репортерите аматьори: „В рубриката „Аз, репортерът“ създадохме категория „Избори“. В нея очакваме
вие, нашите потребители, да ни изпращате сигнали за нередности
преди и по време на изборите, изборен туризъм, купуване на гласове,
предизборни парадокси, забавни и смешни случки, на които сте станали свидетели…“.
Думата потребител носи значение „някой, който използва нещо“,
а най-близкият синоним е консуматор. В Общите условия член 7 дефинира термина точно в това значение: „Потребител“ – всяко лице, което
ползва услугите, предоставени на сайта www.btv.bg.“. Подобно назоваване акцентира върху факта, че медията е създала някакъв продукт,
който се използва от граждански репортери, а не върху идеята, че самите те имат активна роля и творят собствено съдържание за публиката и за самата медия.
По принцип за работа с гражданската журналистика се назначават специални екипи, които активно общуват с работещите за съответната медия аматьори – мениджъри, отговарящи за гражданската
медия, продуценти, редактори и пр. (вж. напр. практиките на CNN3,
ВВС4 и др.). Те поддържат блогове, отговарят на коментари и въпроси,
дискутират общи проблеми, цели, задачи, изграждат общи ценности.
Връзка с „Аз, репортерът“ на bTV се поддържа от Станислава Цалова,
служител на bTV, и bTV_administrator, който също е обозначен като
служител на bTV, без да се споменава името му. Именувайки по този
начин своите представители, телевизията, от една страна, акцентира
отново върху противопоставянето между институцията и участниците
в „Аз, репортерът“. Те не са нейни служители, а само потребители. От
друга страна, чрез подобно представяне медията отказва да назове позицията, която първата служителка заема. Не става ясно дали е модератор, продуцент, редактор или нещо друго. Този акт събужда множество
въпроси, но най-вече на повърхността се експлицира чисто формално
отношение – връзката между медията и гражданите репортери от „Аз,
репортерът“ е поверена на технически лица, които ще се грижат за доброто и полезно функциониране на сайта, без да се натоварва медията
с допълнителни задачи, като например да отделя ресурси и време за
пълноценна комуникация с обикновените хора, допринасящи в голяма
3
4

iReport.com
http://www.bbc.co.uk/news/have_your_say
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степен за добрата визия на институцията пред рекламодателите. Впрочем, че връзката е формална, проличава от съобщенията на С. Цалова
и bTV_administrator-а. Те се изчерпват със следните варианти: „Добро
утро! Планираме да покажем снимката Ви в прогнозата за времето
в 08.35 ч. Хубав ден на Вас и на всички репортери“ и „Планираме да
покажем снимката Ви в прогнозата за времето в 12.25 ч.“. Или: „Благодарим на вас и на господин Сираков за актуалния кадър. Поздрави!“;
„Благодарим ви за снимките, aticank, включени са в галерията „Нощната магия на българските градове“. Поздрави!“.
Неангажираност с общността около „Аз, репортерът“ се демонстрира и в публикуваните на страницата текстове – „Най-доброто от
„Аз, репортерът“ за 2008 г.“ и „Най-доброто от „Аз, репортерът“ за
2009 г.“ в рубриката „Новини“. За 2010 г. липсва подобно обобщаващо
послание. Двете изявления на редакцията са идентични, могат да се
сравняват на принципа „открийте разликите“ и жанрът им може да се
определи като нещо между годишен отчет и преценка за работата на
еди кого си. Подобно подценяване на интелигентността на гражданските репортери определено не предполага добра основа за партньорство. Институцията очевидно следва поведението на типичната масова
медия, която с цялата експресивност на административния документ
демонстрира не сближаване с хората, които безплатно се трудят за нея,
а напротив – дистанцираност и покровителствено отношение.
Общност в „Аз, репортерът“ действително съществува, но тя е
преди всичко между самите граждани журналисти, виртуално обединени от общи интереси – най-вече фотографията и възможността да
„ме покажат по телевизията“. Не липсва желание и за изграждането на
общност с марката „bTV“, което е демонстрирано от аматьорите журналисти в коментарите им и в приноса им за новинарската продукция
на телевизията. В текстовете на самата медия подобна идея обаче не е
екстериоризирана. Противопоставянето ние – вие рядко се нарушава и
то с формални изрази от типа: „Надяваме се, че с общи усилия, ще успеем да направим така, че той /проблемът/ да бъде решен“. Освен това в
Общите условия границата между институцията и непрофесионалните журналисти категорично е поставена чрез следния текст: „Потребителят отстъпва на bTV правото си да използва качените на сайта
на bTV материали по начин, по който сметне за добре, включително
за публикуване в интернет страниците, собственост на „Болкан Нюз
Корпорейшън“ ЕАД“. Свободно създадените текстове са за свободно
разпространяване. Такава е идеята на журналистиката на съ-участието.
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Те могат да бъдат разглеждани в термините на икономиката на дара, а
не на принудата и доминацията. Присвояването им не е акт, който буди
взаимно доверие, ражда общи цели и обединение от съ-участници.
Какво се случва зад кулисите?
Изграждането на общност, която да се превърне в защитник на
марката и на интегрирането с нея, е пряко обвързано и с идеята за прозрачност. За да бъде дадена медия открита в действията си, тя трябва
да позволи достатъчно участие на гражданите журналисти в институционалното продуциране и разпространение на новини и оттам да спечели доверието им (Дюз 2008: 27-40). Прозрачността включва предоставянето на информация за собствеността на медията, за отношенията
ѝ с други институции – политически, икономически, културни, неправителствени и пр., за работните процеси на журналистите, за начините, по които редакцията взема решения, за мотивите ѝ по отношение
на един или друг професионален акт, за възможности да се посочват
грешките ѝ и т. н.. Медийната институция би трябвало да предлага блог
или някаква друга форма, където да се дискутират с работещата за нея
публика въпроси и проблеми от съществена значимост и за двете страни и да се предлага на обсъждане редакционната политика; да назначава специален редактор или омбудсман, отговарящ за отношенията с
гражданските журналисти и аудиторията в цялост. Всички тези актове
свидетелстват за хоризонталност на комуникативния процес и за заличаване на йерархичните отношения с публиката, а това вече е белег за
съвместна работа, удовлетворяваща и двете страни в начинанието им
да информират по-пълноценно обществото.
Повечето медии използват няколко начина да демонстрират прозрачност в действията си – поле, позволяващо коментари към материалите на журналистите от съответната медийна организация, връзка
със социалните медии и съответно бутони „харесвам“, „не харесвам“,
форуми, анкети, контакти, включващи имейл адреси, телефони и пр.,
класации за най-четени материали, най-коментирани и пр., т. е. такива
форми, които не изискват от тях финанси, допълнителен труд и време, за да общуват с публиката. Не прави изключение и проучваната
уебстраница. В „Аз, репортерът“ са представени именно тези формати, а политиката на редакцията по отношение на гражданите репортери и тяхната съвместна дейност, както беше споменато по-горе, не
е овъншнена. Общуването с гражданските журналисти де факто е
аналогично на старите представи за масова медия, в която публиката
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комуникира с текстовете на медията. Откриването на масовите медии
към публиката налага крачка напред – въвличане на зрителите репортери във вътрешноорганизационния комуникативен процес, даване на
възможност да оценят как се реализира журналистическата практика
отвътре. Изключването е акт на поставянето им в познатата позиция
на консуматори. А оттук се налага и убеждението, че „Аз, репортерът“
удовлетворява само маркетинговите стратегии на организацията и е
зле прикрит опит да се привлича повече публика на уебстраницата на
телевизията, а оттам и рекламодатели.
Господин Гейт е остарял и излишен
В традиционните масови медии редакционният екип винаги е извършвал процес на селекция на новините, оценявал е кои от тях имат
право да достигнат до публиката и кои ще бъдат изхвърлени от дневния бюлетин. Селекцията предполага, първо, избор на събития, които
ще се представят, второ, подбор на материалите за тези събития, които
ще се излъчат и, трето, много малка част от обажданията или писмата
на аудиторията, ако въобще се стигне до тях, тъй като редакцията е
убедена, че подбира именно важните за нейните зрители истории.
Изследванията за гражданската журналистика настояват върху
факта, че медийните организации трябва да отстъпят от традиционната си роля на пазачи и дефинитори за това, какво може да се нарече
новина, кое събитие да се прецени като носещо новинарска стойност
и да дадат право на журналистите аматьори за участие в новинарския
продукт на съответната медия (Сингър 2001: 65-80). На пръв поглед
точно така постъпва редакцията на онлайн изданието на bTV. В цитирания по-горе текст за рубриката „Новини“ именно това право получават участниците в „Аз, репортерът“ и пред тях се поставя само следното ограничение: „…Условието да попадне ваш материал в рубриката
„Новини“ е по един или друг начин да носи информационна стойност“.
Институционалният филтър обаче се задейства още в момента, в който
натиснеш бутона „изпрати“, защото редакцията е приготвила друг бутон – „категории“. Съобщенията на гражданските журналисти трябва
да попадат в една от следните категории: природа, инциденти, катастрофи, бедствия, традиции, празници, рождени дни на bTV, избори,
ураганът Ирен, пътища, забава, замърсяване, суперрепортер със Супер
8, игра: Мисия Лондон. Без да се впускам в подробен коментар на темите, които определят събирането на новини от гражданските журналисти, ще направя предположението, че те са подбрани по този начин
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по две причини: първо, гражданските журналисти наистина могат да
помогнат на медията с автентични материали от съответните събития
(особено за урагана Ирен), докато медията не е в състояние да покрие
всички истории със собствени ресурси. Второ, категориите засягат актуални теми от ежедневието на българина и това предполага генерирането на висок трафик към уебстраницата на телевизията. Проблемът в
случая не е подбраният тематичен кръг, а въобще фактът, че институцията дефинира какво според нея има новинарска стойност и го налага
на партньорите си в създаването на новини.
Друг тип ограничения са заложени още в инструкциите „Как да
се включа“, където се казва: „Рубриката „Аз, репортерът“ е само за авторски снимки и видео материали“. Собствен езиков текст е позволен,
доколкото да опише подробности около това, което се вижда на фотоса или видеоклипа. Тази забрана е наложена, защото крайният продукт – новината (включваща изпратения видео или снимков материал
и езиков текст към него) – се реализира от телевизионната редакция.
Всички новини от едноименната рубрика в „Аз, репортерът“ са от този
тип. Още по-драстична е намесата на медията, когато материалът се
излъчва в ефир. Тогава видеотекстът обикновено губи първоначалния
си вид, като се изрязва или се вписва в по-широк контекст – езиков и
неезиков.
Телевизията селектира аматьорските послания на две равнища –
кои да влязат в категорията „избрано“, т. е. да се появят на уебстраницата, и кои да се излъчат в емисиите на медията, обозначени като
„излъчени по bTV“. Критериите, по които се осъществява този подбор,
експлицитно не са разяснени. Но когато се разгледат новините на гражданите репортери (според терминологията на медийната редакция),
изпъкват причините, поради които съобщенията им са попаднали в
полезрението на институцията:
Как премина изборният ден при вас?
<…> Потребители от Атина ни съобщиха, за големи опашки пред
посолството ни там. Повече от два часа трябва да се чака, за да се упражни
правото на глас в единствената избирателна секция в града, споделиха очевидците. По тази причина много от хората са си тръгнали без да гласуват.
Изборният ден в Лондон е преминал спокойно и организирано, съобщи за
„Аз, репортерът“ Димитър Тоцев <…> Спокойно, организирано и без големи опашки е било гласуването във Вашингтон, съобщи за „Аз, репортерът“
Методи Методиев. Той обясни, че в избирателната секция е имало около 15-20
души, които са чакали. Българите там са гласували с лична карта или паспорт.
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Тези, които не са имали готови заявления, са ги попълвали на момента в специална стаичка.
За големи опашки пред избирателните секции в страната и много хора,
които не са успели да гласуват ни сигнализираха през целия ден потребители
в рубриката „Аз, репортерът“. Потребители от Атина ни съобщиха, за големи
опашки пред посолството ни там. Повече от два часа трябва да се чака, за да
се упражни правото на глас в единствената избирателна секция в града, споделиха очевидците.
По тази причина много от хората са си тръгнали без да гласуват. „Има
ли някой вкъщи?“ – така е озаглавил снимката си потребител на „Аз, репортерът“, който ни информира за висока избирателна активност, около 52%, в
секция номер 75 град Хасково кв. „Овчарски“. Около 40 души дошли за трети
и четвърти път, си тръгнаха и заявиха, че няма да се върнат повече заради
опашките. Средно чакането отнемаше около 30-50 минути, време за гласуване на един човек 3 минути и 40 секунди, коментира очевидецът.
Пред 36 СОУ „Максим Горки“ в район „Красно село“, София, изборният
ден премина сравнително спокойно. Имаше доста възрастни хора и инвалиди, дошли за гласуването, съобщи Rorie.
Повече от час се чака за гласуване в 27-ма избирателна секция в столичния квартал „Младост“ 1, ни съобщи друг потребител.
Нередности и лоша организация: <…>В избирателна секция №46 в столичния квартал „Дружба“ 2 се четяха изразително на глас по два пъти личните данни на всеки гласоподавател – трите имена, ЕГН и № на лична карта,
информира друг потребител на „Аз, репортерът“. „По този начин комисията
вписваше тези данни в изборните книжа. Смятам, че това напълно противоречи на Закона за защита на личните данни“, допълва гражданинът.
Потребител от Пловдив ни сигнализира, че в училище „Стоян Михайловски“, 66 секция, дават по четири бюлетини – две еднакви за кмет, едната с
печат другата без печат. <…>
Гласуване в различни секции
Множество сигнали получихме от потребители за това, че се е наложило да гласуват в две различни секции за двата вида избори за президент и
за местна власт.
Гражданка от Пловдив ни информира, че е успяла да гласува само за
президент. В избирателната секция са ѝ съобщили, че няма право да гласува
за местна власт. Когато е попитала „Защо“, отговорът на служителите е бил:
„Ами не знаем, ще ви излъжем, ако ви кажем нещо“. Потребителка от Панагюрище е гласувала за президент в родния си град, но за местна власт се оказало,
че ще трябва да упражни своя вот в населеното място, в което е студентка.
Подобен сигнал имаме и от Казанлък. Мъж и жена с изненада установили, че
присъстват в списъците за избиране на президент, но липсват в списъците за
избор на местна власт. След проверка се оказало, че за да упражнят правото
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си на глас за кмет и общински съветници – трябва да отидат до старите си
избирателни секции.
Потребителката на „Аз, репортерът“ от София Мария Трайкова ни
писа, че по погрешка е била включена в забранителните списъци за гласуване в столичната община „Оборище“. Тя трябвало да доказва, че не е била
извън страната през последните четири месеца преди изборите. Потребителката твърди, че последното ѝ пътуване е било през 2010 година, но въпреки
това, тя няма да може да гласува и на балотажа. Ето какво коментира Мария
Трайкова: „Създава се правен абсурд: хора, по погрешка включени в забранителните списъци, и които могат да докажат, че е станала грешка, нямат право
да гласуват на балотажа. Разбирам, че пред компютрите стоят хора, способни
да грешат, а не машини. Но трябва да се създаде правен механизъм за отстраняване на техните грешки!“

Показателен е и следният пасаж: „В „Аз, репортерът“ очакваме
вашите сигнали за нередности, свързани с изборите…“.
Когато човек прочете тези текстове, си припомня едни рубрики
като „Писма на читатели/ зрители/ слушатели“ или фрази от типа „по
сигнал на наш зрител“, „както ни съобщиха по телефона нашите зрители“ и пр. Всички подчертани думи и изрази в материала насочват
към очевидната функция на страницата „Аз, репортерът“ – да събира
не новинари, а източници на новини, които могат да засвидетелстват
достоверността на изпратената информация чрез фотоси и видеоматериали. Така редакцията получава не само сигнал, но и свидетелство за
истинността му и за случването на съответното събитие, а собствената
ѝ работата многократно се улеснява – множество хора улавят множество истории от множество гледни точки, нещо, което професионалните журналисти от една медия не са в състояние да постигнат. Освен
това гражданите го правят и абсолютно безплатно. Още по-изгоден за
медията е фактът, че новинарските емисии на ефирната телевизия и
уебстраницата са „захранени“ например за периода септември – ноември приблизително със 160 материала, без да се отчитат снимките от
категория „Природа“, които са над 400 и изцяло обслужват прогнозата за времето по bTV. С приноса на гражданите журналисти медията
спестява средства и работа. Разбира се, смисълът на гражданската журналистика не е да обслужва медията, като ѝ събира материали, задача,
с която тя никога не би могла да се справи самостоятелно в степента,
присъща на многобройната публика. Смисълът е да бъде автор, а не
очевидецът, интервюиран за журналистическия репортаж. Идеята е да
бележи със собствено си име новинарските текстове, които създава,
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а не да бъде споменаван в тях като потребител, изпратил сигнал. Подобно отношение към продукцията на публиката е акт на конвенционалната журналистика. Именно тя използва възможностите на новите
технологии, облагодетелстващи обикновените хора при включването
им в журналистическите практики, за да прикрива ролята си на патрон
и краен дефинитор в новинарския процес.
Разглеждайки съобщенията в категорията „Новини“, се натъкнах
и на, надявам се, случайност. В по-горе цитирания текст за изборите
се казва: „…Потребителката на „Аз, репортерът“ от София Мария
Трайкова ни писа…“. В страницата не открих личност с подобно име5.
Ако в профила си съответното лице присъства с никнейм, би трябвало
редакцията да се съобрази с избрания от него начин за назоваване. Ако
въобще не е част от „Аз, репортерът“, то тогава се наблюдава опит за
манипулиране на публиката на телевизията чрез мнение на неизвестен източник. Включването на гражданската журналистика в рамките
на традиционната в същността си не предполага „нездравословно“ използване на аматьорите репортери за внушаване на определени гледни точки. И е сигнал за прекалено лоша практика, която би белязала
негативно съвместната дейност на една традиционна медия и нейната
аудитория.
Блажени са невежите
Разказването на добри истории (независимо каква семиотична
система се използва – езикова, фотографска, кинематографска и пр.),
които да отразяват проблеми, да поставят въпроси, да разкриват конфликти, да правят ежедневието ни по-добро, да забавляват, да разкриват емоции и т. н., не е лесен процес и публиката не разполага с
уменията на професионалиста, за да се справи със задачата. Съветите,
насоките от страна на редакцията биха свършили чудесна работа6, ако,
разбира се, целта ѝ наистина е да разполага с обучен състав от аматьори журналисти, с които съвместно може да изпълнява функциите си
в обществото. Точно обратен е примерът с bTV. В рубриката „Вашите репортажи“ се срещат фотоси, носещи следните заглавия: Гъбката
и гората, Патето и есента, Интересно пате, Двойка лебеди, Есенен
листопад, Залез в клоните, Пейзаж, През есенните клонки и пр. Фоторепортажите като елемент на журналистиката едва ли се свеждат до
Последна проверка беше направена на 20. 11. 2011 г.
Добри примери в това отношение предлага CNN. Вж. http://ireport.cnn.com/
toolkit.jspa.
5
6
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снимане на природни забележителности и красиви гледки, но, от друга
страна, аудиторията едва ли е специалист в областта на фотожурналистиката, за да пристъпи към други техни употреби. Ангажимент на
медията е да запознае хората със спецификата на различните жанрове,
да обясни как се правят новини с фотоапарат или камера, как се разказват истории чрез образи. Същевременно просветителската дейност не
означава непременно вписване в каноните на професионалната журналистика, а по-скоро съчетаване на своеобразието, идещо от аматьорските текстове, с институционалните конвенции.
Наблюденията над „Аз, репортерът“ показват, че снимковият
материал се оползотворява основно в прогнозата за времето и затова
именно такъв тип „репортажи“ са насърчавани в bTV. Други инициативи като „Местата, които ни вдъхновяват…“ (Покажете ни непознатата страна на познатите места. Може това да е пейка в парка, малка уличка, поляна, скрита в планината или градския парк, или нестандартни места, които са специални за вас и може би – пълни със спомени.
Изпратете ни снимки в рубриката „Аз, репортерът“); галерията от
нощни снимки на различни градове и пр. в същността си са прикрит
механизъм за увеличаване на посещаемостта на уебстраницата на телевизията. Но определено не са насърчаваща практика за гражданските
новинари.
В началото на ноември 2011 г. все пак е подета една добра практика. Медийната организация обявява инициативата да запознае аматьорите фотографи „…с различните жанрове във фотографията –
какво е важно да знаем при снимането на портрети, пейзажи, репортажи, фото-есета и др.“. Един от гражданските журналисти е поел
ангажимента да обучава останалите участници от „Аз, репортерът“ в
изкуството на фотографията. Дали самата медия ще поеме ролята на
учител, не става ясно.
От казаното дотук е очевидно, че гражданската журналистика
има своето присъствие в рамките на традиционните медии, но тя е
включена по-скоро в техния бизнес модел. Докато достъпът до съдържание е безплатен в интернет пространството, медиите ще разчитат
на трафика към техните страници, за да привличат рекламодатели и да
генерират печалби. Периодът на експерименти със създаваните от аудиторията послания, в какъвто се намират всички онлайн медии, е период не само на комодифициране на публиката по един непознат поне
по интензитета си начин, но и начало за промяна в мисленето на традиционните медии по отношение на „хората, по-рано познати като ау-
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дитория“ (по думите на Ласика). Подценяването им като пълноправни
участници в новинарския процес, момент, който беше демонстриран в
изследването и който по принцип се наблюдава в българските медийни
организации, ще постави традиционните медии пред нови проблеми.
Защото световната мрежа е пълна с уебместа, които разчитат и ценят
публиката си, например социалните мрежи.
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ГРАЖДАНСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА –
МИСИЯТА (ПОЧТИ) НЕВЪЗМОЖНА
Юрий Проданов

CIVIC JOURNALISM –
MISSION (NEARLY) IMPOSSIBLE
Yuriy Prodanov
Abstract: This article analyzes the prospects for civic journalism in terms
of a recurring pattern – the commercialization of all new forms of communication and new media, based on the Internet. The paper provides a brief overview
of the history of civic media – of their rapid progress and even faster stagnation.
It is concluded that citizen participation in the new media is questionable – the
importance of the professional journalist and the editor is growing, and the role
of the citizen is shifting from a „citizen journalist“ to a „citizen news gatherer“.
Key words: civic journalism, feedback, auditorium, memory and forgetfulness, citizen journalism, online journalism, traditional media, transparency,
community

На 26 септември 2008 г. глобалният сайт за споделяне на видеоинформация www.mayomo.com публикува уникално видео, в което се
виждат моменти от паметната загуба на женския национален отбор по
хокей на България с 0:82 от явно доста по-добре боравещите със стика
словачки. Този епизод от световния спортен видеообмен е малко позакъснял, но всъщност не е останал незабелязан от българските медии.
Трагичната случка от 7 септември е описана с няколко реда единствено
от националния всекидневник „Дневник“ и от информационния сайт
на агенция „Блиц“, който не крие предпочитанията си към сензациите.
Въпреки че резултатът представлява своеобразен световен рекорд, останалите български медии (включително и специализираните спортни
издания) очаквано го пренебрегват по начина, по който хората и обществата избутват бързо в килера на забравата неприятните и горчиви събития. В същото време безспорен факт е, че може би най-често
повтаряният спортен епизод на българския телевизионен екран е неза-

84

Юрий Проданов

бравимият (и поради честото повторение) гол в последната секунда на
Емил Костадинов от 17 ноември 1993 г. на стадион „Парк дьо Пренс“ в
Париж, с който българският национален отбор се класира за световното първенство по футбол в САЩ.
Във връзка със забравата и незабравимото и коментирайки функционирането на Паметта (индивидуална или колективна), Умберто
Еко отбелязва една присъща ѝ особена двойственост. От една страна,
да запази определени данни, но, от друга страна, „да потопи в забрава информацията, която само би обременила ненужно мозъците ни“
(Еко, Кариер 2011: 81). Централният въпрос при тази постановка на
нещата обаче е кой е ценностният филтър, определящ редицата от информационни факти, подлежащи на забрава, и обратно – кои са онези
безспорно значими и необходими за съхранение в рамките на трудно
определимото клише „културна памет“.
Важно е и нещо друго – ако мнемоничната зависимост на индивидуалното съзнание от емоционалните фактори не се нуждае от коментар, то значението на институционалните фактори при колективното помнене е определящо. И то до степен, която често би могла да
бъде определена и като институционално насилие (злоупотреба), щом
Рикьор казва, че: „Прекомерната памет в определена област на света е
злоупотреба с паметта. Недостатъчната памет другаде – злоупотреба
със забравата (Рикьор 2006: 87).
Няма съмнение, че още в своите първи прояви протомедиите и
протожурналистиката се включват в системата на институционализираното отношение към информацията. С други думи, те стават част
от аксеологическия подход към информационния факт, определящ
онова, което ще се каже, и онова, което ще се премълчи, онова, което
ще запомним (дори и за малко), и което ще забравим (защото няма да
го напишем, кажем). В този смисъл наблюдаваме една трудно оборима логика на контрол върху информацията, който е не само властови
(осъществяван посредством институциите), но и технологичен1. Технологията за разпространение на информация е сама по себе си ограничителен фактор – на първо място поради своята недостъпност или
трудна достъпност. Това може да бъде недостъпност, предизвикана от
Контролът върху медиите чрез технологиите не изключва институционална
намеса, която се постига посредством лицензионни и разрешителни режими, държавни такси и пр. и ролята на административни регулаторни органи като например
СЕМ (Съвет за електронни медии) или КРС (Комисия за регулиране на съобщенията)
в България.
1

Гражданската журналистика – мисията (почти) невъзможна

85

финансови предпоставки (цената на печатната машина, радиоборудването, телевизионната техника и пр.), както и от необходимия професионален ценз на ангажираните с процеса (специализирано техническо
образование, специфични професионални умения). В съчетание с институционалния контрол на властта (и възможната институционална
репресия), произтичащ от идеологически и политически съображения,
стигаме до ситуация, при която двете линии на възможен ограничителен режим относно съдържанието на публично значимата информация
са винаги ефикасни и ефективни, а нарушаването им има екзотичния
привкус на индивидуални жестове, оказали се почти винаги невидени
и нечути от обществото.
Класическото определение за журналистиката като дейност,
свързана със събирането, обработката, систематизирането, съхраняването и разпространението на информация, е формирано в епохата на
т. нар. класически медии (печатни и електронни). Във връзка с посочените по-горе фактори за контрол върху информацията на журналистическата дейност традиционно се гледа като на преобладаващо едностранен комуникационен процес. При него аудиториите са потребител
на информация, а журналистите – онези професионалисти и експерти,
които я събират, обработват и разпространяват.
Разбира се, обратното движение на информация по посока към
медията или т. нар. „обратна връзка“ – професионален журналистически термин – има своята дълга история. Тя минава през анонимните
дописници от черно-белите вестници, анонимните кореспонденти, отбелязвани с инициали, читателските писма (задаващи теми или самите
те превръщащи се в очерци или репортажи), телефонните обаждания в
радио или телевизионното студио (първо – контролирани, по-късно –
на живо). Това е част от градацията на процес, протичащ в рамките на
не едно десетилетие и показващ постъпателно засилващото се участие
на аудиториите във формирането на медийното съдържание. Процес,
който напълно естествено е катализиран от технологичните нововъведения в информационните технологии и комуникациите (от пощенските служби и писмото, през телеграфа и телеграмата, до телефона и
мобилните връзки).
Всъщност тази постъпателна тенденция достига своеобразен
пик в края на 90-те години на изминалото столетие. Тук става дума
не за връх във фактическото случване на един процес (защото и след
това той продължава с все по-ускорени темпове), а в демонстрираната и декларирана осъзнатост от страна и на практиците, и на теорети-
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ците в сферата на журналистиката и масовите комуникации. Моментът не е случаен – интернет е вече с над двадесетгодишна история, а и
не е само съвпадение, че във времето успоредно с популяризирането
на индивидуалния личен достъп до световната информационна мрежа върви и навлизането на клетъчните телефони като възможност за
постоянна персонална връзка с всички ползващи същата информационна услуга.
В последното десетилетие на XX в. на практика двете нови информационни технологии са довели трите класически медии до границата на тяхното възможно досегашно съществуване. Те вече не могат да бъдат в преобладаващите случаи източници на редактирана и
преобладаващо еднопосочна информация. Централният проблем за
същността на медийното съдържание и определящите го два фактора
(институционален и технологически) все по-бързо и необратимо преминават към аудиториите.
В този смисъл не е случайно, че принципите на гражданската
журналистика, разбирана като участие на публиката в случването на
медиите, са формулирани в книгата „Корените на гражданската журналистика“ (Пери 2003), където нейният автор Дейвид Пери изрежда
основните ѝ постулати. Но тук повече изненадва, че в тези принципи
сякаш не откриваме нищо ново. Не е ново, че журналистите и медиите
трябва да бъдат активни участници в обществения живот, а не странични наблюдатели. Не е новост и това, че медиите трябва да стават
поле за дискутиране на важни обществени въпроси. Едва ли изненадва и това, че медиите и журналистите трябва да обръщат внимание на
проблемите и въпросите, вълнуващи обикновените хора, или това, че
трябва да отчитат общественото мнение чрез предизвикването на дискусии и дебати между членовете на общността.
От друга страна, подобни идеи за „братското общуване“ между
издател и публика са формулирани още в далечната 1846 г. и то пак
в САЩ, където Уолт Уитман за известно време насочва огромния си
творчески потенциал към журналистиката. След като става издател на
„Лонг Айлъндър“ в Ню Йорк, а по-късно и на „Дейли Игъл“ в Бруклин,
той формулира идеята си за „демокрацията като общество на свободни
читатели“ и декларира: „За нас е истинска страст да говорим за много
неща на всички хора в Бруклин (…) в ума на издателя на вестник се заражда интересна форма на съчувствие към публиката, на която служи.
Ежедневното общуване създава нещо като братство между тези две
страни “ (Мангел 2004: 162; к. М – Ю. П.).
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Разликата е там, че докато за Уолт Уитман ежедневното двустранно общуване между издател и аудитория е хуманно и демократично (и
незадължително за практиката) в същността си прозрение, то принципите на Дейвид Пери са предизвикани от обстоятелствата. Отговорното отношение към аудиторията и задължителната комуникация на
професионалните комуникатори (журналисти) с публиката е наложително и неизбежно, защото нещо вече се е случило. И това е, че инициативата относно медийното съдържание излиза от професионалната
компетентност на професионалните комуникатори и институциите,
защото: „Интернет ще избута на заден план техния обхват и накрая
ще им отнеме възможността да определят кои новини са подходящи
за отпечатване (или излъчване, бел. м. – Ю. П.)“ (Рушкоф 2008: 182). И
още: „Интернет ни насърчава да мислим самостоятелно. Новата медия
подкопава наивното приемане на телевизионния образ, намалява зависимостта ни от скалъпени истории и готови отговори и ни подтиква
да ценим голите данни2 повече от мненията на експертите и техните
изкривени тълкувания“ (Рушкоф 2008: 184).
Ерозиращото влияние на интернет, на първо място, и на новите
технологични въведения за пренос на информация по отношение на
класическите медии са обусловени не от друго, а преди всичко от дискредитирането и омаловажаването на двата горепосочени фактора за
контрол и филтриране на обществено значимата информация: а) институционалния ресурс на властта и б) технологичната (или финансова) недостъпност на информационните технологии. Бързото превръщане на интернет достъпа в персонална характеристика на отделния
човек (вече и чрез мобилни устройства, wi-fi и пр.), възможността да
генерираш и споделяш информация, евтиният вариант за създаването
на персонална медия (блог, информационен сайт), лесното усвояване
на софтуер, свързан с обработката и разпространяването на информация, нарастващото значение на социалните мрежи с присъщия за тях
обмен и на аудиовизуална информация – всичко това са фактори, които налагат невъзможното съществуване на класическите медии в досегашния им вариант. Неслучайно кризата бе посрещната от печатните
медии, а на първо време (но за кратко) радиото и телевизията останаха
встрани. При вестниците и списанията сработи маркетинговият принцип: „Подобното измества подобно“. По друг начин го казва Умберто
Изключително показателно съждение – „голите данни“ (сиреч фактът) са истинската сила на Мрежата пред присъщия само на професионалните медии коментар.
2
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Еко: „Дори и за миг да бяхме повярвали, че живеем в цивилизацията
на образите (телевиция, кино, бел. м. – Ю. П.), компютърът ни запрати
отново в Галактиката на Гутенберг, така че отново сме принудени да четем“ (Еко, Кариер 2011: 30; к. м. – Ю. П.). С други думи, адиторията се
насочи към четенето на интернет вариантите на печатните медии.
По-важна и решителна обаче се оказа достъпната възможност
посредством всеобхватното разпространение на личните устройства
за създаване, обработка и пренос на информация (мобилни телефони,
цифрови камери, преносими персонални компютри и пр.) публиките
да изземат професионалните функции на журналисти и редактори.
Глобални информационни събития бяха документирани и разпространявани от непрофесионалисти – сцени от наводненията от цунами в
Индонезия, гражданските вълнения в Иран през 2009 г., революциите
в Северна Африка през 2011 г. и пр.
Съществува проблем не само при изясняването на термина
„гражданска журналистика“, но и относно обособяването на предмета на дейностите и явленията, свързани с него. От едната страна стои
тълкуването на самото понятие. Дали то е свързано само с ангажираното отношение на гражданите (непрофесионални журналисти) изобщо в процеса по формиране на медийното съдържание? В подобен
(и показателен) смисъл е и декларацията на една от представителните
медии за гражданска журналистика Public Journalism Network, където се заявява, че: „Обществената мрежа за журналистика е глобална
професионална асоциация на журналисти и преподаватели по журналистика, които се интересуват от проучването и укрепването на
отношенията между журналистиката и демокрацията. Ние вярваме,
че журналистиката и демокрацията работят най-добре, когато тече
свободен обмен на новини, информация и идеи (…), когато публично обсъждане се насърчава и усилва, и когато новините помагат на
хората да участват в политическия процес, а не да са само потребители на политика. (…) журналистите трябва да са безпристрастни при
вземането на професионални решения за това, как обезпечат съответните общности с информация, но да не отиват по-далеч от изучаването и разбирането на тези общности“ (вж. www.pjnet.org/charter).
Става ясно, че въпреки на практика безграничните възможности за
участие на публиките във формирането на медииното съдържание,
това участие трябва да бъде и стимулирано, но и координирано, и в
определена степен контролирано. Това обаче не е прерогатив на специализирана институция или обществен орган, нито на пазара или
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технологиите. Отговорността е на професионалното съсловие. На самите журналисти.
В подобно взаимоотношение на практика професионалното
участие играе ролята на информационен филтър, институциализиран
редактор, а гражданското участие изземва функциите на репортерите и
кореспондентите. Подобна практика присъства в един от най-амбициозните медийни проекти, разчитащи на гражданското участие –южнокорейския сайт „Оми Нюз“, чийто слоган е „Всеки гражданин – репортер“. Там обаче стимулирането на участие посредством финансовата
таблица на хонорарите на практика приравнява обикновения гражданин с професионалния журналист на свободна практика. В този смисъл участието не е само и толкова в резултат на желанието да кажеш
своята истина или фактите, които знаеш, а на практика да участваш в
пазара на новини, където те са единствената и понякога доста скъпа
стока.
Практиката на списване на „Оми Нюз“ не е изключение. На подобен принцип е организирана и една от големите световни медии
(всички появили се в първите години на третото хилядолетие), която
функционира като фотоагенция – „Демотикс“ (www.demotix.com). „Демотикс“ също е определяна като медия за гражданска журналистика,
което създателите ѝ изразяват на първо място с името на медията, етимологично свързано с гръцките „демос“ (народ) и „димотики“ (простонародно говорене).
Опростената навигация обаче налага друго усещане – на практика съблазнителната финансова оферта към всеки посетител на сайта
да снима и ъплоудне (изпрати) снимка с гаранцията, че при определен
интерес „Демотикс“ може да стане посредник между гражданина фотограф и някоя от световните новинарски медии. Посочени са и респектиращите партньори на „Демотикс“ – „Гардиън“, „Нюзуийк“, Би Би
Си, „Ле Монд“, Ал Джазира и пр. Важен аргумент в презентацията на
сайта е, че снимка на непрофесионален репортер е била продадена за
5000 паунда.
Двата примера показват огромната опасност, пред която е изправена т. нар. (ще си позволим това уточнение) гражданска журналистика в своята още детска възраст.
Проявяваща се в началото като възможност за доброволно участие в процеса на формиране на медийно съдържание, улеснено от популяризирането и достъпността на новите информационни носители,
сега гражданската журналистика е под заплахата на т. нар. „синдром
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мувифоун“3. Става дума за вторични странични мрежови ефекти при
всяко нововъведение в интернет или за това, как „стойността на една
технология нараства с добиването на популярност“ и още как: „Насоката, в която върви интернет технологията, обещава все по-голямо парализиране на интерактивните ѝ способности“ (Рушкоф 2008: 292; к.
м. – Ю. П.). Изводът е тревожен, още повече че именно интеракцията е
в основата на гражданското участие.
Комерсиализирането на гражданското участие при формирането
на медийно съдържание на практика изкривява пазара на информация
и пазара на труда. Първите следствия от това са промените в организацията на редакциите, отпадането на необходимостта за поддържане на
постоянни регионални кореспонденти. На практика медиите започват
да аутсорсват основни дейности – ситуация, при която не само публицистиката се обезпечава от външни автори (в повечето случаи това са
популярни блогъри, които са наблюдавани и привличани от конвенционалните медии), а така също фоторепортерството, репортерството
и дори новинарството.
Така ефектът от новите технологии реално не е повишаване на
равнището на гражданското участие в медиите, а увеличаването на
броя на журналистите на свободна практика поради прекратяване на
трудовите им правоотношения с редакциите. От друга страна, безспорното предимство на неформалните репортери при осигуряване на внезапни и обективно недостъпни за медиите новини4, но при липсваща
професионална подготовка, води до предложението в обръщение да
бъде не терминът „citizen journalist“ (граждански журналист), а „citizen
news gatherer“ (гражданин, събирач на новини) при цялата тромавост
на българския превод. И в това има резон, тъй като практиката показПо името на телефонна служба за резервация на билети в САЩ. Първоначално тя просто предлага удобство на клиента, който може да намери програмата за
сезона и да си осигури предварително билети, без да се реди на опашки и да ходи до
кинотеатрите. След нарасналия интерес към услугата таксите за нея се увеличават, но
пък и отказът от нея е труден, тъй като това означава, че най-вероятно клиентът няма
да може да се снабди с билети за предпочитано заглавие. Целият ефект от „мувифоун“
е вдигането на цената на билетите с 10 долара при ползване на услугата.
4
Ударът на военновъздушните войски на НАТО по време на атаките срещу
цели в бивша Югославия в нощта на 25. 04. 1999 г. върху моста при Нови Сад е установен като новина от кореспондента на „Монитор“ в Шумен във фактическия миг на
бомбеното попадение. В този момент той е в онлайн контакт с жител на Нови Сад,
който му съобщава случилото се, защото то става пред очите му. Едва ли в същия
момент и в щабквартирата на НАТО са получили по-бързо информацията.
3
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ва, че информационни сайтове, които разчитат само на активността на
непрофесионалните журналисти, трудно биха могли да бъдат характеризирани като информационни медии от гледна точка на оперативността. В тях се „изсипва“ произволно информация, която рядко представлява новинарски интерес за класическите медии (без това, разбира
се, да изключва и истински находки). Като пример може да бъде посочен
сайт, който е определян като средище на гражданската журналистика –
става дума за цитирания в началото на текста www.mayomo.com или
Maps your moment („Картографирай своя момент“). Организацията на
сайта предполага произволното „качване“ на видеофайлове, някои от
които действително спокойно могат да бъдат използвани в новинарски
емисии. Повечето обаче са с лошо качество, слаба операторска работа и
съчетанието с неоригиналния новинарски бекграунд трудно би ги направило част от международния новинарски видеообмен5.
И най-важното. В противовес на гражданското участие в журналистиката професионалната журналистика е базирана върху гарантираното и ритмично повтарящо се във времето институционализирано общуване. Прословутата власт на медиите (и като метафора,
и като реално влияние върху всички сфери на обществения живот)
произтича от строгата и безпощадна организация (Гълбрайт 1993)
на процеса. Това е и причината по-голяма част от посочените сайтове, които разчитат основно на инициатива от страна на публиките,
да бележат бърза популярност, последвана от постепенен и необратим спад – и от страна на потребители, и от страна на участници,
„ъплоудващи“ информация. Така например започналата изключително обещаващо през 2006 г. гражданска медия Ground Report, основана от Рейчъл Стърн, която пък три години по-късно е обявена
за един от „най-обещаващите социални предприемачи на Америка“
от BusinessWeek, днес е в незавидно състояние. Само един поглед в
този момент6 към интерфейса на Ground Report показва, че ситуацията не е добра – архаичен дизайн, липса на видеофайлове, „ленив“
Любопитно е, че от всичките 66 191 видеоматериала, качени в сайта от неговия старт на 02.11.2007 г., та досега, вторият по ред от същата дата е фрагмент от
българското телевизионно шоу „Улицата“ и представлява кратък скеч на Камен Донев във военна униформа – видео, много по-подходящо за появилия се две години
по-рано You Tube, отколкото за новинарски сайт.
6
Точно в момента на създаването на тази бележка водещата новина в сайта
на Ground Report бе видяна и четена от 39 човека въпреки престоя си от повече от
19 часа. В това отношение личният блог на автора на тази публикация, създаден без
претенции, се радва на по-голяма популярност при качването на нова информация.
5
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(меко казано) новинарски поток. Липсата на вътрешна организация,
готова не само да посрещне, но и да провокира и осигури ритмично
постъпваща информация откъм публиките, заплашва не само бъдещето на всеки отделен сайт, но и на гражданската журналистика като
феномен.
Другата заплаха за специфично очертан профил на гражданската
журналистика, колкото и странно да е, идва от медиен феномен, който бе
посрещнат и определян като бъдеща гаранция за гражданско участие във
всички сфери на публичния живот. Става дума за социалните мрежи. Важното влияние, което Facebook оказа върху събитията в Северна Африка
през 2011 г. като катализиращ фактор на обществени революции, довели
до реални и важни политически промени, на пръв поглед потвърждава тезата, че социалните мрежи са зона, в която изключително бързо се
формира обществено мнение, водещо до обществена реакция – приоритет основно на класическите медии. Преди обаче да коментирам тази
страна на социалните мрежи, да припомня историята на съревнованието
между My Space и Facebook – поучителна случка относно въпросната невъзможност за предвидим мениджмънт на процесите, протичащи в информационната среда на интернет. Замислен първоначално като сайт, съсредоточен в бизнеса с музика, който трябва да осигурява връзка между
музикални групи, изпълнители и техните почитатели и посредством това
да стимулира продажби, My Space бързо печели популярност с онова,
което ще залегне в основата на бъдещия успех на несъществуващия още
Facebook – възможността всеки потребител да „показва себе си“ и да търси интересуващи го „показвания“. Ако парафразираме една популярна
сентенция, това е желанието да общуваш и да бъдеш обект на общуване. В основата на лавинообразния успех на общуването през социалните
мрежи стои незаобиколим фактор, който можем да определим така: „В
резултат на новата ни религия е на всяка цена да сме в течение за начина,
по който действа светът“ (Рушкоф 2008: 302). Естественото любопитство
на човек към ставащото около него и достъпната и евтина технология да
го прави са в основата на съкрушаващия успех на всяка една от социалните мрежи. Но и на тяхната бъдеща гибел.
Поучителният крах на My Space, който през 2009 г. е на 5-о място в класацията на най-популярните сайтове, а точно в този момент7 е
Уточнението „точно в този момент“ е изключително важно, защото само след
часове информацията, която давам тук, няма да е актуална. И въпреки това тя е показателна с тенденцията, за която става дума.
7
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на 136-а позиция (а неговият унищожител Facebook – на първото второ място8). Тази бизнескатастрофа е и с медииното участие на Рупърт
Мърдок, който през 2005 г. чрез своята News Corporation става притежател на My Space за 580 млн. долара, за да го продаде през юни 2011 г.
за 35 млн. долара.9
Примерът с показателния сблъсък на двете социални мрежи е
знаков в много отношения, но от всички тях за нас е важно едно. Защо
се получава така, че една от глобалните медийни империи на практика
се проваля въпреки огромния си опит в медийния маркетинг? По-горе стана дума, че в основата на класическите медии са организацията
на производствения процес с информацията и принципът, че всяка
организация е свързана с висок процент на предвидимост за бъдещи
събития. Оказва се, че точно тази предвидимост е невъзможна в интернет пространството, където флуктуациите по отношение на средни
величини (в случая – аудиториите на една медия) бързо придобиват
стръмния профил на цунами.
Точно тази непредвидимост прави партньорството между социалните мрежи и медиите рисково за професионалните журналисти.
Гражданското участие, проявяващо се под различни форми там, носи
огромни информационни масиви за журналистите и те все повече се
възползват от него. От друга страна, социалните мрежи в повечето случаи завихрят информацията вътре в себе си (в зоната на различните
социални или професионални групи) и на практика „убиват“ възможността тя да излезе извън тях и да променя социума чрез обществено
мнение и обществена реакция, надхвърлящи конкретната затворена
общност. С това на практика очакванията, че социалните мрежи ще
бъдат онова поле, даващо възможност за разрастване на гражданската
журналистика, може да се обърне на 180 градуса. С други думи: „Ceci
tuera cela“10, при което „това“ е Facebook, а „онова“ – Citizen journalism.
Словесен парадокс, подчертаващ мястото на Google – първенство, което е непоколебимо в свят, в който всичко се променя за секунди.
9
Подобна катастрофална декапитализация в света на бизнеса става възможна след появата на „Силициевата долина“ – новия американски Клондайк с малки
американски градчета като Пало Алто и невръстни милиардери, продали навреме
сайтовете си – точно като героя от популярния американски сериал „Двама мъже и
половина“ Смит Уолдън (Аштън Кътчър).
10
Цитатът „Това ще убие онова“ от романа на Виктор Юго „Парижката Света Богородица“ е изключително подходящ като илюстрация за конфронтацията на
информационни носители. В романа той илюстрира сблъсъка на две медийни пространства – книгата и църковния храм.
8
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В тезисния вариант на едно кратко изложение едва ли е възможно
да се систематизират всичките аспекти на едно явление като гражданската журналистика, което, освен всичко друго, се отличава и с изключителната си интензивност в рамките на едва две десетилетия. Но дори
и само набелязаните дотук носят неизказаната мисъл, че професионалната журналистика винаги ще бъде във водеща позиция като участие в
процеса по събиране, обработка, систематизиране, разпространение и
съхранение на информация. Просто все по-важна и решителна ще бъде
ролята на професионалния редактор (този незаменим медиен браузър
от плът, кръв и мисъл). И поводът за подобно твърдение е отново в
интернет и позицията на Google. От него информацията, от вас – останалото, за да довършите разказа…11
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Features of online advertising
and civic journalism in the Time
of advanced communicationS
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Vladimir Vasilev
Abstract: The paper reviews some of the characteristic features of advertising on the World Wide Web and its connection with civic journalism, which
is gaining more and more popularity nowadays and is one of the most specific
media phenomena at the beginning of the twenty-first century. The paper also
clarifies the characteristics of some hybrid forms of journalism like mutual journalism. It becomes clear that modern technologies have completely changed the
rules on the funding of the media game and a big number of the former top
media find it extremely difficult to adapt to the current day situation.
Key words: civic journalism, mutual journalism, advertisement on the
Internet, online advertising, servers, users, Facebook, Google, banners, podcast,
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Много хора смятат интернет за идеалната медия. Там съществува абсолютната свобода, позволяваща на всеки, разполагащ с достъп
да получава информация по заявка, да разпространява съобщения по
целия свят, да обсъжда новини и лични мнения или да ползва много
други информационни услуги. Интернет ни освобождава от пипалата
на големите пари и пропагандата. Но дали е точно така?
Често се поставя въпросът относно достоверността на информацията, получена чрез интернет. В исторически план нещата стоят по
следния начин: при възникването на радиото хората са имали доверие
повече на вестниците, а когато се е появила телевизията, тя е била смя-
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тана за по-недостоверен източник на информация от радиото. Всъщност обаче техническото средство, което доставя информацията, не е
критерий за нейната истинност. Много от членовете на нашето високотехнологично общество са осъзнали това и в онлайн журналистиката
има добри перспективи за развитие.
Голям проблем при традиционната журналистика е разширяването на възрастовата граница на потребителите. Изследванията
показват, че основната аудитория на новинарски и публицистични
продукции е над тридесетгодишна възраст. В интерактивната интернет среда важи обратната статистика. Интернет е медията, която е
постигнала най-голям успех в привличането на млади хора към новините. Това е успех в зона, където старите медии винаги са удряли
на камък.
В икономическо отношение продуцентите на интернет новини
все още се опитват да преведат нарастващия интерес към продукцията си на езика на финикийските знаци. В тази зона традиционните
медии са все още в силата си. Принципно журналистиката е индустрия, която се развива бавно. На CNN са били нужни десет години,
за да приключи поне една финансова година с печалба. При интернет
нещата не са много по-различни. Много от най-големите новинарски
сайтове все още работят с минимална или никаква печалба. Годишните доходи на големите медийни корпорации от начинанията им в
глобалната мрежа, макар и постоянно растящи, все още са малка част
от общите.
Темпът на растеж при печалбите от онлайн реклама е много поголям от този при традиционните медии. Мрежата подчертано е все
по-предпочитано място и за покупки. Доказателство за това е оборотът от 12,2 милиарда долара в периода между Деня на благодарността и
Коледа през 2003 г. в САЩ. Това е растеж от 42%, спрямо същия период
на предходната година, а сега тези суми възлизат на стотици милиарди
долари.
В същото време медийните гиганти доминират на пазара на уеб
новините, поне засега. Тайм Уорнър държи най-посещаваните новинарски сайтове. Почти 69% от най-популярните информационните
сайтове са притежание на двадесетте най-големи в света медийни корпорации.
Хората обичат удобствата, които предлага интернет. Можеш да
го ползваш вкъщи, на работа или чрез мобилния си телефон. Потребителите получават веднага горещите новини и доверието им в по-
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лучената по този начин информация непрекъснато нараства.
Проблемът е икономически. Кога
уеб журналистиката ще започне
да носи адекватно на положения
труд заплащане? Ако хората продължат с тази скорост да заменят
традиционните медии с интернет,
преди да се е затвърдил нов ико- Оу Йен Хо провежда оперативка в нюзрума
номически модел, ефектът ще бъде
на сайта.
катастрофален за журналистите.
Когато аудиторията спре да ползва старите медийни форми, които са
носили най-голяма печалба, компаниите ще започнат да съкращават
работни места и да намаляват възможностите си за набиране на новини. Този процес вече се наблюдава в САЩ, където хиляди журналисти
биват съкращавани всяка година, а вестниците прогресивно намаляват
тиражите си и стесняват обхвата си. В този случай икономическата стабилност на журналистите би могла да бъде застрашена.
Нека сега разгледаме една медия от нов тип, която подсказва какво ще бъде бъдещето на медиите. Какво би станало, ако всеки гражданин се превърне в репортер? Това са опитали да разберат в Южна Корея – една от най-напредналите в технологично отношение държави.
В началото на 2000 г. е създаден нов уебсайт. Оу Йен Хо пуска
OhmyNews малко преди големия интернет бум. За разлика от много други сайтове, стартирали по това време, OhmyNews.com не само
оцелява, но и процъфтява. Ключ към успеха е мотото на сайта: „Всеки гражданин е репортер“. В наши дни творението на Хо привлича все
повече внимание от страна на медийни гиганти от целия свят, които
се чудят: Показва ли новата форма на журналистиката това корейско
творение? (Шрьодер 2004).
Идеята е в OhmyNews да има на щат 25 обучени репортери, които
да работят по главните новини от деня. Също така има и редактори,
десет на брой, които всеки ден преглеждат и одобряват над 200 статии,
които са пратени от „гражданите журналисти“. За всеки публикуван
материал авторът получава заплащане. За история, публикувана на
първа страница, заплащането е 20 000 корейски вона. Материал, публикуван в някой от разделите, носи 10 000 вона, а история без раздел
носи 2 000 вона. 1 000 вона се равняват на около един щатски долар. От
тези хонорари се удържат данъци и банкови такси. OhmyNews превежда хонорари веднъж месечно, на второ число.
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Според Оу Йен Хо хората пращат материали, защото искат да
променят света, а не заради парите. Сътрудниците на сайта, които го
снабдяват с новини, първо трябва да се съгласят, че ще спазват определен етичен кодекс, който изисква да се въздържат от расизъм и да не
пращат порнографски материали. Всяка история се публикува почти
незабавно. Разбира се, има йерархия, според която материалите заемат
определено място във визуалния дизайн на сайта. Твърдите новини (от
професионалните журналисти към медията) и внимателно подбраните
и редактирани граждански материали са най-отгоре и в средата. Те са
следвани от по-меки истории като развлечения, спорт и др. Най-накрая са историите, които изобщо не са редактирани от OhmyNews, а
са пуснати в оригинал. Към всяка история има и място за оставяне на
читателски мнения.
OhmyNews вече е един от най-влиятелните новинарски сайтове в
Южна Корея с няколко милиона уникални посетители дневно. Новинарският сайт се ползва с широко доверие. За пример може да се даде
случаят с президентските избори в Южна Корея през 2002 г., когато е
бил избран Но Му Хьон. От OhmyNews са отразявали широко цялата
кампания. Новоизбраният президент дава първото интервю след встъпването си на поста за OhmyNews, което красноречиво говори за престижа, с който се ползва интернет медията.
Ключова роля OhmyNews има и при последвалите политически
катаклизми в Южна Корея, две години по-късно. Президентът Но Му
Хьон публично пожелава успех на изборите на партията Ури и това е
в нарушение на закона, който изисква от президента да е безпристрастен. Корейският парламент гласува предложение за отстраняване на
президента, което е прието. Конституционният съд, два месеца покъсно, отказва да потвърди решението за импийчмънт и Но Му Хьон
се връща на поста си. Митингите и събитията са отразени минута по
минута с голямо количество словесен текст, снимки и видеокадри от
гражданите, които са и репортери на OhmyNews.
Новинарският сайт започва да носи печалба чак през 2003 г. Главен източник на постъпления са рекламите, а на второ място са даренията. Оу Йен Хо признава: „Трябва да правя пари, но не съм експерт в
това. Дълбоко в сърцето си съм още репортер“.
Критици от традиционните корейски медии обвиняват
OhmyNews, че бърка, назовавайки продукцията на един дискусионен форум с думата новини. Те смятат, че стигането до истината в
една история изисква щателно проучване и редакция от професио-
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налисти. Аудиторията на OhmyNews, главно хора на около 20-30 години, обаче не е съгласна. Хората мислят, че не можеш да стигнеш
до истината, ползвайки само един източник. Интернет ни позволява
да проверим многобройни информационни източници, да обиколим
съобщенията в дискусионните групи и да дебатираме проблемите с
други хора. Така, според потребителите на OhmyNews, а и не само,
ще достигнем до най-точната информация. OhmyNews са публикували опровержения само четири пъти в историята си и не са имали
правни проблеми.
Оу Йен Хо мисли, че в много отношения OhmyNews е производна
на Корея услуга. В държавата има относително малък публичен достъп
към даващи свободен диалог форми и много хора са недоволни от консервативните мейнстрийм медии. Освен това Южна Корея е малка държава и това прави пълното отразяване на новините лесно. Предимство
в технологията на сайта е, че когато някакво събитие се случи, почти
винаги на място има „гражданин репортер“, докато професионалните
журналисти още не са стигнали до района на събитието. Почти 70% от
потребителите на интернет в Южна Корея разполагат с широколентов
достъп, което спомага за по-лесното спечелване на читатели.
OhmyNews съдържа в себе си и „подкаст“ новини. Експериментира
се още с OhmyTV услуга, което трябва да е телевизионен вариант на основния сайт. Съществува и английска версия на OhmyNews, която се нарича
OhmyNews International. Оу Йен Хо мисли, че въпреки уникалните условия
в Южна Корея начинанието му може да постигне и световен успех.
„Подкаст“ е поредица от мултимедийни файлове (звук или видео), които периодично се излъчват по Интернет посредством „уеб
фийд“. Уникалното при „подкаст“ е възможността потребителят да се
абонира за емисията и да я получи веднага, щом излезе онлайн. Достъпът се осъществява чрез директно изтегляне на информацията в потребителския компютър или чрез поточно видео и звук. Концепцията
е от 2000 г., а масово се ползва от 2003 г. Първоначалната идея е да се
даде възможност на отделни хора да създават собствени радиопредавания и да ги излъчват по интернет безплатно. Системата обаче бързо
започва да се прилага много по-широко, включително и за провеждане
на училищни уроци, аудиотурове в музеи и за публични съобщения от
полицейските управления.
Основните подкаст групи са: „autocasting“ – автоматично подкаст генериране от текстови източници, „blogcasting“, „social media“,
„streaming media“ и генерирано от потребители съдържание.
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Съществува и понятието „скайпкастинг“. То е производно на
„скайпкаст“. „Скайпкастинг“ е записана „скайпкаст“ дискусия, която в
последствие се излъчва чрез „уеб фийд“.
„Уеб фийд“ е информационен формат, предназначен за често обновяване на съдържанието. Доставчиците на съдържанието инициират „уеб фийд“ и така позволяват на потребителите да се абонират за
него. Колекция от „уеб фийдове“, достъпни от една точка, се нарича
„агрегация“. Следната картинка обозначава наличието на „уеб фийд“ в
даден сайт:
Но да се върнем на това, което прави екипът на OhmyNews. В
същността си тяхната информационна услуга може да се нарече гражданска журналистика.
Какво е гражданска журналистика? Няма лесен отговор на този
въпрос и в зависимост от това, кого питате, ще получите различни отговори. Някои я наричат мрежова журналистика. Други – журналистика с отворен код. Трети – гражданска медия. Комуникационната среда
се измени коренно с появата на интернет. Тази нова медийна форма
позволи на гражданите да дават своя принос към журналистиката, без
да имат професионална подготовка. Ето какво казва Марк Глейзър,
журналист на свободна практика, по въпроса: „Идеята, стояща зад
гражданската журналистика е, че хора без професионален журналистически опит могат да използват модерните технологии и глобалния
обхват на световната мрежа, за да създават, допълват или проверяват
медийна информация. Могат да правят това сами или в сътрудничество с други хора. Например можеш да пишеш за сесия на общинския
съвет в своя блог или дискусионен форум. Или да провериш фактите
от статия във вестник, спадащ към мейнстрийм медиите, и да посочиш
фактическите грешки или неточности в своя блог. Можеш още да заснемеш важно събитие, станало в твоя град, и да публикуваш резултата
онлайн“ (Глейзър 2006).
Когато говорим за бъдещата форма на новините и информацията,
трябва да имаме предвид един специфичен израз. Това е „participatory
journalism“. Той може да се преведе като „взаимна журналистика“.
При този вид журналистика гражданинът играе активна роля в
процесите на събиране на информация, нейното представяне, анализиране и разпространяване. Тази теза е представена от Шейн Боуман
и Крис Уилис в техния доклад „We Media: Как аудиторията определя
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бъдещата форма на новините и информацията“. „Взаимната журналистика – твърдят те – има за цел да осигури независима, надеждна, точна,
всеобхватна и приложима информация. Наличието на такава информация е от жизненоважно значение за всяко демократично общество“
(Боуман, Уилис 2003).
При взаимната журналистика е в сила следният модел:
Модел за обмяна на информация при взаимната журналистика

Членовете обменят информация директно помежду си и могат
да сменят ролите си. Често новините не са филтрирани
от медиатор, преди да достигнат до аудиторията.
За сравнение, ето какво представлява опозиционният модел:
Модел на трансфер и избутване на информацията

Този модел се характеризира с пълен контрол от страна
на медията. Всички новини са филтрирани от организацията
преди достигане до аудиторията.
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Взаимната журналистика е деликатно нещо. Всички знаят какво
означава аудиторно съучастие, но при какви обстоятелства то би могло
да се тълкува като журналистика? Не е лесно да се отговори на този
въпрос.
Нека вземем блоговете и уеб форумите като някаква отправна
точка. Някои хора смятат, че те не са журналистика, защото между
авторите и читателите не стои редактор. Това обаче не е съвсем вярно. Във форумите има модератори. Те не са професионално обучени
редактори, но се ръководят от малък списък с правила за поведение
във форума. При нужда те редактират или изтриват материалите,
които не се подчиняват на правилата. Ако е необходимо, имат право
да предупреждават и да гонят некоректните потребители. Така все
пак се получава една контролирана среда, а не безконтролен хаос,
какъвто описват хора, които са влизали не повече от два-три пъти
във форум през целия си живот. Модераторите се контролират от
администратор, който играе ролята на главен редактор. Това, което
на пръв поглед изглежда като хаотична структура, се оказва контролирана и овладяна среда, подчиняваща се на строги правила и норми
за поведение.
Когато малки и независими онлайн издатели и новинарски сайтове с аматьорски персонал създават собствени репортажи по актуални
въпроси, някои хора биха оспорили правото им да наричат творението
си журналистика. Също така често срещано явление е гражданите да
допринасят със снимки, видео и допълнителна информация към материалите на мейнстрийм медиите. И за това явление не може да се
каже дали е чиста форма на журналистика. Взаимна журналистика май
е единствената терминологична форма, която може да помогне при дефинирането.
Не всяко произведение в блоговете и форумите е форма на журналистика. Например, когато имаме само коментар и линк към истински журналистически материал, тогава обикновено не можем да говорим за журналистика. Зависи от обстоятелствата. Когато блогърът е
близко свързан по някакъв начин с обекта на темата или прави коментар, който почива на оригинално изследване, вече можем да говорим
за журналистика. Също е акт на журналистика, когато блогър вземе
интервю от важен субект и го публикува или направи разследване, с
което да получи адреса, телефона или електронната поща на предполагаема жертва на насилие.
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Дефинитивни въпроси възникват и когато конвенционалните
медии увеличат интерактивността в каналите си за достъп на аудиторията. Това става по много различни начини.
Случайни зрители и слушатели могат да се включват на живо чрез
телефон, скайп, IRC и други подобни методи в отделни предавания
по радиото и телевизията. Това вече е широко ползван инструмент. В
електронните медии има немалко предавания, които се базират изцяло
на този модел. Предварително се определя тема и оттам нататък всичко
се прави от аудиторията. Водещите само модерират дискусията. Броят
на този тип предавания нарасна лавинообразно в последните години,
но като че ли вече премина апогея си.
Живата публика в студиото, от своя страна, често е не само декор.
Някои водещи обичат да се допитват до мнението ѝ при изясняването
на различни въпроси.
Модерно нововъведение в телевизионната практика е вкарването
на актуален въпрос с различни отговори, които се изобразяват чрез
графика в долната част на екрана и показват динамично временните
резултати. Гласуването се осъществява чрез обаждане по телефона или
с пускане на кратко текстово съобщение.
Слабо прилагана практика вече е интеракцията с електронни или
обикновени писма. Някои водещи все още имат навика да четат в ефир
по-интересните писма, но този подход се избягва, защото чрез него
пропадат непринудеността и обективността.
Напредването на технологиите даде голям тласък в развитието на взаимната журналистика. Достигна се критичната точка в развитието на мобилните мултимедийни устройства. Новите телефони
разполагат с възможност да правят снимки и клипове, които са с достатъчно добро качество, за да се ползват в телевизията, вестниците
и интернет. Само след няколко години всеки човек ще е въоръжен
с достатъчно развити инструменти за технологичното отразяване на
дадено събитие. Камерите на телевизиите не могат да са навсякъде, но
винаги ще се намери някой, който да извади телефона си и да заснеме
няколкоминутен видеоматериал, с който да се илюстрира дадено важно събитие.
Все повече се прокрадват мнения, че идва краят на явлението журналистика. При проучването на материалите по темата открих обезпокоително количество мнения на журналисти и преподаватели по журналистика, които смятат, че журналистиката умира. Това са мнения на хора,
които са мислили по въпроса доста, но това не означава, че са прави.
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Ханс Дюрер, новинар от немската медийна група RTL, е отразявал войната в Ирак. Той е на противоположното мнение. Журналистът
е разгледал някои от мотивите на виждащите край за журналистиката
и се е опитал да ги обори.
Журналистиката не била нищо повече от клюки. Журналистиката
е просто силен шум, който съпровождал събития, които ще се състоят
и без това. Всъщност повечето хора обичат клюките. При това положение, ако журналистиката е клюкарстване, защо трябва да изчезва?
Дюрер е сигурен, че хората биха искали клюкарстването да остане.
Журналистиката донякъде е силен шум. Това не е спорен въпрос. Хората обичат да се вдига голяма тупурдия. Тишината за модерния човек
е тайнствено и плашещо явление.
Винаги е имало мислители, които смятат, че журналистиката не е
нещо особено. Че е нещо, което всеки може да върши. Че с навлизането
на шнтернет като нещо задължително за всяко домакинство вече сме
в дигиталната информационна ера. Всеки може да публикува уебсайт,
който да е достъпен за всички. Нямало нужда от класическите журналисти, които да ни казват какво да гледаме, да слушаме и да четем.
Дали е дошъл краят на портиерите пред прага на информацията
в лицето на журналистите? Защитниците на идеята за край на журналистиката смятат, че има нежелание у хората да им бъде нареждано
какво да правят. Според Дюрер това не е вярно. Хората обичат да им
се казва кое е правилно, дори само за да могат после да кажат, че не са
съгласни. Най-горещите противници на дадено предаване са и най-редовната му аудитория. Хората изпитват нужда да бъдат направлявани,
но веднага ще се намери някой да зададе логичния въпрос: От кого?
Хората не знаят кое е добро за тях. Изпитват нужда да се информират
какво мислят останалите, преди да вземат решение за себе си.
Има сериозна нужда от благонадеждна информация. Журналистиката няма да изчезне, а ще се промени. Интернет вече е заел мястото си до телевизията, вестниците и радиото, а журналистиката е заела
своето място в интернет.
Журналистиката такава, каквото я познаваме от десетилетия, ще
се промени до неузнаваемост, но това не означава, че е дошъл краят ѝ.
При всяко голямо преструктуриране има сътресения, но те не водят до
рухването на цялата система, а до превръщането ѝ в нещо актуално и
ефективно. Така ще стане и с журналистиката (Дюрер 2004).
Хора като Марк Майер, който е сътрудник на Associated Content,
виждат интернет като сложно пространство, което е пълно с боклук,
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порнография, крадени интелектуални продукти и деградирали общности (Майер 2005). Подобни апокалиптични картини са в главите на
много хора, които за съжаление не познават добре това, за което говорят. Други виждат в глобалната мрежа единствената възможност да изразят мислите и идеите си. Там е мястото, където се чувстват свободни
и където получават морално удовлетворение.
Законите, регулиращи информацията в интернет, обикновено
винаги са една стъпка зад реалностите. Това важи за всички държави.
Дори в комунистическия Китай, където цензурата върху онлайн съдържанието е доста голяма, се правят опити да се филтрират определени протоколи и сайтове, но тези опити не са много успешни. Мои
тестове за ползване на уеб съдържание през китайско прокси показаха,
че макар и малко по-трудно, е възможно достигането до всички забранени от китайското правителство места в интернет. Капитулацията си
китайците признаха с официалното разрешение, което дадоха на търсачката Google да оперира на тяхна територия.
В една свободна и безконтролна среда, каквато е интернет, е нормално да виреят всички възможни видове информация. Такава среда
не е имало никога в историята на човечеството, така че производните ефекти са трудно предсказуеми. Вече минаха доста години, откакто
глобалната мрежа стана масово явление и структурата ѝ вече е стабилно изградена. Тепърва ще видим ефектите от това не само върху журналистиката, но и при всичко останало.
Трудно е да говорим за етика в една безконтролна реда. За регулация пък е просто неуместно да споменаваме. Месеци наред се измислят закони, които да ограничат някой аспект на интернет, а само за
няколко часа се открива и въвежда нова технология, която обезсмисля
новите закони още преди да са влезли в сила. Това за някои е недостатък, а за други е част от уникалния чар на глобалната мрежа. Все пак,
поне на места, информацията е регулирана. Това са сайтовете на престижни медии, които десетки години са трупали реноме и доверие. Има
и сайтове, продуциращи гражданска журналистика, които са нови, но
се ползват със същото доверие. Гражданската журналистика, макар и
да не е създадена от професионалисти, спазва етични норми, сходни с
тези, съблюдавани от класическите медии.
С няколко думи, интернет е не само място, където можем да
намерим всичко, а и единственото място, където можем да направим
това. Още дълги години ще има страдащи от предразсъдъци хора,
които ще твърдят, че средството определя качеството на информа-
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цията. Че информацията, получена от електронна библиотека, е помалко стойностна от информацията, получена в класическа библиотека. Разбира се, това е нормално явление. Така е било още когато
вестниците са заменили глашатаите, когато вестниците са отстъпили
място на радиото, а то на телевизията. Крайно време е да бъде сложен край на тази вековна практика, основана на инат и закостеняло
мислене.
Етиката и регулациите в интернет не могат да се налагат, така както се налагат при другите медии. В мрежата може да има единствено саморегулация. За свикналия да се информира чрез интернет потребител
не е трудно да различи лъжата и манипулацията от истината. Разбира
се, дори и с всички закони, лицензи и регулиращи органи класическите
медии са далеч от понятието „идеалната медия“. До него с всичките си
проблеми и недостатъци повече се доближава интернет.
В началото на XXI в. станахме свидетели на превръщането на интернет в глобална супермедия. Световната информационна мрежа консолидира в себе си всички стари медии като вестници, списания, радио
и телевизия; всички комуникации и на практика почти целия поток от
данни, който циркулира на планетата. Това стана толкова бързо, че не
остана време за изграждането на икономически модел, който да поддържа цялата система. Поради тази причина към момента в интернет
цари пълен хаос по отношение на финансирането, особено когато става въпрос за услуги, които са безплатни за крайните потребители. Дори
гиганти като Google и Facebook доскоро срещаха трудности при развитието си поради безплатния характер на своите услуги. Причините
за тези затруднения са две. Първата е традицията, според която всички интернет потребители очакват да получават услугите в световната
мрежа безплатно. Втората е липсата на ефективни форми за интернет
реклама и недоверието на рекламодателите към този нов метод за популяризиране на стоки, услуги и марки. За разрешаването на тези проблеми се работи активно и не е далеч денят, в който ще бъде създаден
стабилен икономически модел, позволяващ на интернет да се развива с
желаната от потребителите скорост.
Експлозивното нарастване на потреблението не означава, че и
финансовото развитите ще бъде със същото темпо. Всъщност има изоставане и то изключително голямо. В момента много интернет предприемачи се срещат с непреодолим проблем – невъзможността да намерят финансиране за свои успешни проекти, в които е вложен много
труд.
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Онлайн рекламата е форма на популяризиране, която се използва в световната мрежа, за да доставя рекламни съобщения и да провокира потенциалните клиенти на рекламодателите да ползват техните
продукти и услуги. Пример за реклама в интернет са контекстуалните линкове, които излизат при търсенето на информация в мрежата;
банерите; текстовите връзки; мултимедийните реклами; социалните
послания; малките обяви в специализираните сайтове и имейл маркетингът (чрез електронната поща). Тук се включват и нежеланите търговски съобщения в електронната поща, които в разговорната реч се
назовават „спам“.
Спокойно може да се каже, че рекламата в интернет заимства
всички форми на маркетинг, познати до момента, плюс още нещо. Това
произтича от факта, че интернет като медия включва всички стари
форми, които са доминирали пазара преди това. Тече процес на прехвърляне в световната мрежа на вестниците, списанията, радиото, телевизията, а дори и на книгите. Поради технологичната свобода, която е
налична в интернет, всички познати рекламни елементи от стандартните масмедии са достъпни и онлайн.
На границата между първото и второто десетилетие от XXI в.
се наблюдава хаос на рекламния пазар, който все още не може да се
ориентира в джунглата на световната информационна мрежа. От това
страдат най-много вестниците. Все още няма годни финансови модели,
които да компенсират приходите, постигани в миналото от хартиените издания. Пресата е застрашена от изчезване. Рекламодателите не са
готови да плащат достатъчно за интернет реклама, а тиражите на хартиените медии падат постоянно, което води до драстичен спад в общите приходи, до съкращения на журналисти и до реална заплаха за
съществуването на качествената журналистика. Всяка година десетки
хиляди журналисти губят работата си, защото пазарът не може да ги
изхрани. Потребителите привикнаха да четат вестници в интернет, при
това безплатно. Всички опити за въвеждане на платено вестникарско
съдържание в световната мрежа до момента са обречени на провал,
тъй като хората, вместо да плащат, просто се прехвърлят към друга интернет медия, която е безплатна. Това оставя пресата да разчита само
на недостатъчните приходи от онлайн реклама.
Въпреки всичко бъдещето е в интернет рекламата и нещата рано
или късно ще си дойдат на мястото. Най-добрите ще оцелеят и кризата
ще роди нови медии, които са по-заинтересовани да предлагат качествено съдържание, отколкото старите.
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Пов е че то
от традиционните комуникационни медии,
от типа на телефона, промениха
коренно формата и смисъла си
след появата на
световната мрежа. Въведе се
новият протокол
VoIP, който позволява гласовата
комуникация да
се провежда в
рамките на инПрост модел, създаден от techytuts.com, който показва
тернет. Създакак функционира световната мрежа.
дени бяха нови
форми на комуникация. Сред тях са дискусионните форуми, чатовете
и социалните мрежи.
Проведени са различни научни изследвания за влиянието на
интернет върху човека. Изследователят Никълъс Кар е заключил, че
интернет има негативен ефект върху задълбоченото мислене у хората.
Точно този тип мислене е в основата на фантазията и умението да създаваш нови идеи. Според Кар хиперлинковете и прекалената стимулация от шареното съдържание карат мозъка да отдава значение само
на вземането на краткосрочни решения. От това страда дългосрочната
памет, защото прекалената стимулация води до огромно когнитивно
натоварване. С други думи, става ни все по-трудно да запомним каквото и да е. Не всички обаче са на това мнение. Психологът Стивън
Пинкър мисли, че времето, прекарано в интернет, не може да промени
базисните възможности за обработка на информация, които притежава мозъкът, и всъщност интернет може само да ни направи по-умни, но
няма как да увреди паметта ни (Кар 2010).
Световната информационна мрежа е място, където с малко разходи могат да бъдат направени много неща. Основната инвестиция,
която се изисква от желаещите да предложат свой продукт в интернет,
е наличието на необходимата мотивация, знания, упоритост и добри
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идеи. Обикновено началото на проектите в интернет е евтино или почти безплатно. За публикуването на някаква информация там са нужни
две основни съставки. Първата се нарича хостинг.
Хостингът е физическото място, където се намира публикуваната информация. Крайно нежелателно е да се използва собственият компютър за хостинг, защото в такъв случай услугата, която се
предлага, няма да бъде бърза и надеждна. Всеки, който държи това,
което прави в световната мрежа, да е качествено, използва хостинг
услугите на специални сървърни центрове. Там има денонощна поддръжка, специализирани компютри, охрана и климатизирани помещения. Сървърните центрове подсигуряват надеждна работа на
сайтовете, които са разположени физически в техните рамки. Услугата не е скъпа, а цената на добрите хостинги спазва постоянна
тенденция към намаляване, което обаче не е за сметка на качеството. Съществува и безплатна алтернатива, но за това ще стане дума
по-нататък.
При създаването на сайт съществува богат избор от варианти.
Най-достъпната възможност е споделеният хостинг, при който на един
сървър се намират стотици сайтове, които не са много посещавани, но
имат своето място под слънцето. Те използват заедно ресурсите на сървъра и всичко е наред до момента, в който някой от тях не стане много популярен и не започне да затруднява работата на другите сайтове.
Тогава хостинг компанията изпраща писмо до собственика на сайта,
в което му съобщава, че натоварването вече надхвърля допустимото
за сайт, използващ споделен хостинг. В писмото се предлага преминаването на по-висок план, който ще обезпечи сайта с необходимите
ресурси. Следващата стъпка обикновено е закупуването на виртуален
сървър или т. нар. VPS.
Виртуалните сървъри са разположени на един физически компютър, който чрез специално софтуерно приложение е разделен на няколко виртуални. По този начин средно големите сайтове могат да си
позволят да съществуват при поносими разходи. Виртуалните сървъри
работят точно като истинските, само че са със сравнително слаби параметри, които са заделени изцяло за собственика на сървъра и не се споделят с другите виртуални сървъри. Обикновено се предлага пикова
памет, която да обезпечи редките моменти, когато сървърът не може да
поеме натоварването на качените в него сайтове. Когато сайтът нарасне
още и виртуалният сървър спре да задоволява изискванията, тогава се
преминава към реален сървър.
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Сървърът е физическа машина, предназначена да обслужва само
вашите сайтове. Тази услуга вече може спокойно да се определи като
скъпа, но сайт, който има нужда от реален сървър, би трябвало вече да
има достатъчно реклама, за да се издържа и сам, така че цената едва ли
ще е проблем. При българските мащаби бихте могли да се задоволите
само с един сървър дори да имате сайт, който се брои за голям. Сървърите притежават процесори с много ядра и доста памет, което може да
подсигури спокойно нормалната работа на един голям български сайт.
Разбира се, ако се доближите до най-големите, вече няма да можете да
вършите работата си само с един сървър. Ще ви трябват няколко.
Последната и най-мощна възможност за хостинг са свързаните в
мрежа сървъри, които работят само за нуждите на един сайт. В България такива варианти ползват гиганти като Dir.bg, Abv.bg, и Vbox7.com.
В световен мащаб най-напред са сайтове като YouTube.com, Google.com
и Facebook.com. Те използват стотици сървъри, за да стане възможна
работата на един единствен сайт. Чрез специален софтуер задачите се
разпределят между отделните сървъри и така работата на сайтовете е
гладка и безпроблемна, въпреки че милиони хора ги ползват едновременно.
Съществуват и възможности за безплатен хостинг на определени
сайтове. В България с най-дълги традиции е Hit.bg. Там се предлагат
безплатни HTML страници с лимит на мястото 10 мегабайта. Това е
напълно достатъчно за един личен или фирмен сайт без много екстри. Друга надеждна услуга е Blogger, където всеки може да си направи
собствен блог и да излее душата си без пари и усложнения. При надеждните безплатни услуги обаче има една уловка. При регистрация се
съгласявате, че доставчикът може да блокира сайта ви и да го изтрие
без предупреждение, причина и гаранция. Евтиното понякога е скъпо.
Съществуват и пълнофункционални безплатни хостинги, но те са ненадеждни, бавни или изчезват малко след като са се появили на пазара.
Казано накратко, не се препоръчва ползването на безплатни услуги за
проекти, на които държим.
Втората съставка, без която един сайт не може да съществува, е
домейнът или с други думи – адресът, на който се намира сайтът. Той
също е евтино удоволствие. Цената на домейн в популярните области
като .com, .net, .org, .info и .eu е около 18 лева на година, като са възможни леки движения нагоре или надолу в зависимост от компанията,
която използвате, за да купите своя интернет адрес. Домейните в глобален аспект се управляват от ICANN (Internet Corporation for Assigned
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Names and Numbers). Това е частна американска компания, която управлява световните домейни от 1998 г. до този момент. Не трябва да
се учудваме от факта, че ICANN е в частни ръце, а изпълнява такива
важни функции. В САЩ дори държавният резерв е частен, а не държавен – както би предположил всеки, чувайки името.
Не е възможно да си купите домейн и да го управлявате директно чрез ICANN. Това става само чрез посредници, които са получили делегирани права от ICANN да управляват покупко-продажбата
на домейни. В повечето случаи се използват дори посредници на посредници. Такъв е случаят с българските хостинг компании, които
нямат собствен лиценз за директна търговия с домейни, а минават
през одобрени от ICANN компании. Това оскъпява домейните, но
съвсем малко и не може да се каже, че е някаква пречка за желаещите да създадат свой сайт. Съществуват някои окончания на домейни,
които са скъпи и с доста затегнат режим на получаване. Това обикновено са окончанията, принадлежащи на различни държави, които
имат свободата да определят сами условията, при които ще се раздават техните домейни. Пример за държава със скъпи и трудни за
получаване домейни е България. Домейните в областта .bg са скъпи,
а за получаването им се изискват доста документи и формалности.
Преди време беше почти невъзможно получаването на български
домейн, без да има регистрирана фирма. Въпреки че нещата се подобряват, .bg все още е област, която е мираж за повечето малки
собственици на сайтове. За щастие повечето популярни области са
евтини и свободни, така че няма пречка пред създаването на сайт с
хубав интернет адрес.
Това, което движи световната мрежа напред, е рекламата. Тя е
основният източник на приходи за повечето сайтове. Ако в интернет
не се използваше реклама, щяхме да сме лишени от безброй полезни
и безплатни услуги. Рекламата прави възможно наличието на безплатен достъп до електронна поща, новини, игри, видеоклипове, социални
мрежи, блогове и снимки. На моменти тя може да бъде и дразнеща, но
тук нещата опират до баланс, етика и здрав разум. Колкото и добра да
е дадена безплатна услуга, потребителите ще спрат да я ползват или ще
блокират рекламите в нея със специален софтуер, ако те са прекалено
нагли и дразнещи. В миналото имаше практика рекламата да се представя под формата на изскачащи прозорци, но поради голямата си натрапчивост тази форма вече се избягва от всички сериозни сайтове. Все
още я прилагат сайтовете, свързани с хакерство, кракове, порно и други
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услуги, при които за
потребителите не са
важни пречките по
пътя към желаната
информация.
Новите форми
на реклама изместиха мигащите като
светофари банери и
По този начин се създава реклама на страница във изскачащи прозорци. Те превърнаха
Фейсбук. Самата страница е безплатна. Платено
рекламата в полезе само популяризирането ѝ чрез рекламната
на, а не досадна инмрежа на социалния сайт.
формация. Пионер
в тази област беше Google, който наложи текстовата реклама, свързана
с контекста на преглежданата страница и навиците на потребителя.
Рекламата е основно перо в приходите на най-големите сайтове
в мрежата. Тя несъмнено е главен източник на бързия прогрес на интернет и навлизането му в живота на всекиго. Потребителите отделят
малка част от времето си за рекламите, а в замяна получават качествен
продукт. Каква по-изгодна сделка от тази?
В последните години световната информационна мрежа претърпя метаморфоза заради популяризирането на социалните мрежи и поспециално на Фейсбук. Броят на хората, ползващи социалната мрежа,
вече се изчислява в стотици милиони, а скоро вероятно потребителите
ще се броят и в милиарди. Няма как толкова популярно място да не
е подходящо за провеждане на рекламни кампании. Най-хубавото е,
че тези кампании спокойно могат да се осъществяват безплатно или с
много малки разходи. Основните инструменти за създаване на рекламни страници във Фейсбук са безплатни и не изискват особени умения.
Почти всички големи компании по света са се възползвали от тази
възможност и имат свои рекламни страници в най-голямата социална
мрежа.
Проведени са задълбочени изследвания, които показват, че всеки
посетител на рекламните страници във Фейсбук носи немалко пари.
През април 2010 г. беше публикувано изследване на компанията Vitrue,
при което е установено, че всеки абонат на рекламна страница във
Фейсбук носи средна печалба от 3.6 щатски долара годишно на компанията, рекламираща стоката си. Основна дейност на Vitrue е поддръж-
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ката на рекламни
страници
във
Фейсбук за големи компании и
изложените данни са базирани
на въпросните
страници, които
наброяват около 45 милиона.
Сред клиентите
на компанията
са известни имена като Nascar,
Модел на работа при рекламните мрежи.
DELL, Hyundai,
AT&T, Dove, Asics, CNN, Cartoon network и Sony (Морие 2010).
Във Фейсбук съществува и опция за платено промотиране на дадена страница чрез вътрешната рекламна мрежа на сайта. Позволено е
създаването на рекламен обект, включващ логото на страницата, нейното заглавие и кратък описателен текст. След това новосъздадената
реклама ще се показва на потребители в социалната мрежа, които харесват други страници със сходна тематика.
Независими предприемачи предлагат и платени услуги, свързани с набирането на почитатели за нови страници във Фейсбук. Срещу
определена сума ви се гарантира набирането на определен брой хора и
формирането на активна общност около вашия продукт в социалната
мрежа.
Според данни, цитирани от eMarketer, рекламодателите са изхарчили 3.3 милиарда долара за реклама в социалните мрежи през 2010 г.
По-голямата част от тази сума логично е отишла във Фейсбук. Растежът спрямо 2009 г. е в рамките на 30%. Тогава рекламодателите са отделили 2.5 милиарда долара за социалномрежова реклама. Очакванията
за 2011 г. са сумата да достигне впечатляващите 4.3 милиарда долара.
Тези числа показват красноречиво, че рекламата в сайтове, подобни на
Фейсбук, постоянно увеличава значението си и бележи изключително
бърз растеж (иМаркетър 2011).
Такава важна дейност като рекламата в интернет няма как да бъде
оставена на произвола на съдбата и на самоинициативата на уебмастъ-
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рите. Нуждата от стройна организация при показването на реклама и
набирането на рекламодатели доведе до създаването на стотици малки
и големи рекламни мрежи, които обслужват интересите на издателите
и рекламодателите. Рекламните мрежи имат доста предимства, но и сериозни недостатъци.
В същността си рекламната мрежа е мястото, където обикновено отива рекламодателят, когато иска да намери подходящ сайт
за своята реклама. Пак в рекламната мрежа отиват и издателите на
реклами, така наречените уебмастъри. По този начин и двете страни пестят време, като оставят посредническата роля на трето лице,
което да се заеме с формалностите, свързани с рекламния процес.
Рекламните мрежи са централизирани системи, които посредничат
между участниците в двата края на рекламния канал в онлайн пространството.
Характерно за рекламните мрежи е, че не приемат нови издатели автоматично. Задължително се изисква предварителен преглед от
служител на мрежата, който преценява дали предложеният сайт е достатъчно качествен, за да бъде приет в рекламната мрежа. Някои от мрежите държат само на добрия външен вид и качественото съдържание,
но други изискват от издателите си определени постижения по отношение на посещаемостта. Някои мрежи имат изискване за минимален
дневен брой импресии, а други – за предварително определено ниво на
уникалните посетители. При всяка мрежа е различно, но това, което е
общо, е желанието да се допускат колкото може по-качествени сайтове
с оригинално съдържание и органичен трафик.
Един от основните недостатъци на рекламните мрежи е, че прибират голяма част от печалбата на издателите. Повечето от рекламните мрежи крият какъв процент запазват за себе си, но една от най-големите компании наскоро обяви публично две числа, които хвърлиха
светлина върху финансовата страна на въпроса. Рекламната мрежа
на Google, която се нарича AdSense, запазва за себе си 32% от сумите,
които рекламодателите плащат за реклама в партньорските сайтове на
мрежата. Издателите получават 68%. Google предлага и друга услуга в
рамките на AdSense. Става въпрос за търсачка, която може да се вгражда в сайтовете. Когато някой потребител използва въпросната търсачка и впоследствие щракне върху реклама, появила се до получените
резултати, издателят получава 51% от сумата, платена от рекламодателите. Останалите 49% отиват в касата на Google под формата на приходи. Тези данни показват, че посредничеството в областта на интернет
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рекламата е скъпа услуга, която носи голяма печалба за този, който я
върши.
Друг недостатък на рекламните мрежи е, че заради тях цената
на рекламата пада до нива, които едва позволяват на уебмастърите да
оцелеят, камо ли да инвестират нещо в развитието на сайтовете си. Рекламната мрежа сама определя колко пари ще плащат рекламодателите
за реклама и колко ще получават издателите. Това обаче би трябвало
да е функция на пазара, а не на частни мегакорпорации като Google.
Колкото по-голяма е рекламната мрежа, толкова по-евтина реклама
предлага на рекламодателите и по-малко приходи получават издателите. Точно затова големите български сайтове не използват външни, а
собствени рекламни мрежи. Това им гарантира реални цени на рекламата, които са доста по-високи от цените на мрежи като AdSense. Някои собственици на сайтове са на мнение, че големите рекламни мрежи
са едно от най-вредните явления в интернет, тъй като заробват малките и средните сайтове, които нямат избор и трябва или да ги ползват,
или да работят на загуба.
Един малък сайт има два варианта:
Първият е да ползва рекламна мрежа и да предостави рекламните си полета за жълти стотинки, а другият е да си намери директна
реклама. При този вид реклама 100% от приходите остават за собственика на сайта, но намирането на такава реклама е проблем, понеже рекламодателите вече са свикнали да получават евтино интернет реклама
от рекламните мрежи. Получава се омагьосан кръг, който оставя обикновените уебмастъри без особени възможности за действие.
Рекламните мрежи, създадени по модела на AdSense, са от диктаторски тип. Те могат да откажат приемането на даден сайт без причина,
могат да изхвърлят издател от мрежата си без обяснение и без право
на обжалване. Издателите нямат право да знаят върху какви реклами
са щракали посетителите в собствения им сайт. Нямат право предварително да одобряват какви реклами ще се показват в сайта им. Могат
да го правят едва след като рекламата е започнала да се показва в сайта. Така могат да се получат абсурдни ситуации, подобни на случките
при последните парламентарни избори. Тогава в сайтове, подкрепящи
ГЕРБ, се въртяха антиреклами, платени от БСП, включващи брадви,
самолети и снимки на Иван Костов, Бойко Борисов и др.
Още един от безбройните недостатъци на Google и тяхната рекламна мрежа AdSense е извличането на информация от посетителите
в сайтовете на издателите, до която нямат достъп дори самите собстве-
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ници. Наскоро беше установено, че Google разполага с повече персонална информация за хората по света дори от най-могъщите правителствени агенции. Наличието на подобна сила в ръцете на частна компания, която е мотивирана само от желанието за по-голяма печалба, е
стряскащо. Никой не трябва да е толкова силен и да притежава такива
възможности. Това води само до влошаване на услугите и до задушаване на малкия и средния бизнес в интернет.
Анкета на iProspect от 2009 г. е показала, че 31% от потребителите на интернет услуги реагират на рекламите, като щракват върху
банер или връзка в онлайн пространството. 27% от анкетираните са
заявили, че са достигнали до сайта на търсената компания чрез търсачка за информация, провокирани от реклама в друга медия. 21% са
достигнали до желаната комерсиална информация, като са написали
директно адреса на рекламирания обект в полето на браузъра си, а 9%
са използвали социални медии или дискусионни форуми. Тези данни
показват какво е потенциалното поле за действие, което имат рекламните мрежи (айПроспект 2009).
В новата информационна ера ще оцелеят само тези, които успеят да продадат успешно услугите си. Без значение дали става дума за
новинарски сайт, дискусионен форум, професионален блог или нещо
друго, успехът ще бъде гарантиран само за предприемачите, които създават не широко използван, а продаваем продукт. Т. е. към момента моделът на рекламиране в интернет не гарантира успех само на базата на
популярността и потребителските посещения. Заради царуващия хаос
ставаме свидетели как популярни онлайн проекти се провалят поради
липса на финансиране, а проекти със слаби или почти никакви посещения успяват да пробият и да се задържат на пазара. Но защо става така?
Причината за тоталната липса на баланс е в липсата на икономически традиции в световната информационна мрежа. Най-потърпевши от това са традиционните медии. Пресата, радиото и телевизията са
скъпи занимания, които изискват много пари, за да поддържат някакво елементарно ниво на качеството. В последните години те изпаднаха
в неприятно положение. На практика те са с гръб, опрян в стената, а
наказателният взвод на онлайн медиите стои срещу тях със заредени и
готови за стрелба оръжия.
Новите медии предлагат на потребителите си безплатно съдържание, което, макар и по-нискокачествено дори от минималното за
журналистическите стандарти, задоволява потребителите, тъй като е
напълно безплатно. Как могат медии като вестниците, които съществу-
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ват благодарение на финансиране от крайните потребители, да оцелеят
в такава ситуация? Това е доста трудно, а в някои случаи и невъзможно.
Много от по-малките вестници в България фалираха, други драстично
снижиха тиражите си, направиха големи съкращения и намалиха цената си. Някои по-рано, други по-късно пуснаха свои онлайн издания,
които да конкурират информационните източници, предлагани само
по интернет. Оказа се, че дори пренасянето на съдържанието, присъстващо в хартиените вестници, към интернет не е достатъчно, за да се
привлече вниманието на потребителите. Пример за големи губещи са
най-популярните в близкото минало вестници „24 часа“ и „Труд“. Те
закъсняха безвъзвратно с навлизането си в интернет и сега страдат от
недостатъчна посещаемост в сайтовете си.
Остава големият проблем с финансирането и нежеланието на рекламодателите да плащат за виртуална реклама. Ясно е, че повечето от
крайните потребители няма да харчат пари за вестници, списания и
други услуги в мрежата. В тази насока вече има традиции, които няма
да бъдат променени, каквото и да се прави. Единствената надежда за
оцеляване на един онлайн информационен ресурс е рекламата. В момента най-голямата пречка пред създаването на стабилен рекламен
модел в интернет са големите рекламни мрежи. Те прибират почти
половината от чистата печалба, без да правят почти нищо; определят
цени, които не са съобразени с разходите на сайтовете, и не са склонни
на преговори; подбиват цената на рекламата като цяло, като я смъкват
до нива, които не позволяват на средните и малките сайтове да излязат от каменната ера на развитието си. Единствената алтернатива на
рекламните мрежи е директната реклама, но как да убедиш един потенциален рекламодател да ти плати толкова, колкото е нужно, за да
оцелее сайтът ти при условие, че той може да получи същото на десет
пъти по-ниска цена от големите мрежи? Има само едно решение и то е
бойкот. Подобни процеси обикновено протичат тихо и без знанието на
крайните потребители, но в България вече се вижда светлина в тунела.
В момента тече една малка студена война между онлайн предприемачите и рекламните мрежи.
Борбата беше започната от най-големите български сайтове, а
напоследък в нея се включват и по-малки, които решиха, че повече
няма да работят залудо и да оцеляват на ръба, въпреки че предлагат качествен и популярен продукт. Най-големите създадоха собствени рекламни мрежи, в които да определят справедливи цени и да прибират
цялата печалба за себе си. Доста от средноголемите сайтове бойкоти-
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раха тотално мрежите и минаха изцяло на директна реклама или друго
финансиране, тъй като им омръзна да рекламират за жълти стотинки
банки, застрахователни компании и други подобни дружества, които
печелят милиони, но се възползват от рекламните мрежи, за да рекламират марките си срещу минимални суми.
Получи се ситуация, в която българските рекламни мрежи останаха с портфолио от издатели, съдържащо основно некачествени
сайтове, в които никой уважаващ себе си рекламодател не би желал да
рекламира. Отговорът на рекламните мрежи не закъсня и те започнаха
да предлагат преференциални условия и по-високо заплащане на реномираните си издатели. Така мрежите на практика се спасиха от сигурна
гибел и в момента успяват да се задържат на пазара, предлагайки поголяма част от печалбата на издателите и повишавайки крайните цени
за рекламодателите. В момента положението за издателите все още е
лошо, но е очевидно, че постепенно настъпва балансиране и рано или
късно ще настъпи момент, в който трудът на създателите на качествени
онлайн продукти ще бъде справедливо възмездяван, като така автоматично ще се развържат ръцете на знаещите и можещите, за да могат те
да повишат още повече качеството на продуктите си.
Спокойно може да се направи изводът, че рекламата в интернет сега
се ръководи от процеси, които са предсказуеми точно толкова, колкото са
изригванията на вулканите и земетресенията, но вероятно през следващите години ще настъпи драстично подобрение в тази ситуация и всичко
ще си дойде на мястото. Това е просто неизбежно, тъй като тези, които се
оставят на течението и нямат желание да се противят на сегашното статукво, просто ще бъдат заличени от икономическата логика на пазара, а
онези, които се борят, ще оцелеят и ще започнат да получават заслужените си възнаграждения. Няма много пространство за средни положения,
още повече, че световната икономическа криза предизвика преструктуриране, което вече изхвърли доста от играчите на пазара на онлайн продукти. Оцеляха два вида предприемачи – най-силните и най-упоритите.
В момента основният проблем при интернет рекламата е, че нейната стойност не се определя от пазарните механизми, а от частните
интереси на рекламни мрежи, които действат по подобие на вече несъществуващия икономически модел на Съвета за икономическа взаимопомощ, познат от времената на Студената война и Съветския съюз.
Обаче няма как такава практика да просъществува дълго в толкова
свободна и динамична среда, каквато е световната информационна
мрежа. Невъзможно е правенето на дългосрочни прогнози, но едно е
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сигурно – в момента интернет е негостоприемна среда за създателите
на безплатни информационни ресурси и това е ясно на всекиго, който
работи или е работил в тази сфера. Оцеляват само най-добрите от найдобрите, но дори и те не могат да правят чудеса с минималния човешки
и технически ресурс, който може да бъде платен с наличните капитали.
От това произлизат множество проблеми, но тяхното избягване в момента е абсолютно невъзможно.
Дори гигантите в сферата на интернет не могат да си позволят
поддържането на отдел за работа с клиенти. Някога опитвали ли
сте да се свържете със служители на Гугъл или Фейсбук, на които
да представите някакъв проблем или да зададете въпрос? Едва ли,
тъй като е почти невъзможно да намерите телефон за клиенти, електронна поща или каквато и да е друга форма за контакти и комуникация. Компаниите просто не могат да си позволят поддържането
на такава елементарна услуга. Дори за бизнес партньори на двете
компании е почти невъзможно да се свържат с жив човек, който да
отговори на елементарни въпроси, а какво остава за някой обикновен потребител.
В интерес на всички е нещата да започнат да се развиват в правилната посока, тъй като за добро или за лошо интернет вече не е някаква екзотика, която може да бъде пренебрегната, а е неотменна част
от живота на всички нас. Увеличаването на парите, отделяни за реклама, ще донесе на потребителите разнообразни, качествени, безплатни и
непрекъсваеми услуги. Да, качеството струва скъпо и, за да бъде предложено, някой трябва да плати за него. Както стана ясно, не може да се
очаква от потребителите да платят сметката, тъй че всичко е в ръцете
на специалистите по онлайн реклама, доколкото изобщо има такива
специалисти по света и в България. Остава ни да се надяваме, че има
светлина в тунела на рекламата в интернет.
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web-based social capital
Denitsa Gorchilova
Abstract: The article discusses the social capital concept, examining the
possibility of its transfer to the virtual space due to the development of the new
information and communication technologies. The paper presents an analysis
of the positive and negative influences of the Internet and the web-based social
networks on the forming, sustaining and diminishing of social capital.
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1. Социален капитал: многомерна концепция в развитие
От 70-те години на миналия век все по-активно се изследва и дискутира ролята на т. нар. социален капитал – особен тип ресурс, произтичащ от връзките между хората и намиращ проявление в разнородни
форми като социални мрежи, институции, социални норми и ценности, доверие, задоволство от живота. От него се очаква да се справи с
проблеми като намаленото чувство на солидарност и общност, спада
на доверието към демокрацията, нарастването на битовата престъпност, разпространението на корупцията, западащите квартали, намаляващите образователни постижения, недостига на вода, недохранването. Терминът се използва при дискусии за разликите в растежа на
регионите, причините за трайна липса на развитие, при обяснение на
успеха/провала на организации и т. н.
Разбиранията за традиционните форми на природен (биофизични богатства и ресурси) и създаден от човека капитал (физически и
финансов) се допълват след втората половина на ХХ в. от идеята, че
бъдеща възвръщаемост може да се осигури и по алтернативни начини. Единият от тях е инвестицията в придобиването на нови знания и
умения (създаването на човешки капитал), а другият – изграждането
и поддържането на мрежи от лични социални отношения, базирани
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на доверие. Дори и наличието на ясно формулирани правила, добро
разпределение на обществените роли, ефективни системи за награди
и наказания не могат да гарантират процъфтяването на организации,
региони и цели общества, ако не съществува „тайната съставка“ на социалния капитал. На прехода към новото хилядолетие значимостта на
инвестициите във физически капитал отстъпва на осъзнаването, че
всички типове капитал действат съвместно за подобряването на социалните и икономическите резултати.
Концепцията за социалния капитал има своите предпоставки
още в разработките на К. Маркс, Е. Дюркем и М. Вебер, които изследват
участието в социални групи и мрежи и положителните последици от
това за индивида и обществото1. За първи път в съвременен контекст
терминът се появява през 1916 год. в статия, посветена на местната
издръжка на училищата (Дж. Л. Ханифан). Постепенно се натрупват
свидетелства за ценността на мрежите (Дж. Джейкъбс в началото на
60-те години на ХХ в.), въздействието на социалния капитал при формирането на политически групи по интереси (Салисбъри 1969) и други
аспекти на взаимодействието между хората, които биват разпознавани
като социален капитал. На таблица 1 са представени накратко някои от
основните дефиниции, резултат от развитието на концепцията от социологията и нейното преминаване в полето на политологията и найвече на икономическата наука.
Като основни автори, работили в полето на социалния капитал,
трябва да бъдат посочени социолозите Пиер Бурдийо, Робърт Пътнам
и Джеймс Коулман. В следствие на техните концептуални разработки
се постига признаването на социалния капитал за съществена съставка от социалния и икономическия успех на съвременните организации, общности и нации.
П. Бурдийо твърди, че социалните отношения могат да се разглеждат като социален капитал, когато функционират като инвестиция. Той развива идеята, че за създаването на такъв тип ресурси е необходимо съзнателно изграждане на общителност и че след даден момент участниците в различни социални мрежи получават възвръщаемост на усилията, които са вложили просто поради факта, че вече са
членове на съответната структура. Моделът на Бурдийо, констатиращ,
че социалните умения могат да дадат власт на индивидите и групите,
Обобщението за историческото развитие, дефинициите и въздействието на
социалния капитал са направени по Дасгупта, Серагелдин 2000, Лин 2001, Кастилионе, ван Дет, Уолеб 2002, Пътнам 2002, Барткус, Дейвис 2009.
1
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е изключително теоретичен и се оценява като приложим към широк
кръг проблеми, включително към изследване на културата на социалните медии.
Таблица 1. Дефиниции за социален капитал
Дейвид
Хюм,
1751
Алексис
дьо Токвил, 1840

Личният интерес е основният мотив за създаване на правосъдие. […] лоялността (или моралното отношение) към обществения интерес е източникът, който определя тази добродетел.
Американци от всички възрасти, всякакъв произход и положение непрекъснато създават сдружения… Ако начело на някакво ново начинание
във Франция е правителството, а в Англия – човек с положение, в САЩ
със сигурност ще откриете сдружение.
Лида Ха- …онова, което изгражда осезаемите съставки на ежедневния живот на
нифан, хората; добра воля, другарство, симпатия, социално общуване между хо1920
рата и семействата, изграждащи социални единици.
Пиер
Социален капитал – това е сумата от ресурсите (реални или виртуални),
Бурдийо, които индивиди или групи натрупват поради наличието на трайна мрежа
1972
от повече или по-малко институционализирани отношения на взаимно
познанство и приемане.
…приятели, колеги и по-общи контакти, чрез които получавате възможБърт,
1992
ност да използвате своя финансов и човешки капитал.
Глен
…естествено възникващи социални отношения между хората, които
Лоури, подкрепят или подпомагат придобиването на умения и характеристики,
1992
ценени от пазара.
Робърт …черти на социална организация от рода на доверие, норми и мрежи. Те
Пътнам, могат да подобрят ефективността на обществото чрез улесняване коорди1993,
нацията на действията.
1995,
2000
Джеймс Социалният капитал се дефинира от своите функции. Той не е нещо моКоулман, нолитно, а се състои от множество различни единици с две общи харак1998
теристики: те имат черти на социална структура и подпомагат определени действия на индивидите, които принадлежат на тази структура.
Наха…сумата от реалните и потенциални ресурси, съдържащи се в достъпни
пиет и чрез и извличани от мрежата от отношения, притежавана от индивид или
Гошал, социална единица. Социалният капитал обхваща едновременно мрежата
1998
и активите, които могат да бъдат мобилизирани чрез тази мрежа.
Улкок, …информацията, доверието и нормите на реципрочност, присъщи на не1998
чия социална мрежа.
ОИСР, Нормите и социалните отношения, заложени в социалните структури на
обществата, които позволяват на хората да координират действията си и
2000
да постигат желаните цели.
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Светов- Институциите, отношенията и нормите, които оформят качеството и
на банка, количеството на социалните взаимодействия. Социалният капитал не е
2000
просто сборът от институции, които укрепват обществото – той е лепилото, което го споява.
Лин,
Инвестиции в социални отношения с очаквана пазарна възвръщаемост.
2001
Адлър Социален капитал е добрата воля, достъпна за индивиди или групи. Изи Куон, точникът му е в структурата и съдържанието на социалните отношения
2002
на актьорите. Постиженията му произтичат от информацията, влиянието
и солидарността, които така стават достъпни за актьора.
Фукуя- …споделени норми или ценности, които насърчават социалната кооперама, 2002 ция и са потопени в реални обществени отношения
Остром …социалният капитал е атрибут на хората и техните отношения, които
и Ан,
повишават способността им да решават проблеми, свързани с колектив2003
ни действия.

Източник: адаптирано и допълнено по Барткус, Дейвис 2009: 3

Терминът социален капитал придобива широка публичност след
статията и последвалата я книга на Р. Пътнам „Да играеш сам боулинг“
(1995 г. и 2000 г.). Дефинирайки го като колективната стойност на
всички социални мрежи и склонността, произлизаща от тях да правим
неща един за друг, Пътнам описва как иначе разделени групи се свързват, това намалява трансакционните разходи и всеки има индивидуални изгоди, включително и онези, които не са инвестирали в социален
капитал. Важно е да се отбележи, че тези изследвания не дискутират
интернет, защото по онова време далеч по-централен е въпросът за ролята на телевизията за ерозията на социалния капитал в САЩ след 50те години на ХХ век.
Според този автор комуникацията лице в лице и хоризонталното съдействие в доброволни неполитически организации (от рода на
спортни клубове, селскостопански кооперации, филантропични групи) допринасят за изграждането на междуличностно доверие, поощряват бъдещата способност да работим заедно, създават онези връзки
в обществения живот, които са основата на гражданското общество и
демокрацията. Организираните групи не просто постигат своите инструментални цели, докато действат съвместно, те създават и условията за по-нататъшно сътрудничество или социален капитал.
Р. Пътнам описва два основни типа социален капитал. Свързващият социален капитал възниква при контакт между хора, които
имат нещо общо помежду си, принадлежат на едни и същи общности –
етнически братства, професионални асоциации, спортни фенклубове,
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банди – и са свързани с т.нар. силни (здрави) социални връзки. Другата
разновидност е изграждащият мостове социален капитал, който произтича от насочени вън от основната социална група контакти – в хорове, църковни енории, движения за граждански права и т. н. На тези
места хора с различен социален статус, произход и ценности могат да
изграждат помежду си т. нар. слаби социални връзки.
Дж. Коулман дефинира социалния капитал функционално (вж.
таблица 1), подчертавайки, че като социален капитал може да бъде
определено всичко, което подпомага индивидуалните и колективните
действия и е създадено от мрежи на отношения, реципрочност, доверие и социални норми. Според този автор социалният капитал е неутрален ресурс и крайният ефект от наличието му за обществото се
определя от начина, по който го използват индивидите. Коулман защитава идеята, че социалният капитал е равноправна форма на капитал,
защото е продуктивен – прави възможно постигането на определени
цели, които биха били недостижими, ако той не съществуваше. Но за
разлика от другите форми на капитал социалният спада към структурата на отношенията между хората.
Както може да се види на таблица 1, след приноса на тези трима
социолози, изследванията в областта на социалния капитал, а оттам и
наличните дефиниции за него, бързо нарастват. Постепенно търсенията за ролята му се пренасят на ниво регион, нация и дори на международната сцена.
За да обобщим, ще използваме дефиницията, че социален капитал са всички ресурси, които един човек може да мобилизира и/или да
печели от тях поради участието си в мрежа от отношения с други
хора. Социалният капитал описва начина, по който културни, структурни и институционални аспекти на общности с различни размери си
взаимодействат и засягат индивидуалните стимули и поведение, като в
резултат пораждат икономически и политически промени.
Социалният капитал има следните специфични характеристики:
• Той може да възникне не само като съзнателна инвестиция, но
и като страничен продукт от други дейности;
• Не се амортизира от употреба, а напротив – ако не се използва,
социалният капитал бързо загива;
• Много трудно се идентифицира и измерва поради своята особена позиция – нито в отделния индивид, нито в групите, общностите или обществото като цяло. Социалният капитал е най-

126

Деница Горчилова

слабо осезаемата форма на капитал и трябва да се мери в динамика и то на ниво между индивидуалното и груповото.
• Социалният капитал е изцяло потопен в контекста. Хората,
които живеят в сплотени общности като фермерите и рибарите
в северна Норвегия, амишите в Пенсилвания или монасите в
Гърция може да имат силно доверие помежду си, но не е задължително да вярват в същата степен на хората извън техните
социални мрежи (Норис 2002). Поради това няма смисъл да се
мери нивото на индивидуален социален капитал извън конкретната общност.
Въпреки изброените специфики, социалният капитал е равностойна форма на останалите типове капитал; той изисква инвестиции,
за да гарантира бъдеща възвръщаемост. Ниските му нива намаляват
стабилността на бизнеса, организациите и обществата и затрудняват
реакцията им спрямо икономически, социални и екологични проблеми.
Важно е да се отбележи, се социалният капитал съдържа едновременно структурни (връзки между хората и мрежи) и културни (задължения, социални норми и ценности) аспекти. Това може да се види
на фигура 1, обобщаваща някои от основните форми на проявление на
социалния капитал.
Фигура 1. Градивни елементи на социалния капитал
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Изгодите от наличието на социален капитал произтичат най-вече
от получения достъп до информация и определен тип социален живот
в следствие на взаимоотношенията, които отделният човек изгражда
чрез връзката си с другите. Тези позитивни ефекти могат да бъдат обобщени в няколко направления:
• Споделяне на информация – формалните и неформалните отношения могат да подпомогнат избягването на пазарни провали, свързани с неадекватна или неточна информация.
• Координиране на дейности – мрежите от отношения създават
рамка, в която хората си взаимодействат често и това подсилва
доверието между тях.
• Оказване на подкрепа, помощ и солидарност.
• Внимание към съдбата и действията на други членове на мрежата, което отново подсилва цялостния климат на доверие.
• Валидност на норми, ценности и морал в група, организация
или общество.
Множество изследвания доказват положителните ефекти, които
социалният капитал има в редица насоки2:
• Той въздейства върху протекцията на здравето – принадлежността към мрежи обезкуражава поведение, криещо здравни
рискове, а липсата на социален капитал уронва здравето.
• В областта на образованието е доказано, че социалният капитал
намалява отпадането от училище, води до по-добри резултати на
обучаващите се, намалява лошото поведение (насилие, внасяне
на оръжие, неизвинени отсъствия, апатия към образованието).
• Социалният капитал води до създаване на човешки капитал за
идните поколения чрез взаимоотношенията родители – деца.
• Наличието на доверие между потенциални търговски партньори и към публичните институции улеснява националния икономически растеж и сигурността.
• На локално ниво социалният капитал подпомага разработването на местни политики, тъй като улеснява обмена на информация и спомага за привличането на нови фирми в регионите.
Социалният капитал въздейства върху резултатите от икономиВъпреки големите надежди, които се възлагат на социалния капитал в найразлични области от социалната, политическата и икономическата сфера, концепцията е подложена и на сериозни критики, вж. например Файн 2010.
2
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ческата дейност като генерира доверие – социалната „смазка“, която
прави възможни производството и обмена. Той помага да се снижат
т. нар. трансакционни разходи по набирането на информация, търсенето на потенциални партньори, подписването на договори и коректното им изпълнение. Ако липсва доверие, е необходимо да се изготвят
твърде подробни (пълни) договори, което може да доведе до цена на
сделката, надхвърляща ползите от нея. Социалният капитал допълва
договорите, тъй като намалява рисковете при сделките, редуцира информационната асиметрия между страните, преодолява проблема със
скритата информация, а междуличностната мрежа осигурява по-добри
възможности да се идентифицират и наказват нарушители.
Разбира се, не бива да се пренебрегва наличието на т. нар. негативен социален капитал – форми на социален капитал, които пораждат негативни външни ефекти (разходи за трети страни или негативни последствия на хора, които не са част от съответната мрежа на отношения). Сред
негативните ефекти, които могат да произтекат от наличието на социален
капитал, спадат ограниченията на индивидуалната свобода, произвеждането на неравенство, изключването на аутсайдери, снижаването на социални норми, икономическата неефективност, корупция и клиентелизъм,
неравномерното разпределение на ресурси, етническите съперничества,
възникването на закостенели общности, които спират иновациите и са
дисфункционални в по-широките обществени рамки. Типични примери
за носители на негативен социален капитал са бандите, терористичните групи, организираната престъпност. Свързващият социален капитал,
който създава вътрешногрупова сплотеност, може да генерира повече
отрицателни външни ефекти, защото силната групова лоялност създава
антагонизъм към хора извън мрежата. Той е опасен и ако политическите институции в държавата са слаби или ако мрежите, носители на негативен социален капитал, са по-силни от демокрацията в дадена страна.
Изграждащият мостове социален капитал също може породи негативни
последствия, ако създава общности с ограничен достъп (затворени бизнес мрежи, политически клиентелизъм, корупционни схеми).

2. Виртуалното пространство: генератор или унищожител
на социален капитал
През последното десетилетие обоснован интерес сред научната
общност предизвиква въздействието на новите информационни и комуникационни технологии върху генерирането на социален капитал.
Особено често това става в контекста на уеббазираните социални мре-
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жи, като се задава въпросът, дали съществува еквивалент между „богат
съм във физическия свят“ и „притежавам социален капитал онлайн“.
Р. Пътнам защитава тезата, че технологията е основен виновник
за упадъка на социалния капитал в САЩ от началото на 60-те години
на миналия век. Ако гледаме твърде много телевизия, това означава, че
си стоим повече време у дома и нямаме време да се посветим на гражданска активност – да участваме в различни клубове, да помагаме на
съседите си, да работим като доброволци. Всичко това намалява силата
на социалните връзки и отслабва доверието към другите хора3. Телевизионните програми могат да ни накарат да повярваме, че светът е
„гадно“ и изпълнено с насилие място и така допълнително да намалее склонността ни да се доверяваме, особено на непознати. Според
Пътнам телевизията създава мизантропи, които възприемат света като
ужасно място, а техни приятели са измислените образи от сериалите,
които никога не биха им оказали каквато и да е реална подкрепа.
Някои автори твърдят, че паниката е традиционна реакция във
връзка с навлизането на всякакви нови форми на комуникация (Валенцуела 2009). Освен вече скицирания накратко страх от масов ескапизъм, породен от появата на телевизията, интернет е сочен като основен
виновник за отчуждението на хората от публичния живот на прехода
съм новото хилядолетие4. Но въпреки доказаното изцяло негативно
влияние на телевизията върху генерирането и поддържането на нивата
на социален капитал, данните за въздействието на глобалната мрежа в
никакъв случай не са категорични. Интернет се развива далеч по-бързо от предишни комуникационни и медийни технологии, поради което
естествено възниква въпроса за това, как той ще повлияе на различните форми на социална свързаност.
Същевременно е невъзможно да бъде подминат глобален социален феномен с подобен мащаб. По данни към 31 март 2011 г. потребителите на интернет възлизат на 2,095 млрд души или 30,2% от световното население5. Ръстът на мрежата за периода 2000 – 2011 г. е 480,4%.
Съществуват държави с близки до максимално възможното ниво на
интернет покритие – потребители са 95% от населението на ИсланОбобщението на идеите на Пътнам е направено по Усланер 2000; Кастилионе,
ван Дет, Уолеб 2002; Пътнам 2002.
4
Тъй като интернет представлява глобална система от взаимосвързани компютърни мрежи или „мрежа на мрежите“, в текста като синоними ще бъдат използвани обозначенията интернет, глобална мрежа и мрежата.
5
www.internetworldstats.com
3
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дия, 90% от живеещите в Норвегия, Гренландия и Швеция. В България
интернет потребители са 3,3 млн души или 46,23% от населението на
страната6.
В контекста на изследване на връзката между интернет и социалния капитал е важно да се отбележи често подминаваният факт, че
приложението World Wide Web е само една от услугите, предоставяни
от глобалната мрежа. WWW представлява набор от документи, образи и други ресурси, които са логически свързани чрез хипервръзки.
Едновременно с това благодарение на интернет е възможно публикуването на съдържание (на уебсайт, в блог или онлайн медия) при малки
разходи, но с възможност за мигновено достигане до огромна по размер аудитория. Потребителите могат и да обменят данни, вариращи от
текстови документи до музика, филми и новини. Не на последно място
са комуникационните възможности на електронната поща, интернет
телефонията, приложения като Skype и ICQ, онлайн социални мрежи.
Изследванията за връзката интернет – социален капитал все
още са по-скоро фрагментарни и недостатъчни. Те започват да се появяват след 2000 г. и са насочени към проучване на отделни аспекти
на социалния капитал или се правят в конкретни малки общности.
Обикновено това са отделни статии, които се публикуват като част от
мултидисциплинарни сборници, изследващи социалния капитал от
гледна точка на компютърните науки, социологията, комуникацията,
икономиката, управлението, политологията. В тях се анализират множеството посоки на взаимното влияние между информационните и
комуникационните технологии и социалния капитал7.
В този постепенно натрупващ се информационен масив ясно се
очертават две крайни гледни точки, които условно ще наречем киберпозитивизъм и киберпесимизъм.
Ерозията на социалния капитал най-общо може да се отдаде на
намаленото време, което хората прекарват заедно. Когато сме прекалено натоварени със служебни задължения, не разполагаме с необходимите време и енергия, които да инвестираме в отношения с други хора.
International Telecommunication Union, 2010.
При подготовката на настоящата разработка е направен метаанализ на няколко основни документа, които обобщават и систематизират главните резултати от
проучвания за връзката интернет – социален капитал. Сред тях са Ацеведо 2007; Бауерншустер и кол. 2011; Гударзи, Шакеринеджад 2011; Миньоне, Хенли 2009; Пенар,
Пусинг 2010; Сафиола и др. 2009; Усланер 2000, Валенцуела 2009.
6
7
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Често предпочитаме да си почиваме, като прекарваме повече време
сами в къщи, гледаме телевизия или сърфираме в интернет. Но по думите на един автор: „ако телевизионните програми могат да ви накарат
да мислите, че светът е гадно място, то интернет ще ви покаже колко
гадни наистина могат да бъдат хората“ (Усланер 2000)8.
Песимистите за ролята на глобалната мрежа спрямо социалния
капитал изтъкват, че:
• Поради предоставяните от мрежата улеснения хората имат все
по-малко контакти лице в лице. Голяма част от бизнес дейността им може да се извършва чрез компютъра. Така например интернет банкирането и пазаруването онлайн намаляват личния
контакт с други хора (Валенцуела 2009).
• Възможно е времето, прекарано в глобалната мрежа, да е посветено на социално празна комуникация – на общуване с машини и програмни приложения. Примери за това са игрите онлайн, които не се осъществяват в мрежа.
• Онлайн комуникацията няма възможност да предаде пълноценно невербалните елементи от общуването лице в лице.
• Ако интернет се използва като съвременен заместител на телевизията и е източник на забавление чрез гледане на филми или
четене онлайн, тогава той измества възможността да се постигне отмора чрез отношения в реалния свят.
• През 1996 г. двама автори изработват термина „кибербалканизация“, за да отбележат възможността комуникацията да се
разпадне заради интернет и да се осъществява само между ясно
разграничени групи със съвсем конкретни интереси. Така дори
и да се намалява индивидуалната изолация, фрагментацията
на обществото като цяло може да се задълбочи (Бауерншустер
и др. 2011: 5).
• Възможностите, предоставяни от виртуалното пространство
за съграждане на нови (или множество различни) самоличности и потапянето в алтернативни светове, могат да превърнат
интернет за отделни хора в предпочитано място за личностна
реализация.
Като цяло киберпесимистите възприемат интернет като изолираща медия, която намалява ограничения времеви ресурс на отделния
човек, изолира го от лични контакти с приятели, роднини, съседи и коПовече за т. нар. „синдром на гадния свят“ в традиционните медии вж. Цанкова 2008.
8
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леги и в крайна сметка може да повиши нивата на изолация, депресия
и стрес.
На другата крайност се намират идеите, че именно общуването
онлайн може да подкрепи и възстанови ерозиралия социален капитал.
Създаването на контакти чрез мрежата може да доведе до по-добро разбирателство между хората, а оттам и до повишаване на доверието. Това
може да стане чрез чести и умерени взаимодействия (от рода на обновяване на статуса във Facebook) или по-редки, но активни взаимодействия
(като поддържането на блогове или провеждането на видео-разговори).
Сред положителните аспекти от превръщането на интернет в основно средство за ежедневна комуникация, работа и отмора се посочва, че:
• Установяването и поддържането на контакти онлайн е значително улеснено от електронната поща, социалните медии, виртуалните социални мрежи и т. н.
• Високата скорост и ниската цена на обмена на информация,
мнения, образи, съдържание правят традиционните форми на
комуникация неконкурентни спрямо интернет.
• Интернет доставя информация, включително и за важни за изграждането на социален капитал дейности като политически
и граждански инициативи. Така се улеснява провеждането на
дискусии и мобилизацията около конкретни каузи.
• Мрежата променя концепцията за място и десинхронизира
комуникацията по време. Така тя става още по-ефективна за
участниците в общуването и подпомага отношенията в реалния свят, като намалява трансакционните разходи за организиране на срещи (купуване на билети, онлайн резервации и др.).
Доказано е, че интернет подобрява качеството на живот на малки
местни общности, като ги свързва с национални институции, помага
им да съхраняват самобитната си култура и да я представят на света,
свързва представители на общността, които са напуснали георгафската
територия, на която съответното малцинство е компактно представено. Новите технологии драстично увеличават способността на малките
общности да създават свързващ и изграждащ мостове социален капитал (Миньоне, Хенли 2009)9.
Ако трябва да обобщим гледната точка на кибероптимистите, те
гледат на интернет като на място, в което хората се събират, преодоляват класови и расови бариери, получават подкрепа, увеличават социалВ този ракурс не бива да се подминава фактът, че достъпът до интернет може
да доведе до ерозия на културната идентичност на общностите.
9
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ните си умения. Според тях комуникацията онлайн има положителен
ефект върху доверието, което отделният човек има към другите като
цяло и върху участието им в живота на общността (Валенцуела 2009).
В крайна сметка няма как да се отрече въздействието на интернет
върху живота на всеки отделен човек. Широколентовите връзки позволяват бърз обмен на големи количества данни, мигновена размяна на
съобщения и обратна връзка, прикачане на текст, изображения, звук и
телевръзка. Стига да има интернет покритие на дадено географско място, присъствието онлайн 24 часа в денонощието е евтино и лесно. Възможността да се свържеш с мрежата директно или чрез кратка верига
от индиректни връзки, както и разработването на мобилния достъп,
правят света все по-малък и водят до феномена „навсякъде-никъде“ –
комуникацията става независима от мястото и тъй като може да е навсякъде, тя не е ситуирана никъде (по Уелман и др. 2002). Център на комуникацията става човекът, тъй като вече се свързваме директно с желания адресат, а не с мястото, на което предполагаме, че той се намира.

3. Уеббазираните социални мрежи: ново поле за социалния капитал?
Друга съществена последица от възхода на информационните и
комуникационните технологии е промяната на концепцията за общност. Традиционно за общност се приемат социални формирования на
хора, които споделят общо знание, ценности и цели. Групите се превръщат в общности, когато между отделните им членове има взаимодействие и сплотеност, траещи достатъчно дълго, за да станат навик и
негласна договорка. Идеята за общност съдържа в себе си усещането
(експлицитно или имплицитно) за разполагане на малка територия –
селце или отделен квартал – и социални отношения на хора, които се
познават помежду си.
Но в следствие от създаването на възможности за социализация
във виртуалното пространство се налага идеята за съществуване на онлайн общности. Те са базирани в киберпространството и обединяват
хора със сходен произход, социален и икономически статус, религия,
политически възгледи. Същевременно е възможна появата на общности и на твърде различни един от друг хора, обединени по един-единствен признак – любим спортен отбор, предпочитана музика, домашни
любимци и т. н. Така чрез интернет могат да възникват както слаби,
така и силни социални връзки, да се създава и поддържа и свързващ, и
изграждащ мостове социален капитал.
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Онлайн общностите могат да се дефинират като групи хора, които
редовно си общуват в мрежата и имат общи цели, идеи и ценности. Хората се присъединяват към подобни структури, защото така получават
достъп до циркулиращата в мрежите информация, могат да обменят
мнения, да получават подкрепа, да споделят и архивират преживяното
и най-вече – да поддържат и укрепват връзките си с други хора. Може
да се каже, че в новия век хората разширяват офлайн общностите си
чрез контактите си онлайн и възприемат нови начини за комуникация,
а границите между традиционните и онлайн общностите се размиват.
В онлайн общностите границите са по-промокаеми, връзките са с
по-разнообразни други хора, йерархиите са по-плоски. Хората и организациите комуникират по начин, който прехвърля границите на групите и ги преплита с други общности. Преминава се от гъсто преплетени и здраво свързани групи към по-„рехави“ и хлабаво привързани
мрежи (Уелман и др. 2002). Хората започват да принадлежат на дифузни
мрежи с неясни, припокриващи се социални и пространствени граници. Всеки човек се превръща в комутаторно табло между връзки и мрежи. Той може да управлява самостоятелна общностна мрежа и бързо да
превключва между множество подмрежи. Същевременно обществата
се променят от основани на групи към базирани на мрежи общества.
Онлайн общностите се реализират в киберпространството чрез
т. нар. уеббазирани социални мрежи. В тази връзка е необходимо да
се направят няколко терминологични уточнения10. Добилото популярност наименование „социални мрежи“ не дава възможност за ясно отграничаване на традиционните от онлайн общностите.
Класическата социологическа дефиниция за социалните мрежи
ги описва като социални структури, съставени от възли (хора или организации), които са свързани чрез един или повече конкретни видове
взаимна зависимост – приятелство, родство, общ интерес, финансов
обмен, омраза, вяра, знание, престиж и т. н. Може да се каже, че социалната мрежа е схемата, представяща графично взаимоотношенията
между хората. Тя може да се прояви чрез поддържането на социални
връзки офлайн (при контакт с приятели, в клубове, групи, сдружения
и др.), социални връзки онлайн, чрез споделяне на съдържание.
От друга страна, приравняването на онлайн социалните мрежи
със социалните медии също крие неточности, тъй като последните позволяват генериране на съдържание от страна на потребителите чрез
Благодаря на гл. ас. д-р Стела Константинова и гл. ас. д-р Катя Михайлова
от катедра „Медии и обществени комуникации“ в УНСС за ценните гледни точки и
дискусията по темата.
10
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Web 2.0 технологиите и практически водят до създаването на медиен
продукт. Наистина поради особеностите на технологията комуникацията в социалните медии също има интерактивен характер (чрез споделянето, коментарите и дискусиите), но наличието на форуми, блогове и микроблогове, проекти за сътрудничество не е в пряка връзка
с проблема за уеббазирания социален капитал. Някои автори държат
на стриктното разделение между компютърните и социалните мрежи,
но други твърдят, че когато компютърната мрежа свързва хора, тя се
превръща в социална мрежа (Уелман и др. 2002).
Онлайн социалните мрежи (т. нар. Social Network Sites или Social
Networking Sites) са уеббазирана услуга, която позволява на хората (1)
да създадат публичен или полупубличен профил в конкретна система,
(2) да посочат списък от други потребители, с които са свързани по някакъв начин, и (3) да разглеждат и обсъждат своите списъци с връзки и
списъците на другите в системата (Бойд, Елисън 2007: 2). По същество
те са нов тип платформа за създаване на социални мрежи. Темповете,
с които се развиват социалните мрежи онлайн, могат да бъдат проследени на фигура 2.
Най-яркият пример за онлайн социална мрежа е Facebook. Той
стартира през април 2004 г. като мрежа за студенти в Харвард. Постепенно допуска студенти и от други университети в САЩ, през 2005 г.
се разширява към гимназии и корпоративни мрежи, а скоро след това
става общодостъпен. На таблица 2 може да се проследи зашеметяващата динамика на развитието на Facebook.
Таблица 2. Прагове в потреблението на Facebook
Брой потребители
100 млн
200 млн
300 млн
400 млн
500 млн
600 млн
700 млн
800 млн

Дата
26 август 2008 г.
8 април 2009 г.
15 септември 2009 г.
5 февруари 2010 г.
21 юли 2010 г.
5 януари 2011 г.
30 май 2011 г.
22 септември 2011 г.

След колко дни
1 665
225
160
143
166
168
145
115

Източник: Facebook factsheet, ноември 2011 г.

Средностатистическият потребител има 130 приятели и членува в 80 страници на общности, групи и събития. Ако беше държава,
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Facebook щеше да бъде трета по население в света след Китай и Индия
и по-голяма от САЩ, Индонезия, Бразилия, Пакистан. Приходите на
корпорацията Facebook през 2011 г. са 4,3 млрд долара11.
Към 1 ноември 2011 г. данните за България сочат, че12:
• 2 214 980 българи са регистрирани във Facebook (всеки четвърти българин има профил).
• Покритието на населението е 30,98%, а сред използващите интернет – 65,24%.
• Разпределението на потребителите по пол е относително равностойно – 48% мъже и 52% жени, а по възраст най-много са
потребителите на 25-34 години, следвани от потребителине на
18-24 години.
Един автор твърди, че Facebook може да произвежда социален капитал по няколко причини (Валенцуела 2009: 881-882). На първо място, той помага на хората в изграждането на персоналната им идентичност, като им осигурява множество канали за получаване на обратна
връзка от другите хора и за приемане от онези, които са им равни. Това
от своя страна е един от основните мотиви да се използва тази мрежа.
Приятелите ти могат да пишат на твоята стена, да одобряват (харесват)
неща, които публикуваш на тази стена, можете да споделяте връзки към
предстоящи събития, новини, сайтове. На второ място, Facebook може
да задоволи информационните нужди на потребителите си. Благодарение на обновяването на статуса или споделянето на преживявания
хората знаят какво става в техния социален кръг. Така Facebook може
да подсили съществуващи връзки и общности, като поддържа потребителите непрекъснато „в час“ с това, какво се случва с контактите им.
От друга страна, той им позволява да създават групи по всякакви теми
и поводи и така да се постига евтино и бързо мобилизация и да се получава най-новата информация. Разрастването на групите може да стане
повод и за забелязването им от традиционните медии и така за набиране на още повече подкрепа. На трето място, хората могат да ползват
Facebook и за забавление, като качват на стената си линкове към игри,
видео материали и музика. Не на последно място, най-очевидният мотив за присъединяване към Facebook е нуждата от интегриране и социално взаимодействие. Да се идентифицираш с други и да получиш
усещане, че принадлежиш някъде; да се намери основа за разговори и
обсъждания; да се свържеш с приятели, роднини и колеги; да можеш да
11
12

Facebook factsheet, ноември 2011 г.
socialbakers.com/facebook-statistics/bulgaria
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Фигура 2. Стартови дати на основни онлайн социални мрежи
(и дати, на които сайтове на общности са включили този тип
характеристики)

Източник: Бойд, Елисън 2007: 5

надникнеш в живота на другите – всичко това може да накара хората
да станат част от Facebook. Това поощрява нормите на реципрочност и
доверие и се създават условия за колективни действия.

4. Уеббазиран социален капитал: опит за портрет
Въпреки относителната новост на въпросите за въздействието на
интернет и онлайн социалните мрежи върху социалния капитал могат
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да бъдат открити интересни резултати от изследвания от всички точки
на земното кълбо.
Едно от първите широкомащабни проучвания на мрежата е направено през 1998 г. (Уелман и др. 2001) и включва 39 211 посетители
на сайта на „Нешънъл Джиографик“. Авторите установяват, че взаимоотношенията на хората онлайн допълват тяхната комуникация лице
в лице и по телефона, без да ги увеличават или намаляват. Същевременно активната употреба на интернет е свързана с повишено участие
в доброволчески организации и в политиката. Но въздействието на
мрежата не е само положително: най-дълго прекарващите в интернет
посетители са най-слабо посветени на онлайн общността си. Проучването заключава, че интернет се превръща в неразделна част от ежедневието на хората.
През 2009 г. американски изследовател търси отговор на въпроса,
има ли социален капитал в онлайн социалните мрежи, като анализира
използването на Facebook от страна на колежани в Тексас (Валенцуела
2009). Той установява, че всъщност Facebook привлича граждански активни студенти; че използването му има по-силна връзка със задоволството от живота, отколкото със социалното доверие; че е позитивно
свързано с гражданското участие. Не се доказва тезата, че онези, които
прекарват прекалено много време във Facebook, са по-изолирани или помалко свързани от другите и заключението е, че няма каузална връзка
между използването на Facebook и нарастването на социалния капитал.
През същата година в Канада приключва изследване върху въздействието на интернет върху коренни местни общности – инуити,
метиси и Първа нация (Миньоне, Хенли 2009). Изводите са, че инфраструктурата за информационни и комуникационни технологии
трябва да се възприема през новия век като изконно човешко право.
Тя стимулира социалните предприятия и социалната икономика и има
капацитет да развива човешкия капитал. Онлайн социалните мрежи
подпомагат съхраняването на културната идентичност, поддържат
свързващия и изграждащия мостове капитал и подпомагат връзката
на аборигенските общности с националните административни и политически институции.
През 2010 г. в Люксембург е проведено проучване сред разполагащи с достъп до интернет домакинства, което доказва жизненоважната роля на интернет при формирането на социален капитал, макар че
инвестициите в силни и слаби връзки и инвестициите онлайн и в комуникация лице в лице се намират в много сложни взаимоотношения
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и изискват допълнителни изследвания (Пенар, Пусинг 2010). Авторите
показват, че използването на интернет може да модифицира социалния капитал на отделния човек и да му даде възможност да акумулира
виртуален социален капитал. Дейността онлайн в социално отношение
може да бъде разделена на дейност, която е инвестиция в силни връзки
(с близки приятели и семейството) и инвестиции в слаби връзки (с далечни познати или създаване на нови връзки чрез виртуални запознанства). Компютърно опосредстваната комуникация може да се използва
за подсилване на силните връзки, но и за разширяване на слабите. Като
изменя пропорциите между слабите и силните връзки в социалния капитал на отделния индивид, интернет може да засегне способността
му да получи помощ или емоционална подкрепа (осигурявани от силните връзки) и да има достъп до нови идеи, оскъдни ресурси или възможности за работа (осигурявани от слабите връзки). Възможно е да
се окаже, че младите хора са по-склонни да формират нови познанства
чрез мрежата и че техният социален капитал се състои повече от слаби
връзки. Като цяло интернет може да снижи цената на инвестирането
и да намали амортизацията на социалния капитал. Компютърно опосредстваната комуникация помага да се преодолее пространството и
улеснява комуникацията много-към-много.
Група автори работят по същите теми в Източна Германия и установяват, че няма данни за значим негативен ефект на интернет върху
социалния капитал (Бауерншустер и кол. 2011). Достъпът до глобалната мрежа по-скоро има положително въздействие върху посещения
на театри, кина, ресторанти, опери, изложби; чрез него по-лесно се
организират дори ходения на гости у приятели. При изследването на
връзката социален капитал – онлайн социални мрежи при деца дори
се установява, че интернет подкрепя създаването на социални групи и
участието в дейности извън училище. Авторите посочват пълния контраст между въздействието на мрежата и телевизията, като очертават
активния характер на потреблението му и възможностите и чрез интернет да се създава или поддържа социален капитал.
В изследване от 2011 г. няколко автори проучват въздействието
на интернет и онлайн социалните мрежи върху социалния капитал в
Иран чрез фокусгрупи, съставени от студенти. Те установяват, че новите технологии се познават в Иран и се ползват главно в метрополиите.
Опозицията ги използва за дискусии и дебати и чрез тях се свързва с
чуждестранни поддръжници. Според това изследване интернет подсилва, подпомага и укрепва социалния капитал. Различните етнически групи използват мрежата, за да комуникират помежду си в рамките

140

Деница Горчилова

на страната, а политическите и религиозни групи – на международната
сцена (Гударзи, Шакери-неджад 2011).
Въпреки очевидната фрагментарност на материалите по темата
най-общо съществуват три хипотези за въздействието на интернет и
онлайн социалните мрежи върху социалния капитал (обобщението е
по цитираните изследвания и Уелман и др. 2002).
1.	Те могат да намалят чувството за общност и да ерозират социалния капитал. Поради възможността да предложи информация и забавление, интернет откъсва хората от семейството
и приятелите им. Като улеснява глобалната комуникация, той
намалява интереса към местната общност и нейните проблеми.
2.	Новите информационни и комуникационни технологии трансформират разбирането за общност. Те дават възможност за
евтина и удобна комуникация с далечни общности, с които
имаме общи интереси. Поради ниските си цени и асинхронната си природа те увеличават комуникацията между приятели и
роднини, особено ако са далеч едни от други.
3. Социалните мрежи онлайн допълват общностите. Интернет е
още едно средство за комуникация, което улеснява съществуващите социални връзки и повтаря моделите на гражданската
активност и социализация. Той се вписва естествено в живота
на хората, които го използват, за да поддържат контактите и
пренасят онлайн хобитата и политическите си интереси. Мрежата не съществува за сметка на „истинския свят“, а е негово
продължение.
Множество автори твърдят, че това, дали ще бъде споделяна оптимистичната, или песимистичната гледна точка за въздействието на
интернет върху социалния капитал, до голяма степен зависи от въпроса, как съответният изследовател дефинира мрежата и от това, за какво
я използват хората.
Ако на интернет се гледа само като на време, прекарано с технологията, и се пренебрегнат множеството типове аудитории, мотиви и
опит, който може да бъде натрупан, мнението за въздействието върху социалния капитал е най-общо отрицателно (Валенцуела 2009).
Ако се отчетат възможностите да използваш мрежата за търсене на
информация и за изграждане на общностите, тогава има позитивна
връзка с изграждането на социален капитал на индивидуално ниво.
Ако интернет се използва пасивно и подобно на телевизията (за гледане на филми или за игри), той е негативно свързан с отделни еле-
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менти на социалния капитал. Установява се, че не самата технология
рефлектира върху индивидуалния социален капитал, а конкретният
начин, по който човекът подхожда към използването на мрежата (вж.
таблица 3).
Таблица 3. Употреба на интернет и последици за социалния капитал
Тип употреба
Изпращане на електронна поща, търсене
на здравна информация, спортни, бизнес
и финансови новини,
споделяне на възгледи
онлайн, пазаруване.
Колко време се прекарва на компютъра, колко пъти на ден се влиза
в мрежата?

Ефект върху доверието и социализацията
При тези типове употреба на мрежата доверието
не е от толкова голямо значение. Хората, които
използват електронна поща, са по-склонни да се
доверят на другите, както и хората, пазаруващи
онлайн. Няма свидетелства, че времето, прекарано
онлайн, създава или унищожава общности. Повечето връзки са слаби.
Няма вероятност хората, които прекарват повече
време онлайн, да са мизантропи. Те също имат
здрави социални връзки. Те също разполагат с добра мрежа, която им оказва подкрепа, и не спират
да се срещат със семействата си.
Влизане в чатстаи,
Това не са хора, които е вероятно да изградят ново
сприятеляване онлайн. гражданско общество. Те нямат по-голяма склонност от другите да създават и поддържат здрави
социални връзки. Те се доверяват по-малко на
другите.
Опасения за сигурХората, които се тревожат за такива неща, се довеността и защитата на ряват по-малко на непознати. Но това по-скоро е
личните данни онлайн, свързано с тяхната най-обща песимистична гледна
страх от компютърни точка за света, а не конкретно с нагласата им към
вируси.
интернет.
Източник: Усланер 2000: 11

Същото може да се каже и за онлайн социалните мрежи. Онези,
които са изградени от слаби връзки, произвеждат изграждащ мостове
социален капитал, защото свързват хора в различна житейска ситуация. Те разширяват набора от информация и възможностите за потребителите на мрежата. Но пък там хората не получават изгодите на
свързващия социален капитал (като например емоционална подкрепа,
която произтича от взаимната зависимост и общите черти в мрежите,
изградени върху силни социални връзки). Характерът на Facebook позволява създаването едновременно на силни и слаби връзки и може да
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повлияе положително на задоволството от живота, доверието и участието в публичния живот.
В крайна сметка става ясно, че интернет модифицира социалния капитал, притежаван от отделната личност, и позволява натрупването на уеббазиран социален капитал. Ако се използва, за да се
поддържат или интензифицират съществуващи връзки с приятели и
роднини, той спомага за инвестиране в здрави социални връзки. Ако
чрез него се разширява кръгът от познанства и се създават нови контакти, това е инвестиция в слаби връзки. Като резултат интернет може
да модифицира структурата на притежавания от отделния човек социален капитал (Пенар, Пусинг 2010).
Уеббазираният социален капитал може да се възприема като добавената стойност, която създават за себе си, за другите и за обществото като цяло в информационната ера общности, организирани в дигитални социални мрежи (Ацеведо 2007). Той има следните специфики:
• Резултат е от сътрудничеството чрез електронни мрежи. От
своя страна той насърчава навици за коопериране – споделяне
на информация, използване на компютри, работа в групи, постигане на цели.
• Създава се най-вече на доброволни начала (въпреки че може да
възникне и в следствие от усилията на организации).
• Създава се от общности по интереси. Членството в онлайн социална мрежа се дължи на личен интерес, умения, опит, произход, цел.
• Създава се от хора, които споделят общо киберпространство.
Всеки по света, който има интернет, може да участва и поради
това не съществуват географски ограничения.
• Произвежда се основно чрез асинхронна комуникация. Тя позволява на отделните участници (възли в мрежата) по-голяма
гъвкавост и те могат да се възползват от „безвремевото време“
в мрежата.
• Свързан е тясно с генерирането на знание и поради това активизира дейности от рода на научноизследователска и развойна
дейност, формиране на политики, развиване на сътрудничеството.
• Дава възможност на хората да се държат като граждани на света и да са съпричастни към проблеми, които не са ограничени
само в географската точка, в която се намират.
В крайна сметка това, че хората не общуват помежду си на видими публични пространства, не означава, че са изолирани (Уелман и
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др. 2002). Те могат да са онлайн, за да разговарят с приятели, да играят
игри с други хора, да обменят новини и информация. Но от друга страна, ако искаш да промениш света, все още се налага да положиш усилия
офлайн.
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THE POLISH PRESS
AS A WAY OF MASS COMMUNICATION
Joanna Mikosz
Abstract: The paper consists of the several parts. The first one presents
the history of the Polish press – as a way of mass communication – from the earliest times to the present. The Author focuses on the changes in the Polish press
market, which took place in 1989 and had influences on the outlook of today’s
newspapers – not only on their substantive content but on their appearance
as well. Characterizing the ways journalists communicate with customers, the
Author tries to present the current trends in Polish journalism. The next part of
the paper mentions the graphization in press materials and the disinformation
in the mass media. The article closes with reflections on the problems the editorial press of today has to deal with. The Author contemplates on the direction
the sender of information will undertake in order to increase public interest in
the press.
Key words: press market, marketing pressure, graphization, free press,
journalism, advertising

“Проклятието на комунистическата ера беше липсата на информация. Проклятието на нашето време е потопът от информация, в
който се губим“
(Р. Капушчински)1
Медиите оказват силно въздействие върху комуникационната
система в т. нар. популярна култура и чрез своето съществуване специфизират природата на тази култура. Развитието на медиите в Полша се е променяло през вековете, като силно е зависело от политическата ситуация и политическото статукво. Печатът – като един от
взаимосвързаните елементи на комуникационния процес – винаги е
1

Kapuścinski R., 2001: Dwa światy. „Newsweek“, nr 23.
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бил не само важно информационно средство, но и преобладаващ източник за формиране на общественото мнение. „Появата на писмото е
предизвикала културен шок, защото… е променила възприемането на
реалността. Станало е възможно свободно да се изразяват абстракни
идеи. Словото е започнало да бъде разбираемо не само по време на директното си прилагане, което отпраща към някакъв физически обект
или обстоятелство… Първоначално, противно на оралната култура, в
която устното слово е било висша ценност, неговата обектификация
чрез записването му върху специален носител обикновено пораждало
съмнение“ (Томчак 2010: 408).
Преди да има редовни печатни органи в Полша, пресата възниква
– през ХVІ и ХVІІ в. – под формата на нерегулярни издания (Млинарски 1956: 7). Те се появяват както в големите, така и в малките провинциални градове. Списвани са в проза, като монолог или като диалог.
Съдържат описания и характеристики на исторически събития. Като
илюстрация за това могат да послужат писаните на ръка през ХVІ в.
писма на йезуитите и пиаристите, които се разпространявали из техните оредни (Млинарски 1956: 7).
Специално място заемат парламентарните изложения и печатните известия, които били изготвяни по време на военни експедиции.
В добавка към споменатите издания съществува и богата пикарескна
литература с ясно изразен сатиричен характер и отнесеност към текущите събития (Млинарски 1956: 7), както и листовки с информация за
положението в различни страни.
Печатните издания с политически характер играят специална
роля през ХVІІ в. Най-често те избират антихабсбургската линия. Пример за това е „Merkuriusz Polski“ с притурката „Merkuriusz Polonicus“,
където хората са могли да намерят не само информация относно политически или научни събития, но също литературни творби и съобщения от чужбина (Млинарски 1956: 10). Трябва да се подчертае, че
пресата по това време играе много важна роля. Наред с информационната си функция тя служи и като канал за популярната политическа
програма, използван от политическата опозиция срещу властта. Благодарение на това опозицията успява да получи подкрепа от по-слабо
ориентираните части на обществото.
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Титулната страница на „Merkuriusz Polski“
През ХVІІІ в. в полската държава „попечител“ на печатните издания е Орденът на пиаристите, който се превръща в основен мениджър
на общественото мнение. Обаче нивото на вестниците е ниско – те са
предимно с характер на хроники. Пълнят се с псевдослухове и външни
новини, които са плод най-вече на въображението на авторите си (Млинарски 1956: 10). Освен пиаристите публикационна дейност развиват
и йезуитите, тъй като искат да оглавят съревнованието на „пазара на
печата“. От изключителна важност е списанието на Мицлер де Колоф
„Nowe Wiadomości Ekonomiczne i Uczone albo Magazyn Wszystkich Nauk
do Szczęśliwego Życia Ludzkiego Potrzebnych, Wydane przez Wawrzyńca
Mitzlera de Kolof, filozofii i medycyny doktora, historii Rzeczpospolitej
pisarza, różnych Akademii cudzoziemskich towarzystwa I.K.M.K.“ (Млинарски 1956: 13). „Несъмнено то има големи заслуги за използването на
съществуващото вярване в чужбина, че Полша няма учени и писатели.
Една от постоянно поддържаните от Мицлер журналистически кампании е борбата за културния патронаж в Полша“ (Млинарски 1956: 12).
Списанието представя по много ясен начин първите стъпки на капитализма в страната и е важен стадий в прехода към периода на пълно
развитие на моралната периодична преса и популярната наука, породен от Просвещението.
През 1975–1831 г. списанията имат съществено значение като
една от малкото институции в полския национален живот и преминават през чрез три отделни системи на инвазия на печатната политика (Собчак 2000: 28). До началото на Първата световна война печатът
интегрира обществото и оказва значително въздействие върху националното му битие. По това време се осъвършенстват организацията на
издателската дейност и методите на дистрибуция, увеличава се броят
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на заглавията и се появяват нови сегменти в печата като например семейни вестници, списания за деца или за специалисти.
След 1918 г. вестниците се превръщат в интегриращ фактор в
полското общество, като спомагат за разпространението на културата
във всички негови сфери (вж. Собчак 2000: 53). Събитията, свързани
със следващата война, сриват подема на печата. В окупираните територии – извън Германия и Русия – съществува най-вече (издавана тайно)
нелегална преса (за култура, литература, изкуство, издания с различна
идеологическа насоченост). Задачата ѝ е да прокламира полската култура. Пресата – независимо от жестоките репресии – е една от най-важните форми на съпротивата.
След края на Втората световна война държавата става собственик на печатниците и отговаря за печатането и за употребата на хартия. Въвежда се цензура, печатните издания престават да бъдат частни.
Целта на тези промени е консолидацията на комунистическия режим и
изграждането на пазар на печата по централизирания съветски модел
(Собчак 2000: 59).
Полският печат след прехода от 1989 г.
Степента на трансформационните промени във вестниците след
колапса на комунизма през 1989 г. съответства на дълбочината на политическите промени в Полша през този период. Събитията от 1989 г.
нататък оказват влияние и върху възприемането на журналистическата
професия. През 1990 г. се прокарват нови законови регулации относно
печата, които предвиждат изключване на цензурата и ликвидиране на
Централната служба за контрол на печата, публикациите и културните събития (Кира 2000: 7). Предишната основана на лицензиране система е преобразувана в регистрационна и по такъв начин единствено
условие за публикуването на вестник става съдебната регистрация на
заглавието, което ускорява възникването на нови издания, чието съществуване зависи единствено от пазара (Кира 2000: 7).
Наред с това по парламентарно решение комунистическият концерн RSW „Prasa-Książka-Ruch“ се разпуска и с това се слага край на
държавния монопол в сферата на разпространението. Като последица
всички печатни издания, публикувани от концерна, са разпродадени на
компании, които са собственост на полски и чужди издателски къщи.
Благодарение на тези промени полскят печат за пръв път след
1945 г. може свободно да се развива и да изразява различни гледни
точки, както и да предлага информация, която преди това е оставала
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неизговорена, като например информацията за политически протести
или за СПИН. Предишните „нелегални“ издания (например „Krytyka“),
както и заглавия, публикувани в чужбина („Kultura“), започват да се
издават официално (Байка 1998a: 22).
Печатните органи, издавани преди 1989 г., претърпяват съществени преобразования във връзка с принципните персонални промени в техните редакции. Появяват се нови спиания, най-вече информационни. Броят на заглавията в пресата непрекъснато се увеличава.
Премахването на държавния монопол наред с приватизацията след
1989 г. води до възникването на един политически разнороден пазар
на печата (Байка 1998а: 22). Там започва да действа законът на предлагането и търсенето, което води до конкурентност. Тя, на свой ред,
кара издателите да се приспособяват към вкусовете и очакванията на
читателите и да правят съдържанието и графичното оформление на
печатните издания по-атрактивни.

		

Заглавната страница 		
на „Przyjaciółka“ – 1987 г.		

Съвременна титулна страница
на „Przyjaciółka“

Културните промени водят до възход на комерсиалния масов печат (например „Super Express“), основан на таблоиди, и на сензационните и еротичните списания, адресирани към читатели, очакващи на
първо място нерафинирано развлечение. Това води до вулгаризация на
медиите и до брутализация на езика им (седмичник „Nie“, публикуван
от Йержи Урбан).
От друга страна, издават се и елегантно илюстрирани списания
(например „Twój Styl“, „Pani“), адресирани към по-заможните хора. Наред с това се появяват и множество издания, свързани с нови партии и
политически групировки. Такива са например „Słowo Narodowe“ (SN),
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„Sprawa Polska“ (ZChN), „Najwyższy Czas!“ (UPR), „Gazeta Polska“ (кръгове център – дясно). Католическата преса, например „Niedziela“ (Честохова), „Gość Niedzielny“ (Катовице), също печели значима читателска
аудитория (Байка 1998а: 23).
Политическите трансформации предизвикват множество промени в самата професия на пресжурналистите. Колумнистите, лоялни
към комунистическата власт, напускат или престават да са от значение.
Друга причина за инжектирането на свежа кръв в редиците на журналистите е неспсобността на по-старото поколение да се приспособи
към новите издателски техники. За разлика от миналото сега важни
стават техническите умения, а не политическите симпатии.
Бързият подем на медиите става причина издателствата да се превърнат в свободен пазар, абсорбиращ голямо количество служители.
От кандидатите не се изисква да имат опит, професионални умения и
етика. Тези качества се оценяват като екипни характеристики и навици, изисквани от стария режим, и поради това „нова“ Полша ги отхвърля безкомпромисно. Това без съмнение оказва вйздействие върху
трансформациите в журналистическата професия, която преди това е
била елитна, а сега става масова дейност. „Журналистиката в Полша
след 1989 г. е една „отворена професия“ и не са много хората, които
биха искали да се ограничи правото на практикуване на тази професия…, сега всеки може да стане журналист, дори и онези, които не са
завършили висше образование“ (Байка 1998б: 42).
Новото лице на печата
Съвременният пазар на печата е сложен. Темповете на настъпващите промени в последните години са респектиращи. От една
страна, издателите се борят да запазят пресата – като печатна медия,
която изисква четене на материали по един нединамичен визуален
начин. От голяма важност тук е същественото съдържание на публикациите, подтикващо читателя към по-задълбочен анализ и размисъл върху журналистическите текстове. От друга страна, издателите следват законите на пазара, на който безпроблемно се продава
това, което е бързо и лесно смилаемо, наситено е с емоции, възбужда
елементарно и повърхностно любопитство. „Популярната преса уврежда не само функциите на критическото мислене, тя може да увреди дори функцията на консуматора, привиквайки го да чете само
съвсем кратки изречения с много проста съдържателна структура“
(Бобрик 2001: 64).
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Класическите печатни медии (разбирани като образователни, популяризиращи сериозна информация, предлагащи развлечение, което
е форма на дейност) постепенно се превръщат в историческо явление
(Миелчарек 2007: 67). В днешно време центърът на тежестта се е изместил по посока на читателското „разглеждане на списания“. Дотук се
стига поради множество фактори. Наблюденията над полския пазар на
печата показват, че той е доминиран от високотиражни цветни издания, които са много популярни.

Корица на „Fakt“. Фотографиите доминират
над журналистическия текст.
Потвърждение на тази теза са данните от наблюденията върху
полския печат от 3-месечния период август – октомври 2011 г. Анализът по-нататък представя читателската публика на 3 всекидневника,
както следва2:
Август 2011 г.
1. „Gazeta Wyborcza“ (всекидневник, формиращ мнение) – 13.80%
читатели.
2. „Fakt“ (таблоид) – 13,36% читатели.
3. „Super Express“ (таблоид) – 6, 24% читатели.
Септември 2011 г.
1. „Gazeta Wyborcza“ (всекидневник, формиращ мнение) – 13.95%
readers.
2. „Fakt“ (таблоид) – 13.10% читатели.
3. „Super Express“ (таблоид) – 6.24% читатели.
Данните са взети от месечника „Press“. Те представят анализа на четенето и са
изготвени от Millard Brown SMG / KRC за PBC.
2
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Октомври 2011 г.
1 „Gazeta Wyborcza“ (всекидневник, формиращ мнение) – 13.77%
читатели.
2 „Fakt“ (таблоид) – 12.79% читатели.
3 „Super Express“ (таблоид) – 6.15% читатели.
Шарената преса изкушава читателите с цветовете на дъгата, с ослепителни и сензационни заглавия, с емоционално наситени илюстрации. Съдържанието на тази форма за комуникация остава доста по-бедно. Вероятността за продаване на неамбициозни заглавия не е голяма.
След трансформацията на системата на нашия пазар се въведоха нови
видове печат, постигнали успех зад граница. Те се посрещат с голям
интерес и от поляците.
Трябва да се добави, че решението за публикуване на печатно
издание се предхожда от задълбочени социологически проучвания.
Кампаниите за рекламиране на нови заглавия понякога възлизат на десетки милиони злоти. Организаторите на промоции на нови издания
се опитват да предизвикат интереса на аудиторията по най-различни
начини – от реклама в телезивията, радиото и интернет до реклама от
врата на врата. Често формата на апела (особено през първите месеци
от циркулацията на изданието) е обвързана с ниска цена и придружаващи тематични притурки или дребни подаръци.
Графизация на печатните материали и дезинформация
В модерния свят печатът, от една страна, отпраща към линейния модел на предаване на информацията. Осъществява се трансфер
с ясни и функционални видови характеристики. От друга страна, печатът привлича читателя с възможността за индивидуално откриване
на това, което е най-важно и интересно за него. Така той няма нужда
да чете отделните колонки, а само набързо да ги прегледа. Дизайнът е
изрично базиран върху графиката, а наборът е съобразен с начина на
четене – типичното читателско разхождане на погледа по колонките
(Ворсович 2009: 102).
Трансформациите в печата се отразяват и върху външия вид на
изданията. За да се адаптират към тенденциите, издателите моделират
вестниците така, че да направят този „нов“ начин на четене още по-лесен. Пътеводна звезда е най-едрият шрифт на заглавието, а понякога се
използват италик или два различни вида шрифт.
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Използването на едър червен шрифт (характеристика на таблоидите) внушава важността на темата (от таблоида „Fakt“).

Използването на едър черен шрифт и главни букви посочва важността на темата („Gazeta Wyborcza“ – вестник, формиращ мнение).
Понякога – върху следващите страници на вестника – те разширяват водещите заглавия до кратки форми, представящи съдържанието на материала, което също подпомага бързия начин на четене. Този
тип запознаване с текста на публикацията върви ръка за ръка с повърхностното четене, защото целта е постигната по най-краткия възможен
маршрут. Печатните издания постигат визуализиране и чрез графични
решения, прилагащи диференциатори – например болд за маркиране
на важно съдържание.
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Рекламата е част от журналистическия материал.
Тя е инкорпорирана в структурата му.
Както показва графичното решение в горния пример, насърчаването към четене е по-важно от възбуждането на интерес към фактите
и събитията. По този начин съвременните печатни издания могат да
породят в съзнанието на потребителите си една опростена картина на
света, която се формира под влияние на четенето на текстове, свързани
един с друг по изкуствен начин – по силата на редакционните решения.
По този повод може да се говори за изкривяване на информацията. Първият пример е йерархическата дезинформация. Това е един
тип манипулирано представяне на реалността (Обребска 2008: 170).
Вестниците използват различни системи за йерархично представяне
на събитията. Това дава основание да се говори за „предлагане“ на изкривена информация. Това е информация, в която поради селекция на
съдържанието (например с цел обемно съкращаване на вестника) има
определени пропуски.
Освен това съществува и интерпретативно изкривяване на информацията –представяне на съдържание по един императивен начин,
който не ни оставя възможност да си съставим собствено мнение. Адресантът се стреми съзнателно да моделира света на реципиента в съответствие със своите възгледи.
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Маркетингов натиск
Характерно с оглед на редакционната политика днес е, че много
издатели изпитват натиск от страна на пазара, където всичко е йерархически подредено. Печатът създава съобщения за масите и иска да
„угоди“ на всекиго. Най-добре продаваните текстове са тези, в които
информацията е емотивна. Ето защо в печата могат да се открият толкова много публикации за убийства, кражби, политически разпри и
романтични истории (Чилински, Рус-Мол 2008: 231).
Журналистиката се е превърнала в бизнес; печатното издание е
продукт, който се продава и от който се печели. Оттук и опасението, че
журналистиката ще се превърне в бранш на шоу бизнеса. Все по-често
журналистите са принудени не само да пишат материали, с които да
информират за събитията, но и да допринасят за комерсиалния успех
на медията, в която работят. Журналистическият текст е предназначен
не само да предлага информация; днес той трябва да бъде „опакован“
възможно най-атрактивно.
Напоследък медиите все по-често се отдалечават от модела на
журналистиката с граждански ангажимент. Формиращата мнение
журналистика е на изчезване. Най-важно сега е да се показват незначителни подробности и връзки, да се засягат емотивни теми: „…медийната индустрия изсмуква нашето внимание, формира нашето съзнание, нашия начин на мислене и поведение. Така тя допринася за нашата
социализация. Медиите освен това отвличат вниманието встрани от
„реалния“ живот; понякога подклаждат колективна истерия, друг път
служат като хапче за успокоение“ (Чилински, Рус-Мол 2008: 29).
Друга характерна тенденция в пазара на печата (но и при другите
медии) е надпреварата за приоритет над информацията. Тя оказва въздействие върху качеството и дълбочината на трансмисията. Журналистите обикновено страдат от липса на време и това се отразява върху
качеството на текстовете им, в които никак не липсват стилистични
и правописни грешки. Бързането не е от полза и за правилната композицията на журналистическите материали. Понякога небрежността,
липсата на достатъчна проверка и сравняване на информационни източници довежда до фактологични грешки и като последица – до некоректно информиране на обществото.
Издателските служби са станали част от медийната индустрия.
Разбира се, това поражда напрежение между журналистите и бизнесмените, чиято основна цел е продажбата на тиража на печатното
издание по всевъзможни начини. Това често е в разрив с мисията на
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журналистиката: „…издателският персонал на регионален всекидневник е разединен, откакто новите собственици оставят конкурентен
вестник да загине. Несъгласните журналисти формират конкурентен
вестник, който ефикасно се съревновава с този, който са напуснали“
(Байка 1998б: 55).
Вторият релевантен проблем е в това, че медиите симпатизират
на различни политически идеи. Те си вършат работата, като субективно подбират информация и интерпретират фактите. Политиците винаги се опитват да използват медиите за собствените си цели, а понякога
дори ги превръщат в рупор на гледните си точки. Нещо повече, предприемачи, които се стремят да поддържат добри отношения с местните
властимащи, осигуряват парична подкрепа, но в същото време оказват
въздействие върху информацинното съдържание. В екстремални случаи, когато финансовото състояние на издателството е затруднено, публикуването на изданието изцяло зависи от подкрепящите го спонсори.
Безплатният печат като форма на масовата комуникация
Безплатният печат е друга форма на масовата комуникация в информационното общество. Това е относително ново явление в пазара
на печата, макар че корените му водят назад към ХІХ век (Писарек 2006:
155). Безплатно издаваните печатни медии са все по-динамично развиващ се сектор. Безплатните списания в Европа заемат 50% от дяловете
на читателския пазар на печатни издания. Важен белег на безплатната преса е голямата ѝ гъвкавост при адаптирането към рекламирания
продукт или изискванията на рекламодателя.
Благодарение на това издателствата успяват да привлекат потребители от различни сегменти на аудиторията. Рекламистът поема
гаранция, че целият тираж на рекламата ще отиде директно в ръцете
на реципиента, което не може да заплати разходите по отпечатването. Това е много важно за потребителите, особено когато по време на
криза издателите трябва да редуцират бюджетите за реклама. Тогава те
избират изпитаните и ефикасни решения, които ще им осигурят подобър достъп до реципиентите.
Потребителите оценяват факта на гъвкавото предлагане – както по отношение на формата на рекламата, така и с оглед на каналите,
които се използват за контакт с желаещите за закупят продукта. Гъвкавостта и креативността на рекламните агенции има голямо въздействие в полза на безплатната преса: „Издателите на безплатни заглавия
виждат бъдещето на този сегмент в различията между своите заглавия
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и традиционните вестници… Ние имаме предимство, ние можем да
осигурим по-голяма гъвкавост в отговор на нуждите на потребителския пазар“ (Писарек 2006: 20).
Безплатните списания са се превърнали в много важен компонент
на пазара на печата. Читателите охотно се запознават с техните съдържания и ги разглежат като източник на важна информация: „Защо посягаме към безплатната преса? Защото е достъпна, осигурява важни
съобщения и се получава безплатно. Този вестник може да се прочете
по пътя за вкъщи за 10 – 15 минути. Свикнали сме с такива вестници.
Информацията в тях е кратка и смислена“.3
Реципиентите на безплатни регионални вестници са нова таргет група, забелязана от издателите и рекламистите. Този сегмент
от печата става все по-диференциран и специализиран. Множество
безплатни вестници намират мястото си в градските квартали: „Ние
осигуряваме на хората локалност, която те не могат да намерят в
друг (платен) вестник. Това е ниша, от която живеем“ (Хорбачевски
2010: 58).

Tитулна страница на вестник „Gazeta Lokalna. Widzew“,
който се разпространява в един от районите (Видзев) на Лодз.
Кампаниите на безплатните списания засягат все по-големи кръгове от хора. Безплатни списания се адресират не само към жителите
на даден район или квартал, но и към посетителите. Подобна публикаhttp://www.wiadomosci24.pl/artykul/lubimy_czytac_bezplatne_gazety_7145.html:
07.01.2011.
3
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ционна политика може да се наблюдава в туристическите дестинации
и сезонните или целогодишните места за отдих.
Регионалните или локалните заглавия печелят от разпространяваната в цялата страна безплатна преса, защото те са адресирани до
строго определени групи потребители: „Нашата сила е в локалността, ние пишем за това, което е интересно за хората. Ако някаква тема
предизвиква противоречия, тя се коментира (например в интернет
портал) и ние се връщаме към нея в следващ материал“ (Хорбашевски 2010: 60). Издателствата знаят колко са важни безплатните издания
за публиката и чрез тях те ѝ поднасят значително количество информация. Локалната преса, от друга страна, трябва да отговаря на очакванията на потребителите не само по издателски начин, но и – дори
много често това е над всичко – по журналистически начин. Локално
безплатно списание не значи списание, създадено непрофесионално. В
Полша вече е отбелязвано, че „ако получиш нещо безплатно, то няма
стойност“, както казва Виеслав Годзик (Клим 2007: 24). Издателствата
се опитват да превърнат този мит в отживелица и се стремят да сложат
край на стереотипния начин на мислене. Поради това един от най-популярните вестници в Полша – „Metro“ – дори заявява претенции да
бъде причислен към формиращата мнение преса.

Титулна страница на „Metro“
Издателите на вестника се опитват да постигнат това чрез по-дълги текстове и новини, които получават по собствени информационни
канали. Обаче анализът на съдържанието на вестника показва, че това
е просто свободен информационен печат. Екстезивните журналисти-
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чески текстове с формираща мнение функция, както и новините не могат да превърнат всекидневника във формиращо мнение издание. Освен това редакцията наема главно студенти, които в момента усвояват
журналистическата професия. Не е възможно да създадеш формиращ
мнение вестник само чрез стажантска практика.
Опасност за печата
Битката на пазара на печата има и едно друго лице. В добавка към
взаимната конкуренция стремежът към задържане на потребители и
пазарни позиции също е ясно изразен. Издателствата изпитват финансови затруднения, а списанията често се продават на загуба. Стойността на абонамента, например, се снижава изкуствено, за да се привлекат
читатели (Пулет 2011: 45).
Както отбелязва Б. Пулет, „…по времето, когато конкуренцията
от страна на други медии, особено телевизията, отдавна вече е предизвикала отлив сред читателите на вестници, се появи морална криза…
Традиционните новинарски медии са в смъртна опасност поради появата на огромен брой нови канали, които не изпълняват информираща функция. Повечето от тях са предприятия и компании, които
разпространяват развлекателно съдържание и услуги като Google или
Facebook“ (Пулет 2011: 29).
Въпреки че реципиентите не плащат пряко или не плащат всичко за медийните продукти, те оказват влияние върху съставителите на
съдържания. Именно те вземат окончателното решение за съществуването на съдържанията. И който не се съобразява с вкуса на аудиторията, губи. Този проблем е важен за следващото поколение читатели.
Постепенно поколението на читателите, които купуват традиционни
вестници, се стопява. На мястото му идва младото поколение, което в
мнозинството си чете електронни вестници. От друга страна, вестниците са жертва и на триумфа на безплатните печатни издания. Младите
хора вече са свикнали с възможността да получават информация без
пари. Съмнително е дали те ще потърсят информация, идваща от вестници, за които трябва да плащат.
Друг проблем на вестниците, за които се плаща, е че те са систематично изоставяни от рекламодателите. Това, първо, ще наруши
финансирането на висококачествената журналистика и, второ, няма да
допринесе за намаляване на цената на вестниците, които биха достигнали до увеличаващия се брой потребители.
По-изгодно за рекламодателите – и не само по финансови причини – сега е публикуването на реклами в киберпространството. Ин-

160

Йоана Микош

тернет предлага големи възможности, например (Юпович-Гиналска
2010: 174) разполагане на реклами по различни страници едновременно, премахване на ограничението до еднотипни форми за рекламиране
(порталите постоянно въвеждат нови технически решения) и нови за
потребителите уеб възможности, които са много по-евтини, отколкото
в печата.
***
Журналистиката би трябвало да изпълнява две функции: да организира публичното пространство и да осигурява пълноценна картина
на света, в която обществото да гледа като в огледало. Никой днес не се
съмнява, че печатът има влияние върху човешкото развитие и поведение. На пазара на печата могат да се наблюдават две тенденции. От една
страна, тази форма на масова комуникация действа все повече имперсонално, в изолация от индивидуалните човешки нужди, без да се съобразява с личността, психиката и ситуацията на индивида. От друга
страна, печатът е един вид форум, където се публикува информация за
публично ползване относно живота на цялото общество: „От времето
на вестникарската революция насам печатът винаги е бил незаменим
инструмент на демокрацията, създаващ атмосфера, необходима за насърчаване на публичния дебат, за да го направи интересен за гражданите и да ги подтикне да се включат в него“ (Пулет 2011: 80).
Нещо повече, благодарение на печата се стимулира културното
развитие в неговите художествени и морални манифестации, защото
той прокламира новите тенденции в културата. Печатът наред с това е
и инструмент, формиращ въображението на аудиторията.
Какви по-нататъшни събития ще се случат на пазара на печата и
в какви трансформационни посоки ще поеме той, зависи само от нас.
Нашият избор и читателските ни нужди създават пазара на печата.
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НОВИНАРСКИЯТ ФИЧЪР
В БЪЛГАРСКАТА ВСЕКИДНЕВНА ПРЕСА
Светла Цанкова

THE NEWS FEATURE
IN THE BULGARIAN DAILY NEWSPAPERS
Svetla Tsankova
Abstract: The news feature is one of the most actively used genres in the
Bulgarian press. Analyzing some of the news pieces in the Bulgarian daily press
the current article discusses the characteristics, structure, components and the
typical approaches to that genre.
Key words: feature, news feature, genre, personification

Традиционните вестници се борят за своето оцеляване още от появата на радиото през 20-те години на ХХ в. Раждането и развитието
на телевизията през 50-те години и на интернет през 70-те още повече засилват конкуренцията и карат печатните медии да търсят не само
нови подходи за привличане на читателската аудитория, но водят и до
промяна и обогатяване на жанровото разнообразие. Тази тенденция
продължава и днес. Един от жанровете, който вестниците използват
все по-активно, е фичърът или разказването на истории, както предпочитам да го наричам, за да избегнем чуждата дума. Той е особено подходящ, когато журналистът трябва да представи събитието под формата на по-обширен разказ и да акцентира вниманието върху важните,
интересните детайли в историята, тъй като фичър (feature) в буквален
превод означава „изобразяване, характерни, специфични черти“.
Фичърът съчетава в себе си елементи и на разследващата, и на
интерпретативната, и на прецизната журналистика, но най-ценните
му характеристики са достоверността на информацията, силата и точността на детайлите, емоционалните акценти, истинността на създаваните човешки портрети, търсенето и анализът на първопричините за
конкретно събитие или явление. Поради тези причини фичърът, който
е широко популярен и в чуждата преса, е на границата между информационните и аналитичните жанрове.
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В Енциклопедичния речник Майерс дефиницията за фичър е „…
разказ, който скицира най-важните черти на събитието. В журналистиката това става посредством стиловите средства на репортажа, но се
разясняват и осветляват и причините за явленията. Фичърът надхвърля рамките на репортажа“ (Майер 1996: 54). Според Вернер Майер силата на фичъра, също както и на репортажа, е в анализа на причините
за конкретната история и в акцента върху един или няколко особено
важни детайли, които разкриват същността на събитието или явлението. Професор Минка Златева добавя към тази дефиниция и една важна
особеност на жанра: „…при фичъра освен авторовото присъствие и
личностно отношение при запазена фактологическа основа се достига
и естетическо качество на творбата“ (Златева 1996: 22).
В „Ръководство за писане на новини“ на Асошиейтед Прес Рене Капон много точно характеризира не само съдържанието, но и стила на фичъра: „Простата йерархия на намаляващите информационни ценности
е заменена от човешкия интерес, настроението, атмосферата, чувството,
иронията, хумора. Фичърите имат за цел да доставят на читателите удоволствие и развлечение заедно с… информация“ (Капон 1999: 133).
Обстойна и точна дефиниция на жанра предлага и Евдокия Борисова: „Фичърът е разказ за нещо действително случило се… Той
съчетава възможностите на новината (фактологичност) и коментара
(авторство)… Търси ефект на актуалността на фона на останалите събития посредством алюзии, аналогии, цитати, парафрази, обхващайки
общовалидното в отделния пример… Особена значимост се отделя на
детайла, той улавя духа на събитието. Чрез него се тълкува явление
(често уловено в едър и поставено в общ план), а най-важното във
фичъра е това, че се интерпретира, а не съчинява. Понякога наричат
фичъра жив картинен репортаж и още – персонифициран разказ на репортер, защото улавя пълнотата на кратината в детайли…“ (Борисова
2011: 143).
В научните изследвания на фичъра като жанр различните автори
предлагат различни класификации. Според Мюлер фичърът може да
бъде наративен, интерпретативен и дескриптивен (Майер 1996.) Към
тези видове Евдокия Борисова добавя проблемния, портретния фичър
или разказа в зависимост от обекта на представяне (Борисова 2011).
Уолтър Фокс дели фичърите на новинарски, любопитен и портретен
(Фокс 2005).
Новинарските и любопитните истории и портретите на личности в продължение на няколко десетилетия са били запазена марка на
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седмичните вестници. Днес те все по-често се срещат и във всекидневниците. Новинарските фичъри обикновено са свързани с някои от
най-актуалните събития, за които вестникът е съобщил на читателите
няколко дни по-рано. Много често те са посветени на топ събитието
на седмицата, но за съжаление в повечето случаи това са криминални
престъпления или лични човешки трагедии. Пред журналистите винаги стои задачата да подходят към вече известното на аудиторията
събитие по неочакван начин, който да заинтригува читателите и да се
различава от всичко, което телевизията вече е показала. Именно затова
в новинарските истории от изключително важно значение според Вернер Майер е тематизирането – „това значи да се намери тема в темата“
(Майер 1996: 69). Пряка връзка с тематизирането има и персонифицирането. Майер цитира журналиста от списание „Щерн“ Райнер Фабиан,
който казва: „Персонифициране означава: да се пише за хората, така се
стеснява темата, сегментира се, концентрира се върху даден проблем“
(Майер 1996: 69).
Тематизирането и персонифицирането са двете отправни точки,
които позволяват на журналиста да систематизира историята, която ще
разкаже на читателите. Те определят основната сюжетна линия, която
ще проследи авторът (хронологията на събитието понякога е определяща за структурата и съдържанието на новинарския фичър). Помагат
му и да селектира важните, съществените детайли, на които да обърне
внимание, да подбере най-подходящите цитати, които дават представа
за събитието или за човека, който е в центъра на случващото се.
Структурата на новинарската история е изчистена и рядко започва с първия въпрос от модела на обърнатата пирамида, а именно „какво
се е случило“, тъй като читателите вече са информирани за събитието.
Според Уолтър Фокс в новинарския фичър има „начало, среда и край,
като всички части са тясно свързани една с друга“ (Фокс 2005: 212). Рене
Капон също съветва структурата да не бъде сложна, а да се представят
сцени, които са „повече или по-малко свързани, със или без разказвани
преходи, като всяка сцена осветлява важен епизод“ (Капон 1999: 143).
В статията си „Репортаж и фичър“ Вернер Майер цитира четирите правила на Евалд Щруве от „Билд ам зонтаг“ за писането на новинарски фичъри:
–	Умело въвеждане с една сцена.
– Да се полагат усилия, за да се задържи вниманието на читателя.
–	Информациите да се разпределят по възможност така, че читателят да има чувството, че постоянно научава нещо ново.
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– Да се запази някаква хубава подробност за поанта накрая. Читателят трябва да остане заинтригуван до последния момент
(Майер 1996: 70).
Челото в новинарския фичър трябва буквално да прикове вниманието на читателя. Разказването на историята може да започне по
различни начини, но един от най-често използваните варианти е пряк
цитат на основния участник в историята, в повечето случаи последван
от кратко уточнение за това, кои са основните герои в историята и къде
се развива тя. Ето няколко примера от българските всекидневници:
“Страх ме е от сина ми. Той малтретира жестоко и дъщеричката си. Като се напие, бие наред. Удрял ме е зверски в главата. Една крава от стадото му падна в яма и заради това щеше да ме убие…“ Това
разказва вчера шепнешком и разтреперана майката на 40-годишния
Иван Панов от град Златарица“ (Труд, 11.03.2009).
В случая цитатът е много емоционален и въвежда директно в историята, която ще бъде разказана. Също толкова емоционално и драматично е челото на друг новинарски фичър: „Госпожо, кажете, че не е
истина! Нали Алекс и Ивко са живи?“ Това питаха вчера едно след друго
децата от шести „В“ клас в училище „Иван Вазов“ във Вършец“ (Труд,
15.02.2011).
Понякога използваният за въвеждането в историята цитат може
да бъде не толкова емоционално въздействащ, но да е много показателен за развитието на събитието и за неговите последици: „Три часа
по-рано щяхме да го спасим. Тези думи на патолога от Военна болница
не излизат от главата на Ани почти месец – откакто на 11 април
нелепо умира приятелят ѝ Цветан Цветанов. За случая с 27-годишния мъж от София, за който „24 часа“ писа вчера, съобщи в понеделник
Нова тв“ (24 часа, 10.05.2006). Това чело е интересно и поради факта,
че подсказва логиката за писането на новинарски фичър – ден преди
това всекидневникът е публикувал информационна бележка за случая
и още на следващия ден вече предлага на читателите историята с нейното човешко лице. В повечето случаи новинарските истории се появяват на страниците на печата няколко дни след първото съобщение
за конкретното събитие – това време е необходимо, за да бъде събрана
информацията и да се подготви материалът, но важното е аудиторията
все още да се вълнува от случката и да очаква да научи още за нея.
Много по-рядко се използва описателен абзац, който да напомни
на читателите за събитието или пък да ги въведе в същината на историята – като цяло този подход се приема като не толкова атрактивен,
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но той е необходим, ако от събитието е минало повече време. Например: „Съпругата на автомонтьора Венци Иванов – Емилия – изчезнала
от апаратамента им в софийското село Бухово в първите часове на
26 февруари. Оттогава полицията и приятели на семейството безуспешно се опитвали да я открият“ (Труд, 14.03.2009).
Подобно е челото и в друг материал, но тук има и ново развитие
на историята, което дава основание за връщането на вестника към нея:
„Изчезналата преди 26 дни магазинерка Красимира Градинарска от
врачанското село Михайлово бе открита в неделя убита по садистичен начин. За смъртта ѝ са задържани двама 16-годишни братовчеди
от същото село“ (Труд, 16.02.2011).
Умелото използване на ключова за събитието сцена също е добър
начин за въвеждане в историята. Макар и по-рядко, но в българската
всекидневна преса се появяват и новинарски фичъри, свързани с международни теми и примерът за чело с ключова сцена е именно от такъв
материал: „Украински инженер е бил държан като роб и принуждаван да
работи във фабрика в Банкок цели 14 години. 57-годишният Анатоли
Вдовиченко беше спасен от фабрика, произвеждаща кислородни маски и
оборудване, разположена в индустриалната област Рангсит, на 11 януари тази година“ (Телеграф, 24.01.2011). Освобождаването на украинеца е ключов момент – от него тръгва цялата история в ретроспективен
план. Понякога журналистите започват новинарския фичър не само
с важна, но и с драматична сцена: „55-годишен пловдивчанин изправи
вчера цял квартал на нокти. Стоян Стоянов обяви, че ще взриви 3
газови бутилки в апартамента си“ (Стандарт, 26.03.2011).
Откъсът от диалог също може да бъде интересно начало, но той
трябва да е много характерен, много показателен, а подобни попадения
рядко се случват на журналистите.
Почти всички изследователи на новинарския фичър смятат, че е
добре при писането на чела да се избягва прякото обръщение към читателя. Според Уолтър Фокс този подход е лесен, но не е „…така ефективен, както ако фактите в историята се използват творчески. Същото
се отнася и до въпросителната форма в челото. Ако читателят се натъкне в челото на въпроси, на които не може да си отговори, това буди у
него по-скоро раздразнение, отколкото любопитство“ (Фокс 2005: 220).
Разбира се, има и изключения от това правило, но в подобни случаи е важен подходът на автора и целта, която се стреми да постигне
със задаването на този въпрос. Ето един добър пример за използването и на двата подхода от Анна Заркова: „Възможно ли е, уважаеми
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читателю, уличните момичета в София да продават секс под закрилата на полицията? / Възможно е, ами как – ще каже и баба ми“ (Труд,
10.03.2011). По-нататък журналистката пояснява защо толкова категорично дори и баба ѝ може да отговори на този въпрос – защото по цял
ден наблюдава от прозореца си едно от ключовите места в София, на
което се събират проститутки и вижда отношенията им с полицията.
В този несъмнено силен въвеждащ абзац въпросът е по-скоро реторичен, а в отговора, който следва веднага, има ирония и дори сарказъм –
подобно чело няма как да не привлече вниманието на читателя.
Всяко от цитираните чела показва различен подход, но всички те
ще накарат читателя да дочете историята докрай. Несъмнено важно е
едно – началото трябва да води директно към темата, а дали то ще бъде
драматично, или не толкова, зависи както от историята, така и от решението на журналиста.
Заглавията на новинарските фичъри много често имат пряка
връзка с челото на материала, затова е уместно именно тук да обърнем внимание и на тях. Ето няколко заглавия, които съдържат думи
или цяла фраза от началото: „Съпруга на монтьор изчезва без следа“
(Труд, 14.03.2009), „Украинец 14 години в робство в Тайланд“ (Телеграф,
24.01.2011), „Три часа не стигнаха на Цветан, за да живее“ (24 часа,
10.05.2006). Много по-рядко заглавието има връзка с финала на новинарския фичър.
Друг често използван подход е заглавието веднага да въвежда в
същността на историята, например „Микеле краде, защото Дон Цеци
го оставил без пари“ (Телеграф, 23.11.2010), „Достойният българин
Станко: Пребиха сина ми, напускам България“ (24 часа, 29.03.2011),
„Изверг държи дъщеря си вързана в обор!“, (Труд, 14.03.2009), или пък
да обобщава случилото се – „Обвиняем разследва смъртта на жена си
в ареста“ (Труд, 12.10.2011), „Деца удушиха жена с връзка от кубинка“
(Труд, 15.02.2011), „Игра върху лед уби братовчеди“ (Труд, 15.02.2011).
Несъмнено в повечето случаи заглавията на новинарските фичъри са експресивни – те целят да предизвикат вниманието на читателя,
като анонсират по драматичен начин историята, която ще бъде разказана в текста. Понякога се използват и жаргонни думи или изрази за
постигане на по-голям ефект, но трябва да признаем, че всекидневниците рядко го правят самоцелно или в търсене на сензация – в повечето случаи стилът е умерен.
За развитието на темата не е необходимо отделните сцени или
епизоди да се степенуват по важност, както е при информационните
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жанрове, но от особено значение е да се спазва логиката на изложението – новинарският фичър трябва да създава усещането за цялостност,
за завършеност, да бъде „като излят“. За да създаде подобен ефект, журналистът трябва да следва естествения ход на събитията. За тази цел в
някои новинарски фичъри строго се следва хронологията на случващото се не само по дни, а дори и по часове, когато това е особено важно
за историята. Във фичъра „Три часа не стигнаха на Цветан, за да живее“ (24 часа, 10.05.2006) се проследява започналата на 31 март драма и
нейното развитие през дните до 11 април. Последният ден на момчето е
описан детайлно: „Цецо се съвзема, но по-късно отново припада… Майката Росица Енчева едва успява да свести сина си. / В 9.30 ч. тя тича
презглава да търси д-р Генов. Трябва да вземе направление за хоспитализация по препоръките на докторката от „Бърза помощ“. „Обадих се
за линейка, шокирах се“, разказва заместникът на джипито. Изнасят
Цецо в одеяло, носилката не може да бъде качена до 5-ия етаж. / В 12.30
са вече във военна болница. Цветан умира в 12.50“.
Това сухо и безстрастно на пръв поглед изложение на детайлите всъщност е много въздействащо – авторът не би постигнал такъв
ефект с никакви прилагателни.
С развитието на историята трябва да нараства и напрежението,
необходимо е читателският интерес да се поддържа с предоставянето
на нови детайли от събитието, на нови цитати на участниците, които
придават автентичност и емоционалност на разказа и карат аудиторията да се чувства ангажирана. За да се постигне този резултат, авторът
трябва много плавно да осъществява преходите от един епизод към
друг, което обикновено се постига с прецизно редуване на цитати и
парафрази, които помагат на читателя да направи логическите връзки
между детайлите. За да не се губи динамиката на разказа, и парафразите, и цитатите не бива да бъдат прекалено дълги.
Големият обем на новинарските фичъри (обикновено на цяла
вестникарска страница) изисква наличието и на няколко вътрешни заглавия в текста. Това помага не само за укрепване на логическите връзки, но така се поставят и няколко важни акцента в развитието на историята, а текстът става по-четивен. Например във фичъра „Обвиняем
разследва смъртта на жена си в ареста“ вътрешните заглавия в текста
са „Задържане и труп“, „Мистерия“ и „Траурен кът“ (Труд, 12.10.2011),
в историята за тормозеното от баща си дете вътрешните заглавия са
„Часове в плен“ и „Бой и гонитба“ (Труд, 14.03.2009).
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Друг използван със същите цели похват е отпечатването на отделни думи или фрази в разказа в болд или в по-едър шрифт, като например във фичъра „Три часа не стигнаха на Цветан, за да живее“ (24
часа, 10.05.2006), в който се открояват фразите „Това обаче подведе и
лекарите…“, „…чакал няколко часа отчаян…“ и „…Цецо вече почти
не може да ходи…“.
Несъмнено в новинарския фичър трябва да има ярки образи,
които дават възможност на читателя да си представи героя, да разбере
емоционалното му състояние или пък да се почувства на мястото на
събитието чрез детайлното описание на обстановката. Това се постига
най-добре чрез цитатите – например „Добър, ведър, лъчезарен и трудолюбив човек, който не заслужаваше подобна участ“ (Труд, 15.02.2011)
или „Водата е била много студена, а ледът, макар че се е счупил под
тежестта им, е бил достатъчно здрав, за да не могат да го пробият
отдолу“ (Труд, 15.02.2011).
Понякога обаче една-единствена фраза може да каже повече и да
постигне по-силен ефект, отколкото дълго и подробно изказване, например: „Много години съм криминалист, но такова нещо до момента
не бях виждал“ – казва полицейски служител, който е бил на мястото,
където намират сестрите Белнейски край Пазарджик (Труд, 03.02.2006).
В авторовия текст не бива да има изобилие от прилагателни или
метафори, защото те могат да подразнят аудиторията с излишен драматизъм или сълзлива сантименталност. Когато изреченията са кратки, а ключова роля имат съществителното и глаголът, въздействието върху читателя е много по-силно, защото той усеща развитието,
динамиката на събитието и има чувството, че журналистът безпристрастно и обективно излага фактите, без да му налага своята оценка
за случилото се.
Във фичър материалите според Уолтър Фокс „…краят има почти толкова голямо значение, колкото началото. Заключението в жанра
фичър играе двояка роля: да изрази по нов начин идеята така, че да
остави дълготрайно впечатление у читателя, и да осигури ясен и елегантен финал на историята“ (Фокс, 2005: 230). Вариантите за финал на
новинарския фичър са също толкова разнообразни, както и тези за писането на чело. Често се използва пряк цитат, който по естествен начин
завършва историята, например: „Надявам се след този случай да си извади достатъчно поуки и най-вече да си отговори на въпроса в каква
среда трябва да прекарва почивните си дни?!“, заключава в изявлението си до медиите баща му Дон Цеци“ (Телеграф, 23.11.2010) или „Успя
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да му внуши, че не е направил нищо непоправимо. Това явно го пречупи“,
обясниха полицаите след хепиенда“ (Стандарт, 26.03.2011).
Друг възможен вариант е авторът да завърши историята с информация за предстоящите събития, свързани със случая, например:
„От утре с децата на Красимира ще се заемат педагози и психолог, за
да им помогнат да преодолеят шока от загубата“ (Труд, 15.02.2011)
или „Здравният министър проф. Радослав Гайдарски е разпоредил проверка по случая. Тя ще се прави заедно със здравната каса“ (24 часа,
10.05.2006). Много по-рядко новинарският фичър завършва с описателен абзац, например: „В двора пред фирмената постройка почерненият съпруг е издигнал паметник на жена си от бял и черен мрамор.
До него се стига по петметрова черна пътека. Върху постамента е
изписано стихотворение на Дамян Дамянов, а в акростих се чете посланието: „Още те обичам, Нели“ (Труд, 12.10.2011).
Краткото припомняне на основната гледна точка също рядко се
среща в журналистическата практика при писането на финала на фичър. Независимо от предпочетения вариант важно е краят да е неразривна част от материала – именно така трябва да го възприеме и аудиторията.
Новинарските истории несъмнено си служат с много от техниките на репортажа, който цели постигането на три основни ефекта –
ефект на присъствие, ефект на съпреживяване и ефект на съучастие
(Златева 1996). Според мен новинарският фичър постига тези три
ефекта в още по-голяма степен най-вече поради позволената в този
жанр по-голяма доза емоционалност, по-експресивен стил, дори поради факта, че по-големият обем на материала позволява и повече характерни, детайлни описания на събитието, мястото, героя, душевното му
състояние, мотивите за поведението му и т. н. Несъмнено важна роля
има и снимковият материал – в повечето случаи новинарският фичър е
съпроводен с една голяма и няколко по-малки снимки, които показват
мястото на събитието, главния герой или негови близки хора, които са
важни за историята. Много често освен новинарския фичър на страницата присъства и каре с кратко интервю с участник в събитието или
допълнителна информация по случая, която е интересна или значима,
но би нарушила логиката на изложението във фичъра и поради това се
представя отделно.
Новинарските фичъри обикновено са разгърнати на една или две
вестникарски страници. Факт е, че този жанр все по-често е в челните
страници на изданията у нас – между 10-та и 18-та, а при особено акту-
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ални и значими теми се появява дори на първа страница с продължение на следващите няколко (последният пример е със Стефан Петров,
който през март 2011 г. държа заложници в Инвестбанк – Сливен, и в
продължение на няколко дни историята бе отразявана в челните страници на повечето всекидневници, като доминиращ жанр бе новинарският фичър). Във вестник „Труд“ например много често се публикуват
няколко новинарски фичъра на две поредни страници.
В някои от водещите български всекидневници новинарските истории имат запазено място – например във вестник „Труд“ в рубриките
„Синя лампа“ и „Фатална“, в „24 часа“ – в рубриката „Драма“ и „Ъндърграунд“, в „Стандарт“ – „Криминале“ и „Екшън“, в „Телеграф“ – „В
очите“ и т. н. Названието на рубриките определено говори за основната
тематика на този жанр у нас – криминални престъпления, нещастни
случаи и лични трагедии.
Трябва да отбележим, че новинарският фичър се среща и на страниците на седмични издания като вестниците „168 часа“ и „Торнадо“,
а също така и в сензационните издания „Уикенд“ и „Шоу“, макар там
жанрът да не е в най-чистата си форма.
В своята статия „Репортаж и фичър“ Вернер Майер цитира известния журналист от „Зюддойче цайтунг“ Ханс Улрих Кемпски, който
обобщава характеристиките и задачите на фичъра по следния начин:
„Разказът трябва да предлага на читателя всичко, от което той се нуждае, цялото събитие, което се е разиграло, всички важни информации,
а в допълнение фона – от плът и кръв. Всичко, което е необходимо,
трябва да се съдържа в него: психология, анализи и предварителен обзор. След прочита читателят не трябва да чувства потребността да търси други новини… Той трябва да има чувството, че вече знае всичко
съществено. А когато всичко това и като форма, и драматургически е
изградено, написано, разделено на сцени, така че да се чете като хубав
малък разказ – тогава имам чувството, че фичърът е добър“ (Майер
1996: 61).
Новинарските фичъри в българската всекидневна преса много
често се превръщат в основа за журналистически разследвания, които
обаче имат по-друга специфика, цели и задачи. Силата на фичъра е в
точността на информацията, но и в емоционалния разказ за истински
човешки истории, който привлича вниманието на аудиторията, защото е автентичен и въздействащ.
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Другата визия на книгата –
буктрейлърът
Десислава Иванова

The other image of the book –
the book trailer
Desislava Ivanova
Abstract: The present article features one of the modern ways of book
advertising encountered mainly in the Internet space – the book trailer. Using
the methods of contemporary technologies, these short videos or multimedia
presentations aim at presenting the contemporary mass-circulation books in a
novel, untraditional manner. In the span of 2-3 minutes book trailers recreate
the atmosphere of a particular book, focus the attention of the readers or viewers on a specific scene of the plot, or visualize the main personages using the
outstanding performance of some actors. The book trailer is a proven means of
provoking interest and promoting the forthcoming editions on the Internet. It
has a positive effect on the readers and is becoming increasingly popular.
Key words: book trailer, Internet, author, audience, vision

В епохата на информационното общество една от проблемните зони в системата на книгата е свързана с четенето, привличането
на читателския интерес и с рекламата на книгата. Съвсем ясно е, „че
книгоиндустрията трябва да разшири възприятието си за маркетинг
и реклама, за да говори на един език с новите читатели. Те са млади, те
виреят в света на виртуалната медия и именно те са причината да се
появи нов начин за ангажиране на вниманието им“ (Абушева, Аръшева 2009). Във връзка с новите изисквания на този сегмент от аудиторията, за който виртуалните комуникации са начин на живот, в сферата
на рекламата и маркетинга на книгата вече е изключително популярно
промотирането на книжни издания със средствата на съвременните
аудио-визуални комуникации. Този начин е известен с търговското си
наименование буктрейлър (book trailer) и той реализира идеята книгите да се рекламират с техниките на видео рекламите. За първи път тази
нова маркетингова статегия в книгоиздателския бизнес се прилага от
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американската издателка Шейла Кловър и нейното издателство Circle of
Seven Productions (COS). Тази компания е основана през 2002 г. и е един
от лидерите в създаването на книжни трейлъри. С нейната дейност се
преобръща традиционната представа за рекламата на книга, тя излиза
от литературните салони, панаири на книгите и пр., за да заема своето
място в интернет пространството. Тази трансформация в маркетинговата стратегия е продиктувана от „социалните и технологичните иновации“ (Фидлър 2005: 69).
Буктрейлърите са предпочитано средство за промотиране предимно на масови издания в интернет. Подобно е и твърдението на А.
Бенбасат, който говори за трейлъри към книги (Бенбасат 2011: 40). Този
тип реклама е насочена основно към тийнеджърската аудитория. С тези
два фактора е свързана и дистрибуцията на буктрейлърите – най-голямо количество публикувани книжни видео реклами има в YouTube. Естествено разпространението им не опира единствено до качването на
клипове в интернет. В отделни случаи солидни издателски корпорации
ангажират определени онлайн дистрибуторски компании, които имат
за задача да изпратят рекламните клипове в сайтове от по-висок ранг.
Факт е обаче, че най-популярният и достъпен за читателско-зрителските аудитории начин за достигане до буктрейлърите е YouTube.
Продължителността на книжните трейлъри е приблизително еднаква с филмовите. В рамките на 2-3 минути буктрейлърите пресъздават атмосферата в определена книга, акцентират върху конкретна
динамична и драматична сцена от сюжета или чрез актьорски превъплъщения визуализират основни персонажи. Подобно на традиционните видео реклами буктрейлърите са синкретичен жанр, основан
върху изображение, музика и словесен текст. Могат да се отграничат
няколко техники при създаването на такъв тип книжни визуализации:
чрез поредица от слайдове с подбрани за целта фотоси, т. е. чрез поредица от статични изображения, чрез анимация или чрез видео с актьорско участие и сюжет. Последният тип могат да се нарекат сюжетни
буктрейлъри и именно те се доближават до рекламите на филми. Приликата между двете и е в това, че се създават, за да предизвикват интерес предимно към предстоящи заглавия. Основната разлика е, че едните вече имат готов видео материал, който прилагат в трейлъра (сцени
от филма), докато при книгите производителят на клипа сам трябва да
превърне написаното в образи. В това се състои и предизвикателството – да се създаде адекватна визия на книгата, без да се прекрачва границата на неочакваното, на напрежението и на изненадата. Целта е да
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представят съвременните масови книги на своите аудитории по един
нов, нетрадиционен начин и да се провокира техният интерес.
Една от модерните професии в сферата на книгоиздаването и
книгоразпространението в световен мащаб е професията на трейлърмейкъра. Обикновено със създаването на буктрейлъри се занимават
професионално художници, фотографи, дизайнери на книги. Съвсем
наскоро в българското медийно пространство се заговори за българката Ваня Стоянова, която е сред най-успешните трейлърмейкъри в
САЩ1. От едно интервю с нея2 става ясно, че тя по професия е фотограф. В правенето на буктрейлъри е ориентирана предимно към тийнейджърската литература и то в актуалния напоследък ърбън фентъзи
жанр. Всъщност Ваня Стоянова съвсем ясно посочва, че потребителите на буктрейлъри са сърфиращите в интернет, влизащите в YouTube,
т. е. този вид реклама на книги е адекватна на търсенията и характеристиките на съвременното информационно общество. Сред списъка с
нейни реализирани проекти са произведения на някои хитови автори,
познати на младата аудитория: Касандра Клеър („Ангел с часовников
механизъм“ – „Clockwork Angel“), Холи Блек („White Cat“3) и др. В страницата на българката (http://www.vlcphoto.net/) могат да се видят нейните работи, а най-успешната ѝ видео реклама е към книгата „Прелестни създания“ („Beautiful Creatures“) на Ками Гарсия и Маргарет Стоъл.
Този буктрейлър4 е обявен от Amazon.com за най-доброто младежко
произведение през 2009 година. Видеото е експресивно и тази експресия е подплатена с драматично музикално оформление. На фона на преплитащите се мелодия от пиано и звуците на изливащ се гръмотевичен
дъжд преминават различни картини, които пресъздават атмосферата
на книгата. Ключовите думи от нейния сюжет са тайна и любов – едно
момиче, обладано от родово злокобно проклятие, и едно момче, пленено от момичето и решено да разгадае зловещата мистерия. Около тези
Вж. публикациите „Българка прави трейлъри за книги в САЩ“ в електронното издание на в. „Монитор“ от 8 септември 2010 (http://www.monitor.bg/
article?id=259622); „Българска шашна света с трейлъри на книги“ във FrogNews от 16
септември, 2011 (http://frognews.bg/news_38757/Balgarka_shashka_sveta_s_treilari_na_
knigi/); „Нова професия: трейлърмейкър“ в BG Press Foto от 11 ноември, 2011 (http://
bgpressphoto.com/index.php/bg/home/item/57-nova-profesiq-treilyrmeikyr.html)
2
Идейна визуализация. Интервю на Мариела Здравкова от 26 август 2011 (
http://vkushti.tv/interviews/210/1).
3
Романът не е преведен на български език и поради тази причина оставям заглавието в оригинал.
4
Видеото може да се види на адрес http://www.youtube.com/watch?v=hrVl6pq1gNE.
1
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две линии и около главните персонажи е посторена и композицията на
буктрейлъра. Той започва с типичните елементи за началото на филмовите трейлъри: името на продуцента („VLS productions presents“) и заглавието на продукцията („Beautiful Creatures“). Слайдът на заглавието
на книгата всъщност е точно копие на полиграфичното оформление на
нейната корица. Следващите четири кадъра от буктрейлъра въвеждат
в атмосферата на малък провинциален град и внушението е постигнато с последователното показване на знаковите му места – тясна пешеходна пътека, покрив на малка църква с кръст, градски парк, част
от улица с еднакви типични американски къщи. Тази група от кадри
закономерно завършва с надпис към четвъртия кадър, преманаващ и
към петия, който фокусира вниманието върху балкон от къща – „В град
без изненади…“ („In a town with no surprises…“). Изречението продължава върху кадър с езеро – „една тайна може да промени всичко“ („one
secret could change everything“). От този момент нататък кадрите като че
ли насочват към тази тайна, а самите изображения акцентират върху
зловещото, мистичното. Това внушение се постига с последователните
фотоси на гробище, на две хванати кални ръце, които в следващия кадър като че постепенно се отделят една от друга, на две фигури – момче
и момиче, които се разминават, на проливен дъжд (това е единственият
видео кадър), мрак, светещи фарове и силуети. След този кадър започва нова поредица от слайдове, които вече насочват вниманието към
другата линия от сюжета – любовта. Следват фотоси, които покзават
седящо на слънчева поляна момиче, акцентират върху нейната ръка,
която пише нещо, след това се появява дланта ѝ, на която е изписано
числото 42. Впрочем единствените елементи от тази група слайдове,
които отпращат към семантиката на тайната, на мистерията са именно
това число и медальонът, който виси на врата на момичето и на който
са окачени странни символи. В следващите кадри отново се появяват
фигурите на момчето и момичето, които вече не се разминават, а романтично са хванали своите ръце. На фона на този слайд и на няколко
следващи, изобразяващи прегръдки между двамата, започва нов надпис: „Някои любови са предназначени да се случат… “ („Some loves are
meant to be…“). Изречението е довършено на фона на седящите и отново прегърнати влюбени: „други са прокълнати“ („others are cursed“).
Следват изображенията на гробища, гробове, гробни кръстове и паметници, отново на няколко пъти се появява медальонът, фигура на
лежащ в тревата мъж и преди финала на трейлъра акцентът е върху
медальона в близък план. Открояват се две части на бижуто – едната,

Другата визия на книгата – буктрейлърът

177

със златен обков и кръгла форма, в която е инкрустирано цвете, внушава идеята за старинно фамилно бижу, предавано от поколение на
поколение; към него са закачени различни камъни, сребърни луна и
звезда и ясно личи, че тези части са съвременни, допълнително прибавени. Тази структура препраща по всяка вероятност към личността на
главната героиня, която живее в настоящето, но е завладяна от минало
родово проклятие.
Финалът на буктрейлъра поставя своебразна рамка: авторката
представя в близък план корицата на книгата с оригиналното ѝ оформление и заглавие. В следващия кадър, на фона на неспиращия
дъжд, са изписани имената на авторите на книгата и електронните адреси на техните блогове. Тъй като по принцип буктрейърите са създават преди представянето на книгата на книжния пазар, последният
слайд дава информация кога и къде читателите да очакват нейното
появяване.

Кадри от буктрейлъра „Прелестни създания“

Оказва се, че всъщност „животът“ на книгата започва много преди нейното реално съществуване в книготърговската мрежа. В рамките на по-малко от две минути е изградена нейната визия. Тази визия е
направена по един професионален начин и е съобразена с изискванията на тийнейджърската аудитория, която от една страна се интересува от този тип сюжети, а от друга – постоянният ѝ досег с интернет,
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видеоигри, телевизия е сигурен гарант за успешното възприемане на
рекламното послание.
С интересите и, по-важно, с нагласите на тийнейджърската аудитория, за която най-сигурният път на сугестия е чрез напрегнатото, драматично, движещо се изображение, е свързано създаването на
буктрейлъри, в чиято продукция се включват професионални актьори, които пресъздават отделни сцени от повествованието в книгата
под ръководството на специално поканен режисьор. По този начен е
направен трейлърът към книгата „Тъмно проклятие“ („Dark Curse“)
на Кристин Фиън, която е популярна с вампирската тематика в своите книги. През септември 2008 година Фиън е първа в класацията на
New York Times за най-продаван автор и именно с това признание започват началните надписи на буктрейлъра5 – „From New York Times
Bestselling Author Christine Feehan“. Те се появяват на фона на пълнолунието, на прелитащи и крещящи прилепи. Началото е пределно ясно
– време е за вампири! Видеото не следва определен сюжет, по-скоро
залага на звукови и светлинни ефекти, на 3D анимацията и на актьорското участие. Не на последно място е и внушението чрез музиката
в стил ню метъл. Сцените са изключително динамични, особен акцент е фокусирането на обектива върху очите на персонажите, които
светят неестествено, вампирски. Усещането за зловеща загадъчност
се подсилва от кадрите на преминаващи сенки, от образа на смъртта с черна качулка, от отделните детайли в жестовете на актьорите.
Загатва се за любовта, която (според традициите на жанра) е между
вампир и земна жена. Въобще всички елементи на вампирската тематика присъстват със своите най-важни, най-разпознаваеми и знакови
елементи. Заложено е повече на експресивното въздействие, отколкото на филмирането на части от сюжета. Всъщност подобна идея
за реализация на буктрейлър е в абсолютен унисон с техниката на
правене на вампирските романи – не се акцентира върху сюжета, тъй
като неговите вариации са твърде ограничени (темите са едни и същи
– любов между вампир и земно същество, борба, смърт и пр.), а поскоро върху начина на разказване на историята. В този контекст съвсем логично е трейлърмейкърите да наблегнат на зрителните ефекти
в своята работа. А текстовото приложение допълва зрителното възприятие и довършва рамката, в която е очертана визията на книгата.
Финалните кадри, отново според изискванията на филмовите трейБуктрейлърът може да се види на адрес http://www.youtube.com/watch?v=rqt5JOgiHk&feature=results_main&playnext=1&list=PL7C461A00415ED98E.
5
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лъри, дават информация за заглавието, авторката и носителите на авторските права на трейлъра.

Финален кадър от буктрейлъра „Тъмно проклятие“

Липсата на сюжет като че ли създава усещането за хаотичност, но
пък от друга страна вероятно е добър начин за провокиране на желанието да се прочете книгата, за да се подредят разхвърляните по видеото отделни части, изображения и детайли.
Един буктрейлър, който коренно се различава от този към „Тъмно проклятие“ именно поради наличието на сюжет, е към книгата на
Джейн Остин и Сет Греъм-Смит Смит „Гордост и предразсъдъци и зомбита“ („Pride and Prejudice and Zombies“), избран за най-добро видео
към книга от Amazon.com за 2009 година6. Трейлърът носи характеристиките на филмовите ревюта – начални надписи, сцена, изпълнена с напрежение, финална картина, чието послание е, че най-интересното тепърва предстои. Книжното видео ревю започва с романтична картина
– по горски път вървят двамата главни персонажи – Елизабет Бенит и
мистър Дарси. Диалогът между тях е напрегнат, театрално драматичен.
От езерото, където са спрели двамата, се чува шум, камерата прехвърля
гледната точка върху водата и следи приближаването на нещо, все още
неизвестно. Разговорът достига кулминацията си и в същия момент
младият мъж вижда излязлото от водата чудовище, което го хваща за
крака и го повлича след себе си. Пищящата Елизабет се опитва да го
спаси, но Дарси е потопен във водата, която постепенно се оцветява в
кървавочервено. Тук трейлърът е прекъснат – точно според изискванията на съспенса, от два слайда с текст: „Разум и чувства и морски
чудовища“ („Sense and Sensibility and Sea Monsters“). След това сцената се
връща при езерото, откъдето се подава молеща за помощ ръка. ЕлизаБуктрейлърът е публикуван в YouTube – http://www.youtube.com/watch?v=_
jZVE5uF24Q.
6
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бет се спуска да я хване, но… ръката остава в нея. Следва слайд с надпис „Пръски на брега, 15 септември 2009“ („Splashing ashore, September,
2009“). По всяка вероятност това е датата на създаването на буктрейлъра. Според изискванията на филмовите трейлъри във финални титри
са изброени имената на продуцента, режисьора, актрьорите, композитора и автора на специалните 3D ефекти. От краткото описание става
ясно, че това е един професионално направен и институционализиран
буктрейлър, тъй като е по поръчка на издателство Quirk Books, профилираното в издаване на зобми литература. Жанрът на книгата и младата аудитория, за коята е предназначена, са двете причини за нейното
видеорекламиране. И резултатът е категорично в нейна полза – в много
от коментарите под буктрейлъра потребителите завявяват, че ще си я
купят, прочетат и пр., дори един от тях е толкова силно повлиян от
визуализацията в трейлара, че заявява: „искам да гледам тази книга“7.
Какъв по-добър пример за визията на книгата в информационното
общество! Въпросното изказване е поредното доказателство, че Гутенберговата книга е претърпяла своята метаморфоза, а нейните читатели
от „поколението MTV“ чрез буктрейлърите имат други възможности
да изберат своята книга: онлайн, чрез гледането на поредица от бързо
сменящи се драматични изображения с впечатляващи ефекти, с „изскачащи“ на екрана думи, със завладяваща музика. „Гледането“ на книгата се превръща във видео игра, а четенето … предстои (?).
Освен поръчани от издателства на професионални трейлърмейкъри буктрейлърите могат да са и дело на самите автори на книги. В
свои блогове, в страници с ревюта на книги и в YouTube те публикуват
направени от тях трейлъри. В този случай буктрейлърът може се сравни с авторекламата. Интересно при този вид презентации е да се види
авторовата позиция, да се коментира как авторът „вижда“ своята книга
в образи и картини. Маги Стийнвотър – авторка на романите „Тръпка“
(„Shiver“), „Копнеж“ („Linger“) и „Завинаги“ („Forever“), които са преведени
на български език и издадени от ИК „Кръгозор“, е избрала именно този
подход за реклама на своите текстове. Трите книги са обединени в трилогията „Вълците от Мърси Фол“ („The Wolves of Mercy Falls“). Неслучайно се
споменава този факт, тъй като направените от Стийнвотър буктрейлъри
визират именно идеята, че това са три части от едно цяло. Еднаква е и
техниката, с която са направени буктрейлърите8 – т. нар. stop motin аниI want to watch this book – потребител с никнейм geiuy. Източник http://www.
youtube.com/watch?v=_jZVE5uF24Q.
8
Буктрейлърите могат да се видят на следните адреси: към романа „Тръпка“ –
http://www.youtube.com/watch?v=QX82ggGCF7c&feature=related; към романа „Копнеж“
7
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мация, за реализацията на която авторката е използвала стотици изрязани хартиени форми и е заснела множество последователни кадри, за да се
получи ефектът на движението. Книгите от трилогията са предназначени за тийнейджърската аудитория, а разказаната история в тях най-общо е историята на една романтична любов, която не е обикновена – това
е любов между момиче и момче, а необикновеното е, че момчето всяка
зима се превръща във вълк. Какво точно се случва в книгата анимираните буктрейлъри не издават. Те само акцентират върху емоцията, върху
красотата на чувството, подплатени със специално композирана за целта
музика. Еднаквите изображения и в трите рекламни трейлъра са подредените на лавицата книги, бягащата покрай тях глутница книжни вълци,
самотният вълк, дървото, чиито листи окапват, т. е. наближаващата раздяла, човешките силуети. В един от трейлърите е представено „оживяването“ на сюжета – от страниците на разтворената книга израства дърво,
появява се човешки силует, който се превръща във вълк. Само с няколко
щриха авторката представя на своята аудитория случващото се.

Кадър от буктрейлъра
към романа „Тръпка“

Кадър от буктрейлъра
към романа „Завинаги“

Кадър от буктрейлъра
към романа „Копнеж“

Финален слайд
към буктрейлъра на романа
„Завинаги“

– http://www.youtube.com/watch?v=l59sMzeA_vQ&feature=player_embedded; към романа
„Завинаги“ – http://www.youtube.com/watch?v=EbcYV19hkLY&NR=1.
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Акцентът и в трите буктрейлъра е не върху усложнеността и
предизвикване на интелектуално напрежение, а по-скоро върху визуалните ефекти и музикалното оформление – вероятно съвсем съзнателно търсени предвид тийнеджърската аудитория. Такава е гледната
точка на авторката на книгата. Въпросът обаче не приключва дотук.
Оказва се, че читателите също са активен елемент и заявяват своята позиция по един съвсем адекватен в епохата на информационното
общество начин – чрез буктрейлъри, които представят рецепцията
на прочетеното. Ето по такъв начин всъщност се получава обратната връзка. Целта на читателските буктрейлъри, от една страна, е да
рекламират книгата, а друга и като че ли по-важна цел е да заявят
своята активност, представяйки визуализирана ексцерпция на прочетения текст. Пример за такъв тип буктрейлъри, направени от непрофесионалисти и несвързани с целенасочена маркетингова стратегия,
е видеото към романа „Тръпка“ от Маги Стийвотър, дело на читател
с никнейм Readerchik12, който сам определя себе си като „ненаситен
читател“9. Самият трейлър10 е самоопределен като Fan Made Trailer,
т. е. създаден от почитател. Целта на трейлъра е ясно дефинирана от
Readerchik12: „This is Maggie Stiefvater’s Shiver! It’s a wonderful story and
everyone should read it“. Основно в случая е желанието да бъдат заинтригувани читателите и въобще потребителите на сайта. На практика
се реализира една от основните тенденции в съвременното постмодерно общество, а тя, според думите на Д. Ватимо, се състои в това, че
на практика „разликата между производители и потребители клони
към изчезване…“ (Ватимо 2004: 65).
Самата техническа изработка не е усложнена – реализирана е с
помощта на слайдове от снимки и текст към всеки слайд. Интересно
е това, че текстът в буктрейлъра всъщност е рекламната анотация на
книгата, с която тя излиза на книжния пазар. Този факт е доказателство
за преливането, смесването на формите в епохата на свръхинформацията. Търси се и се възприема не конкретната, ясно обособена форма, а
посланието, смисълът, който тя носи. Внушението в случая се засилва
чрез подходящо подбраните фотоси и музикалното оформление.
Възможността за създаването на буктрейлъри от читатели би могла да бъде особено продуктивна, тъй като всъщност това е един от
начините издателствата да получават обратна връзка, да очертават об9

http://www.youtube.com/user/Readerchik12.
Той може да се види на адрес http://www.youtube.com/watch?v=XRpya-8XYbI.
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лика на своите аудитории. Положителен опит в тази насока е дейността на българската издателска къща „Кръгозор“, която през 2010 година
обяви конкурс за читателски буктрейлър на същия роман „Тръпка“.
Самото послание на конкурса е: „Нека покажем, че сме истински фенове“. Акцентът тук е върху думата фенове. Слоганът е поредното доказателство за това, че в епохата на информационното общество границите
са размити, налага се идеята те да бъдат преодолявани, да се излиза от
ограниченията на класиката и традицията. Читателите вече не са само
читатели и четеното вече не е само „занимание самотно“. Харесването
(фенството) на книгата вече не е само харесване на нейното съдържание, на нейните внушения, а е харесване на всичко, свързано с нея в
нейния „извънкнижен свят“.
Към техниките за правене на буктрейлъри успешно се прилага и
анимацията. Тя може да бъде частично използвана (както в случаите с
вече коментирани примери) или да изгражда целия материал, отново
в съчетание със звук и словесен текст. Такъв е примерът с трилогията
на Маги Стийнвотър, който вече беше описан. Интересна анимация
предлага буктейлърът11 към книгата „Цветята на дъждовната гора“
(„Hothouse Flower“) с автор Марго Бъруин. Акцентът тук е поставен
върху обединяващата всички слайдове цветна рамка и розовия фон,
който се запълва от последователни текстови послания и анимирани
изображения, които визуализират разказа. Фоновият цвят, динамичната, лека музика и цветята в рамката съвсем естествено насочват към
жанра на книгата. Това е съвременен любовен роман с екзотични и
мистични елементи. Тук, както и в представените вече буктрейлъри,
се наблюдава симбиозата между жанра и съдържанието на книгата и
визуалното ѝ пресъздаване. Несъобразяването с атмосферата на книгата би превърнало в неуспешен опита да се създаде нейната адекватна
визия във видео рекламата. По логиката на любовния роман буктрейлърът започва с въпроса: „Какво е желанието на сърцето ти?“ („What
is your heart’s desire?“). Следва цитат от публикация в сп. „Elle“, според
която това е впечатляващ роман за лятото и за бягство от действителността. Едва след тази реклама буктрейлърът представя заглавието на промотираната книга – „Hothouse Flower and the 9 Plants of Desire“.
Буквално преведено, оригиналното заглавие е следното: „ОранжерийБуктрейлърът
watch?v=4CFcAe2bBHw.
11

е

публикуван

на

адрес

http://www.youtube.com/
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ни цветя и деветте растения на желанието“12. Следващият кадър
запознава аудиторията с главната героиня Лила (фотоизображение)
и нейните характеристики – самотна нюйоркчанка с разбито сърце
(словесен текст). Оттук нататък със средствата на анимацията и
на словесния текст буктрейлърът „разказва“ нейната история – тя
прави грешка и става причина да откраднат от собственика на екзотични растения Арманд ценната му колекция. Лила се отправя на
магическо пътешествие в дъждовните гори на Юкатан, което всъщност е приключението на живота ѝ. Преживяното там анимираният буктрейлър описва и с няколко словесни маркера – „пълно с шамани
и шарлатани, призрачни животни и скорпиони и един секси, спиращ
сърцето мъж от племето Уичол“ („full of shamans, and charlatans, spirit
animals and scorpions and one sexy, heart-stopping Huichol man“). Така завършва представянето на съдържанието на книгата в буктрейлъра.
Финалните слайдове затварят композицята му, като аналогично на началото представят изказано мнение в престижно периодично издание
и отново заглавието на книгата. Акцентът в този буктрейлър е върху
ярките цветове – розово, синьо, жълто, които особено силно влияят на
зрителното възприемане.

Кадри от буктрейлъра към книгата „Цветята на дъждовната гора“
От прочита на романа става ясно, че деветте растения се намират в тайна
градина и всяко едно от тях носи любов, власт, безсмъртие, богатство, свобода, магически сили, приключение, сексуалност и мъдрост.
12

Другата визия на книгата – буктрейлърът

185

Анимираната история се свързва с емоцията, романтиката и екзотиката. Само от видео рекламата, без да се знае какъв точно е жанрът,
става ясно, че книгата е ориентирана към женската аудитория. Подобно „разпознаване“ също е знак, че буктрейлърът е направен според изискванията и интересите на тази аудитория и успешно изгражда друга,
но разпознаваема визия на книгата.
Промотирането на книги във видео формат създава нови възможности за автори, издатели и книготърговци, тъй като за успешния
и модерен издателски бизнес от значение е „включването на различни
нови форми, включително и такива, водещи до нови пазари, които да
осигуряват по-добри приходи“ (Велев 2010: 50).
Освен новото присъствие, което книгата придобива чрез този медиен хибрид, това е и един иновативен начин за провокиране на интерес към четенето, за осмислянето на четенето в едни по-широки рамки.
Създава се нов облик на книгата като медиен продукт с по-добра и успешна адаптация в съвременния медиен свят. Рекламата чрез буктрейлъри не трябва да се възприема като поредния „спасителен клон“ към
книгата като медия, а като иновативен подход към разширяване на хоризонта на книгоиздаването и намиране на обща стилистика и език с
читателите от новото информационно поколение.
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GREEN UTOPIA, MEDIA ANTI-UTOPIA
Evdokiya Borisova
Abstract: The paper comments on a specific literary fact – the appearance of a collection of contemporary Bulgarian literary narratives on the topic
of ecology – and on the effects not only of its PR in the public space, but also of
the parallel readings of fictional literary storylines against the background of
identical journalistic stories in the media. It turns out that they are the same
and create parallel realities. But while media more often prefer anti-utopia as a
vision of the future, literature prefers utopias.
Key words: utopia, anti-utopia, storylines, ideological and political usages, media, literature, information society

Идеологическите и политическите употреби на литературата отдавна вече не изненадват никого. Всъщност – и никога не са изненадвали. Случаят с появата на най-новия сборник съвременни български
„Зелени разкази“ (София: Сиела, 2011 г.) обаче е по-различен от обичайните ефекти на подобна употреба.
Министерството на околната среда и горите, както се отбелязва в предговора към сборника, кани „изявени съвременни автори да
разкажат истории, които да покажат тяхното отношение към природата и света, в който живеем“.1 Финансира акцията и отпечатва книгата
„на хартия от устойчиво управлявани гори от мрежата PEFC CHAIN
OF CUSTODY“. Оперативна програма „Околна среда“ притежава авторските права върху разказите и финансира проекта по издаване на
книгата и неговото огласяване, като очевидно споделя нагласите на
медийния текст и преследва очаквания ефект от журналистическите
наративни практики. А именно – да се акцентира върху злободневното, да се снемат (в случая опосредствано, защото все пак става дума за
литературен проект) автентични ситуации и непосредствени реакции,
които да въздействат върху формирането на обществено мнение по
1

Цитатът е от блърба на книгата.
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един толкова наболял (ситуацията е толкова банализирана, че просто
плаче за езиково клише и дървена фраза) проблем, какъвто е опазването на околната среда.
Впрочем, екотематиката е на първо място в класификацията на
„социално значимите теми“, подвластни на феномена „хиперрепрезентация“ в масмедийното пространство. Принципно подобни теми,
„идеи практики с мащабно разпространение в публичното пространство (…) се отличават с подчертана актуалност“ (Добрева 2011: 138).
Екопроблематиката, превърната в тема и медийно сюжетирана в публичното пространство, не е сред най-вълнуващите – тя е лишена от
неочакваност и атрактивност, обикновено не предполага скандалност
и злободневност, а това означава – засилен публичен интерес. Тя коментира въпроси, отложени във времето още от епохата на индустриализацията (т. нар. от Тофлър „втора вълна“) и рядко поражда конфликтни, драматични обществени ситуации (освен когато не се стига до
публични скандали, в които са намесени фигури от елита). Погледната
от друг ъгъл обаче, тази тема, породила цяло самостойно медийно символно наречие „еко“, „зелено“, се преценява според своята активност
като твърде „полезна“, с активна „мобилизираща функция“ по отношение на обществото и това ѝ придава подчертано „висок статут“ (вж.
Добрева 2011: 138-139).
Визираният сборник лансира правилната зелена политика на
правителството, далновидно взряна в бъдещето. Изричната уговорка,
че „публикуваните разкази не са цензурирани“2, е вероятна политическа застраховка, която диалогизира с един от митовете на информационния свят – свободното слово, свободната волеизява. Но ако в
медийните практики свободното изразяване е мит, то литературата
щастливо успява да го сбъдне, прекрачвайки отвъд конюнктурата в
идеалните пространства на фикцията и свободното индивидуално
съзнание, в сферите на въображаемото, където всичко е позволено и
може да бъде ословесено, а посланията надмогват ограничените рамки
на днешния ден.
Медийният проект на едно конкретно министерство пък носи
своето явно послание: чрез литературния разказ да се стимулира дълготрайният процес, превърнат в официална „политика на едно праЩе си позволим злобна филологическа вметка: цензура в случая явно означава и езикова редакция – неприятно впечатление оставят крещящата нужда от коректор и неграмотният набор на текстовете, изпъстрени с правописни и пунктуационни
грешки.
2
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вителство“, както изрично е казано в предговора на книгата „Зелени
разкази“ – полагане на индивидуални и всеобщи усилия по „опазване
на средата, в която живеем“. Една „дългосрочна дейност“, „участници в
която сме всички ние“ (пак там).
Дотук с официалната политическа патетика, зад чиито благородни намерения (та има ли нещо по-благородно и дидактично от издаването на една книга, при това на екотематика?) паралелно надниква
зловещият по своята актуалност в дневния ред медиен сюжет, разказващ с недомлъвки, в стил теория на конспирацията, историята за тайното проучване и сондажи на шистов газ в Североизточна България.
Една новина в развитие, която от месеци държи в напрежение медиите
и разделя обществените позиции.3 Мобилизацията на общественото
внимание ескалира и заплашва да се превърне в активност – социално конструирана, фактична. Отново отложена, този път конкретно и в
съвсем близкото бъдеще: ще има референдум за шистовия газ.
Проектиран на този конкретен медиен фон, ПР-ът на тази книга –
най-новият сборник от съвременни български разкази „Зелени разкази“ – се превръща в циничен контрапункт спрямо историите от днешния ден. Противопоставена им е желаната въображаема литературна
картина на света. На световете ни. Това са световете на сегашността, но
и въображаемите светове на бъдещето ни – общо и персонално – видени по-често в плана на антиутопията и дистопията, на какотопията,
апокалиптиката или екотопията4, отколкото на утопията и мелодрамаЕто няколко журналистически заглавия: Chevron печели от българския газ
още преди Трайков да е подписал (DarikFinance.bg, 20.07.2011); Добивът на шистов газ
причинява земетресения, понякога и някъде, (DarikFinance.bg, 3.11.2011); Шистовият
газ – като дот ком балона (DarikFinance.bg, 28.10.2011); Проучването за шистов газ
застрашава Добруджанското подземно езеро, авт. Димитър Събев (DarikFinance.bg,
14.09.2011). И още заглавия: Реалната опасност на шистовия газ, Шистовият газ:
инвестиция в зелено или в пустиня, авт. Марта Младенова; Бивш шеф на ЦРУ контролира добива на шистов газ; Борисов: шистовият газ е коз и пр., и пр. Какво се случва
всъщност и наистина? И истина ли е това, което се случва? Народът срещу Шеврон?
Срещу Трайков, Караджова и сие? Едно е сигурно – това не е литература.
4
Обикновено термините се схващат като синоними – поне антиутопия и дистопия са такива. Антиутопията рисува обърнатия модел на не-възможната хармонична проекция на един прекрасно устроен свят. Утопията е несъществуващо място,
а сбъдването ѝ обикновено се превръща в кошмар, в какотопия (букв. „лошо място“).
Апокалиптиката пък се основава на архетипални схеми, на устойчиви библейски и
евангелски представи, на профетизма и древните книги. Екотопията е нейната постмодерна реплика – това е разрушеният, в резултат от престъпване на природните
закони, свят от човека. Седемте смъртни гряха са пренаписани, а в постмодерния
3
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та, на идилията и еклогата. Не че и подобни ескизи не предлага този
сборник.
Впрочем появата на „Зелени разкази“ е повече от добра новина за
литературата ни днес. Старомодната антологична концепция на тази
книга (неизвестно как са подбрани включените автори, но подборката е сполучлива), съчетана с още по-старомодното поръчково писане
(по зададена тема) неочаквано се превръща в попадение. Това, наглед
наивно в намеренията си упражнение по криейтив райтинг (с елементи на янг адюлт- или тийн литература) е всъщност постпостмодерно
попадение, право в десятката на теоретически обозначените като „автентицизъм“ литературни и общокултурни процеси, настъпващи след
смъртта на постмодернизма.5 А именно – писателят вече не се свени
да пише откровено и автентично от свое име, подписвайки героя си
със собственото си име и фамилия, разголвайки се пред близки, приятели и читатели, разказвайки собствените си житейски истории. Или
– както обобщава Златко Ангелов по повод на един популярен роман
бестселър на един от авторите в сборника, вменявайки на подобна
типология на творческия акт немощ и креативна леност: „Нещата са
едно към едно, или, казано на английски, what you read is what you get“
(Ангелов 2011). По повод на главоломния роден и европейски успех
пък на един друг автор на „Зелени разкази“, взирайки се мрачно в художествените вкусове на публиката и медийния ПР на литературните ни звезди, критикът Ангел Игов възкликва безкомпромисно: „Без
майтап, струва си да бъде анализиран по-внимателно този тип литературен вкус: всъщност, антилитературен, защото иска от литературата
да не бъде фикция, да бъде ‘истинска’. На практика това е абсолютно
точен книжен аналог на телевизионното риалити шоу. Жанр, който
по българските телевизии измести филмите от най-гледаното време“
(Игов 2011).
аксеологичен кодекс междучовешкото общуване или комуникацията между човека
и божеството са разтворени в глобалистката пантеистична концепция за природата
свят. Вж. още и разсъжденията на Мичева 2011.
5
Важното и актуалното в днешното изкуство – според автора на това понятие
Едуард Докс – е да се опиташ да кажеш или нарисуваш, изобразиш (най-често посредством ръчно направена колекция, натурално етно звучене и пр.) „…нещо комплексно
и интелигентно, и показателно, и автентично, и добре написано, за собственото си
време. Не е важна само историята, в края на краищата. Важно е и как историята е
разказана. Тези три идеи – за специфичността, ценностите и автентичността, са в
конфликт с постмодернизма. Ние навлизаме в нова епоха. Нека да я наречем Епохата
на автентицизма и да видим докъде ще стигнем“ (Докс 2011).
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Автентицизмът обаче (за който говори Едуард Докс) е регистриран като глобална наративна тенденция, според която авторът не бива
да има скрупули по отношение на не-оригиналността на творческата
си интенция: разказвам нещо, което вече ми се е случило. И още – няма
никакво значение дали писането ще е по тема, за конкурс или състезание, в уъркшоп. А идеята е благородна и възвишена. Дали това е краят
на фикционалността и съответно – краят на литературата? Или представлява категорична проява на синдрома на масовоинформационното общество6, обсебено от разказването на (познати, очаквани) истории, втренчено в телевизионни, прес- и интернет сюжети, във виртуални и ежедневни картини на един свят, отдавна вече престанал да бъде
собствен. А загубата на собствения свят, отнемането на персоналното
пространство на съзнанието и духа – това е категоричният белег за настъпилата антиутопия.
Този сборник с апокалиптични сюжети парадоксално рисува
обнадеждаващата визия на днешната ни родна белетристика и защото включва имена на автори от различни поколения: Михаил Вешим
и Алек Попов, Иван Голев и Любен Дилов-син, Деян Енев и Захари
Карабашлиев, Елена Алексиева, Мона Чобан, Ваня Щерева, Радослав
Парушев, Васил Георгиев, Калин Терзийски, Момчил Николов, но
притежаващи сходни визии за сегашността и бъдещето на индивида,
„захвърлен в природата“7. Те са буквално обсебени от зелената идея
(а някои от тях са практически заклети еколози, пацифисти, хипита –
твърде много natural), преливаща в страстта към разказване; важно е
да се говори (а говоренето вече е произвеждане, действие) радикално
за природата и нейното съхраняване, това са екзистенциални и есхатологични проблеми. Техните сюжети са измислено-автентични, независимо че сред тях липсват футуристични пейзажи на отровената от
шиста Добруджа, с горяща и гърмяща вода, която блика и пламва от
чешми и кладенци. Изброените картини са апокалиптични фрагменти
от „медиизираната, репрезентационна реалност“ (Добрева 2011: 3233) – но затова пък са конкретни, буквални, актуални, в слово и визия.
Ужасяващо истинни.
А по дефиниция масовоинформационното общество е общество, в което производството, разпространението и употребата на информация са основните икономически, политически и културни дейности.
7
Алюзията е със заглавието на роман от автор, чието име осезателно липсва в
претенциозната картина на днешната българска литература според „Зелени разкази“
– Милен Русков.
6
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Художествената книга като медия предлага по-различна репрезентация на света (там уговорката е, че реалност по начало липсва – там има
фикция) – посредством словото се рисуват картини, изпълнени с буквален и подтекстов смисъл. Затова в „Зелени разкази“ също ще разпознаем, макар и въображаеми, сходни спрямо журналистическата наблюдателност, ужасяващи апокалиптични картини на глобални климатични
промени в последния ден, оркестрирани чрез всевъзможни евангелски
мотиви и детайли като тръби на ангели вестители, скакалци в небето,
земни трусове (и пукнатини в асфалта между „Витошка“ и „Патриарха“,
в една от които, близо но Софийския университет, зейва огнената геена,
с бликаща ГеМеО лава на… самия Ад), сгромолясване на сгради (НДК),
обливане на луната в кръв, падащи звезди и пр. Поне това рисува Радослав Парушев в разказа „Климатични промени в последния ден“.
В книгата има и девици, нарушили свещения закон и прелюбодействали с горския дух (в разказа на Любен Дилов-син „Девиците,
раждащи камъни“), които се обричат на смърт, а човечеството – на
безплодие: да ражда камъни.
От божествената фуния на вятъра в прокълнатото Старо село е
построена мелница за вятър. Алтернативен източник на енергия?! Тя,
уви, не може да озапти стихията, която помита Мирон и Марина –
младите учители, озовали се внезапно (един фицджералдовски мотив,
сладкодумно, по гоголевски разказан от Алек Попов) в преддверието
на старостта на финала на разказа и захлопнали вратите на идващите
след тях млади колеги (Алек Попов „Вятърът на старостта“). Новите
донкихотовци са обречени на провал при срещата със същинските вятърни мелници на природното отмъщение. Добре дошли в старостта и
безплодието на човечеството. Отново.
Какво се случва, когато вездесъщата човешка воля и енергия
впрегнат въздушната стихия в алуминиевия впряг на ветрогенераторните турбини пък разказва „Игуаната“ на Деян Енев. Влюбената Мая
лекомислено убеждава възрастния си, заприличал на „сив камък в зелената сянка на лозницата“ баща да продаде къщата и двора в малкото
странджанско селце, разположено на средищно място – сред постоянни ветрове, откъдето обаче минава Виа Понтика – пътят на птиците.8
Ето един паралелен журналистически сюжет, изпълнен с оптимизъм: „52
турбини край Каварна спестяват 2 млн. т вредни окиси“ от К. Костов: в. „Труд “: „…
премиерът Бойко Борисов отбеляза края на строителството и присъединяването към
националната електропреносна мрежа на ветроенергийния парк „Св. Никола“. Той
се намира край Каварна и в него са вложени 270 млн. евро. … С проекта се игнори8
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Там Асен ще строи ветрогенераторна станция. Старият и мъдър учител по география не успява да се справи с бащината си любов и подписва генералното пълномощно на дъщеря си да продаде имота. Но от
стъклената преграда на аквариума в кварталното кафене я гледа зорко,
изпитателно и обвинително окото на игуаната (на праисторическата
памет, на сътворението и съвестта) и Мая, потънала в дневния сън на
своето щъркелово детство, вече не е сигурна как ще постъпи.
Подобно изпитание на съвестта и събудената ревност предстои
да изживее и Гергов от разказа „Гълъбът“ на Иван Голев. Случайно кацналата в ежедневието на хола им птица ще събуди смътни инстинкти и неочаквана ревност у зрелия мъж. Неговата невзрачна приятелка
Диана преживява метаморфозата на своята божествена съименница и
кризата в отношенията им е вече факт. Отдалечаването в птичия мир
на женската душа ще отключи мрачни стихии у мъжа, който ще се опита да съблазни избягалата от света му жена с гълъбов зов, промъквайки се през нощта в спалнята ѝ. И това ще се превърне в нейната гибел.
Ще я превърне в експонат подмяната на природите, отключената собственическа страст на онзи, който не разбира, а си присвоява езика на
птиците. И властта на природата, чиито тайни не ни е дадено докрай
да узнаем.
Човекът открай време илюзорно се изживява като единствен законен ловец и властелин на горските пространства. Вкусът и страстта
към лова били най-мъжките качества. Подобна заблуда разбива разказът на Калин Терзийски „Дяволът“, а едноименният персонаж се
превръща от въплъщение на Злото в застинал от ужас пред човешкото
хладнокръвие свидетел на престъпление. Престъпникът е редник Калин Терзийски, „умно и възпитано момче от добро семейство“, но…
„малко развален“. А е такъв, защото е „…гневен, суетен, мрачен и объркан, честолюбив и предвзет… и подозрителен, много подозрителен.
И чувствителен“. А това не е хубаво, не е мъжествено. Май че това е
визитната картичка на човека от всички времена – от пещерните до
след-постмодерните? И той, редник Терзийски, решава спонтанно да
се докаже пред себе си, като застреля и отреже главите на две играещи
си в снега сърнички. Картината е кървава, потресаваща, има и гняв, и
рат годишно 300 000 т въглеродни емисии, а за 20 г ветрогенераторите ще спестят на
природата 6 млн. т вредни окиси. … Но още по-важното е, че проектът е изцяло екологичен. Годишно ще бъдат спестени над 300 000 т вредни въглеродни емисии. Освен
това, няма и заплаха за птиците. Тяхната миграция ще се следи от модерен радар“
(Труд, 6.10.2009).
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съмнение, и страдание, и угризение… След което героят отново възвръща предишния си облик. Но престъплението е факт. „Ужас, самота
и самодоволство“… и отново страдание. А дали ще дойде просветление
след престъплението – това никой, дори дяволът, който знае всичко, не
може да узнае. Въпросите на Достоевски, зададени в информационните времена, вече звучат като че ли с предизвестен отговор. А скритите
тайни на човешката природа се търсят отвъд… в природата. Важни са
говоренето, разказването, изповедта. Монологът надмогва диалога.
Сред множеството разкази в сборника разпознаваме и няколко,
конкретно провокирани от медийната реалност – със социални или политически, в случая екотопни сюжети (екотопията рисува ужасяващия
край на света след глобална екокатастрофа). Такава е например историята, разказана в „Ловът“ на Елена Алексиева, където Губернаторът, прочут
с ловните си пристрастия9, успява да залови праисторически звяр в девствените ловни полета край селото, забравено от Бога и света – обетованото кътче на Анна и Тони. Фаталният лов ще промени не само природата
и географията на това място (изсичат гората, за да построят природонаучен музей и увеселителен парк в чест на звяра, убит и препариран), той ще
промени и хората. Щастливо намерили поминък, Анна и Тони изоставят
своето простичко и натурално, но избрано от самите тях екобитие, за да
се превърнат в поредните прагматични, успели и самодоволни консуматори на природа и битов стандарт, забравили своите приятели (изоставят
животните в стопанството си; той купува галерията и разгръща бизнес с
картини, тя става уредник на музея и развива туризъм).
Друга история, и типична, но и конкретно провокирана от познати медийни картини от края на лятото на 2011 г.10, е разказана от
Мона Чобан в „Делфинът на Жан“. Елена се връща по стъпките на своето детство, спомени и сънища, водена от сетивната стихия на вкуса на
презряла смокиня (най-ранният ѝ детски спомен), от пустите плажове
Алюзията с подобни ловни приключения на реални политически фигури на
най-висок пост са печално медийно известни. Ето някои заглавия: Първанов на бракониерски лов в Узбекистан. Президентът гръмнал защитено животно (vsekiden.com,
3.12.2008); Ловни приключения на Първанов в Централна Азия (capital.bg, 3.12.208);
Ловецът Първанов на лов във Ловеч (в блога на Иво Инджев, 2011); Оставят лова на
Първанов, нямало архар и скъпа пушка (24 часа, 12.05.2011); Милен Цветков извади
нов незаконен лов на Първанов (frognews.bg, 11.05.2010) и пр.
10
Ето някои заглавия оттогава: Застрелян делфин изплува на къмпинг (24 часа,
1.09.2011); Морето изхвърли убит делфин (http://burgas.dir.bg/news.php?id=9398944,
1.09.2011; Институциите се задействаха по случая с убития делфин с ден закъснение,
(Дневник, 1.09.2011) и пр.
9
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на Синеморец и спомена за делфини. Загърбва своите Париж, Португалия и Мароко, за да отведе малкия си внук Жан на брега на Черно море,
опитвайки се да сбъдне невъзможното – да оживее спомените си. Разочарованието ѝ е все още непълно, дори и при вида на родната стара
къща, превърната в модерен семеен хотел от братовчеда, и липсващия
дори спомен от старото смокиново дърво в центъра на двора, оказало се най-сериозната архитектурна пречка пред предприемчивостта
на частния бизнес. Най-страшният потрес обаче е мъртвият делфин,
изхвърлен от вълните на брега. Доверчиво доплувал до света на онези, които не го заслужават. „Ние, хората, помежду си не се щем, ти си
тръгнал при нас да идваш“ – възкликва Цеко рибаря – „… появили
са се едни рибари, лоши хора ти казвам, лоши. С мрежи ловят, навред
ловят, каквото им падне…“. А човешката логика трябва да бъде скрита
от детските очи, тя е непосилна за децата и делфините: „Сега ще почнат едни разследвания, едни разпити. Вдигайте го да не ни надушат
чужденците. Да не е човек, че да викате полиция“. Затова и в епилога на
разказа малкият Жан обобщава дистопната картина на бабиния роден,
уви – или за щастие – чужд нему свят като неистинен, несъщ: „Нито
смокини има, нито делфини. Само пясък и много хора, ама делфини
няма. И в двора няма смокиня. Само мъжете пият смокинова ракия“.
Надеждата си е отишла с природата на спомена, на детството, със смокините и делфините.
Медийни сюжети странстват в литературните пространства…
Паралелно се разгръщат, изпреварват, взаимно се вдъхновяват… А нерядко литературата преиграва или репетира живота… Литературни
реалности комуникират, общуват с медийни псевдореалности…
Различни жанрови инвенции обобществяват екологичната идея
в тези петнайсет разказа от сборника „Зелени разкази“. Тук разчитаме
почерка на идилично мелодраматичното (Мона Чобан), притчово-легендарното (Любен Дилов-син), магико-реалистичното (Алек Попов),
дневниково-репортажното, но и лиричното (Ваня Щерева, Захари Карабашлиев), фейлетонно-сатиричното (Михаил Вешим), гротескнопамфлетното (Дамян Дамянов), на класическата научно-фантастична
и притчово-митологична дистопия (Радослав Парушев).
Така наглед ужасно сериозната тема за запазване на земята и природата може да бъде разиграна скечово-водевилно във фейлетонната
скица „Пленер“, където тежкият бизнесмен г-н Болярски и неговата,
естествено, доста по-млада съпруга г-жа Болярска купуват (как може
изобщо природата да се купи?) вълшебната Ловджийска чешма, заед-
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но с „двайсет декара, включващи поляната и гората“ с намерение да
оградят имота, така, „че и гущерче да не премине през частната му
собственост“. Планът, дефиниран като „спонсориране на културата“,
чертае бляскави перспективи за… печалба. Водата ще бъде осветена от
Светия Синод, съответно – бутилирана със сертификат „Св. Иван Рилски“ – „…левче бутилката. Изворна, природна, благословена…“. Природата и провидението обаче, слава богу, не оставят нещата в ръцете
на хората. Апокалипсисът се… отлага поради щастливото стечение на
обстоятелствата: „Бизнесменът едър калибър беше уцелен от куршум
малък калибър, докато се протягаше на шезлонг в собствен хотел от
веригата си“. За да потекат отново животът и водата на Ловджийската
чешма по старому… Като че да потвърди, че „където е текло, пак ще
тече“… и водата, и животът: пасторално, „като от пленер“. Чешмата е
спасена, но човекът е изгубил сетивата си да възприема света естествено, природата се е превърнала посредством сетивата му в изкуствена
визуализация, в нарочна подредба на пространството.
От подобно извънмерно (този път не-сатиризирано) самочувствие е изтъкан разказът на Ваня Щерева „Откраднатата филия“. Въоръжени с найлонови пликчета с продукти (“Няма ли кой да ги забрани?“ –
театрално възклицават фалшивите екогерои), с компютри и джиесеми
(„Аз първа донесох компютър в това село…“), със скрупули и диети,
с медийни шаблони и литературни стереотипи, те щурмуват обетованата природна среда на пустото и диво село със стари къщи с веранди
(“Нормално е да си представиш Вила Вилекула, когато се спомене думата веранда, и да ти стане свръхромантично“) и наречие, което търкаля
красивото и екзотично „л“ от песента на Хиподил „Скакауец“. Липсват
глезотиите на цивилизацията – вана, баня, барбекю, дървени въглища… Но затова пък всичко, което се случва, задължително трябва да
се опише. И задължително – с клишета. И да се пофлиртува с цивилизованата немощ на изоставените да се справят със суровите природни
закони на естествения и прост селски живот градски хора. Екстрите на
цивилизацията са повече от скромни: черно-бял телевизор „Респром“
с две програми и дистанционно… и много, много книги. Изкушени не
толкова от чистотата и естествеността на природосъобразния селски
живот (в който е допустимо кучето да ти отмъкне филията от скарата),
колкото от естествеността на „топлото“ книжното познание, инфантилизираните герои интелектуалци на Ваня Щерева (които разговарят
с есемеси между градината и балкона) внезапно решават да останат в
„капана“, който сами са си организирали: „И все повече ни става ясно,
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че докато не изчетем тази така ценна „научна“ литература, няма да си
тръгнем оттук. …Откраднахме си парче от природата, за да го носим в
големия мръсен град…“ – така завършва разказът.
Общуването с електронните медии и образите на информационния електронизиран и технизиран свят в литературните контексти на
„Зелени разкази“ е залог за самота, отказ от разбирането, сигнал за настъпващия край на времената.
В „Томато“ Захари Карабашлиев разказва (за кой ли път) по модела на лично преживяната история, в литературно остранения тон на
сказа, анекдота и личния дневник историята на дядо Христо Христов
Христов, озовал се в далечните задокеански земи на Калифорния на
гости на дъщерята, зетя и внучката. Встрани от небостъргачите, автомобилите, многолюдието и техническите чудеса дядо Христо вижда една друга – еко-Америка. Открива я в гладките кори на уличните
секвои, напомнящи кожата на делфин и любимата му покойна Елена; в
чудния странен американски синигер с бяло коремче и дълга опашка,
с който единствено може да разговаря – разбира езика му; в случайно
като че поникналия върбалак и рекичката край пътя на чудовищната
магистрала; в железопътните релси, които миришат на влак – на минало, на родно, на Каспичан; в чакъла, обсипал релсите – досущ като
нашия, но по-червеникав и едър някак си. Дневникът му се превръща
в една малко смешна и много тъжна територия на изповеди, странствания, съществувания, комуникации – сбъднати или не. „Водя си дневник, защото няма с кого да седна една дума да си кажа. Дъщерята по
цял ден на работа. Зетят, като се върне, гледа телевизия. (… не е лош
човек, ама не разбира от дума. Имам предвид – не разбира дума български.) Внучката пред компютъра. Много учи внучката. Значи такова
свястно дете!“. И в този практически замлъкнал, чуждоезиков, свестен
иначе свят единственият пълноценен адресат в комуникацията си остава белият лист. Пред него Христо изповядва своите делници, болки,
неразбиране. На него прошепва, че е решил да отиде въпреки забраната до големия каньон извън града, и с риск да се изгуби в бетонно-автомобилната джунгла на околовръстната магистрала той открива природата, разпознавайки в нея късче от своето минало. Това е случайният
стрък домат, поникнал най-неорганизирано край аутобана, и не само
– та дори цъфнал и вързал плод. И парчето ръждива тел, неизвестно от
кого и кога захвърлена безстопанствено в полето. Вдигнал гордо над
главата си своята плячка, той тържествува над чуждия, но вече не така
враждебен свят на Америка, възторжено скандирайки първата научена
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от него „американска“ дума: „То-ма-то“. Със синоним „надежда“, „победа“, „живот“. Утопия.
В контрапунктен порядък – вече в качеството на антиутопия –
прозвучава зловещата дума „кам трейс“ в разказа „Климатични промени в последния ден“ на Радослав Парушев. Екологът Петър Иванов
е поканен в студиото при Гала, за да разясни и отсъди, подобно на
библейски пророк, какво ни чака. Оказва се, че наистина преживяваме Последния ден – невярващите могат да се убедят само кликвайки в
YouTube паролата “кам трейс“, за да проумеят това, което милиарди по
земята виждат с просто око: „тези черти на небето, тези „кам трейс“, не
са, както бяхме свикнали да мислим, следи от преминаването на самолети, а са от НАТО, американците ги слагат тези неща, за да предизвикват земетресения и войни и да ни държат в подчинение, за да сме техни
покорни слуги“. Това прокобва екологът, а в глуповато ококорените очи
на водещата прозира глобалната глупост на цялото човечество… Ето
ги причините за края: ГеМеО в изкуствените храни, гръцките лихви и
финансовата криза, непрестанните обилни валежи – „за да престанат
да задават въпроси гърците“…, проектът ХАРМ в Аляска, аерозолните
дезодоранти, метанът, отделян от милиардите крави, които „изпърдяха
нашата атмосфера“… Злокобните пророчества идват от „хоум пейджа
на Правителствения сайт“ и от телевизионния екран, където редом с
тях тече идиотското силиконено куиз-шоу „Играта на Никол“, между
кадрите на което се мярка разкривената от злоба физиономия на Уго
Чавес… Обсебени от медийни картини, хората не могат да усетят реално дори собствената си гибел. И героят заключава: „…видяното е
достатъчно да ме убеди, че краят на света, не знам дали наистина идва,
но доколкото би зависело от мен, много бих се радвал да дойде. Свят,
който е допуснал в него да се случи „Играта на Никол“, трябва най-малкото да бъде сринат до основи… на такъв Свят мястото му е под петата
на Шива Разрушителя!“ Следва лирическа каденца: „Гибелта на света
не ме засяга, Тъй както не ме засяга каквото и да е, Щом нашият свят с
теб свърши“.
В хъшлашко-интелектуалския тон на наглед лековато разказаната
история изповед от разказа на Момчил Николов „In the middle of Nature“
урбанизираният постмодерен човек лансира една твърде екстравагантна идея. Природата всъщност… вреди на човека. Неговите формални
нужди от спокойствие и кристален въздух, от духовно съпреживяване
на първоначалата и прочие могат палиативно да бъдат задоволени. Важното е никой и нищо да не пострада. Той, псевдотуристът столичанин,
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е в състояние да преживее евентуален досег с природата мимолетно, във
вид на организиран пикник в Борисовата градина. За повече… е нужна
екипировка. Дъждобранът на гърба му, достоен за фантазиите на Кристо Явашев („Кристо, имам жестока идея – модерен човек в естествената
си обвивка, двуметров ходещ найлонов капут In the middle of Nature…“)
го ситуира, подобно на постмодерна архитектурна инсталация, нелепо
попаднала сред хилядите опасности, дебнещи го във враждебната природа: „глутница вълци, прегладняла мечка, свирепия разпенен глиган с
настръхнала четина, разгонения елен с големите рога, бясната лисица,
пепелянката, усойницата, зелената мухоморка…“ Героят изкачва Пирин и диша „като Дарт Вейдър“, бленувайки някога човешкият гений
да изобрети планински ескалатори. Понякога само любовно забърсва
навлажненото екранче на мобилния си телефон и го приютява в дънченото си яке Levis. Изгубен в превода на природните дебри. Дезориентиран, изгубил отдавна животинските си инстинкти, той, който „в
града (а и във всеки един чужд град по света, бел. м. – Е. Б.) наистина
бил като хрътка, като компютърна програма-търсачка, като JPS система“, се чувства обречен. И това става именно тогава, когато го предават
медиите – когато „това чудо на човешкия гений, мобилният телефон“
остава без покритие. И после, съвсем по вапцаровски „напсувал Глобул,
но от това не му станало кой знае колко по-леко“. Захвърлен в небитието на предчовешката си праистория, той прекарва нощта в „конкретновраждебнноагресивна“ среда и в „яко шубе“ – там, в планината. За да му
дойде в критичен момент на помощ отново… цивилизацията: „Видял
електропровода към манастира, две блестящи жици, които просто нямало накъде другаде да водят“. Озовава се с решаваща помощ всъщност
– като в добре направена пиеса, ползваща похвата на deus ex machinа
– на Майката Природа, която не скрила луната, осветяваща му пътя на
жиците. Жиците на спасението му. Човекът на информационното общество сключва своеобразен договор (дошло е явно времето за нов обществен договор, това поне казва тази книга) този път между природата и цивилизацията, където човекът се обозначава като медиатор, като
фактор, като обект и субект едновременно и на двете. Няма по-силен
и по-слаб. Загубата на равновесието, разбалансираното отношение на
човека, предпочел една от двете си същности – модерна-техническа-информационна или природна – предзнаменува апокалипсиса.
Защо ли писателите и читателите априори са рецептивно и креативно привлечени от ужасяващите светове на антиутопиите (в случая – екотопии), а бленуват утопии? Още от времето на Мор и Кампа-
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нела? Защо ли? Защото литературата е реакция на действителността,
тя е най-сигурната опозиция на гражданското (уви, след-постмодерно,
парцелирано, необщностно) съзнание. Тя е сублимация на страховете и кризите на гузната съвест, на жертваната собствена същност, на
страданията, комплексите, незнанията. Нейните сюжети предлагат
и провокират бунт срещу конформизма. Медийните – единствено го
констатират.
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ИМИДЖ.
ХиПЕРРЕПРЕЗЕНТАЦИЯТА
В PR СТРАТЕГИИТЕ
Николай Недеков

IMAGE BUILDING. OVERREPRESENTATION
IN PR STRATEGIES
Nikolay Nedekov
Abstract: Building an image is one of the most important PR strategies. This is a long and complex process. The main task of PR professionals is
to ensure media coverage of the image they build. Use of overrepresentation is
a milestone in the construction of the desired image. In this case PR strategists
have to balance the image of politics, corporations, and government in a clever
way in order to create the desired attitudes in society.
Key words: image, overrepresentation, public relation, elite, personality

Имиджът – това е образът на една личност, организация или
институция в съзнанието на хората. Имиджът е особено важен в развитото информационно общество. То най-общо се характеризира с
извършване на нематериален труд, със заличаване на важността на
разстоянията и глобализация на социалната еднородност. В своя труд
„War and Democracy in the Age of the Empire“ Антонио Негри и Майкъл
Харт определят нематериалния труд като труд, „който увеличава нематериалните продукти като знание, информация, комуникация, отношение или емоционален отклик“ (Харт, Негри 2005: 108; също 2000:
280-303) или се проявява във вид на услуги, културни продукти, знание
(Харт, Негри 2000: 290). Описват се два типа труд в информационното
общество: интелектуален труд, който произвежда идеи, символи, кодове, текстове, изображения и пр., и афективен труд, който произвежда и манипулира афекти като благосъстояние, задоволство, вълнение,
страст, тъга, радост и т. н.. Имиджът е дело на интелектуалния труд.
Създаването на желан образ на обект (личност, корпорация, държава),
неговото хиперрепрезентиране в медийното пространство, определянето на PR стратеги и т. н. – всичко това е постъпателен и целенасочен
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процес, изграждащ и поддържащ трайни впечатления и нагласи спрямо обекта в общественото пространство.
Понятието имидж е доста широко разпространено главно с две
свои значения – персонален и корпоративен имидж (Капитанов
2003). От своя страна имиджът на организациите или институциите
може да се разглежда като имидж на организацията, което съвпада с
корпоративния имидж, и като имидж, който се отнася до продуктите
или услугите на компанията. В този случай се има предвид т. нар. имидж на продукта.
Термините репутация и имидж често се приемат за синоними.
Например в популярната T-shirt дефиниция PR се определят като „управление на репутацията“ (Доулинг 2005). В други изследвания репутацията се разглежда като перцептивно равнище, т. е. равнище на
усещанията и нагласите, докато имиджът се свързва с нивото на знанията. В практически план тези различия не са толкова важни. По-важното е да се отчита, че репутацията или имиджът са виртуални психологически феномени с когнитивна природа и структурен характер,
върху чието формиране влияят множество фактори.
При създаването на персонален имидж на кандидата за някакъв
изборен пост например целта е да бъдат преувеличени качествата и
умело прикрити недостатъците на претендента, като същевременно
бъдат преакцентирани недостатъците на опонента му. Ако се напра
ви сравнение между рекламата и изграждането на персонален имидж,
ще бъдат открити много сходства: например основна цел на рекламата
е да мотивира реципиента към определено действие (към покупка или
възползване от услуга); при изграждането на персонален имидж целта
също е конкретният човек да бъде избран, да бъде харесан и подкрепен
от обществото. Щом целите на двете дейности съвпадат, то и необхо
димите задачи са аналогични. Разликата е в тяхната сложност и начини
на изпълнение.
По данни, приведени от Н. Н. Малишевский (Малишевский 2000),
за вземане на решение за човека при първа среща с него (при първо
възприят ие на неговия образ), най-голямо значение имат следните ха
рактеристики: (1) неговата външност – с дял от 55%, (2) неговият глас
– с дял от 38% и (3) съдържанието на неговата реч – с дял от 7%.
Дискусиите по отношение на характеристиките, които трябва да
притежава медийният образ на кандидата, свидетелстват, че по този
проблем все още няма единно мнение. Все пак преобладава становище
то, че за персоналния имидж особено значение имат следните харак
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теристики: увереност в себе си и дейността, която човек осъществява;
добро познаване на проблемите на хората; излъчване на оптимизъм,
ент усиазъм; умение да предизвиква появата на положителни емоции;
високи морални качества; проява на решителност и упоритост; спо
собност да оказва въздействие върху поведението на другите. В амери
канската литерат ура най-често се посочват три водещи характеристи
ки за кандидата, свързани с неговия имидж: висок интелект (обширни
знания, блестящо образование, развита инт уиция и „здрав смисъл“);
голям вътрешен потенциал (сила на личността, решителност, целеуст
ременост, воля, енергия); високи нравствени качества (честност, поря
дъчност, да държи на думата си) (Олинз 1989).
Технологията на създаване и управление на медийния имидж се
съсредоточава върху възможно най-добрия начин за представяне на
личността или организацията в публичното пространство и инкасирането на позитивни нагласи от страна на общественото мнение. Правилното предварително обмисляне и набелязване на реда и начина за
извършване на определени дейности, свързани с популяризирането на
представата за личността или организацията в медийното пространство, са предшествани от анализиране на съответния обект. Именно
този анализ показва силните и слабите страни, рисковите компоненти и потенциалните възможности за уязвимост. Така в анализа залягат важни точки, които посочват срокове и средства за преодоляване
на негативни нагласи в обществото спрямо обекта на имиджмейкинг.
След като въз основа на посочения анализ (характеризиране и психологически анализ на обекта, анализ на социалната ситуация, оценка
на професионалната среда, на конкурентното обкръжение и др.) е изготвена концепция и стратегия за изграждане на съответния медиен
образ, може да се пристъпи към съставянето на имидмейкърски план.
Процесът на медиапланиране по отношение на публичния образ на
дадена личност или корпорация включва на първо място селекция на
медиите, в които ще се публикува и излъчва информация за обекта.
Тази селекция протича на две равнища. Първото е откриване на логична връзка между типа, характера и особеностите (професионални,
социални и т. н.) на обекта, от една страна, и насочеността и влиянието на медията върху съответна таргет група, от друга страна. Второто
равнище на селекция е да се открият медии, в които публикуването на
информация за съответния обект е реалистично, независимо дали информациите са платени или осигурени чрез професионалните техники
на PR-а (Мунтер 1992: 3-31).
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Персоналният имидж се създава често като комбинация от няколко различни образни стереотипа (Калагларски 2004), които обаче
са добре балансирани и в повечето случаи не си противоречат. Тези
образни стереотипи са отлично разпознаваеми по своя характер от
аудиторията (образът на новатора, обединителя, героя разобличител,
патриарха, новия консерватор, „човека на момента“, „селф мейд мен“ и
други вариации). Но при изграждането на персоналния имидж задължително се включва някаква свръхиндивидуализираща подробност,
която по логиката на проверимия детайл (или изключение от правилото) трябва да легитимира като вярна и конкретна предлаганата персонална представа за личността. Публицистичният образ в структурата на персоналния имидж (т. е. онова, което журналистът е възсъздал
като словесен или визуален „разказ“ за личността в журналистическата
творба – очерк, фийчър, филм, интервю и др.), обикновено е нереален.
Така имиджмейкърите се стремят да превърнат този измислен образ в
съвършената представа, която аудиторията трябва да получи за съответния политик, лидер и т. н. Когато се достигне до изграждането на
такъв „съвършен“ образ, следва неговата хиперрепрезентация в медиите, т. е. честата му поява в медийното пространство. Хиперрепрезентацията е „свръхпредставяне, преекспониране на групи, индивиди,
страни, култури, политики, социални и природни явления и пр. поради прекомерно често, концентрирано и изобилно говорене за тях в
средствата за масова комуникация“ (Добрева 2011: 77).
При разглеждането на стратегиите за изграждане на имидж е важно да се обърне особено внимание и на фактора елитност. В своята
книга „Аспекти на масмедийната „реалност“ Е. Добрева подчертава, че
в масмедиите огромно количество материали представят живота и социално значимите прояви на елитни личности. Никому неизвестните
хора рядко влизат в обсега на медиите и се превръщат в обект на интерес само когато попаднат в сензационно събитие или пък по някакъв начин са обвързани директно или индиректно с представител на
елита – политически, културен, спортен, бизнес елит и т. н. Естествено
е аудиторията на медиите да проявява любопитство към личния и публичния живот на елита. От своя страна медиите предлагат на своята
публика не само обективни, а и доста манипулирани материали и често
създават облик на псевдоелит. Една от стратегиите при изграждане на
имидж е именно създаването на усещане за елитност. Това принуждава PR специалистите да прибягват до лансиране на образа на обекта,
чийто имидж се гради, във всевъзможни медийни прояви и формати.
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Една от добре оползотворяваните стратегии е представянето на ангажираността на елита с благотворителни акции. Свидетели сме, че все
повече звезди се включват в кампании на благотворителни организации и подкрепят техните начинания, като популяризират дейността им
и стават лице на дадената кауза. В световен мащаб примери са актрисата Анджелина Джоли, изпълнителят Боно и мн. др. В България все
по-често хора от елита застават зад каузи, свързани с благотворителни
цели. Една от получилите широка медийна популярност каузи бе например инициативата на bTV „Великолепната шесторка“, обвързана с
набиране на средства за деца без родителска грижа. В двата сезона на
предаването бяха привлечени представители на различни елитни групи в страната – певци, актьори, журналисти, политици.
Умелите екипи по изграждане на персонален имидж използват
елитността и хиперрепрезентацията не като самоцелни фактори, водещи до „втръсване“ от съответния политик или актьор, а като пречупване и показване на различни черти от неговия цялостен модел на
поведение. Често обектът на изграждане на персонален имидж е напътстван от своите съветници и е показван в различна светлина – от
интервюта за глобалните геополитически проблеми до разкриване на
любимото му хоби (като например градинарство), от откриване на
нови домове за сираци до материали за лятната му почивка със семейството, от срещи с висши държавници до информации за отношенията
с родителите му и т. н. Ключът към умелата хиперрепрезентация е в
балансираното целенасочено показване на силните черти на съответната личност (например политик или обществен лидер), което представя по атрактивен и различен начин многобразието от позитивни
характеристики в неговия образ. Естествено често сме свидетели на
дисфункционални резултати от хиперрепрезентацията, която може да
доведе до натрапчиво показване на даден образ в една и съща светлина.
Подобен недообмислен момент в изграждането на образа на Бойко Борисов например по времето, когато заемаше поста Генерален секретар
на МВР, бе появата му на всевъзможни места на криминални деяния –
от крупен обир на банка до маловажен битов скандал. Тази свръхчеста
поява, която предлагаше на аудиторията еднстранчиво експониране на
образа и поднасяше малка част от силните му страни като съпричастност, отговорност и т. н., доведе до прекомерна спекулация с темата и
породи в значителни сектори от аудиторията насмешливо приемане на
поредното му появяване на местопроизшествие някъде в страната. От
своя страна опонентите му успешно използваха тази слабост в страте-
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гията на медийното му представяне и умело тиражираха в медийното
пространство многобройни шаржове, анекдоти, анализи и позиции,
които омаловажиха действията на Борисов. Имиджмейкърите му, осъзнали грешката си, ограничиха появите му в тази насока.
Публичният образ на лидера често следва параметрите на обществените очаквания, фиксирани чрез социологически, демоскопски
и ценностни проучвания и анализи. При очертаването на тази зависимост в публичния образ от моделиращите параметри на персоналния
имидж възникват логично въпросите: Защо в развитите страни се наблюдава повтарянето на определен вид имиджи, които медиите интензивно лансират? Защо за определен период може да се говори за един
или няколко доминиращи типологични имиджа? Кое е бщото и кое е
национално детерминиращото?
Имиджът е съзнателно изграден продукт, който съчетава актуалните потребности с потенциалните и демонстрираните качества
на представляваната личност. В основата на съзнателно изграждания
имидж на политик, бизнесмен, шоумен, спортист, интелектуалец и пр.
обикновено стои моделът на идеалния изпълнител на дадена социална
роля или социална функция. Този модел е адаптиран към коректива
на обществените очаквания и изисквания. Тези очаквания също са повлияни от различни модни течения в сферата на политиката, бизнеса,
икономиката, шоубизнеса. Много силно при определянето на доминиращите обществени нагласи в развитите страни е влиянието на т.
нар. индустрия на свободното време. Този комплекс от промишленост,
услуги и образователни институти формира в западните общества нагласите за целесъобразен, здравословен, рационален, духовен начин
на живот. Имиджстратезите трябва да се съобразяват с доминиращите обществени очаквания в тази насока и да ориентират съответния
индивид към печелившата и, разбира се, към подходящата за него обществена нагласа. Разбира се, случва се и движение в обратната посока.
Понякога се лансира твърдението, че в момента са обществено необходими тъкмо тези черти, които персонажът притежава. Например, при
изграждането на имиджа на Хелмут Кол като кандидат за канцлер на
Германия през 80-те г. на ХХ в. бяха възхвалявани неговата солидност,
предпазливост, добродушна непохватност и интелектуална тромавост.
Тези характеристики се противопоставяха на предприемчивостта,
светските обноски, интелектуалната мощ, представяна като интелектуална арогантност, на противниците му – социалдемократите Хелмут
Шмидт и Ханс Йохан Фогел, защото тези им качества щели да „бъдат
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пагубни в тези тежки времена“. Изграждането на образа на Кол протичаше и в елитния, и в сензацоинния печат под познатото мото за „човека от народа“, за личността, която вдъхва доверие, за сигурния човек,
от когото можеш да си купиш кола на старо, и други подобни вариации
на избрания образен стереотип. Подобна тактика показва един от извечните и най-любими похвати при изграждането на имидж – способността да се превръща дефектът в ефект (Калагларски 2004).
Прилагането на този фундаментален принцип на персоналната
реклама позволява да се тушират определени недостатъци на индивида. И нещо повече, те да се представят едва ли не като достойнства.
Така могат да се хиперрепрезентират определени силни черти и да се
прикрият или напълно да се елиминират от медийното пространство
по-слабите харктеристики на образа. Историята на съвременната политическа реклама познава немалко случаи, когато умело се подменя
не само същността на политическата полемика, но е подменяна и самата индивидуална самоличност на кандидата. Чрез драстично обявяване на човешките и/или политическите качества на опонента за маловажни или дори изцяло натоварени с отрицателен знак, чрез преднамерен ретуш на качествата и целенасочено акцентиране върху отделни
постъпки (като бягството на сенатора Е. Кенеди след катастрофата с
колата му край Чападуик, в която загива млада жена, рухването на президента Джими Картър по време на крос, обувката на Н. С. Хрушчов в
ООН и под.), чрез хиперболизирането и хиперрепрезентацията на отделен акт и превръщането му в емблематичен за цялостната дейност на
личността (например речта на Джон Кенеди пред Берлинската стена,
репликата на съветския външен министър Андрей Громико, превърнала го в „Мистър Нет“ и емблема на цялата съветска дипломация, фразата на Петър Младенов относно танковете и т. н.) – много са формите
на текстуална и визуална манипулация при изграждането на семантичната структура на персоналния имидж (Калагларски 2004).
Всичко дотук показва, че при изграждането на персоналния имидж се акцентира предимно върху личния успех като базисна ценност,
върху нагледната ситуационност като принцип на журналистическия
текст, върху моделността на типажите като принцип на изображение,
върху хиперрепрезентационните способи като начин на изтъкване на
силните черти на образа. Така чрез една засилена и съзнателно подхранвана асоциативност на персоналния имидж се изгражда мостът
между реалния свят и полумитичния, полуреалния универсум на политическата, бизнес, спортна, артистична и пр. реклама, в който най-
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ярко сияе образът на елита, придобил правото на авторитарен и безпрекословен социален арбитър.
Корпоративният имидж на свой ред е сложен когнитивен концепт, който се изгражда във външната среда като комплексно взаимодействие от интегритета на индивидуалността, идентичността, репутацията и културата на организацията. Корпоративният имидж показва
разбирането на външните публики за организацията.
Корпоративните PR обикновено се разбират като присъщи главно на комерсиалния свят, на бизнеса. Това означава да се доказва и поддържа легитимността на дадена фирма и доверието в нея, да се формира у гражданите разбирането, че фирмата работи в интерес на обществото, че обслужва дадена обществена потребност и проявява грижа
към хората.
Това е изцяло вярно. Но идеята за корпоративността, свързана с
философията да се служи на обществения интерес, е много по-широка
от концепта на комерсиалността. Хората могат да бъдат недоволни и
да заклеймят една компания заради безпардонното ѝ печалбарство; но
те могат да бъдат също толкова недоволни от университета в своя град
или от библиотеката, ако тези институции не отговарят на потребностите на обществеността и по нейна преценка „ядат напразно парите на данъкоплатците“. Университетите и библиотеките имат същата
нужда да развиват пълноценни корпоративни PR, както и бизнес организациите.
Причината корпоративните PR да бъдат коментирани главно по
отношение на комерсиалния сектор се дължи на факта, че връзката
обществен интерес

бизнес поведение

е лабилна, тънка и чувствителна. Тук са съсредоточени най-много
конфликтни променливи като легитимност, правомерност, законосъобразност, нелоялна конкуренция, монополизъм, корупция, данъчна
отговорност, корпоративен интерес, прозрачност на печалбата и т. н.
Към тези елементи демократичните общества са особено безкомпромисни и бдителни и предявяват своите категорични претенции. Тук
преминава и разделителната линия между т. нар. „нормален“ и „сенчест“ бизнес. Корпоративните PR приналдежат на нормалността, на
легитимността и на лоялността. Те имат ролята да ги формулират и
да ги медиират, като комуникират по най-подходящия начин фирмената бизнес философия, която е техен синтез.
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Думата корпоративен идва от латинското corporo – „давам тяло,
въплътявам“; а корпорация означава „група от хора, които действат
като едно тяло“.
Корпоративните връзки с обществеността са една доста сложна
система от целенасочени комуникации, тъй като на практика корпоративният процес при дадена организация обхваща комплекса от политики, имащи за предмет посочените по-горе компоненти на корпоративността. За да бъдат развивани корпоративните PR, организацията
трябва да има стратегическа яснота кои от компонентите са жизнено
важни за нея и в каква глобална насока желае да изгражда всеки един
от тях в светлината на своята организационна философия и мисия. Затова корпоративните PR се осъществяват като съвкупност от дейности
в следната последователност:
➢ Анализ на корпоративните комуникации.
Той има за цел да установи какви корпоративни комуникации се
реализират от организацията; кои политики се извършват чрез тях; има
ли съответствие между политиките и комуникациите; какво е качеството на комуникациите, т. е. доколко ефективни са комуникациите.
Определяне на стратегия
➢ Съставяне на програма за корпоративни връзки с обществеността.
Тя трябва да има вида на стратегически план за установяване и
развиване на корпоративни PR, към който да бъдат разработени програми от по-конкретен вид.
Една млада, новосъздадена и неукрепнала още организация например може да заложи следната логика на установяване и развитие на
корпоративните си PR:
Първо, да се справи със собствената се индивидуалност. Това означава да си даде ясни и изчерпателни отговори на въпросите: защо е
създадена; какво иска да прави и как иска да го прави; кое е нейното
пазарно поле и в какъв свой индивидуален образ иска да се наложи в
него; кое я отличава от другите подобни организации; какво място и
значение имат хората (персоналът) за постигането на целите ѝ; какъв
е желаният имидж, който би желала да си изгради. Отговорите на тези
въпроси на практика ще формулират нейната мисия. Добре е тази мисия да получи, макар и кратък, текстов вид, защото това ще даде възможност на организацията да лансира своята индивидуалност пред
вътрешната си публика и по този начин да заложи един от факторите
за пораждане и развитие на корпоративна култура. От друга страна,
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мисията ще улесни началото на процесите по изграждане на корпоративна идентичност и корпоративна реклама.
Второ, ако има финансова възможност, да започне да излъчва корпоративна реклама. Корпоративната реклама ще подкрепи началните
PR стадии по осъществяване на публичност, имащи основно информационен и запознаващ акцент. Корпоративната реклама трябва да се
извлече от мисията във вид на мото, девиз или промоционно послание,
което да експлицира индивидуалността на компанията в светлината на
желания имидж.
Трето, да изработи най-необходимите, неотложните елементи
на корпоративната идентичност – например фирмения знак, за да
постави началото на визията за себе си, макар и на съвсем първично
ниво.
Четвърто, да установи и да започне да поддържа връзки с онези местни регулативни правителствени тела, от които пряко зависи
дейността и съществуването ѝ. Това става основно с междуличностни
комуникации. Ако няма възможност да извършва самостоятелно лобизъм и управляване на проблеми, по-добре е да се включи в подходяща браншова асоциация или организация, чрез която да си осигури
форми за реакции при промени на външната среда, а също и текуща
информация относно тенденциите за стабилизация или дестабилизация на средата.
Пето, на този начален етап, когато едва ли ще има финансов ресурс да осъществява програми по социална отговорност, постижима
цел е да се извършва постоянно наблюдение и анализ на социалните
проблеми в местната обществена среда, политиките на местната власт,
обществените потребности и нужди. Това ще даде възможност на организацията да си подготви подходящ за своя бизнес профил проект за
възможни видове и форми социални отговорности, които би реализирала – сфери на общински програми, в които би могла да се включи; субекти на благотворителни и дарителски акции; субекти за спонсорство.
Такъв проект ще може да се осъществява поелементно и постепенно
във времето, да се актуализира при необходимост и ще съответства на
степента на израстване и утвърждаване на организацията.
Описват се няколко вида имидж (по Джеркинс 1992: 17-19).
➢ Огледален имидж (mirror image).
Той отразява мненията и представите на ръководството на организацията за нея. Често огледалният имидж не е реалистичен, тъй като
произтича от увереността на ръководителите, че те са наясно как се
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възприема тяхната компания от външните публики. В повечето случаи
това е израз на тяхното собствено желание и на необоснован оптимизъм, което се случва при липса на информация.
➢ Множествен имидж (multiple image).
Това е сумарен феномен, резултат от личните представи на всички
служители на организацията за нея. Множественият имидж се развива под
въздействието на два фактора – въпрешната организационна среда и перцепциите, които възникват под нейно влияние; перцепциите и представите, които се развиват при контактите с външни публики и външни мнения.
По този път се формират нагласи и убеждения, които са много съществени
за отношението на служителите към собствената им организация.
➢ Желан имидж (wish image).
Това понятие се прилага към нови единици, които нямат изграден никакъв имидж. Желаният имидж се извежда от заявеното разбиране за същността и целите на организацията.
➢ Текущ имидж (current image).
Текущият имидж е ситуационна величина. Той представлява консесусът по това, което външните публики наистина знаят за организацията в даден момент. Текущият имидж е операционално понятие,
което се прилага за изследване на изходната, текущата ситуация, при
подготовката на програми за PR кампании.
➢ Оптимален имидж (optimum image).
Никой не може да има пълни и абсолютно перфектни знания и
възприятия за една организация. Затова в PR винаги се има предвид
разумното средно и умерено разбиране какъв имидж би бил коректен,
съответен на дадена организационна същност. В този смисъл под оптимален имидж се разбира най-добрият постижим и съответстващ на
състоянието на институцията имидж.
➢ Корпоративен имидж (corporate image).
Той е съвкупност от текущия и огледалния имидж на организацията, отразяващ разбирането за организацията като субект. Основава
се на нейната репутация и поведение в обществото.
Корпоративната идентичност е много тясно свързана с индивидуалността, защото представлява нейната физическа демонстрация.
У. Олинз посочва, че корпоративната идентичност е призвана да направи бизнес стратегията видима чрез дизайна и модела на поведение:
„Идентичността се изразява чрез името, символите, малките дизайни
(логото), цветовете и ритуалите като средства да отличиш себе си и
фирмената си марка в обкръжаващата среда“ (Oлинз 1989: 9).
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Някои компании имат толкова ярка корпоративна идентичност,
че имената, цветовете и логото им се възприемат като синоними – напр.
Кока Кола с нейното наситено червено, отличаващо цялата ѝ визия, или
IBM, на която дори прозвището е възникнало въз основа на фирмения
цвят – The Big Blue (Синият гигант). Това естествено се постига чрез
целенасочена и постъпателнна рекламна стратегия, която има за цел
налагането на определени визуални рекламни елементи, идентифициращи корпорацията. Хиперрепрезентирането на логото на дадена корпорация също е често срещан способ в поведението на организациите.
Създаването на корпоративния имидж неминуемо преминава през налагането на идентичността. Именно логото, цветовете на компанията
олицетворяват целия стремеж на PR стратезите за разпознаваемост на
институцията и доверие към нея. Стратегиите за корпоративен имидж
залагат на хиперрепрезентацията на знаците за идентичност в всевъзможни направления – рекламни материали на компанията, благотворителни акции, промотиране на нови продукти. Именно в промотирането на нов продукт логото и името на вече доказала се организация са
едни от основните фактори за моментално постигане на доверие към
все още непознатия артикул или нова услуга. Интересна е връзката на
корпорациите с модния бизнес. В поп културата чест елемент в облекла
и модни аксесоари са заимстваните от световни организации лого, графичен облик на името и характерните използвани цветове. Свидетели
сме на всевъзможни аксесоари с щампованото лого на Кока Кола, Мерцедес-Бенц и т. н. Тук не става дума за целенасочено производство на
рекламни елементи – шапки, тениски и пр. Модният бизнес заимства
тези утвърдени в социума знаци, като интересното е, че в тази симбиоза не се търси пренасяне на доверие от имиджа на корпорацията към
съответната дреха. Абсурдно е да твърдим, че отпечатването на логото
на Кока Кола върху дамска чанта ще убеди потребителя в нейното качество и сигурност. Не, тук е на лице друг любопитен социален ефект.
Световните корпорации са допринесли, чрез налагането и хиперрепрезентирането на своите графични знаци, за трайното им утвърждаване
като самостоятелен елемент на попкултурата. Така отпечатаното лого
на Кока Кола съществува не само като символ на корпорацията, а носи
в себе си скрити смисли, които потребителите разпознават, чрез личните емоиции и интертекстуалните препратки. В американската култура посочената напитка е символ на няколко поколения (доста умело
използван факт в рекламните клипове на корпорацията от 2011 г.), така
че разполагането на логото върху дамска чанта е и романтичен израз
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на елемент от всекидневието на американеца, което той неминуемо
свързва и с неизбежните за него елементи на битието му, превърнати в
попкултура – Кока Кола, Макдоналдс и др.
В изследване за човешките възприятия, проведено в няколко
европейски страни през 2003 г. (от лекция на Джон Далтън – London
School of Public Relations), ясно се наблюдават последиците от хиперрепрезентирането на логото на вече добре познати корпорации. 95%
от анкетираните безпогрешно разпознават и 10-те знака на водещи
корпорации в различни направления. Сред тях са логото и имената на
Мерцедес-Бенц, Кока Кола, Телевизия CNN, знакът на Олимпийските
игри и др. Процентът на разпозналите съответните знаци, но в различно от оригиналното цветово представяне, е почти същият. Това показва, че хиперрепрезентативните методи на корпоративната реклама са
създали траен социален ефект, засягаш разпознаваемостта на идентичността на организациите.
Специалното събитие се отличава по своята нестандартност и
изненадващ публиката сценарий с цел видяното и чутото да бъде не
просто запомнено и харесано, но и да се обвърже с посланието на комуникаторите. Днес например световните олимпиади са възможност
за изграждане на имидж, за популяризиране на най-силните страни на
една страна (история, икономика, култура, туризъм, природа). Дълго
избираните и оспорваните домакини на игрите по света в последните десетилетия печелят все по-голям престиж и огромни спонсорски
приходи. Олимпийските игри са бизнес сделка не само за имидж на
страната домакин, но и за финансиране на нейната инфраструктура, на
уникални спортни съоръжения и атракции. В този сложен комплекс от
представи и нагласи например за Китай като страна, привличаща все
повече световното внимание със своята политика, икономика и култура, специалните събития (Олимпиадата в Пекин 2008 г.) се използват
активно и постоянно за изграждане на имидж със средствата основно
на държавния и институционалния PR.
Силната взаимосвързаност на PR и събитийния мениджмънт се
доказва от разрастването на събитийния мениджмънт, който заема все
по-голям дял от дейностите в PR практиката. Сред аргументите за това
е разширяващата се ниша на знаменателните събития, част от които
са именно олимпиадите и световните изложения. Олимпийските игри
в Пекин 2008 г. са сред аргументите за това, как едно дълго подготвяно и професионално организирано специално събитие може да донесе
престиж и популярност на страната домакин, да привлече богати спон-
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сори и реални ползи за спорта и инфраструктурата. Класифицирайки
различните видове събития, неслучайно изследователят Джо Голдблат
подчертава, че „разрастването на Олимпийските игри“ е още един световен пример за нарастващата промяна в броя и размера на „знаменателните събития“. „Професията на събитийния мениджмънт включва
много специализирани области – реклама, забавления, електронни медии, граждански движения, корпоративни събития, изложения, панаири, фестивали, правителствени събития, срещи, хотелиерство, музеи,
търговия на дребно и туризъм“ (Голдблат 2006: 278). Голдблат подчертава, че събитията са „най-бързо развиващият се сегмент от пъблик
рилейшънс стратегията“. Именно провеждането на събития от такъв
мащаб предполага използване на хиперрепрезентативни техники. Рекламната кампания на игрите в Пекин започва няколко години преди самите игри – още по времето на кандидатстване за домакинство
на олимпиадата. Това е сложна и огромна по обем PR стратегия, която има множество сегменти и към която са ангажирани голям екип от
специалисти. Тази огромна световна индустрия, с над 70-годишна история, включва десетки други професии, преплитане на много и различни знания, опит и практика. Творческите и техническите професии
на милиони хора са в основата на най-известните световни събития,
церемонии, спектакли и развлекателни индустрии. Рекламните лица от
екрана и кориците на луксозните списания, VIP персоните от светските хроники, имената от спорта и шоу бизнеса са част от пресъздаването
на легендите. Новите медии и предизвикателствата на новите технологии днес превърщат света на потребителите във виртуален свят на желания, мечти и скорости срещу стойността на един хартиен или електронен билет. Хиперрепрезентация можем да открием, проследявайки
хронологията и развиването на материалите в медиите, представящи
подготовката на събитието. Китайското правителство отделя огромни
средства за присъствието на случващото се около игрите във всички
световни медии. Една огромна машина, която има за цел да представи
почти двумилиарден Китай в желаната светлина.
На практика, залагайки на потенциала на Олимпийските игри
през 2008 г., Китай използва най-силните страни на маркетинга, рекламата и PR, за да промени имиджа си на държава, която по различни
причини фокусира в последните години все повече общественото внимание. Различните гледни точки към нейното развитие и потенциал
предизвикват позитивни, но и негативни нагласи. Подготвяйки „своята“ олимпиада, страната използва всички възможни комуникационни
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методи и канали, за да изгради и чрез спорта образа си на страна, съхранила 56 етноса, запазила културата на 5 000-годишна цивилизация и
постигнала в съвременността главоломен икономически възход.
Изключителната конкуренция за спечелване на олимпийското
домакинство през последните десетилетия е доказателство за желанието на страната домакин да се позиционира успешно и да увеличи своята разпознаваемост като своеобразна марка на световния пазар. Там
именно, независимо дали става дума за името на продукт, или за името
на държава, брандът може да спечели или да загуби от проблемите с
качеството или неразпознаваемостта.
Без да се подценява икономическият и социалният ефект от едно
олимпийско домакинство, неговият чисто имиджов ефект е в основата
на привличането на милиони участници, гости и спонсори в една страна. Резонансът върху общественото мнение и медийното покритие на
подготовката и провеждането на олимпиадите в последните 20 години – в Сеул, Барселона, Атланта, Сидни, Атина и Пекин – го доказват
по категоричен начин. „Имиджът не може да бъде „измислен“ или „полиран“, макар че би могъл да бъде променен. Ако в следствие на лоша
организация, некачествени продукти или услуги, се оформи отрицателно мнение в обществото, то може да се промени към по-добро, само
ако се „заслужи“ с по-добра организация, по-качествени продукти и
услуги“ (Джефкинс 1993: 203).
Олимпиадата в Пекин доказа как може да се повлияе на общественото мнение с добра организация и качествени услуги при едно специално събитие с изключителни амбиции и залози. Тя отговори на един
от трудните въпроси за влиянието на връзките с обществеността върху
общественото мнение: „за да се вярва на PR, те трябва да бъдат достоверни, да боравят с факти, които произтичат, както от благоприятни,
така и от неблагоприятни събития“ (Джефкинс 1993: 202). В този контекст, характеризирайки имиджа като една „втора реалност“, З. Райков
подчертава, че в публичната комуникация той обединява „комплекс от
представи, характеристики, отношения, нагласи – видими и невидими,
осъзнавани и неосъзнавани (проявяващи се и на подсъзнателно равнище), които организацията и публиката изграждат в себе си в процеса
на целенасоченото или стихийно общуване помежду си един за друг“
(Райков 1999).
Един прецизен анализ на медийните печатни и онлайн публикации ще докаже, че две години преди стартирането на игрите, по време на самата олимпиада и до края на 2008 г., цялостната държавна PR
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кампания е генерирала стотици материали в десетки страни по света, достигнали до аудитория от милиони читатели, слушатели, зрители, интернет потребители и активни участници в социалните мрежи.
Евентуален имидж анализ ще покаже, че „марката“ или „продуктът“
(държавата) е допълнително утвърдена, а ключовото послание на китайската олимпиада „Един свят, една мечта“ е цитирано в огромен процент от медийните материали.
В социологическо проучване на BBC (BBC World Service poll),
проведено в периода ноември 2009 – февруари 2010 г., са анкетирани
около 30 000 хора в 28 страни с акцент върху имиджа на страни от ЕС и
различни континенти. Според резултатите най-висок – 59% положителен – е имиджът на Германия, Япония е с 53%, Великобритания с 52%,
Канада с 51% и Франция с 49%. С най-лош имидж в света е Иран – с
15%; следват Пакистан – с 16%, Северна Корея – с 17%, Израел – с 19% и
т. н. От изследваните страни Китай е на 11-о място с 41% положителен
и 38% отрицателен имидж. От посочената в изследването графика за
световното влияние на отделните страни прави впечатление, че Китай,
след спад през 2006 г., има устойчива тенденция за покачване в периода
до 2008 г. – годината на олимпиадата в Пекин (Ценков 2009: 70-75.).
В отговор на въпроса, дали добре организираното и високо оцененото събитие може да послужи за изграждане на имидж, или е част
от държавния PR на една страна, изводите кореспондират с очакваните
резултати при изграждане на марка. Доброто позициониране на марката или продукта (личността, корпорацията, държавата), професионално организираната работа чрез маркетинг, реклама и PR, може предизвикат медиен и обществен интерес, да гарантират широко медийно
представяне чрез правилното хиперрепрезентиране и като краен резултат – да генерират многократно и позитивно споменаване на марката или продукта, в резултат на което да се създадат желаните представи
за обекта в социума.
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ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ МЕТАФОРИ
В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО
Евдокия Маринова

JOURNALISTIC METAPHORS
IN THE INFORMATION SOCIETY
Evdokiya Marinova
Abstract: The aim of the article is to explore the role the THEATRE
metaphor plays in representing reality through the media in the information
society. These representations are biased and they do not picture reality objectively enough. There are two major uses of the journalistic metaphor. The first
one is as a „shortcut“ to understanding. By metaphorically naming things journalists achieve quick understanding without any effort. The second use is as an
ideological tool to manipulate the audience’s opinion since journalists express
their own views and biases. In doing that there are several modes by which a
conventionalized metaphor is exploited in ways beyond the ordinary. The metaphor can be extended, elaborated, questioned and combined. I have examined
the manifestations of the THEATRE metaphor in the British and the Bulgarian
press and have shown that these modes are employed in the media.
Key words: information society, cognitive metaphor, extending, elaborating, questioning, composing, personification

Съвременното общество осезаемо „носи отпечатъка на информационните и комуникационните процеси“ и вече се говори за „информационно общество“ (Буркарт 2000: 116). Според Бел (1976) това
е третият етап от тристепенната еволюция на обществото, при който
централният проблем е преносът на информация (предхождан от пренос на материя и енергия в предишните етапи) и начинът да се разреши
този проблем е изграждането на информационни и комуникационни
мрежи. Ето защо в световен мащаб се акцентира върху развитието на
комуникационната индустрия, увеличава се броят на заетите в т. нар.
„информационни професии“, както и появата на нови професии, свързани с високите комуникационни технологии. В едно иформационно
общество създаването, разпространението, а също така и манипулирането на информацията са от първостепенна важност както от гледна
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точка на икономиката, така и от гледна точка на културата (ТекТаргет
2005). Информационното общество се характеризира с развитието
на новите информационни и комуникационни технологии: интернет,
електронна поща, мобилни телефони. Масмедиите са неразделна част
от информационното общество и са основен инструмент за предаване
на информация (Рахим 2004).
Развитието на масовите комуникации позволява информацията
да достига до широка, разпръсната в пространството и времето публика, като по този начин „увеличава обхвата на въздействие на идеологиите“ (Томпсън 1990: 266).
Когато говори за отношението между обществото и масовите
комуникации, Буркарт разглежда въпроса, дали и доколко масмедиите пресъздават действителността. Масмедиите определят „картината
на света, която се формира в главите ни и която … ръководи нашите
действия“ (Буркарт 2000: 199). Според Шулц тази картина не отговаря на
обективната действителност, тя е „изкривена“ медийна действителност.
Публикациите в масмедиите са често неточни и изкривени, те предлагат
един изключително тенденциозен и идеологически оцветен мироглед.
Действителността, предложена от медиите, репрезентира на първо място стереотипите и оценките на журналистите, техните професионални
правила и политически нагласи, изискванията за производство на новини и на медийното представяне (Шулц 1989: 135). Това пресъздаване на
действителността не е случайно, а целенасочено и включва интерпретации от страна на журналистите, основани на т. нар. „новинарски фактори“: простота, идентификация и сензационност (Буркарт 2000: 208).
Метафоричният дискурс е идеалното средство за постигане на
тези фактори. В свое изследване Евтимова дава обяснение за широката
употреба на метафорите в журналистиката (Евтимова 1999). Нейните
заключения са в унисон с принципите за предаване на новините. Тук
ще представя кратко обобщение на двете гледни точки, което показва,
че изводите, които Евтимова прави, намират съответствие в новинарските фактори.
Простота – метафората се възприема лесно от аудиторията като
по-кратък начин да се предаде някаква информация;
Идентификация – метафората е определение на нещо, за което
липсва точна дефиниция. В същото време чрез „повърхностно уподобяване“ тя дава възможност за манипулация и заблуди.
Сензационност – метафората като „част от алегоричния и символичен изказ“ замества старите езикови стереотипи с нови.
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Под метафора тук се разбира когнитивната метафора, която според Лейкоф и Джонсън е не само средство на езика, а определя нашето
мислене и действия. Същността на метафората е, че едно нещо се разбира и изживява от гледище на друго (вж. Лейкоф, Джонсън 1980: 3-5).
Очертават се две основни причини за използване на когнитивните
метафори. Първата е за подпомагане на разбирането. Метафоричният
език играе важна роля за постигане на ясна картина и разбиране в стремежа на журналистите за бързина, така че новините да могат да достигнат до масовата публика в рамките на секунди (Ибрахим, Мохамад
2005). Пример за такова използване на метафората е когато се говори за
събитията в Япония, свързани със земетресения и цунами, и последвалата авария във Фукушима. Цялото събитие се означава с определението трагедия както в българските, така и в британските медии.
По време на такава трагедия изчезват както якудзата, така и
катаги (цивилното население) и гайджин (чужденците) (24/24.03.11).
The human misery is beyond calculation. And yet the Japanese – the
only people in history to know what it feels like to have nuclear bombs dropped
on them – are dealing with the tragedy. (Човешкото нещастие не може да
бъде пресметнато. И все пак японците – единствените хора в историята, които знаят какво е върху тях да бъде пусната атомна бомба, се
справят с трагедията) (Mr/19/03/11).
Така метафората трагедия допринася за постигане на кохерентност в самия текст, а също и между различни съобщения. Метафоричното обозначение, наред с невербалното представяне на събитията
като снимки в интернет и телевизионни кадри, извиква ясна картина в
съзнанието на читателя или слушателя. Метафората ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР е основна и изключително продуктивна във всекидневния език.
Лейкоф и Търнър виждат обяснение в това, че театърът и в частност
пиесата има основното предназначение да изобразява различни значими събития и да пресъздава живота. И затова начините, по които
пиесата съответства на живота, са добре разгърнати и утвърдени (Лейкоф, Търнър 1989: 20). Човек има ясно изразена представа, „схема“ за
театъра и пиесата и не е трудно техни елементи (актьор, роля, реплика,
сценарий и т. н.) да се използват, за да се концептуализира абстрактното понятие „живот“, да му се придаде структура и да се изтъкнат различни негови аспекти.
Когато обаче метафората се разгледа като изразно средство в езика на медиите, се установява, че ежедневният метафоричен изказ отстъпва място на сензационния, на преувеличения начин на изразяване.
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Метафорите на медиите се доближават до поетичните метафори с това,
че те вече се използват съзнателно и извън границите на обичайното
по един нестандартен начин, а в някои случаи повече от една основна
метафора се използва за концептуализирането на едно и също понятие
в рамките на едно изречение или в много близки, съседни изречения
(Лейкоф, Търнър1989: 54).
Така към използването на метафората с цел улесняване на разбирането се прибавя и използването ѝ за манипулиране на мнението на
читателя.
Метафората представлява трансфер („картиране“) на вътрешната структура, връзките и свойствата на един когнитивен модел върху
друг (Унгерер, Шмид 1996; Лейкоф, Търнър 1989). Изходният и крайният когнитивен модел или област (source and target domain) имат ясно
обособена структура, състояща се от елементи с определени позиции
(slots). Например схемата на областта ТЕАТЪР включва позициите актьор, сцена, публика, роля, реплики, режисьор, сценарист, сценарий и
т. н. Картирането или трансферът на тези позиции върху крайната когнитивна област ЖИВОТ позволява да разберем и обясним аспекти на
живота с термините на театъра. Веднъж установена, такава метафора
има изключителния ефект да убеждава, тъй като тя се използва и приема от аудиторията автоматично, несъзнателно и без усилие.
Картирането е частично и трансферът не е пълен. Това дава възможност за използване на журналистическите метафори по необичаен начин. В своeто проучване върху поетичните метафори Лейкоф и
Търнър установяват няколко начина, по които тяхната употреба излиза извън рамките на обичайното, а именно: разширяване, усложняване, поставяне под съмнение и комбиниране (Лейкоф, Търнър 1989: 67;
Кьовексес 2010: 53).
При изследването на журналистическите метафори бяха забелязани същите особености.
1. При разширяването (extending) метафората се разгръща в текста, като се включват допълнителни позиции към вече съществуващите. Прибавя се нов концептуален елемент към изходната област, срв.:
Ако човек следи редовно изявите на родните политици и слуша
внимателно изказванията им, ще си помисли, че по време на изборите
е гласувал не за управници, които трябва да решават съдбините му, а
е избирал сценаристи за комедийно шоу. Логично ще си направи извода, че е наел най-некадърните кадри в шоубизнес индустрията. Не
само защото шегите им са плоски, безвкусни и често съдържащи сек-
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суален намек, но и защото отдавна не забавляват родната публика
(168/17.12.10).
Наред с разгръщането на метафората, представена лексикално от
сценаристи, шоу, публика, забавляват, допълнително се включва елементът наемане на най-некадърните кадри. Гласоподавателят не е вече
публика, а заема друга позиция – той „наема“ като работодател и в допълнение това са най-некадърните кадри.
Подобен начин на експлоатиране на метафората се открива и в
британските медии.
Scandals and bitter infighting within Silvio Berlusconi’s centre-right
government have yielded memorable moments of political theatre. But behind
the headline-grabbing spectacle, Italy’s business leaders are growing impatient
with months of paralysis… Venting her frustration, Emma Marcegaglia… is
urging politicians to stop their „show“ and get on with business… (Скандали
и вътрешни борби в дясноцентриското правителство на Силвио Берлускони породиха незабравими моменти на политически театър. Но
зад грабващия заглавията спектакъл бизнес лидерите на Италия стават все по-нетърпеливи с месеците на парализа… Изразявайки своето
безпокойство Ема Марсегалия… настоява пред политиците да спрат
своето „шоу“ и да се заловят с бизнеса…) (FT/ 28 Sept 2010).
В този пример новите елементи са, че политическият театър поражда незабравими моменти, а спектакълът грабва заглавията.
2. При усложняване (elaborating) не се добавят нови елементи, а
съществуващите позиции се запълват по необичаен начин.
Така е и в следната извадка, в която театралното турне е тур за
овации в медиите, т. е. променя се предназначението, а също и мястото
на провеждане на турнето.
…и той започна тур за овации в медиите. …този човек лъже безобразно и … трябва да си получи заслуженото най-малкото през една
остра и казана на място реплика от страна на водещите (Г/23.06.11).
В някои случаи театралната метафора, представена от герой, сцена и сценарий, е усложнена от запълването по необичаен начин на позицията герой, както например в следващия текст, където използването
на израза Мистър Европа извиква асоциации, свързани с конкурсите
за красота и с едно по-повърхностно представяне на политическата
сцена.
Belgians are nervous about a return to instability but they expect their
hero to do them proud now that he has stepped on to the European stage. What
a pity that the new Mr Europe does not yet have his script to hand. (Белгий-
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ците са нервни, че се връщат към нестабилността, но те очакват техният герой да ги накара да се гордеят, след като е стъпил на европейската
сцена. Колко жалко, че новият Мистър Европа все още не е предал
своя сценарий) (I/21 Nov 2009).
3. При поставяне под съмнение (questioning) се оспорва уместността на установената метафора.
Няма логика да си в ролята на лошия премиер цял мандат…
(168/12.03.10).
John, you can dismiss it as „political theatre“ if you want. But if it was
theatre, then I got some pretty good reviews. (Джон, можеш да приемеш
това за „политически театър“ ако искаш. Но ако това е театър, то аз
получих много добри рецензии) (G/28 Feb 2010).
4. При комбиниране (composing) едновременно се съчетават две
или повече метафори. Резултатът е композитна (съставна) метафора
(composite metaphor).
Това е изключително мощно средство и е често използвано и в
българските, и в британските медии.
При разглеждането на подбрания материал се установи, че ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР се комбинира със следните метафори: ЖИВОТЪТ Е
ИГРА, ЖИВОТЪТ Е СПОРТНА ИГРА, ЖИВОТЪТ Е ВОЙНА, ЖИВОТЪТ Е ДЕН, ЖИВОТЪТ Е СТОКА.
Богато в лексикален план е представена метафората ЖИВОТЪТ Е
СПОРТНА ИГРА с разновидност ЖИВОТЪТ Е ИГРА.
С оглед на факта, че спортът, както и театърът, е вид забавление с
публика и играчи, между двете сфери могат да се открият много допирни точки. Може да се направи изводът, че метафоричното следствие
ЖИВОТЪТ Е ЗАБАВЛЕНИЕ обхваща двете по-специфични метафори и много по-добре отразява тенденцията в съвременното информационно общество животът да се възприема като вид забавление или
шоу (Кьовексес 2005: 187).
Вече 20 години България има поддържаща роля в играта на великите сили – ролята на футболна топка, която всеки подритва
на воля. Така на 10 ноември 1989-а Москва ни би шута и ни запрати в
геополитическото поле на американците (Г/24.03.11).
He now argues that Italy needs to go nuclear again to be price competitive,
cut greenhouse gas emissions and, as the only country in the G8 leading
industrial nations without it, to „build its muscle“ on the international stage.
(Той сега твърди, че Италия трябва да използва ядрената енергия отново, за да бъде ценово конкурентноспособна, да намали парниковите
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газове и, като единствената страна сред водешите индустриални страни в Г8 без нея, да „трупа мускули“ на международната сцена) (FT/ 28
Sept 2010).
Друга също изобилно използвана метафора е ЖИВОТЪТ Е ВОЙНА. Това кореспондира с изводите на Кьовексес, че един от начините
да се говори и мисли за войната е като се използва метафората ЖИВОТЪТ Е ЗАБАВЛЕНИЕ (Кьовексес 2005: 188).
Битката между Бойко Борисов и Георги Първанов е за това кой
от тях ще разпределя над 20-те млрд. лв. от валутния и фискалния
резерв, когато приемем еврото…, той [Бойко Борисов] иска да стане благодетелят на нацията, който да спечели втори мандат. Проблемът е, че същото иска и Първанов“, загатна запознат със задкулисните игри. … „Няма логика да си в ролята на лошия премиер цял
мандат…“ Проблемът е, че и президентът, и премиерът могат да останат с пръст в уста, защото сценарият с удвояване на милиардите
от резерва може да се провали“ „Двамата играят театър, защото се
припознават като равностойни опоненти…“ (168/12.03.10).
Tears will no doubt flow down the steps of the Elysée Palace in Paris tonight
when Jacques Chirac bids the first of many farewells to Gerhard Schröder, his
closest ally on the world stage. (Без съмнение тази вечер ще текат сълзи
по стълбите на Елисейския дворец в Париж, когато Жак Ширак си взема първото от многото сбогувания с Герхард Шрьодер, неговия найблизък съюзник на световната сцена) (G/14 October 2005).
Метафората ЖИВОТЪТ Е СТОКА също може да се разглежда
като част от по-общата ЖИВОТЪТ Е ЗАБАВЛЕНИЕ, тъй като пазаруването е форма на забавление (Кьовексес 2005: 187). В българската
преса могат да се открият прояви и на тази метафора, например:
Създава се усещане, че сегашните мерки на кабинета са подготовка за нещо, дето тепърва ще се мъдри. И когато нищо драматично
ново не се яви на политическата витрина, ето повод да ръмжим за
провал поради липсата на „управленска програма“ (24/9.09.09).
В горния пример политическа сцена е заменено с политическа
витрина, но е запазено ключовото за първата метафора значение „на
показ“.
Дотук посочените извадки са примери на метафората ЖИВОТЪТ
Е ЗАБАВЛЕНИЕ. Често срещана е и комбинация от повече от две метафори.
Пиеската „Атака“ срещу ДПС“, която ни представят за 868-ми
път, днес също обслужва управлението на ГЕРБ и не случайно акция-
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та пред джамията бе разрешена от Софийската община. …За позата
на Сидеров, който играе (ТЕАТЪР) урода, страхът от когото трябва
да ни заставя да избираме мръсниците или, казано иначе, по-малкото
зло, е писано и казвано достатъчно. Ако все още има глупаци, които се
връзват на тази игра (ТЕАТЪР), си е за тяхна сметка. …Дотук всички основни политически субекти … играят (ИГРА) да няма балотаж,
а Борисов да спечели още на първия тур. Така пасиансът (ИГРА) би
излязъл.
Поредната договорка зад кулисите (ТЕАТЪР), която, както казахме в началото, вече дори не се опитват да прикриват. Чак да ти
домилее за театрото на война (ВОЙНА) между комунисти и антикомунисти, което червени и сини разиграваха (ТЕАТЪР) преди години….
Да не описвам останалите грозни сцени (ТЕАТЪР) от кухнята на българската политика … (Г/26.05.11).
В този пример метафората ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР е представена
лексикално от пиеската, играе, игра, зад кулисите, театрото, разиграваха и сцени, докато играят и пасиансът са проявления на ЖИВОТЪТ
Е ИГРА. Метафората ЖИВОТЪТ Е ВОЙНА се проявява с израза театрото на война.
Друга метафора, която се комбинира с театралната, е ЖИВОТЪТ
Е ДЕН. Тя е забелязана в британската преса, срв.:
Mr Blair would have loved to become a powerful figurehead for Europe
on the world stage. But he had too many enemies, not least among EU leaders
who did not want to be eclipsed by a star. (На г-н Блеър щеше да му хареса
да се превърне в могъща фигура за Европа на световната сцена. Но той
имаше твърде много врагове и не на последно място сред лидерите на
ЕС, които не искаха да бъдат затъмнени от звезда (I/21 Nov 2009).
Комбинират се понятията затъмнени, т. е. престава да бъде ден
за кратко, и звезда, което се свързва с небесен обект или филмова/театрална звезда, като театралната метафора е допълнително подсилена
от израза световна сцена.
Персонификацията е метафорично средство, което също се използва в медиите. При него се приписват човешки качества на неодушевени предмети, събития, абстрактни понятия.
…The underperformance of the financial markets is becoming a problem.
… Policymakers need to look at where to place the electrodes for some quick
electric shock treatment for the private sector. …Since the electrodes are best
placed as far away from the political arena as possible… (Слабото представяне на финансовия пазар се превръща в проблем. Отговорните лица
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трябва да потърсят къде да поставят електродите за едно бързо електрошоково лечение на частния сектор. …Тъй като е най-добре електродите да бъдат разположени възможно най-далеч от политическата арена…) (I/7 August 2010).
В този откъс политическата арена се персонифицира и ѝ се придава човешкото качество да бъде лекувана с електрошокови методи.
Така наблюдаваме комбинация на метафоричното средство персонификация с театралната метафора. Разбирането се подпомага от аналогиите с човешкото тяло – нещото, което познаваме най-добре.
В заключение може да се обобщи, че метафорите изпълняват
двояка роля в медиите. В съвременното общество, когато е необходимо информацията да достига бързо до отдалечени краища на света, те
са „пряк път“ към разбирането. Използвайки метафората, за да бъде
назовано едно нещо, медийният адресант без усилие постига бърза
идентификация от страна на аудиторията и чрез познатото се осмисля
новината. В същото време метафорите са и инструмент за манипулация на мнението. Те са едно от средствата, които медиите използват в
процеса на пресъздаване на действителността. В резултат тази действителност е „изкривена“ и не отразява обективната реалност, тъй като
журналистът предава и налага своето мнение и убеждения. За целта
се прилагат няколко способа, типични за поетическите метафори: разширяване, усложняване, поставяне под съмнение и комбиниране. Персонификацията е друго метофорично средство, което се използва от
медиите. Всичките способи служат за увеличаване силата на метафорите за предаване на концепции и понятия извън конвенционалната и
общоприета употреба.
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